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Agnė Narušytė

Būna, kad literatūriniai personažai 
tampa beveik tikrais tautos herojais. 
Adomo Mickevičiaus Gražina, An-
tano Vienuolio Paskenduolė Vero-
nika, Žemaitės Marti, regis, tikrai 
buvo ir gyveno tarp mūsų. Nuėjusi 
į Laisvydės Šalčiūtės parodą „Me-
liuzinų rojus“ pamaniau, kad taip 
gali atsitikti ir dailės personažams. 
Bent jau Meliuzinai tai tikrai. Vi-
sos trys galerijos „Kairė–dešinė“ 
salės ir netgi laiptinė buvo pilni 
jos atvaizdų ar paliktų ženklų: pa-
bučiuoti kviečiančių intymių kūno 
vietų, įžūlių tatuiruočių, nepadorių 
gestų. Matyt, Meliuzina įsisuko ir į 
pastato vamzdynus – iš vieno tebe-
kyšo supinta kasa. Paveiksluose ji 

pasakoja istorijas kaip Šecherezada, 
kuri juk tikrai gyveno, ar ne?

Kas toji Meliuzina? Ją pirmą 
kartą matėme 2015 m. Šalčiūtės 
parodoje „(Melo)dramos. Isterija“. 
Septyniose drobėse, nutapytose val-
gomuoju šaukštu, pasirodė mote-
ris su nimbu ir šviečiančiomis aki-
mis (vėliau ėmė šviesti ir krūtys). 
Šį įvaizdį, anot autorės, įkvėpė du 
reiškiniai. Pirma, XIX a. Salpetri-
jero (Salpêtrière) ligoninėje vykusių 
isterijos tyrimų rezultatas – neuro-
logo Jeano-Martino Charcot palik-
tas fotografijų archyvas, kuriame 
suregistruoti isterijos simptomai. 
Tuos „nesveiko“ emocionalumo 
priepuolius suvaidindavo psichia-
trinėje ligoninėje praktiškai įka-
lintos moterys, kurios taip užsitar-
naudavo profesoriaus palankumą 

ir geresnes būties sąlygas. „Isterikė 
gali būti gyvas meno kūrinys“, – 
knygoje „Isterijos išradimas“ rašė 
Georges’as Didi-Hubermanas. Me-
liuzina irgi puikiai vaidina, o Šal-
čiūtė nė neslepia, kad jos emocijos 
nėra jos „sielos išraiška kūne“, kad 
jos „sukonstruotos“ – tikri „posttie-
sos“ laikų šedevrai.

Antrasis Meliuzinos personažo 
šaltinis – tai XIX a. pabaigoje iš-
populiarėjusi „dvasių“ fotografija 
arba mėginimai užfiksuoti kūną 
supančią „ektoplazmą“, „aurą“. 
Fotografijose dvasios įtikinamai 
švytėdavo. Tad kodėl negali švy-
tėti nutapyta moteris, Šalčiūtės 
apdovanota „maištingu, ekscesy-
viu, ironišku vizualumu“? Akimis 

V. Nomado n uotr .Laisvydė Šalčiūtė, instaliacijos „Serpentariumas“ fragmentas. 2019 m.
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Su klarneto ženklu
Įspūdžiai iš kelių kamerinės muzikos su klarnetu koncertų Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje

M u z i k a

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

„Pamatinis klausimas yra tas, ką gali 
ir turi patsai žmogus daryti, jeib 
jame augimo gaivalas galingai ap-
sireikštų?“ – klausė Vydūnas. „Tvir-
tinti harmoniją ir didinti dvasios 
šviesą“, – pats atsakė. Pradėti nuo 
savęs – tokia mintis lindėjo galvoje 
besiklausant skirtingo amžiaus ir 
tautų klarnetininkų bei jų partnerių. 
Lapkričio 3 d. vyko muzikinių „Lie-
tuviškų ir belgiškų peizažų“ popietė. 
Čiurlionio kvarteto svečias – Belgijos 
klarnetininkas Eddy Vanoosthuyse. 
Lietuvos draugas, daug bendravęs 
su Lietuvos kameriniu, Lietuvos ka-
riuomenės orkestrais, profesoriumi 
Sauliumi Sondeckiu. Su Vilniaus 
kvartetu įrašęs ypač vertingus Wolf-
gango Amadeus Mozarto ir Johan-
neso Brahmso kvintetus. Šis faktas 
nuvilnijo visame pasaulyje. 

Harmonijos ir šviesos savo dva-
siai galėjome pasisemti ir šiame 
koncerte, klausydamiesi puikios, 
talentingai atliekamos muzikos. 
Koncerto uvertiūra – Čiurlionio 
kvarteto (Jonas Tankevičius, Da-
rius Dikšaitis, Gediminas Dačins-
kas, Glebas Pyšniakas) pagriežta 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
Tema ir variacijos h-moll, VL 80. 
Gražu, kaip į kvartetą meistrišku 
muzikavimu yra įsiliejęs jaunas vio-
lončelininkas G. Pyšniakas, pakei-
tęs Saulių Lipčių. Vienas kvarteto 
įkūrėjų dabar gali ramiai kolegų 
klausytis salėje. 

Belgų klarnetininkas E. Vano-
osthuyse yra ryškus atlikėjas, pe-
dagogas, daugelio klarnetininkų 
susivienijimų, Tarptautinės klar-
neto asociacijos garbės narys, už 
meistriškumą, entuziastingą ins-
trumento ir jam kuriančių kom-
pozitorių muzikos puoselėjimą bei 
kompaktines plokšteles apdovano-
tas reikšmingais padėkos ženklais, 
tarp kurių – „Torenwachtersprijs“ ir 

„Fuga Trophy“, už CD įrašus – „Gol-
den Label“. Atlikėjas kaip solistas 
groja su prestižiniais pasaulio or-
kestrais, yra tarptautinių Gento 

ir Beniliukso šalių klarnetininkų 
konkursų meno vadovas, jaunųjų 
talentų rėmimo fondo prezidentas. 
Ką tik, lapkričio mėnesį, būdamas 
tarptautinės žiuri narys vertino 
jaunųjų klasikinių saksofonininkų 
pasirodymus.

Koncerte numatytas atlikti belgų 
kompozitoriaus Wilfriedo Wes-
terlincko kūrinys buvo pakeistas 
į Franciso Poulenco Sonatos klar-
netui ir fortepijonui versiją klarne-
tui ir styginių kvartetui. Originalą 
smagu groti, pakeri intymūs dialo-
gai, nesentimentali lyrika, instru-
mentų dueto turiningumas. Kvarte-
tas taip pat bandė perteikti panašią 
muzikos dvasią, fortepijono akordų 
struktūrą perkelti į styginių skam-
besio erdvę. Ypač graži naujos ver-
sijos antroji dalis – Romansas. 

Johanneso Brahmso Kvintetas 
klarnetui ir  styginių kvarte-
tui h-moll, op. 115, tikrai skirtas 
šviesos savyje paieškoms. Girdė-
jome impulsyvią styginių ekspre-
siją, gražų, gerą ansamblį liudijantį 
balsų bangavimą triolėmis pirmoje 
dalyje, adagio dolce styginių repli-
kas klarnetui. Viename kitame epi-
zode violončelė brovėsi į solistus, 
styginių ekspresija pirmavo klar-
neto epizode, nors neturėtų, kvar-
teto akordinė faktūra bandė užgožti 
greitus E. Vanoosthuyse’s pasažus. 
Žavėjo puikus klarneto garsas, įtaigi 
kantilena. Trečios dalies Andantino 
dolce tapo klausytojų dvasią tauri-
nančia jėga. 

***
Lapkričio 17 d. klarnetininkas 

Antanas Taločka su trio „Kaskados“ 
(Rusnė Mataitytė, Edmundas Kuli-
kauskas, Albina Šikšniūtė) pristatė 
muziką, kuri sukrečiančiai emoci-
nei pagavai suteikia kitokią istoriją. 
Pirmiausia koncerte atliktas Pau-
lio Hindemitho Kvartetas klarnetui, 
smuikui, violončelei ir fortepijonui. 
Liejosi kompozitoriaus, bandžiusio 
permąstyti savo kompozicinį braižą, 
polifoninis audinys. Akustinis in-
terpretacinis efektas tarsi tvirtino, kad 
aktualiausia kompozitoriaus nuo-
roda atlikėjams – Mässig bewegt. 

Muziejaus menės skliautas dar 
labiau didino akustinę įtampą, 
fortepijonas šėlo. Skaidresnės 
harmonijos ir ramybė klausyto-
jus pasiekė antroje dalyje – Sehr 
langsam.

Ypatingas koncerto kūrinys – Oli-
vier Messiaeno „Kvartetas laikų 
pabaigai“. Prasidėjus karui 31-erių 
kompozitorius buvo pašauktas į 
prancūzų kariuomenę. 1940-ųjų 
birželį pralaimėjusius Verdene ka-
reivius vokiečiai paėmė į nelaisvę, 
įkalino Gerlico belaisvių stovykloje. 
Jam pavyko iš kompozitorių už-
jaučiančio sargybinio gauti šiek 
tiek popieriaus ir mažą pieštuką. 
Uždarytas į vienutę kūrė. Komen-
dantui buvo aktualu demonstruoti 

„lojalumą“... Įsakė parengti progra-
mėles, nurodant stovyklos pava-
dinimą, autorių, premjeros datą 
ir atlikėjus. Užtvirtino stovyklos 
antspaudu. Premjera surengta 
1941 m. sausio 15 d. 500 vietų ba-
rake, spiginant 20 laipsnių šalčiui. 
Prieš koncertą Messiaenas skaitė 
trumpą paskaitą. Violončelė buvo 
nupirkta kalinių aukų lėšomis. Sto-
vykloje rastas klarnetas, smuikas ir 
išsiderinęs pianinas. Todėl tokia an-
samblio sudėtis skausmingam po-
kalbiui apie egzistenciją.  

Svarbiausi keturi kūrinio san-
daros stulpai: katalikų doktrina, 
ritmo ypatumai, tapybiškų garso 
spalvų paieškos, pirmą kartą 
suskambę paukščių giesmių mo-
tyvai. Vėliau apie šį kvartetą rašyta: 

„Tai unikalus Messiaeno kūrinys, 
nes jo muzika gimė ne siekiant 
atskleisti tai, kas kompozitorių 
žavėjo, bet garsų tapyba perteikti 
izoliuoto žmogaus dvasinį ir fizinį 
skausmą, pažeminimą. Paprasta 
siela ieškojo kelio į rojų nepaprastų 
emocijų glėbyje.“

Ieškoti harmonijos ir patirti dan-
gišką šviesą muzikoje susirinko pil-
nut pilnutėlė Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejaus salė. Valerijus 
Jevsejevas skaitė kiekvienos iš aš-
tuonių kūrinio dalių pratarmę, nors 
aktoriui nepavyko mūsų įvesti į 
muzikos emocinę gelmę. 

Muzika prasideda nuo klarneto 
perteikiamo rytmetį pragystančių 
paukščių įvaizdžio. Vokalizės An-
gelui esmė – plataus (per oktavą) 
smuiko ir violončelės unisono ir 

„mėlynai oranžinių“, neskubių for-
tepijono kaskadų kuriama debesų 
skraistė. Ji buvo gruboka ir sku-
bota, fortepijonas iki debesų nepa-
kilo. „Paukščių bedugnė“ solo klar-
netu – puikiai perteiktas laikas su 
giliu liūdesiu bei visomis vokalizės 
raiškos subtilybėmis: plačia dina-
mikos ir kokybiškai skambančio 
diapazono amplitude, potekstes 
inspiruojančiomis raiškiomis pau-
zėmis. Tiksli artikuliacija, intona-
cija kūrė žaismingus „Intermedijos“ 
unisonus. „Liaupsė Jėzaus amžiny-
bei“ išsakyta violončelės pašlovi-
nimu – ekspresyviu, kaip tai jautė 
Edmundas Kulikauskas, nenorėjęs 
jos palikti tyvuliuojančiose pianis-
simo „toliuose“. Gal skambesį kon-
centruojantis salės skliautas „su-
buitino“ pritariančius fortepijono   
sąskambius...

„Įniršio šokis septyniems trimi-
tams“ – darniu unisonu, dinami-
niais kontrastais puikiai perteiktas 
charakteris ir intonavimo vienybė. 
Smuiko giesmė – „Liaupsė Jėzaus 
nemirtingumui“ – skambėjo pui-
kiai, klausytojus pakerėjo garso eks-
presija, „sudievinto kūrinio artėji-
mas prie rojaus“.

***
Europinio lygio klarnetininkų 

pasirodymus pratęsė jaunesni 

atlikėjai, tarsi patvirtindami, kad 
meistrams Baltijos kraštuose auga 
pamaina. Gruodžio 1 d. žaismingai 
pristatytas „Klarnetininkų karnava-
las“. Ansamblis „Musica humana“ 
(dirigavo jo meno vadovas Rober-
tas Beinaris) bendram muzika-
vimui pasikvietė Rygos klarnetų 
kvartetą „Quattro differente“ (Gun-
taras Gedroicas, Marina Vidmonte, 
Ojāras Spila, Aleksandras Maslovas, 
dalyvavo perkusininkas Arturas 
Krivoručko) ir „Vilniaus klarnetus“ 
(Edvardas Kuleševičius, Vidmantas 
Riškus, Denisas Nareiko, Dainius 
Verbickas). Latviai savo programas 
pasaulyje rodo nuo 1999-ųjų, vilnie-
čiai, puikios profesoriaus Algirdo 
Budrio mokyklos atstovai, susibūrė 
dešimtmečiu vėliau. Pelnę laureatų 
vardus tarptautiniuose konkur-
suose, jie groja Lietuvos kariuome-
nės orkestre, parengė programas su 
įvairiais solistais. 

Bendradarbiavimas su Latvija – 
sena ansamblio „Musica humana“ 
idėja kurti Baltijos kraštų meno 
rinką. Bandymai būtini ir gana 
sėkmingi. Tai patvirtino ir šis kon-
certas. Greta įvairių autorių kūri-
nių skambėjo latvių bei lietuvių 
kompozitorių muzika, žaismingos 
populiarios miniatiūros, ryškios 
meninės vertės aranžuotės ir jų 
interpretacijos (Leonardo Berns-
teino operos „Kandidas“ uver-
tiūra, Aramo Chačaturiano valsas 
iš „Maskarado“ ir kt.).

MKČ aidas
Turbūt nėra konkurso, kuriame 
vertinimo komisijos ir klausytojų 
nuomonės sutaptų. Tad gal paa-
kintas puikiai šiemet transliuoto 
Piotro Čaikovskio konkurso ir ga-
limybės iki šiol (taigi, po gero pus-
mečio) klausytis vieno ar kito jo 
dalyvio, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio konkurso pianistų pa-
sirodymus irgi nusprendžiau sekti 
neišeidamas iš namų. Viskam ap-
linkui kintant, net senatvė nebe-
pajėgia žmogaus nuo pasaulio at-
skirti taip, kaip per šimtmečius ji 
tą daryti buvo įpratusi. 

Mums rašo

Patogiai sėdėdami, kompiute-
rio ekrane su žmona stebime išties 
stilingus MKČ inicialus, paskui gė-
rimės bėgančiu vilku, kuris netru-
kus sužvengia ir suprunkščia žirgo 

balsu. O toliau jau nematomos mer-
ginos balsas skelbia vykstant 8-ąjį 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursą. 
Tada vėl gražieji inicialai, bėgantis 
arkliabalsis vilkas, vėl žodžiai apie 
8-ąjį Mikalojaus Konstantino... Ži-
nom, jau žinom. O gal ten salėje 
jau pertrauka arba mes ne taip pri-
sijungę? Bandom jungtis kitaip, ir 
nudžiungame ne tik išgirdę, bet ir 
pamatę skambinant kažkurią kon-
kurso dalyvę. Bet jaučiamės vilko 
suklaidinti, pavėlavę, nes pianistė, 
regis, tuoj įpusės savo pasirodymą. 
Juk klausantis Piotro Čaikovskio 
konkurso transliacijų šitaip klai-
džioti netekdavo, o dar buvo ir nuo-
lat komentuojama, gyvai ir labai 

natūraliai reaguojant į renginio 
eigą. Tuo rūpinosi du savo darbą 
išmanantys ir jam neabejingi žmo-
nės – viena rusų, kitas anglų kalba. 
Per ilgesnę pertrauką jie pašnekin-
davo vieną kitą konkursą stebintį 
profesionalą, o tai irgi prisidėdavo 
kuriant stiprų renginio mikrokli-
matą, leidžiantį prie kompiuterio 
ekrano jaustis gal net komfortabi-
liau negu tvankioje salėje. 

MKČ konkurso pirmojo ir an-
trojo turo perklausos vyko bemaž 
tuščioje Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos salėje, didžiuliais šiau-
rinės pusės langais žvelgiančioje į 
Lukiškių aikštę. Ir puiki vieta, ir tai, 
kad nereikia bilieto, patraukė vos 
saujelę klausytojų. Net nedrąsu 

prie jos prisijungti, tad ir dėl tos 
aplinkybės verčiau likti namuose 
ir sekti transliacijas internetu. Tik 
štai – matyt, buvo nuspręsta ap-
sieiti be pranešėjų, o jų lakoniško 
žodžio šiuo atveju dažnokai stigo. 
Tačiau per finalo perklausas prane-
šėja buvo, tik ji nenatūraliai stengėsi 
pagyvinti sausą informaciją. Filhar-
monijoje skelbiant laimėjusius kon-
kursą transliacija nei iš šio, nei iš to 
tapo tarsi „piratinė“ – vaizdas kru-
tėjo, o garsas buvo toks išsidarkęs, 
kad jei pirmosios vietos laureatas 
Aleksandras Kashpurinas būtų apie 
tą žinojęs, tai tų gal ekspromtu su-
manytų ir transliacijos visiškai 

N u k elta į  3  p s l .

Čiurlionio kvartetas ir Eddy Vanoosthuyse Z. L ipčien ės  n uotr .
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Fortepijono fiesta tęsiasi
Jánoso Balázso, Nikitos Mndoyantso rečitaliai ir „Dixit Dominus“ Nacionalinėje filharmonijoje 

M u z i k a

sudarkytų fortepijono garsų ne-
būtume išgirdę. Nors per iš anksto 
numatytus finalistų pasirodymus su 
orkestru girdėjome visiškai gerus 
garso įrašus. 

Neskaičiavau kiek, bet tikrai 
daug kartų girdėjau skelbiant, jog šį 
konkursą globoja Respublikos pre-
zidentas Gitanas Nausėda. Tačiau 

net pirmieji po Filharmonijos sa-
lės renovacijos joje vykę konkurso 
finalo renginiai nepaskatino Eks-
celencijos pasidomėti tos globos 
rezultatais. 

Konkurse buvo pianistų, jau pir-
mame ture taip įtraukusių klausy-
toją, kad gal net privertusių pa-
miršti apie klastingą tokių renginių 
charakterį. Juk tai ne šiaip koncerti-
niai pasirodymai, o konkursas, kur 
be tavo valios bus parinkta, kurių jo 

dalyvių dar klausysies, o kurių kol 
kas nebeišgirsi. Tarp tokių pateko 
antrame ture kaip savastį Maurice’o 
Ravelio „Atspindžius“ skambinusi 
Karolina Pancernaitė, tad belieka 
įsivaizduoti (ir, visai tikėtina, klysti) 
jos interpretuojamą Trečiąjį Serge-
jaus Prokofjevo koncertą. Manau, 
kad ne vienam, sekusiam šio kon-
kurso eigą, knietėjo išgirsti Onutės 
Gražinytės ir Vincenzo De Mar-
tino finalo programą (atitinkamai 

Atkelta iš  2  psl .

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Tiesiog pritrenkiantį įspūdį pa-
liko lapkričio 26 d. vykęs vengro 
Jánoso Balázso rečitalis „Roman-
tika vengriškai“, jo savitos, tobulos 
kūrinių traktuotės. Kokia paslaptis 
glūdi Vengrijoje, kad čia gimsta to-
kie neįtikėtinais talentais apdova-
noti pianistai kaip Ferencas Lisztas, 
György Cziffra, J. Balázsas?.. Pas-
tarasis atlikėjas yra šešių tarptau-
tinių konkursų Austrijoje, Vengri-
joje, JAV, Japonijoje, Prancūzijoje 
nugalėtojas, rengiantis koncertus 
visame pasaulyje. Tiesa, Vilniaus 
fortepijono festivalio meno vadovė 
Mūza Rubackytė J. Balázso talentą 
pastebėjo viename konkurse, ku-
riame jis net nepateko į finalą. Ta-
čiau šiame festivalyje, kaip sako 
meno vadovė, kviečiami dalyvauti 
ne būtinai I premijų laureatai, o tie, 
kurie „interpretuoja širdimi“. Šian-
dien J. Balázsas yra ryškiausias ven-
grų pianistas. 2016 m. jis inicijavo 
G. Cziffros festivalį, tapusį presti-
žiniu klasikinės muzikos renginiu 
Vengrijoje. Pastaruosius porą metų 
jis rengia open-air pasirodymus Bu-
dapešte, sutraukiančius tūkstančius 
klausytojų. 2015 m. pianistas pelnė 
aukščiausią nacionalinį Vengrijos ap-
dovanojimą menininkams – F. Liszto 
premiją bei prizą „Gramofon“. Tarp 
daugelio svarbių jauno atlikėjo veiklos 
krypčių pažymėtina jaunimo edu-
kacija, interaktyvūs koncertai. 

Festivalio koncerte skambėjo 
Roberto Schumanno, Fryderyko 
Chopino, Ferenco Liszto ir Johan-
neso Brahmso kūriniai. Klausan-
tis Schumanno „Vienos karnavalo“, 
op. 26, nuomonė apie šią traktuotę 
vis kito. Pirmos dalies (Allegro: 
Sehr Lebhaft) pradžioje gana aš-
triai skambėjo pirmoji tema, kuri, 
vėliau besikartodama, tapo koky-
biška. Stebino staigus ryškaus tem-
peramento sukeltų proveržių virs-
mas į nepaprastai švelnius, subtilius 
skambesius lyriniuose epizoduose. 
Nustebau, kodėl pianistas, gražiu, 
lyg šilkiniu garsu skambinantis 
antros dalies (Romanze: Ziemlich 
Langsam) melodines linijas, pa-
keitė jų ritmiką (vis neišlaikydavo 
kai kurių natų ilgio). Kitos ciklo da-
lys žavėjo originaliais sprendimais: 
grakščius, plevenančius skambesius 

keitė veržli, labai pakili muzika (In-
termezzo: Mit Grösster Energie) bei 
temperamentu trykštantis Finalas. 

Po to išgirstos dvi Chopino Bala-
dės sukrėtė vaizduotę tobulomis ori-
ginaliomis traktuotėmis. J. Balázsas 
perteikė visiškai skirtingus vaiz-
dinius tiksliai atkurdamas tekstą 
(pastaruoju metu pastebiu atlikėjus 
naudojant perdėtą rubato arba nu-
saldintus lyrinius epizodus). Baladė 
Nr. 1 g-moll, op. 23, žavėjo talentingo 
pianisto įsigilinimu į besikeičian-
čias nuotaikas, prasminga lyrika ar 
staiga užsiliepsnojančia veržlia ener-
gija. Neįprastai šviesiai, grakščiai ir 
nuotaikingai interpretuojama liejosi 
Baladės Nr. 3 As-dur, op. 47, muzika. 

Itin išraiškingai J. Balázsas pa-
skambino du Liszto kūrinius. Pje-
sės „Laidotuvės“ iš ciklo „Poetinės 
ir religinės harmonijos“ traktuotė 
hipnotizavo tragizmu, stipriomis 
emocijomis, o „D’Este vilos fonta-
nai“ iš ciklo „Klajonių metai. Tre-
tieji metai“ kėlė nuostabą dėl ne-
paprastai spalvingų, švelnių ar lyg 
deimantai žėrinčių skambesių, su-
kėlusių tikrą vandens žaismo vaiz-
dinį, dėl puikiai pajaustos kūrinio 
dramaturgijos. 

Vulkaninis, nelyginant ugnies ka-
muoliais besisvaidantis Brahmso–
Cziffros Šešių šokių iš „15 vengrų 
šokių“ atlikimas pribloškė fantas-
tiškomis žmogaus galimybėmis 
skambinti ne tik nepaprastai grei-
tai ir aiškiai, su įvairiais triukais, 
šuoliais, tremolo ir pan., bet ir su 
didžiule vidine jėga, džiaugsmu. 
Kaskart žavėjo ir sugebėjimas stai-
giai atsitraukti į pianisto talento vei-
kiamą ypač gražų, taurų ir švelnų 
lyrikos pasaulį. 

Po vaizduotę triuškinančio reči-
talio finalo J. Balázsas nepagailėjo 
savo energijos ir, publikos džiaugs-
mui, dar paskambino virtuozinę 
pjesę su vis pasigirstančia Jacques’o 
Offenbacho tema. 

***
Lapkričio 28 d. turėjome progą 

pasiklausyti talentingo jauno pia-
nisto Nikitos Mndoyantso atlie-
kamų kruopščiai išanalizuotų 
Chopino, Schumanno ir Brahmso 
kūrinių. Plačiai pasaulyje kon-
certuojantis N. Mndoyantsas 
gimė muzikų šeimoje Maskvoje, 
pirmą rečitalį skambino būdamas 

aštuonerių. Maskvos valstybinės 
konservatorijos absolventas yra ir 
žinomas kompozitorius, kelių kon-
kursų laureatas. 

Nuostabiai gražiu garsu ir nuo-
taikingai N. Mndoyantsas paskam-
bino Chopino Noktiurną H-dur, op. 
62 Nr. 1. Iš karto pasijuto, kad šio 
atlikėjo menas grįstas puikia rusų 
pianistine mokykla. 

Schumanno „Davidsbiundle-
rių šokiai“, op. 6, – kietas riešutė-
lis pianistams, nes 18 pjesių cikle 
autorius tarsi norėjo išreikšti paties 
sugalvotos mistinės „Dovydo broli-
jos“ estetinius principus, t.y. kovą su 
miesčioniškumu mene. Charakte-
ringosios ciklo pjesės turi pavadini-
mus, atspindinčius muzikos nuotai-
kas arba tempus. Išoriniu blizgesiu 
nepasižyminčios miniatiūros reika-
lauja susikaupimo ir meistriškumo. 
Nuo pat pirmos pjesės pradžios 
buvo aišku, kad N. Mndoyantsas, 
pasitelkęs racionalų pradą, ištobu-
lintą garso išgavimo būdą, sugeba 
skambinti nuotaikingai, lanksčiai 
frazuoti. Ypač prasmingai ir spal-
vingai jis traktavo lyrinę muziką, 
kurios tylios ir dar tylesnės frazės 
buvo tobulos. 

Milžiniškos apimties dvidešimtme-
čio Brahmso Sonatos Nr. 3 f-moll, 
op. 5 (Schumannas ją pavadino 

„užslėpta simfonija“), traktuotėje 
vėl ryškiai jautėsi N. Mndoyantso 
lyrinis talentas, ypač atsiskleidęs 
antroje dalyje (prie jos Brahmsas 
užrašė epigrafą: „Leidžiasi sutemos, 
liejasi mėnulio šviesa, dvi širdys 
susijungia meilėje“) bei ketvirtoje 
Intermezzo. Per penkias išplėtotas 
šio opuso dalis keičiasi meniniai 
vaizdiniai, dinamika, bet vyrauja 

galingas Brahmso temperamentas, 
vidinė jėga bei platuma, kurią ap-
rėpti gali tik brandus, netgi fiziš-
kai stiprus žmogus. Bisui pianistas 
paskambino kelias nedideles Lu-
dwigo van Beethoveno ir Chopino 
pjeses. 

***
Lapkričio 30 d. koncertas „Dixit 

Dominus“, kaip rašoma festivalio 
leidinyje, buvo skirtas ilgamečio 
Vilniaus fortepijono festivalio rė-
mėjo ir bičiulio Sauliaus Karoso 
atminimui. Visą vakarą Lietuvos 
kameriniam orkestrui ir chorui 

„Jauna muzika“ dirigavo Modestas 
Pitrėnas. Įdomu buvo susipažinti 
su jauno prancūzų pianisto, atliku-
sio Wolfgango Amadeus Mozarto 
Koncertą fortepijonui ir orkestrui 
Nr. 24 c-moll (KV 491), Adamo La-
loumo asmenybe. Antroje koncerto 
dalyje skambėjusiame Georgo Frie-
dricho Händelio „Dixit Dominus“ 
solistams, chorui ir orkestrui solo 
partijas atliko sopranai Ieva Gai-
damavičiūtė ir Ieva Skorubskaitė, 
mecosopranas Nora Petročenko, 
tenoras Vaidas Bartušas ir bosas-
baritonas Nerijus Masevičius. 

Intrigą sukėlė koncerto pradžioje 
atlikta Jievaro Jasinskio „Dedika-
cija Czesławui Miłoszui“ stygi-
niams. Trombonininkas, kompo-
zitorius, aranžuotojas J. Jasinskis 
yra Kauno bigbendo vyriausiasis 
dirigentas, LMTA studijuoja kom-
poziciją. Pernai Kėdainiuose, Cz. 
Miłoszui skirtame festivalyje, kū-
rinys skambėjo atliktas kita sudė-
timi: styginių kvintetas, medinių 
pučiamųjų kvintetas, marimba ir 
fortepijonas. Vilniuje išgirdome 

autoriaus parengtą aranžuotę ka-
meriniam orkestrui. Nors buvo 
sunku suprasti, kaip minimalis-
tinė kūrinio medžiaga siejasi su 
Cz. Miłoszo asmenybe ar kūryba, 
dirigentas M. Pitrėnas stengėsi at-
rasti stilingą traktuotę, įnešti įvai-
rovės į nuolat šurmuliuojančiame 
orkestro fone kartkartėmis pasigirs-
tančių temų fragmentus, inspiruo-
davo kulminaciją ar vėl atsitrauk-
davo į vienodą, beveik 15 minučių 
trunkančią dinamiką. Klausytojai 
palankiai priėmė šį opusą, scenoje 
išvydome ir autorių. 

Gaivią kūrybinę nuotaiką su-
kūrė A. Laloumas, dramatiškai, 
prasmingai ir jaudinančiai trak-
tuodamas Mozarto Koncertą c-moll. 
Pianistas yra prestižinio Claros 
Haskil konkurso pirmosios pre-
mijos laureatas, koncertuoja su 
žymiais pasaulio dirigentais, or-
kestrais, dalyvauja solidžiuose Eu-
ropos festivaliuose. 2018 m. pasi-
rodė „Sony Classical“ kompanijoje 
įrašytas dviejų Brahmso koncertų 
fortepijonui ir orkestrui CD, ku-
riame A. Laloumas skambina su 
Berlyno radijo orkestru ir diri-
gentu Kazuki Yamada. Pianistas 
studijavo pas profesorius Michelį 
Béroffą, Éricą Le Sage’ą ir Denisą 
Pascalį, pastarasis gruodžio 1 d. Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademi-
joje vedė prancūzų muzikos meis-
triškumo kursus. 

Mozarto fortepijoninis koncer-
tas c-moll savo dvasia artimiausias 
Beethoveno kūrybai. A. Laloumas 
privertė klausytojus įtemptai sekti 
jo vientisai, įtaigiai, šiltu tembru, 
su vidiniu ryžtu traktuojamą mu-
ziką. Nepaprastai nuotaikingai ir 
gražiai skambėjo antros dalies 
(Larghetto) frazės. Sužavėtai pu-
blikai pianistas skyrė bisą – la-
bai sukauptai, tartum maldą pa-
skambino Brahmso Bagatelę, 
op. 117 Nr. 1 Es-dur. Kilo mintis, 
kad šio kūrinio traktuotės sklei-
džiama nuotaika labiausiai atitiko 
dedikaciją S. Karoso atminimui. 

Koncerto finale choras, orkestras 
ir solistai pakiliai atliko solidų Hän-
delio „Dixit Dominus“. Solistai gal 
kiek meistriškumu nusileido pripa-
žintiems kolektyvams, tačiau ben-
dras įspūdis buvo gražus, klausy-
tojai entuziastingai dėkojo visiems 
atlikėjams. 

D. Matv ejevo n uotr .János Balázs

Pirmasis Ferenco Liszto koncertas 
ir Trečiasis Sergejaus Prokofjevo 
koncertas), pastarąjį jau klausyda-
masis pirmojo turo laikiau vienu iš 
šio stipraus konkurso lyderių. 

A. Kashpurinas, kaip ir korė-
jietis Yong Ho Parkas, finale su 
orkestru skambino Sergejaus 
Rachmaninovo Antrąjį koncertą, 
ir pirmąją premiją mintyse jau 
skyriau (gal šiek tiek paveiktas 
antrame ture jo paskambintų 

trijų Igorio Stravinskio „Petruš-
kos“ fragmentų) pianistui iš Pietų 
Korėjos. Bet ji teko konkursantui 
iš Sankt Peterburgo. 

Konkursai atskleidžia tiek tavo, 
tiek ir vertintojų komisijos stiprias 
bei silpnas vietas. Gal ir dėl to taip 
įdomu juos sekti? 

Edmundas Gedgaudas
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Muzika kaip visas gyvenimas
Pokalbis su pianiste Guoda Gedvilaite

M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė 

Šių metų Vilniaus fortepijono 
muzikos festivalis skirtas pia-
nistės ir kompozitorės Claros 
Schumann 200-osioms gimimo 
metinėms. Renginiais stengia-
masi Lietuvos publikai plačiau 
pristatyti šios menininkės kū-
rybą, jos įtaką XIX a. ir vėlesnių 
epochų muzikos raidai. Pas-
taraisiais metais Jūs intensy-
viai domitės Claros Schumann 
gyvenimu ir kūryba, atliekate 
visus jos kūrinius ir vedate se-
minarus. Sumanėte kamerinės 
muzikos koncertų ciklą „Claros 
Schumann salonas“, kuriame 
klausytojai tarsi patenka į 
XIX a. – žinomų muzikos ge-
nijų epochą. Šio ciklo renginiai 
sulaukė didelio pasisekimo 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Kas 
paskatino Jus pasinerti būtent 
į Claros pasaulį?

Savo muzikiniame kelyje ilgai 
ieškojau kelrodės žvaigždės. Man 
visuomet viskas yra nauja ir įdomu, 
laukiu naujų iššūkių, muzikinių už-
duočių ir meniškų jų sprendimų. 
Groti kompozitoriaus  kūrinį – reiš-
kia visapusiškai pasinerti į jo gyve-
nimą. Gal prieš dešimt metų Felixo 
Mendelssohno draugija Frankfurte 
paprašė paskambinti keletą Claros 
Schumann pjesių. Pradėjusi gilin-
tis į Claros muziką, daug skaičiau 
apie šią pianistę ir kompozitorę, ne-
trukus atradau visus jos jaunystės 
dienoraščius, laiškus, t.y. susirašinė-
jimą su Robertu Schumannu, Joha-
nessu Brahmsu (kokia laimė skai-
tyti ir suprasti juos originalo kalba). 
Būtent Clara Schumann atvėrė du-
ris mano vaizduotei į XIX a., bū-
tent per ją aš kur kas geriau pažinau 
Mendelssohną, Fryderyką Chopiną, 
Ferencą Lisztą, Sigismondą Thal-
bergą, Johanesą Brahmsą, Theodorą 
Kirchnerį, smuikininką Josephą Jo-
achimą, dainininką Julių Stokhau-
seną ir kitus Claros draugus, pia-
nistes konkurentes, pagrindinius 

tos epochos fortepijonų meistrus 
ir daugelį kitų įdomių XIX a. as-
menybių. Taip prieš kelerius metus 
gimė „Claros Schumann salonai“, 
kuriuose kartu su publika nusike-
liu į XIX a. ir muzikuoju su savo 
brangiais draugais ir kolegomis.

Įdomu, jog jaunystėje Clara atlik-
davo tik kai kurias, pačias populia-
riausias, Ludwigo van Beethoveno 
sonatų dalis, mat pilnos sonatos pu-
blikai buvo per sunkios, nesupran-
tamos. Tačiau jau netrukus Clara 
ėmė pirmoji skambinti koncertuose 
Beethoveno sonatas nuo pradžios 
iki pabaigos, taip šviesdama savo 
publiką. Schumannas ir Brahm-
sas tais laikais buvo tikra avangar-
dinė muzika, tačiau Clara visuomet 
skambindavo jų kūrinius savo kon-
certuose, taip populiarindama savo 
mylimų žmonių darbus.

Besigilindama į Claros kūrybą, 
gal apie ją supratote ką nors 
visiškai naujo ir netikėto?

Supratau, jog per muziką galima 
ir reikia daryti gerus, naudingus 
darbus, nešančius žinias ir šviesą. 
Clara – moderni XIX a. moteris – 
išsikovojo garbės statusą visuome-
nėje ir scenoje, visiškoje vyrų kulto 
epochoje. Mano gyvenimo uždavi-
nys yra edukuoti jaunimą per mu-
ziką, apsaugant jį nuo visiško pasi-
nėrimo į skaitmenines „juodąsias 
skyles“, bendrauti su žmonėmis per 
šį aukštąjį meną, suteikiant peno 
sielai, žinių ir įdomių faktų sąmo-
nei. O XIX a. ribojasi su XX a., ir čia 
jau atradau bendrų sąsajų su Clara, 
Leipcigu, Carlu Reinecke, Mikalo-
jumi Konstantinu Čiurlioniu ir Ba-
liu Dvarionu. Ar tai ne nuostabu? 
Mane tai labai įkvepia, todėl ir to-
liau ieškau naujų, modernių suta-
pimų bei atradimų, kurie atsiskleis 
būsimose mano programose.  

Bendra Vilniaus fortepijono 
festivalio tema – „Moters meilė 
ir gyvenimas“. Žinoma, ji aso-
cijuojasi su audringo Claros as-
meninio ir kūrybinio gyvenimo 

vingiais, kova už būvį. O da-
barties moters – atlikėjos, pia-
nistės – gyvenimas, požiūris į 
ją iš esmės yra pakitęs? Kokią 
prasmę Jūs asmeniškai matote 
šiame plačiame pavadinime? 

Moters kova už būvį nepasikeitė, 
tačiau moters statusas visuomenėje – 
taip. O tai viską keičia iš esmės. XIX a. 
moteris neturėjo savo teisių, o šiais 
laikais galime būti savarankiškos, 
lavintis, muzikuoti, netgi siekti 
užjūrio karjeros. Tik nereiktų pai-
nioti dviejų moterų tipų: karjerisčių 
ir menininkių. Clara buvo ir meni-
ninkė, ir pragmatiška moteris, rea-
listė, kuri po vyro mirties privalėjo 
uždirbti pinigų, kad išlaikytų save ir 
visus savo aštuonis vaikus. Manau, 
kad ir aš esu menininkė iš pašau-
kimo. Groju fortepijonu dėl to, kad 
myliu muziką, myliu šį instrumentą 
su visomis jo spalvomis ir galiomis.

Nors tėveliai mane visuomet vi-
sapusiškai palaikė ir padarė viską, 
kas buvo reikalinga, kad tapčiau 
pianiste, net ir įkvėpimą menui 
paveldėjau būtent iš jų, vis dėlto 
mano kelias nebuvo rožėmis klo-
tas, nekeliavau tėvų ir senelių grįs-
tais takais. Už viską, ką pasiekiau, 
galiu padėkoti savo mokytojams 
profesoriams Veronikai Vitaitei ir 
Levui Natochenny bei užsispyrėlės 
charakteriui, kuris, beje, labai pana-
šus į Claros. Muzikinius tiltus mūsų 
šeimoje pradėjau tiesti aš, o mano 
sūnus, jei norės, jau galės jais pa-
sinaudoti, jam bus paprasčiau eiti 
nelengvu muziko keliu. 

1840 m. Schumannas parašė 
dainų ciklą „Moters meilė ir gyve-
nimas“, op. 42, pagal vokiečių poeto 
Adelberto von Chamisso poemas. 
Aštuoniose ciklo dainose apibūdi-
namas moters gyvenimo kelias, jo 
reikšminiai etapai: mylinti mergina 
tampa sužadėtine, žmona, motina, 
našle. Beje, tokią temą Schuman-
nas pasirinko turbūt neatsitiktinai, 
nes kaip tik tais metais vedė Clarą 
ir norėjo, kad Clara baigtų pia-
nistės karjerą, atsiduotų tik jam ir 
šeimai. Ciklas lyg išpranašauja jų 

gyvenimą: 8 ciklo dainos, 8 vaikai, 
vėliau ir vyro mirtis.

Dainų tekstai pasakoja apie be-
jėgiškai įsimylėjusią XIX a. moterį, 
neturinčią savo siekių, tik trokštan-
čią mylėti ir tarnauti mylimajam. 
Šiais laikais tai, aišku, neaktualu, ta-
čiau Vilniaus fortepijono festivalis, 
šiemet liečiantis Schumannų idėjas, 
teigia, kad moters meilė ir gyveni-
mas gali būti modernūs, šiuolai-
kiški, asmeniniai, stiprūs, karšti ir 
nepriklausomi. Tokia yra ir festiva-
lyje skambanti muzika, ir atlikėjai. 

Esate tarptautinio M.K. Čiur-
lionio pianistų ir vargonininkų 
konkurso 1995 m. nugalėtoja. 
Ką dabar, jau iš laiko nuotolio, 
Jums reiškia šis konkursas? 

Tai turbūt vienas didžiausių emo-
cinių įspūdžių mano gyvenime. 
Taip, šis laimėjimas man buvo la-
bai svarbus, nes nuo tos dienos 
jaučiausi įpareigota visuomet lai-
kyti aukščiausią pianistinę formą 
ir menininkės raišką scenoje, pa-
teisinti konkurso žiuri ir žiūrovų 
lūkesčius, ką aš ir stengiuosi visą 
gyvenimą daryti. 

Lietuvoje gana dažnai koncer-
tuojate, vedate meistriškumo 
kursus, esate konkurso-festi-
valio „Muzika be sienų“ Drus-
kininkuose vertinimo komi-
sijos narė. Vienas svarbiausių 
Jūsų pasirodymų šiemet Lie-
tuvoje, ko gero, bus koncertas 
Vilniaus fortepijono muzikos 
festivalyje. Kaip ir kada užsi-
mezgė bendradarbiavimas su 
festivalio meno vadove Mūza 
Rubackyte? Kokios bendros 
idėjos jus sieja?

Mūza Rubackytė kaip tik buvo 
komisijoje 1995 m. tarptautiniame 
M.K. Čiurlionio pianistų konkurse, 
kai man buvo skirta pirmoji vieta. 
Manyčiau, kad ji visus tuos metus 
stebėjo mano profesinį augimą. O 
galutinai muzika mus suvedė prieš 
keletą metų, kai ji atvyko į Frank-
furtą prie Maino pasiklausyti mano 
rečitalio „Alte Oper“ salėje ir po 
šio koncerto mane pakvietė pa-
groti rečitalį Vilniaus fortepijono 
festivalyje. Man labai malonu, kad 
jau antrą kartą dalyvausiu šiame 

festivalyje ir Clarai Schumann skirto 
festivalio baigiamajame koncerte su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu or-
kestru atliksiu jos fortepijoninį kon-
certą. Man tai didelė atsakomybė.   

Džiaugiuosi, jog teko susipažinti 
ir bendrauti su Mūza ir jos sutuok-
tiniu. Abu jie yra labai įkvepiančios 
ir įdomios asmenybės. Mane žavi 
Mūzos pokalbiai – pilni fantazijos, 
palyginimų ir epitetų, jos humoro 
jausmas, gilus požiūris į muziko gy-
venimą ir būtį. Ji – išskirtinė pasau-
linio lygio pianistė. 

Kaip jaučiate Claros Schu-
mann Koncertą fortepijonui 
ir orkestrui a-moll, op. 7, kurį 
atliksite festivalyje? Ar atran-
date jame lig šiol neužčiuoptų 
niuansų, prasmių, kontekstų?

Šį koncertą pradėjau mokytis 
prieš metus, ir tik šiomis dienomis 
jo pasažai man pasiduoda, o  har-
moninės jungtys pagaliau lieka gal-
voje. Galima pamanyti, jog 15-metė 
Clara sugalvojo tokių pasažų, ku-
riuos tik ji viena galėtų pagroti! At-
liekant šį jaunos kompozitorės kū-
rinį, man svarbu perteikti muzikos 
natūralumą ir jaunatviškumą. Klau-
sytojams kvapą turėtų užgniaužti 
nežabotas virtuoziškumas, o tai 
reiškia, kad turėsiu gerai apskai-
čiuoti virtuozinių pasažų rizikos 
faktorių. Lyriniai kūrinio momen-
tai, įkvėpti pirmosios meilės vio-
lončelininkui Augustui Theodorui 
Mülleriui ir Chopino Pirmojo for-
tepijoninio koncerto e-moll, manau, 
sušildys moteriškumu ir susipins 
į gražiai sukomponuotą muzikinę 
mozaiką. 

Dėkoju už pokalbį. 
Festivalio pabaigos koncertas 

„Trys portretai“ vyks gruodžio 7 d. 
19 val. Filharmonijos Didžiojoje 
salėje. Lietuvos nacionaliniam 
simfoniniam orkestrui diriguos 
Georgas Markas (Austrija). Pro-
grama „Claros Schumann salonai“ 
Lietuvoje skambės gruodžio 28 d. 
19.30 val. Druskininkų „Eglės“ sa-
natorijoje; gruodžio 29 d. 18 val. 
Vilniaus paveikslų galerijoje; 2020 m.  
sausio 7 d. 19 val. Kauno kultūros 
centre; sausio 8 d. 18.30 val. Klai-
pėdos koncertų salėje. 

Guoda Gedvilaitė „Claros Schumann salone“ R. Kunske  nuotr.

Žvaigždėtas gruodis 
Paliesiuje

Pirmąjį žiemos šeštadienį, gruodžio 
7 d., Paliesiaus dvaro koncertų salė 

„Pasaga“ pasitiks skambant dviejų di-
džiųjų romantikų – Roberto Schu-
manno ir Edvardo Griego – muzikos 
garsams. Kūrinius atliks Čiurlionio 
kvartetas ir aktyvi jaunosios kartos 
pianistė Simona Zajančauskaitė. Tą 
patį savaitgalį, gruodžio 8 d., kon-
certuos išskirtinio talento pianistas 
Andrius Žlabys. Paliesiaus dvarą ir 
menininką sieja ypatingas ryšys – jis 
padėjo išrinkti vieną iš dviejų kon-
certų salę puošiančių rankų darbo 
fortepijonų „Steinway & Sons“.

Gruodžio 15 d., minint iškilaus 
lenkų kompozitoriaus Mieczysławo 
Weinbergo gimimo 100-ąsias me-
tines, smuiko žvaigždė Gidonas 
Kremeris su smuikininke Madara 
Petersone atliks specialią programą, 
skirtą įspūdingai ir daugiabriaunei 
jo kūrybai. 

Gruodžio 21 d. susitiks dvi im-
pozantiškos meno pasaulio asme-
nybės – Vladimiras Tarasovas ir 
Viktoras Paukštelis. „Barokiniai 
gobelenai“ – tai muzikinis įvykis, 
kuriame susipina barokinė mu-
zika ir šiuolaikinė improvizacija. 
Abu menininkai, garsėjantys ir 
kaip vizualiųjų menų talentai bei 
nuolat siekiantys turtinančio ryšio 
tarp disciplinų, šįkart ieškos bendro 
vardiklio tarp dviejų šimtmečiais 
nutolusių muzikos stilių.

Antrąją Kalėdų dieną, 26-ąją, čia 
pasirodys žavingas ansamblis „Duo 
Meraki“: smuikininkė Helena Ma-
ria Falk Botolfsen ir pianistė Iveta 
Calite. Nuolat gastroliuojantis du-
etas žada stebuklingoje „Pasagos“ 
akustikoje sukurti tikrą grožio ir 
garsų šventę. O Naujųjų metų iš-
vakarėms specialią koncertinę pro-
gramą Paliesiaus dvaro svečiams 
ruošia žavingieji karališkosios šei-
mos favoritai – a cappella ansamblis 
iš D. Britanijos „The Queen’s Six“. 
Kolektyvas susibūrė 2008 m., mi-
nint 450-ąsias karalienės Elžbietos I 
karūnavimo metines, nuo to laiko 
užsiima aktyvia koncertine veikla 
visame pasaulyje, yra dainavęs ir 
Lietuvoje.

Organizatorių inf.

Anonsai
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Panevėžiečių „Mūsiškiai“: pro et contra
Artūro Areimos spektaklis

Julijus Lozoraitis

I. Kas, kur, kada: Spektaklio 
„Mūsiškiai“ pagal Michało Wal-
czako pjesę premjera; Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatro salė 

„Miltinio laboratorija“; 2019 lapkri-
čio 22 d., penktadienio, vakare. 

II. Pro: Artūras Areima reži-
sieriaus kelią pradėjo nuo lenko 
dramaturgo Walczako (diplomi-
nis spektaklis „Kelionė į kamba-
rio vidų“, LMTA režisierių kursas, 
vad. Rimas Tuminas, 2008 m. pa-
rodytas „Menų spaustuvės“ progra-
moje „Atvira erdvė“) ir po vienuo-
likos metų vėl prie jo grįžta. Šįsyk 
juodu, režisierius ir dramaturgas, 
bendradarbiauja kurdami pjesę ir 
spektaklį, inspiruotą Rūtos Vana-
gaitės knygos apie Holokaustą Lie-
tuvoje „Mūsiškiai“. 

Per dešimtmetį su viršum Areima 
sukūrė trisdešimt spektaklių. Iš 
visko matyti, kad tai jau susifor-
mavęs solidus kūrėjas, turintis savo 
metodą. Jaunosios kartos aktoriams, 
pradedantiems režisieriams ir daliai 
teatrus lankančios publikos (nebū-
tinai vien tik jaunimo) jis yra svarus, 
neginčijamas autoritetas ir jų teatri-
nių godų realizuotojas, jo sceninė 
kalba jiems suprantama ir artima. 

Šio režisieriaus darbo metodas 
atrodo taip: jis doroja pjesę, tarsi tai 
būtų vaikiška knygelė su paveiksliu-
kais, kuriuos reikia nuspalvinti. Tik, 
užuot dažęs paveiksliukus skirtin-
gomis spalvomis, jis ima išsidirbi-
nėti: arba užteškia margą žanrinę 
dėmę, arba suraito drastišką ko-
miksą, arba panaudoja chuliganišką 

„memą“ ar bet kokį kitą šokiruojantį 
efektą iš interneto, medijų ir popsi-
nių įvaizdžių bei archetipų arsenalo. 

Jeigu tai būtų vaikas, auklėto-
jai išsikviestų jo tėvus ir pasakytų: 

„Jūsų berniukas tikrai labai talentin-
gas, tačiau būtina jį parodyti gydy-
tojams, nes gali užaugti psichopa-
tas.“ Bet Areima jau toli gražu nėra 
vaikas, nors kai kas jo kūrybą ver-
tina kaip infantilią. Iš tiesų jo me-
nami infantilumas, žaidybiškumas 
ir psichopatija tėra jo priedangos 
priemonės ir įrankiai (ginklai). Jis, 
kaip ir visa jo vidurinė karta, aršiai 
kovoja už (ir rėkia apie) teisę būti 
pasaulio dėmesio centre, karaliauti 
ir reguliuoti (manipuliuoti) gyveni-
mus svetimose, kitų anksčiau susi-
kurtose komforto zonose. 

Jis tai valdo puikiai, ir publika jam 
dėkinga, nes atpažįsta tas klišes, tuos 
sąskambius ir tuos ženklus. Įvyksta 
susikalbėjimas tarp režisieriaus, 
žongliruojančio sceniniais popkul-
tūros elementais, ir publikos, tuos 
elementus atpažįstančios. Atpaži-
nimas, susikalbėjimas – sėkmės ga-
rantas. Jo auditorija, jo gerbėjai – tai 
kompiuterinių žaidimų, „žolės“ rū-
kytojų ir gatvės breiko šokėjų karta. 

Spektakliuose jis nekuria režisū-
rinės vertikalės (idėjos); jo sceninio 

pasakojimo lygmuo lieka literatū-
ros (dramos), dažnai perdarytos, 
arba režisūrinio literatūriškumo ly-
gio. Užtat kiekvienas jo spektaklio 
sceninis fragmentas turi savo emo-
cinę vertikalę, savo šoką, savo poke 
(„kibinimą“) publikos link, emocinį 
impulsą, žadinantį publikos reflek-
sus. Taip jis buria savo sekėjų būrius.

Visa tai yra ir jo pagal Walczako 
pjesę sukurtame reginyje „Mūsiš-
kiai“. Buvusiame dekoracijų san-
dėlyje sukurta aukšta tarsi imtynių 
ringas teatro pakyla su dviem žiū-
rovų tribūnomis (scenografu įvar-
dytas pats režisierius). Virš pakylos 
pakabintos lubos su šviečiančiais 
vamzdeliais, imituojančiais dienos 
šviesos lempas, sukuria prozektori-
umo atmosferą (šviesų dailininkas 
Eugenijus Sabaliauskas). Periodiš-
kai, tarsi po galingo žemės drebė-
jimo, išplyšę vamzdeliai nusvyra 
žemyn ir tebešviečia, bejėgiškai 
tabaluodami. Morgo įspūdį susti-
prina panaši kaip ligoninėse juos-
tinė plastikinė užuolaida per visą 
pakylos horizontą, kuri tarnauja 
ir kaip ekranas istorinėms vaizdo 
iliustracijoms (Pauliaus Jakubėno 
ir Dino Marcinkevičiaus istorinės 
kino dokumentikos vaizdo projek-
cijos ir kitos iliustracijos itin sai-
kingos). Pakylos dešinėje – žemių 
krūvos, už jų duobė, vyksmo svorio 
ir prasmės centras. 

Įkyriai sklinda sintetiniai riau-
mojantys garsai, juos sunku pava-
dinti muzika (jų kūrėja – paslap-
tingoji persona „Pi“), vėliau jie 
praskiedžiami žanrinėmis temo-
mis iš cirko repertuaro. Nuolatos 
loja šunys, kartkartėmis aidi šūviai, 
tikri ir įrašyti. 

Riaumojantys garsai užgožia au-
sis, ir išsyk tampa aišku, kad pu-
blikai čia skirta ne valgytojų, o 
patiekalo funkcija. Po pakylą ma-
nieringai šlitinėja Klounas (Valeri-
jus Kazlauskas) išblyškintu veidu ir 
juodu nėriniuotu uodeguotu nela-
bojo apdaru. Jis kankinasi, maivosi, 
staugia, nušauna įlindusį į jo erdvę 
kitą bevardį personažą ir nustumia 
jį (atseit lavoną) į duobę... Tuo pra-
sideda vyksmas...

Spektaklio ir pjesės siužetas neį-
mantrus: Klounas privatizavo Fortą, 
kuriame per karą buvo šaudomi žy-
dai, ir įkūrė čia pramogų centrą. At-
klydėlių porelė užsigeidžia surengti 
sutuoktuvių fotosesiją ir patiria 
Klouno patyčias bei smurtą. Į cen-
trą atvyksta grupė vaikų ir tuo pat 
metu ten apsilanko porelė, rašytoja 
Persona Non Grata ir Žydšaudžių 
Medžiotojas. Tarp grupių kyla konf-
liktas, procesas tampa nevaldomas, 
ir siautėjanti jaunoji karta nustumia 
vyresniąją į duobę. Finale po pakylą 
kvatodamas raitosi Dievas (nelaba-
sis?) su Džokerio kauke, bet jauni-
mas spyriais patvarko ir jį. 

Regis, Areimai čia labiau pa-
vyko scenografija nei režisūra. Že-
mės drebėjimo iliuzija (krintantys 

šviestuvai) drauge su tektoniniais 
muzikiniais virpesiais transliuoja 
Holokausto apokaliptinę emociją. 
Žemių krūvos prie duobės krašto – 
universalus tragiškumo nuojautos 
archetipas. Trumpam pasirodo neį-
vardytas personažas su viduramžiška 
paukštiška „maro kauke“ varnos 
snapu – Vanagaitės knygoje Holo-
kaustas Lietuvoje taip pat prilygin-
tas maro epidemijai. Kiek naujau 
nuskamba vaizdo projekcijomis pa-
teikta tema – Lietuvos miškų, ku-
riuose vyko žydų žudymo baisumai, 
gamtos grožis, vienas iš Vanagaitės 
knygos momentų.

Šio Areimos spektaklio, kaip ir 
kitų matytų režisieriaus darbų (iš-
skyrus vaikams skirtą „Mechaninę 
širdį“), patosas susijęs su juo pačiu – 
tai jo paties maištas ir arogancija, jo 
nešvankumas ir burnojimas, jo iš-
skirtinumas ir šokiravimas, jo poza 
ir pozicija: ne veikti, o būti – būti 
ne tokiam kaip visi. „Mūsiškiuose“ 
jis išrikiuoja scenoje ištisą kogortą 

„areimų“, šešetą juodai uniformuotų 
„pokemonų“ su reiverių kepuraitė-
mis ir gatvės šokėjų kombinezonais, 
paties režisieriaus „dizaino“ kopijas. 
Vėliau jie, užsimaukšlinę karnavali-
nius kareiviškus šalmus, persikūnys 
į fašistuojančią militaristinę grupelę 
ir nustums visus likusius personažus į 
Holokausto duobę. Ir simbolis, ir per-
spėjimas labai suprantami ir aiškūs. 

Režisieriaus darbo su aktoriais 
metodas irgi atrodo savotiškai. 
Aktorius Kazlauskas (Klounas, ne-
labasis, Dievas, Džokeris), anks-
tesniuose spektakliuose sugebėjęs 
įvykdyti visas užribines režisie-
riaus užgaidas, čia paleidžiamas į 
priekį siautėti tarsi laukinis kovi-
nis režisieriaus armijos avangardas. 
Įvairių scenų žvaigždės Agnieškos 
Ravdo (Ponia Istorikė) angeliška 
galvelė subjaurojama kareiviško-
mis kepurėmis, o jos ideali figū-
rėlė slepiama kareiviškoje milinėje 
(gal tai aliuzija į legendinę Jūratės 
Onaitytės nuogybę po kareiviška 
miline Jono Vaitkaus 1978 m. Mak-
simo Gorkio „Paskutiniuosiuose“?). 
Visiems kitiems veikėjams režisie-
rius stengiasi uždengti veidus (šešių 

„pokemonų“ komanda ir Baltosios 
Damos šmėkla – Lolita Martino-
nytė) arba pateikti juos kaip sche-
matiškus personažus (jaunavedžių 
porelė Justina Nemanytė ir Karolis 
Legenis, taip pat Žydšaudžių Me-
džiotojas – Andrius Mockus ir ra-
šytoja Persona Non Grata – Ligita 
Kondrotaitė). Jei vertinsime akto-
rių darbus, rimtesnio dėmesio čia 
vertos tik Kazlausko epostasijų me-
tamorfozės, bet jo ankstesnių per-
sonažų kontekste (ypač Areimos ir 
Limonovo „Nevykėlio“) čia neteko 
išvysti nieko ypač naujo. 

Atrodo, kad Areima veržiasi 
užimti atsilaisvinusias mūsų teatro 
lyderių nišas, „publikos šokiruotojo“ 
ir enfant terrible (t.y. Jono Vaitkaus 
ir Oskaro Koršunovo) pozicijas. Jis 
jau yra mūsų teatrinės tikrovės da-
lis – kuria bendrą virtualią savo ir 
publikos antitikrovę. Ateitis paro-
dys, kiek jam padės koketavimas su 
Holokausto tema ir dalyvavimas vie-
šųjų ryšių manipuliacijose (žr. skyrelį 

„Contra“).
III. Contra: Tarsi metaforinį 

svogūną iš Henriko Ibseno „Pero 
Giunto“, „Mūsiškius“ sudaro kele-
tas apvalkalų: a) spektaklis yra tik 
dalis viešųjų ryšių akcijos, kurios 
sumanytojas, organizatorius ir vyk-
dytojas yra anaiptol ne režisierius 
Areima, o buvęs Juozo Miltinio dra-
mos teatro meno vadovas Andrius 
Jevsejevas. Jis yra viso renginio cen-
trinė figūra, tai yra jo sumanymas, 
kuriame menui iš pat pradžių buvo 
skirtas itin kuklus vaidmuo; b) tiek 
spektaklio pavadinimas „Mūsiškiai“, 
tiek jo skelbtas žanras „folklorinis 
siaubo miuziklas“ yra tik reklami-
nis triukas ir manipuliavimas publika. 
Spektaklio „Mūsiškiai“ ir Vanagai-
tės knygos „Mūsiškiai“ patosas yra 
visiškai skirtingas; c) pjesėje „Mū-
siškiai“ dramaturgas Walczakas pa-
naudojo tik keletą formalių nees-
minių Vanagaitės knygos elementų. 
Transformuodamas storytelling’o 
žanro kūrinį į trivialų draminį 
pasakojimą jis faktiškai atsiribojo 
nuo knygos „Mūsiškiai“ esmės, pa-
pasakodamas visiškai kitą istoriją; 
d) visos kitos aplink repetuojamą 

spektaklį ir teatrą vykusios manipu-
liacijos – bylinėjimasis su idėjos au-
toriumi pasiskelbusiu užsieniečiu, 
gandai iš teatro meno tarybos dis-
kusijų, teatro vadovo Leono Blėdžio 
pa(si)šalinimas prieš pat premjerą, 
ažiotažinis žiniasklaidos dėmesys, 
galų gale netgi spektaklio „Mūsiš-
kiai“ plakatas su karvių kaukolėmis – 
yra tik reklaminių triukų ir viešųjų 
ryšių akcijų, nesusijusių su spektaklio 
esme, rinkinys. Nei meniniam spek-
taklio turiniui, nei Vanagaitės knygos 

„Mūsiškiai“ patosui čia neliko vietos, 
nes tai ir nebuvo numatyta.

Ir, galų gale, nulupus visus svo-
gūno „Mūsiškiai“ lukštus, lieka 
labai kukli jo meninė šerdis – ne-
gyvybingas, neorganiškas, near-
tikuliuotas, pripumpuotas įvairių 
pastatyminių anabolikų ir botulino, 
trankus ir monotoniškas hardcore 
kabareto žanro reginys.

IV. Collatio tomi (autoriaus 
išvada): Manau, kad Holokausto 
tema yra itin gili, tamsi, skaus-
minga, todėl ji nepasiduoda trivia-
liai gnoseologijai. Tad nedera jos 
interpretuoti per bet kokią fiction 
tipo kūrybą, taip pat ir sceninę, nes 
bet kokia interpretacija šiuo atveju 
bus siauresnė už tikrovę. Negana to, 
noriu ypač pabrėžti, jog priklausau 
kategorijai tų neabejingų žmonių, 
kurie mano, kad visų laisvų meni-
nių interpretacijų Holokausto tema 
rezultatai a priori pasmerkti būti ir 
šventvagiški, ir amoralūs. 

Prisipažinsiu, kad tik panevėžie-
čių spektaklio „Mūsiškiai“ prem-
jeros proga perskaičiau Vanagai-
tės knygą, ir ji mane labai sukrėtė. 
Įspūdis toks, kad tai aš parašiau tą 
knygą, nes mano senelis, kaip ir 
autorės, irgi kolaboravo su naciais, 
vadinasi, irgi buvo Holokausto vyk-
dytojas. Smulkiai nedėstysiu, ką iš-
gyvenau tai skaitydamas. Bet ma-
nau, kad jeigu yra daugiau žmonių, 
kurie, kaip ir aš, spektaklio „Mū-
siškiai“ proga perskaitė šią knygą 
(su kuria spektaklis neturi nieko 
bendra, kaip ir su Holokaustu) ir į 
ją įsijautė, vadinasi, jau vien dėl to 
visa tai vertėjo daryti ir tai pamatyti.

Scena iš spektaklio „Mūsiškiai“ A. Gudo n uotr .
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Teatrą sukurti gali tik menininkas
Pokalbis su Marina Davydova

Daiva Šabasevičienė

Marina Davydova – teatro asme-
nybė, žinoma visame pasaulyje. Tai 
ne tik garsi teatro kritikė, žurnalo 

„Teatr“ redaktorė, bet ir Tarptauti-
nio teatro festivalio NET (Nauja-
sis Europos teatras) meno vadovė, 
šiuo metu statanti spektaklius, da-
lyvaujanti įvairių festivalių komisi-
jose. Šių metų pradžioje vilniečiai 
matė Berlyne 2017 m. sukurtą jos 
darbą „Amžinoji Rusija“, o jos spek-
taklį „Checkpoint Woodstock“ kartu 
su „HAU Hebbel am Ufer“ teatru 
Berlyne ir Gogolio centru Maskvoje 
prodiusavo Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras, lietuviška jo prem-
jera įvyko šių metų lapkričio 22 dieną.

Kaip tik šiuo metu abiejose Ru-
sijos sostinėse – Maskvoje ir Sankt 
Peterburge – vyksta XXI NET fes-
tivalis. Lapkričio 13 – gruodžio 16 d. 
pristatoma dešimt spektaklių iš 
įvairių pasaulio šalių, jie rodomi 
šešiose reikšmingose teatro scenose 
po kelis kartus, juos pamatys penki 
tūkstančiai žiūrovų, įvyks viena pa-
saulinė premjera.

Nors Davydova sunkiai pagau-
nama net tada, kai būna netoliese, 
ji maloniai sutiko pasidalinti minti-
mis su „7 meno dienų“ skaitytojais.

Dabar išgyvenate karštas aki-
mirkas, iš vieno miesto važiuo-
dama į kitą, kur vyksta inten-
syvūs festivalio renginiai. Kuo 
ypatinga šių metų programa? 

Visas šis judėjimas prasidėjo dar 
paskutiniame XX a. dešimtmetyje – 
aš buvau ne tik festivalio NET įkū-
rėja, bet ir meno vadovė. Per šį laiką 
radikaliai pasikeitė teatro vaizdas 
tiek Rusijoje, tiek visame pasaulyje. 
Iki šiol NET vyko tik Maskvoje, o 
šįmet nusprendėme įsiveržti ir kitur. 

Man, kaip Peterburgo gerbėjai, 
malonu buvo perskaityti, kad 
būtent šiame mieste bus paro-
dyti du spektakliai, kurie Jums 
patys įdomiausi. Jūsų teatrinė 
veikla labiau susijusi ne su 
garsiomis pavardėmis, bet su 
išlavintu teatriniu skoniu, kai 
publikai stengiamasi atvežti ir 
pristatyti spektaklius, rodan-
čius tam tikras naujas teatri-
nes kryptis, tendencijas. Ir visi 
darbai būna ypač ryškūs. 

„Naujasis Europos teatras“ ir buvo 
įkurtas tam, kad pristatytume naujas 
pavardes ir naujas tendencijas. Ne 
šiaip „Europos teatras“, o „Naujasis 
Europos teatras“. Šiemet Peterburge 
rodomas danų komandos „SIGNA“ 
kūrinys „Žaislai“ ir yra puikus pa-
vyzdys. Tai – XXI amžiaus reiškinys. 

Bet atvežėte ir garsųjį Peterį 
Brooką. Festivalį atidarė jo 
premjerinis spektaklis „Why?“ 

(„Kodėl“). Būtų įdomios Jūsų, 
kaip kritikės, pastabos.

Jeigu atvirai, tai, žinoma, Broo-
kas – ne visai tas režisierius, kuris tinka 
mūsų koncepcijai, nors jis – euro-
pinio teatro metras. Bet tam buvo 
kelios priežastys. Visų pirma mes į 
Peterburgą atvežame Katie Mitchell 
spektaklį „Zauberland“ („Magiška 
žemė“). Jis sukurtas Paryžiaus 

„Bouffes du Nord“ teatre, kuriame 
pastatytas ir Brooko spektaklis. 
Jiems tapo svarbu Maskvos publi-
kai parodyti būtent šiuos du spek-
taklius. Negalėjome pasakyti „ne“. 
Dabar, kai jau visa tai įvyko (lapkri-
čio 13, 14 d.), labai džiaugiuosi, nes, 
pirmiausia, tai buvo didelė sėkmė.  

Man atrodo, dar didesnė in-
triga buvo tai, kad spektaklis 

„Why?“ skirtas Vsevolodo Me-
jerholdo gyvenimui ir likimui. 
Būtent jis į teatrą atnešė naujų 
idėjų, naują estetiką, naują 
vaidybos supratimą.

Pasakysiu sąžiningai. Taip, spek-
taklis formaliai skirtas Mejerholdui, 
bet pakankamai išsilavinusiems fes-
tivalio NET žiūrovams, aišku, jokių 
naujų žinių šis spektaklis nesuteikė, 
nes jame nebuvo atskleistas naujas 
požiūris nei į Mejerholdą, nei į jo 
gyvenimo „bylą“, nei į jo tragišką 
likimą. Tačiau šis spektaklis nuosta-
bus kitkuo – tai kūrinys apie teatrą! 
Apie teatrą, kurį, pagal Brooko kon-
cepciją, kadaise sugalvojo Dievas. 
Tai teatras, suteikiantis žmonėms 
džiaugsmo, bet, kaip pasirodo, mir-
tinai pavojingas. Kurti teatrą – mir-
tinai pavojinga. Tokią gudrią mintį 
jis ryškina visame spektaklyje. Tai 
spektaklis apie gundymą teatru, 
apie teatro žavesį. Rusų kalboje 
žodis „žavesys“ turi dvi reikšmes: 
tai kažkas labai gražaus ir tai, kas 
tave velniškai traukia. Dėl to vienu 
metu kalbama ir apie vieną, ir apie 
kitą teatro pavidalą. 

Pagrindinis šiuolaikinio teatro 
bruožas – jis reflektuoja pats save. 
Jis pats save pradėjo apmąstyti. Pa-
grindinė šiuolaikinio spektaklio 
tema – pačios teatro prigimties 
apmąstymas. Šiuo požiūriu Broo-
kas labai šiuolaikiškas. 

O, pavyzdžiui, Milo Rau spektaklis 
„Repeticija. Teatro istorija (-os) (I)“ 
pastatytas visai kitaip. Čia taip pat 
vyksta kriminalas, tiriamas gėjaus 
nužudymas Belgijos mieste Lježe. 
Bet iš tiesų Rau spektaklis taip pat 
apie teatrą. Jis apie tai, kaip scenoje 
galima parodyti žiaurumą, žmog-
žudystę, žmogaus kančias. Kaip 
mes pradedame tikėti šia teatro 
apgavyste ir kaip patikėję liekame 
pasyvūs. O juk kenčiančiam žmo-
gui turėtume padėti.

Jūs prisipažįstate, kad labai 
pavargote nuo dokumentinio / 
liudijančio teatro, kuris „daž-
niausiai įdomus savo faktūra 
ir yra fantastiškai apgailėtinos 
minties“. 

Taip, pavyzdžiui, Milo Rau ne-
sustojo ties faktų lygmeniu. Šian-
dien dominuoja teatras, kuriame 
nepakankamai įsigilinama į me-
džiagą. Faktai surenkami, patei-
kiami scenoje ir pasitenkinama tuo, 
kad žmonės su tuo susiduria teatre. 
Tačiau filosofinis matmuo, žmogiš-
kumo gylis iš teatro vis labiau trau-
kiasi. Toks teatras mane vis mažiau 
tenkina, nors yra gana paklausus, 
įskaitant ir festivalius. Bet juk teatras 
nėra vien kokia nors ikonografija. 
Jis – apie grafiškus, neįprastus da-
lykus. Surinkus medžiagą galima 
rengti įdomius reportažus, pavyz-
džiui, televizijai. Net ir rezonansas 
ten bus didesnis. 

Man teatras egzistuoja dėl kitko, 
todėl sudarydama festivalio pro-
gramą ieškau spektaklių, kurie 
įdomūs ne tiek savo faktūra, šiuo-
laikine tematika, kiek tuo, kad 
pateikia tam tikrų apmąstymų. 
Tokį teatrą kuria Katie Mitchell, 
Angélica Liddell, Milo Rau. Prie-
varta – tai apskritai kitas dalykas, 
tai ne dokumentinis teatras. Tar-
kim, Liddell teatras – absoliutus 
vaizdinys, irealybė. Tai gali sukurti 
tik menininkas. Tokiame pasaulyje 
tu prapuoli kelioms valandoms. Iš 
pradžių, aišku, bandai suvokti tai-
sykles, įstatymus, pagal kuriuos šis 
pasaulis egzistuoja, o vėliau, kai jau 
supranti, pradedi tyrinėti įvairias 
to pasaulio detales.

Tai panašu į utopiją.
Ar tai utopija, ar antiutopija – 

sunku pasakyti. Tai ne visai spek-
takliai – tai išmonės erdvė, kurioje 
tu laisvai judi. Atrodo, jog esi lais-
vas, bet aišku, kad tave veda už ran-
kos žmogus, kuris visa tai sugalvojo. 

Šie spektakliai kiekvieną kartą 
gimsta naujai, jie nesikartoja. 
Tai vis nauji tyrimai, naujos 
premjeros.

Taip, ypač per festivalius. Kiekvie-
nam naujam miestui, naujai vietai 
spektaklis prodiusuojamas atskirai. 
Spektakliai rodomi vienu ypu – mė-
nesį ar trumpiau, o kai visa tai baigiasi, 
daugiau niekur niekada jų negali pa-
matyti. Tai ne repertuarinio teatro 
spektakliai ir ne tokie, kuriuos galima 
vežioti po gastroles. Toks spektaklis 
skirtas tik tam tikrai erdvei, kurioje 
tik ir gali būti vaidinamas. 

Laisvė – ne šūkis. Tai tiesio-
giai nesusiję ir su spektakliais. 
Tačiau Maskvos spauda dažnai 
mini, kad šis festivalis reiškia 
ir laisvę. O gal tai labiau iš-
plaukia iš Jūsų asmenybės?  

Mes – nepriklausomas festivalis. 
Esame labai mažai susiję su vals-
tybinėmis institucijomis, negau-
name pinigų iš Kultūros ministe-
rijos. Dėl to mažiau susimąstome 
apie tam tikrus rėmus. Dėl to atro-
dome kaip laisviausias festivalis. Juk 
visi išpuoliai prieš laisvę paprastai 
prasideda nuo estetikos. Politiniai 
lozungai dar nebūna suformuluoti, 
o jau puolama meninė realybė. Net 
jei prisiminsime stalinizmo laikus, 
keista, koks angažuotas buvo me-
nas. Buvo sakoma – „kova su for-
malizmu“. Na, kokia kova, jeigu tas 
formalusis menas buvo kairysis. Šį 
meną turėjo ideologiškai pripažinti. 
Tai kodėl tuomet Mejerholdas žuvo? 
Mejerholdas aistringai sveikino re-
voliuciją. Jis vaikščiojo vilkėdamas 
odinę striukę, buvo bolševikas. Nie-
kada niekur nesakė, kad nepriima 
revoliucijos, bet tapo pagrindine 
auka. Jo meną galima buvo vadinti 
kairiuoju menu. Valdžiai baisiausia 
yra žmogiškoji laisvė. Mejerholdas, 
būtent kaip menininkas, buvo lais-
vas. Toks žmogus vis tiek bus su-
naikintas, nes jis laisvas. Taip yra 
ir su šiuolaikiniais menininkais. Ką 
jau ten politiškai padarė Kirillas Se-
rebrennikovas? Jis nei partinis, nei 
kaip nors kišosi į politiką. Buvo tie-
siog liberaliai mąstantis. Kodėl bū-
tent jis tapo pagrindine auka? Dėl 
to, kas jis laisvas. Tam tikrus žmo-
nes ši laisvė, kuri buvo juntama ir 
spektakliuose, dirgino labiau nei 
pati tematika. Laisvas žmogus – pa-
vojingas žmogus, laisvas meninin-
kas – pavojingas žmogus. 

Daug važinėjate po pasaulį, 
spektaklius tyrinėjate kaip 

kritikė. Kokias teatro tenden-
cijas šiandien pastebite?

Matau, kad nėra vienos magis-
tralės, vieno pagrindinio kelio, ku-
riuo juda šiuolaikinis teatras. Matau 
jį kaip Jorge Luiso Borgeso kūrinį, 
kuriame kiekvienas eina savo kryp-
timi. Ir šiame NET festivalyje – la-
bai skirtingi teatro tipai. Bet jie man 
egzistuoja šiuolaikinio teatro visu-
moje. Yra didieji stiliai – barokas, 
klasicizmas, romantizmas. Tai sti-
liai, nulėmę visos epochos meni-
ninkų mąstymą. Vėliau atsirado 
mažesni stiliai – suprematizmas, 
fovizmas, abstrakcionizmas, ku-
bizmas, simbolizmas. Tai šiandien 
kiekviena įdomi individualybė ir 
yra stilius. Stilius tapo lygus kon-
krečiam menininkui. Svarbiausia 
šiuolaikiniame mene – menininko 
asmenybė. Jis – demiurgas, kurian-
tis pasaulį pagal savo taisykles. Tai 
teigiama savybė. O neigiama yra 
tai, kad itin lengvai galima nužu-
dyti bet kokią koncepciją, net jeigu 
ji labai pažangi. Ypač tai akivaizdu 
Vakaruose. Ten vyksta festivaliai 
kokia nors tema: „Postkolonijinis 
diskursas“, „Lyčių tematika“ ar pan. 
Bet taip užmušamas pats teatras. 
Temos gal ir geros, jos gali būti, ta-
čiau bet koks bandymas gyvą meną 
įsprausti į konkrečius, kad ir pačius 
progresyviausius, rėmus kaip į Pro-
krusto lovą tolygus mirčiai. Menas 
paklūsta gyvam judėjimui, meni-
ninko minčiai. Ir tas menininkas 
turi būti garsi asmenybė, o ne save 
menininku laikantis žmogus. Aš 
tikiu, kad teatro likimą lemia tik 
didžiulės asmenybės. Tai – taip 
pat didelis klausimas. Juk neat-
sitiktinai šiandien daug kalbama 
apie „horizontalaus“ teatro idėjas, 
kai nėra pagrindinio žmogaus, kai 
svarbiausia, kad susirinktų žmo-
nės ir turėtų noro kartu dirbti. Jie 
kažko prisigalvoja, nėra jokios hi-
erarchijos, ir tuomet šis laisvas, de-
mokratinis darbo principas sukuria 
tam tikrą rezultatą. Tokių teatrų 
yra Vokietijoje, Anglijoje, bet pa-
tys įdomiausi darbai atsiranda tik 
tada, kai juos sukuria galinga as-
menybė. Net jeigu teatras save ir 
pristato kaip „horizontalų“, vis tiek 
reikalinga asmenybė. Pavyzdžiui, 

„Rimini Protokoll“. Susirinko trys 
žmonės ir pradėjo dirbti, sukūrę 
tokį pavadinimą. Bet yra vienas 
genialus žmogus – Stefanas Kaegi. 
Jo asmenybė viską ir lemia. Aišku, 
būti Kaegi epigonu daug paprasčiau 
nei, tarkim, Anatolijaus Vasiljevo. 
Dėl to, kad Kaegi’o daug aiškesnė 

„technologija“. 

O kokie kritikos reikalai?
Kiekvienoje šalyje kritika užima 

skirtingą vietą. Manau, kad Rusijoje 
teatro žmonės buvo labai aukštos 
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Mums tas pats
Marinos Davydovos „Checkpoint Woodstock“ 

T e a t r a s

Ingrida Ragelskienė

Kostia Treplevas buvo savotiškai 
teisus, aplinkinių abejingumo šarvą 
bandydamas pramušti sparnuota 
fraze: „Naujos formos reikalingos, 
o jei jų nėra, tai geriau visai nieko 
nereikia.“ Faktas – po jungtinio Lie-
tuvos nacionalinio dramos teatro, 
Berlyno „HAU Hebbel am Ufer“ ir 
Maskvos Gogolio centro spektaklio 

„Checkpoint Woodstock“ išėjau dar 
abejingesnė naujų formų atžvilgiu 
nei iki tol. Režisierės Marinos Da-
vydovos pastangomis Lietuvoje 
cikliškai ir su didele kantrybe ro-
domi Rusijos istoriją permąstantys 
kūriniai lakoniškai pristatomi kaip 
spektakliai-instaliacijos. Žiūrovinės 
spragos neleidžia Vilniuje lapkričio 23 
d. rodytos Davydovos premjeros ly-
ginti su pavasarį „Menų spaustuvėje“ 
pristatytu jos pirmuoju spektakliu 

„Amžinoji Rusija“, bet turiu laisvę įver-
tinti „Checkpoint Woodstock“ kokybę. 

Spektaklis-instaliacija gali tapti 
savotiškais „naujos formos“ spąs-
tais. Vizualiniai kodai ir sprendi-
mai čia tampa svarbesni už akto-
rių vaidybą, režisieriaus meistrystę 
bei dramaturginį pagrindą. Šias tris 
įprasto teatro sudedamąsias dalis 
keičia estetinės formos dominantė. 
Sėkmės atveju gimsta nauji, iki tol 
žiūrovui nepažinūs pasauliai, mus 
suvedžioja ne režisierius, o visų 
pirma dailininkas, nusiviliojantis 
žiūrovų fantaziją į akligatvį, kurio 
tamsiausiame užkaboryje laukia 
nauji erdvės ir formos slėpiniai. 
Visų pirma išprovokuojami fiziniai 
žiūrovų pojūčiai, leidžiama suabe-
joti savo jausena, sveiku protu. Jei 
spektaklis-instaliacija būtų sėkmin-
gas, mums beliktų pripažinti kly-
dus dėl autentiškų, tikrų šio pasau-
lio parametrų, kurių atžvilgiu gal 
dar esame turėję kokių nors iliuzijų. 

Gero, pavykusio spektaklio-ins-
taliacijos menine sėkme tampa 
aktoriaus virtimas instrumentu, 
lygiaverčiu bet kuriai kūrinio su-
dedamajai daliai, visas priemones 
pajungus bendram tikslui – suval-
dyta inovatyvia forma išprovokuoti 
publiką. Iš „Checkpoint Woodstock“ 
išsinešiau vieną į instagramą dėti 
tinkamą nuotrauką, kurioje Vla-
dimiro Putino portretas įrėmin-
tas intriguojančios roko atlikėjų 
kaimynystės. Ir naivų neužduotą 
klausimą – ne režisierei, o šio ren-
ginio prodiuseriui ar organizatoriui: 
ar toks Davydovos vizitų paūmė-
jimas Lietuvos teatre reiškia, kad 
ateityje negausime galimybės iš-
vysti nei Rusijos didžiųjų režisierių 
Kirillo Serebrennikovo, Dmitrijaus 
Krymovo, Jurijaus Butusovo, Kons-
tantino Bogomolovo spektaklių, nei 

„Teatr.doc“ – na, viso to, kas Euro-
poje traktuojama kaip kokybiška 
meninė, teatrinė Rusijos opozicija?

Davydova – solidi teatro kritikė, 
vieno svarbiausių Maskvos teatrinių 
festivalių NET (Naujasis Europos tea-
tras) organizatorė, bet jos primygtinis 
noras kurti inovatyvų, provokuojantį 
teatrą beveik toks pats naivus, kaip 
ir bandymas paraginti per aptarimą 
po spektaklio visiems draugiškai per-
eiti prie bendravimo rusų kalba. Tai, 
kas gerai parduodama racionalioje, 
per saugų atstumą Rusijos slėpinius 
norinčioje ištyrinėti ir suklasifikuoti 
Vokietijoje, mūsų šalyje tampa ban-
dymu gydyti potrauminį šoką išgy-
venantį pacientą negrabiai sušoktu 
mirštančios gulbės šokiu. 

„Checkpoint Woodstock“ šokis 
buvo ir baletinis, ir iš dalies moder-
nus, buvo ir populiarių Rusiją pa-
šiepiančių „videodažnučių“, bet jos 
tarnavo tik kaip iliustracija sceną ir 
spektaklio kūrėjų sąmonę dalijan-
čiai demarkacinei linijai tarp balto 
ir juodo, kairio ir dešinio smegenų 

pusrutulių, Amerikos ir Rusijos, 
utopijos ir antiutopijos, kultūros 
ir kontrkultūros. Imperinio masto 
įžvalga, leidžianti pusę spektaklio 
sceninio veiksmo pravirkauti tra-
giška gaida, – o juk Rusijoje kontrkul-
tūros nebuvo, – provokuoja klau-
simą, kodėl sunkiąją artileriją savo 
svarba ir susireikšminimu prime-
nanti spektaklio kūrybinė komanda 
nenukreipė žvilgsnių į plačius SSRS 
tolius. Gal geriau paieškoję kur nors 
Pabaltijyje būtų kažką iš tos mįslin-
gos kontr ir aptikę. Juk neatsitiktinai 
Estijos teatras „Ugala“ prieš keletą 
metų garsiam Rusijos dramaturgui 
Michailui Durnenkovui užsakė pa-
rašyti pjesę, drastiškai reprezentuo-
jančią visada esančią galimybę iš-
sprogdinti visatą ir sugriauti blogio 
imperiją tiesiog gyvenant savo pa-
ralelinį, bet kokioms santvarkoms 
priešpriešinamą meninį gyvenimą. 
Taip gimė Durnenkovo tragiko-
medija „Kaip estai hipiai sugriovė 

Sovietų Sąjungą“. Sėkmingai savo 
teatrinius interesus tiek Europoje, 
tiek Rusijoje realizuojanti Davydova 
spektakliu „Checkpoint Woodstock“ 
nesuinteresuota griauti sistemos. Už 
griuvėsius abiejose rinkose mokama 
mažiau.

Apie žmones valdančius stam-
biuosius projektinius ir valstybinius 
teatro reiškinius kaimyninėje šalyje 
labai jaunas ir solidžių kritikų tie-
siog kvaileliu, idiotu pravardžiuo-
jamas teatralas Viktoras Vilisovas 
savo bestseleriu tapusioje knygoje 

„Mus visus pykina. Kaip teatras 
tapo šiuolaikinis“ rašo: „Viskas už-
koduota amžinam stabiliam egzis-
tavimui. Teatrai – tai tikros mons-
trų peryklos, jie ne tik laikosi savo 
vidinės hierarchijos, bet dar ir yra 
priklausomi nuo valdingos verti-
kalės, turi atstovauti valstybei, o 
tai neatšaukiamai kelia pavojų kū-
rybiniams procesams. Tiesiog dėl 
savo dydžio bei centralizacijos jie 

yra nepajėgūs greitai keistis ir kaip 
nors atliepti laikmetį, kuriame eg-
zistuoja. Likdami teatrais-muzie-
jais jie – kartu su žlugusia teatrinio 
mokymo sistema – veikia kaip šūdo, 
tiekiamo vartotojams ir gaminto-
jams, atrajotojai. Vyresnio amžiaus 
Rusijos teatro veikėjai ir jaunesni jų 
sekėjai siūlo kratinį iš dvasingumo 
ir astralinių perdangų, turinčių 
teatre sukurti paslaptingumo ir sa-
kralumo aurą. Žiūrovams bandoma 
įteigti, kad gyvuoju momentu čia 
gimsta kažkokia mistinė substan-
cija, turinti nežinomais keliais at-
vesti žiūrovą į katarsį.“ 

Ir tai yra atsakymas, kokiame 
akligatvyje atsidūriau, vieną vakarą 
išsiruošusi paklajoti po iškilmingą 

„Checkpoint Woodstock“ prista-
tymą šiuolaikiškumą ir naujas for-
mas bandančiame pasivyti lietuviš-
kame teatre.

Felix Knopp spektaklyje „Checkpoint Woodstock“ K . An ger er  n uot r.

kvalifikacijos. Kad ir kaip būtų liū-
dna, jei peržvelgsime laikraščių ir 
žurnalų straipsnius, rašytus prieš 
du tris dešimtmečius, ir tuos, ku-
rie rašomi šiandien, pastebėsime, 
koks aukštas lygis buvo tuomet ir 
kaip viskas krito žemyn. To neį-
manoma net lyginti. Tai pastebi 
net kitų šalių mokslininkai, pa-
vyzdžiui, prancūzai, anglai, mo-
kantys skaityti rusiškai. Aišku, jų 
šalyse įdomūs straipsniai apie li-
teratūrą, bet tokios teatro kritikos, 
kokia yra Rusijoje, jie neturi. Šian-
dien apskritai spauda užslopinta. 
Kai nėra laisvos spaudos, tai joje ir 
normalaus kultūros skyriaus būti 
negali. Arba jie sunaikinti, arba pa-
versti kažkokia parodija. Ir visi geri 
specialistai, „auksinės plunksnos“, 
tapo bedarbiai. Aišku, „plunksnos“ 
yra, bet jų įtaka tam tikrai situacijai 

minimali. Vakaruose rašančiųjų ly-
gis gal ir nėra toks aukštas, užtat jų 
ekspertinė nuomonė labai didelė. 
To net negalima lyginti su mūsų 
situacija. Aš tai patyriau savo kai-
liu. Kas lemia spektaklio likimą? 
Visada – spauda. Pas mus – kasa. 
O Vakaruose – spauda, kuri daro 
įtaką ir kasai. 

Tarkim, šiandien kritikai Rusijoje 
užsiima kažkokiais gretutiniais da-
lykais. Kai kas pradėjo statyti spek-
taklius, daug kas puolė rašyti pjeses, 
to ir teatrai pradėjo prašyti, bet visa 
tai dėl to, kad jauti būtinybę išeiti 
už savo profesijos ribų. 

Kažkada kritika kentėjo dėl re-
klamos, kuri nurėždavo puslapius 
analitinių tekstų atžvilgiu, o šian-
dien jau nėra kam tokių straipsnių 
rašyti. 

Teatras niekada nebus laisvas. 
Jis priklauso tam tikrai šaliai, 
tam tikrai valdymo sistemai.

Teatras visose šalyse visada buvo 
daug labiau priklausomas nuo po-
litikos nei kokios kitos rūšies me-
nas. Pirmiausia tai kolektyvinis 
menas, antra, jam būtina materiali 
bazė. Rašytojas gali rašyti į stalčių, o 
teatro menininkas gali susiformuoti 
tik „čia ir dabar“. Nėra tokio teatro 
veikėjo, kuris sakytų, kad štai sė-
dėsiu trisdešimt metų, kursiu savo 
idėjas, o vėliau padarysiu tai, ką 
esu sumanęs. Teatro menininkui 
tai mirtis. Jis turi dirbti tuo metu, 
kai gyvena. Todėl teatre egzistuoja 
daugybė kompromisų, antraip gali 
neįvykti tas „čia ir dabar“. 

Žurnale „Teatr“ mes ne kartą 
skelbėme tekstus, susijusius su al-
ternatyvia teatro istorija. Tiesiog rė-
mėmės tam tikrais svarbiais žmo-
nėmis, kurie netapo išskirtinais 
režisieriais, nors galėjo, ir taip at-
sitiko todėl, kad jie nesugebėjo susi-
taikyti su kompromisais. Paprastai 
tokie žmonės daro nemenką įtaką, 

iš šalies komentuodami vieną ar 
kitą reiškinį. Pas mus didelė rusų 
teatro Atlantida, kuri nugrimzdo 
po vandeniu. Už Rusijos ribų apie 
tai apskritai niekas nežino, tik tie 
žmonės, kurie asmeniškai buvo su-
siję. Pavyzdžiui, buvo toks režisie-
rius Grigorijus Zalkindas, pirmas 
pradėjęs statyti absurdo drama-
turgiją, kuri buvo uždrausta. O jis 
statė butuose. Rengdama medžiagą 
bandžiau išsiaiškinti, kada ir kur jis 
gimė. Man nepavyko. Šis žmogus 
gyveno 7-ajame 8-ajame dešimtme-
tyje, bet apie jį nieko neliko. Jo 
spektakliai buvo draudžiami, nie-
kur nerasi nė vienos jų recenzijos. 
Teatro menas visomis prasmėmis 
itin efemeriškas. Tai tragiška. 

XXI festivalis. Ar jis netapo 
rutina?

Aš matau, kad teatras, kaip 
tam tikras judėjimas, gyvena apie 
dešimt metų. Vėliau prasideda 

pasikartojimai, konfliktai, medžiagos 
senėjimas... Vėliau visa tai suyra. For-
maliai jis, kaip institucija, išsisaugo, 
bet kūrybinis nuosmukis taip pat jun-
tamas. O festivalis – gyvas procesas. 
Mes sekame, kaip keičiasi teatras, 
bandome šiuos pokyčius užfiksuoti 
savo programoje. Ir tai galima daryti 
labai ilgai. Tačiau bandome nuspėti 
teatro kaitos logiką. Žinau, kad su fes-
tivaliu jau užaugo visa karta. O dabar 
ši karta jau pati keičia visos šalies rea-
lybę. Aš labai džiaugiuosi tais teigia-
mais pokyčiais, vykstančiais šiuolai-
kiniame rusų teatre. Politikoje viskas 
baisu, o teatre situacija labai įdomi.  

Į ką remiatės, kai būna sunku?
Aš atsakingas žmogus: esu 

„Teatr“ redaktorė ir festivalio va-
dovė. Tai tarytum du vaikai. Pa-
vargai ar nepavargai – savo vaikų 
juk neišsižadėsi. 

Dėkoju už įdomų pokalbį.

Atkelta iš  6  psl .
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Parodos anotacijoje mini „ne-
reikalingus vaizdinius“. Ar tai, 
ką matome, yra kažkuria pra-
sme nereikalinga?

Greičiau tai reiškia, kad viskas, ką 
regime, yra sąlygiška. Šioje parodoje 
eksponuojami kūriniai, kurie iš pra-
džių gali atrodyti nereikalingi, net 
nebūtinai traktuojami kaip meno 
kūriniai, nors ir atsidūrė galerinėje 
erdvėje. Būtent tai neįpareigoja žiū-
rovo traktuoti rodomo objekto kaip 
pranašiško ir gilų turinį turinčio 
meno kūrinio. Kitaip tariant, tai 
nėra Mona Liza. Parodoje palieku 
interpretacijų laisvę.

Kaip pats vertini nereikalin-
gumą meno kontekste?

Nereikalingumas sukuria gali-
mybę atsirasti abejonei, kuri pa-
lieka visišką laisvę suvokėjui. Man 

buvo labai įdomu stebėti žiūrovus: 
vienas parodą mato kaip estetinę 
patirtį, kitas kūrinius gali suvokti 
visiškai priešingai. Girdėjau vieną 
puikią parodos interpretaciją: į ga-
leriją užsuko žiūrovės ir pasiteiravo, 
kada bus baigta kabinti paroda ir ją 
galima bus apžiūrėti. Vadinasi, kai 
žiūrovas ateina be jokios išanksti-
nės nuostatos, jis gali pajusti kū-
rybinį procesą, kurį akcentuoju, o 
šis niekada nebus baigtas. Tai, ką 
bandau padaryti, galima suvokti 
kaip statybų aikštelę, kaip nebaig-
tus darbus. O žiūrovas rado tai, ką 
ir norėjau, kad rastų.

Kaip sudarei parodos ekspoziciją?
Paroda sudaryta iš stalčiuje 

rastų idėjų: vienos serijos yra pra-
plėstos labiau, kitos dar tik pra-
dėtos. Vengiu „pabaigtų“ serijų, 

nes jos menininką įstato į tam 
tikras ribas. Tačiau manau, kad 
mūsų gyvenimas paremtas atsitik-
tinumų ir chaoso principais. Aps-
kritai ypač dabar pastebiu meni-
ninkų norą sukurti tai, kas galėtų 
būti laikoma madinga. Ilgainiui 
tas menininkas pradeda reprodu-
kuoti pats save.

Viename interviu minėjai, kad 
vien perskaitęs pavadinimą 
žiūrovas turėtų suvokti paro-
dos idėją. Ar galėtum praplėsti 
mintį apie chaoso dalyvavimą 
šioje ekspozicijoje?

Manau, kad vienas rastas atvaiz-
das palieka žymę ir daro įtaką to-
lesnei minčių ir vaizdų tėkmei. Jei 
jo nejudini ir nepaverti akademiška 
išvada, gali pamatyti labai įdomius 
posūkius, pats nustebti.

Tad nors chaosas paprastai su-
vokiamas neigiamai, juk nebūtinai 
taip ir yra. Parodoje galima pama-
tyti veiksmą ir atoveiksmį kore-
liuojančius tarpusavyje neieškant 
galutinės tiesos. Pavyzdžiui, galeri-
joje prie sienos nugarėlėmis sudėti 
darbai yra judinami. Netgi kažkas 
prisipažino, kad vartė darbus, no-
rėdamas pasižiūrėti, ar tikrai neras 
paslėpto vaizdo. Vadinasi, smalsu-
mas sužadintas, o provokacija ir yra 
pagrindinis meno kūrinio tikslas.

Kalbi apie suinteresuoto ir 
nesuinteresuoto meno santykį. 
Kaip tai svarbu čia?

Suinteresuotu – formaliuoju – 
menu vadinu tai, ką menininkas 
kuria žinodamas, kam bus skirtas 
meno objektas, ar tai būtų galeri-
jos erdvė, ar namų interjeras. Regis, 

kažkas iš antikos filosofų yra pasa-
kęs, kad žinojimas vertingas pats sa-
vaime. Nebūtinai jį turi pritaikyti. 
Lygiai taip pat man atrodo, kad 
vertingiausia, ką per akademines 
paskaitas nupieši paraštėse. Kitaip 
tariant, nesuinteresuotas menas 
yra toks, kurį kurdamas nesieki 
parduoti ar kažkaip kitaip įteisinti 
tai, ką kuri.

Ar tai reiškia, kad abejoji ga-
lios struktūromis apskritai?

Taip. Be abejo, galios struktūros 
reikalingos sociumui, nes kitaip 
nesusitarsim. Pavyzdžiui, jei pra-
dėsime važiuoti degant raudonai 
šviesai, niekam nuo to geriau nebus. 
Bet kelti klausimus, manau, verta. 
Pavyzdžiui, parodoje galima rasti 

Dekonstruojant ryšius
Ugnė Marija Makauskaitė kalbina Gytį Skudžinską parodos „Dienoraščiai, eskizai, pastabos, citatos ir kitos 
kasdienybės arba GyS CHAOS“ proga

N u k elta į  9  p s l .

ir krūtimis šviečianti Meliuzina ne 
visai žemiška. Kartais ji sėdi kaip 
deivė, liūdinti dėl tų keistų padarų 
ten, Žemėje. Ji gimsta kaip Venera, 
erotiškai prigula kaip Danajė, bet 
ypač mėgsta nukapoti galvas ir pa-
tiekti jas ant padėklo kaip Judita. 
Meliuzinos dvasia persikūnija į vi-
sas kada nors įsivaizduotas moteris 
ir jas prikelia maištui. 

Jos maištas – užkrečiantis. Nes 
autorė kurdama tampa begėde. Jos 
piešiamos moterys gali viską – jų 
kūnai nepripažįsta jokių ribų. Prie 
to šėlsmo turi prisitaikyti ir žiūrovė 
(ar žiūrovas) – išdrįsti pažvelgti į 
save koridoriaus veidrodyje ir lai-
kinai „prisiklijuoti“ nusikaltėlio 
kaukę ar pornografinę tatuiruotę. 
Gėda taip pat yra sukonstruotas 
jausmas, todėl būtina ją sunaikinti. 
Šalčiūtė naikina ryškiomis spalvo-
mis ir kaltų mergelių kūnų vaizdais. 
Tad nors Meliuzina šaudo ir kapoja, 
ji visai nebaisi. Ar gali gąsdinti ba-
rokas, perdirbtas į postmodernų 
art deco formatą? Nebent meno 
šventeivas. Bet jų balsus nustelbia 
netikėta Šalčiūtės sėkmė – šie dar-
bai sukurti jos personalinei parodai 

„Coming Out“, kuri šių metų pava-
sarį veikė Mantujos kunigaikščių 
rūmų muziejuje (Palazzo Ducale 
di Mantova, Italija). Isteriškas pa-
veikslų grožis pamalonina akį, bet 
tai – tik maskuotė ir masalas. Kad 
nė nepastebėtum, kaip grožiesi 
Dievu, kurio meilė veriasi kaip froi-
diška lyties lūpų žaizda.

Šalčiūtės kuriami vaizdiniai siur-
realūs, bet tai – brikoliažas, viskas 
sumeistrauta iš internete ar kitur 

rastų vaizdų bei tekstų, dažnai – pa-
čių banaliausių. Ji tokį meną laiko 
ekologišku, nes kultūra jau tiek pri-
kimšta kūrybos, kad nebespėjame 
jos vartoti. Tad belieka perdirbti ir 
pasiūlyti tą patį ant naujo padėklo. 
Bet internetinė nuoroda pasiekia 
ir giliau paslėptus reikšmių klodus. 
Šalčiūtė sako, kad mūsų emocijos 
yra „išmoktos“. Nejaugi? – norisi 
priešintis. Bet prisiminkime jau 
gerokai įgrisusį teiginį, kad žinias-
klaidoje, reklamoje, kine rodomi 
vaizdai mus nuolat verčia įsisą-
moninti savų kūnų neadekvatumą. 
Mes vis matuojamės ekranuose ma-
tomus kitų kūnus ir, net žinodami, 
kad jie smarkiai retušuoti, pagal tą 
modelį perdirbinėjame savuosius. 
Bet ar tai nereiškia, kad kartu su kū-
nais matuojamės ir jais reiškiamas 
emocijas? Kasdien jas skolinamės iš 
reginių industrijos, pareigingai su-
stingstame patentuotam asmenukės 
šypsniui. Taip ir Meliuzina – trink-
dama galvą kūdikiui šypsosi kaip iš 
muilo reklamos. Kaip ir šypsenos, 
emocijos tegali būti citatos.

Nors citatos – postmodernistinio 
būvio apraiška, isteriškas Meliuzinų 
džiugesys man primena dar vieną 
epizodą iš dailės istorijos. Du po-
parto kūrėjai – Roy’us Lichtenstei-
nas ir Andy Warholas – ilgai trikdė 
gelmių ieškotojus į dideles drobes 
perkeltomis „banalybėmis“: ko-
miksais ar sriubos skardinėmis. 
Daugelis čia matė (smerktiną) po-
puliariosios kultūros garbinimą ar 
(sveikintiną) žemosios ir aukštosios 
kultūros susiliejimą. Halas Fosteris 
išsprendė ginčą paskelbdamas, kad 

dirbtinis džiugesys slepia šiurpulin-
gos, mirtimi atsiduodančios, sek-
sualiai perversiškos „tikrovės su-
grįžimą“ (The Return of the Real). 
Šalčiūtės paveikslai veikia panašiai: 
ir kaip mūsų banalybėmis springs-
tančio pasaulio veidrodis, ir kaip 
skydas nuo baisiosios mus visur ir 
visada ryjančios Ekranų Gorgonės 
Medūzos akies.

O parodos visuma gražiaisiais 
paveikslais apžavėtą žiūrovą ga-
liausiai atiduoda Medūzai, kurios 
plaukai, prisiminkime, – iš gyvačių. 
Padedama kuratorės Laimos Krei-
vytės Šalčiūtė sugrupavo paveikslus 
taip, kad kiekvienoje iš trijų galeri-
jos salių Meliuzina gyventų „kitaip“. 
Dešinėje rasime centrinį Meliuzi-
nos portretą, tarsi ikoną – ji sėdi 
susimąsčiusi šalia beždžionės, ap-
linkui zuja „pirminio chaoso“ bitės, 
o iš viršaus jas stebi Dievas, išėjęs 
parūkyti, kol džiūsta susukti plau-
kai. O gal ne stebi, bet klausosi isto-
rijų apie rožinį vienragį, kurio Me-
liuzina ieško įsikūnydama į dailės 
istorijos ikonografines klišes („su 
vienragiu – viskas geriau“). Džiu-
gių spalvų kompozicijose smurtas 
pristabdytas, kad taptų reginiu. Bet 
vis tiek Meliuzina labai įtikinamai 
drasko senosios kultūros idilę, ku-
rioje visi buvo „savo vietose“ – ypač 
moterys. Jų vietas rasime galeri-
jos kairėje salėje. Tą „sidabrinį rytą 
kaip bet kurį kitą“ meilės įkalinta 
Meliuzina net nebėra tokia he-
rojiška, kai dirba įprastus buities 
darbus („tas būtinas angelas“), pa-
syviai leidžiasi kapojama, virsta 
undine. 

Jei paroda čia baigtųsi, Meliuzinų 
rojus būtų tik ironiškas. Bet antrojo 
aukšto salėje „teleskopuojama nuo 
konkretaus į universalų“. Ten vieną 
sieną skalauja internete rasta jūra. 
Paplūdimyje fotografuojasi pra-
eities gyvačių kerėtojos. O aplin-
kui melsvi („dangiški“) paveikslai 
pasakoja Meliuzinų pasaulio kos-
mogoninį mitą. Jos, nors ir tebe-
kankinamos, gimdo kosmonau-
tus, apsižergusios raketas skrieja 
į Mėnulį, o skraidanti lėkštė virsta 
gimda. Mintis, kad Dievas yra kartu 
ir moteris, čia skamba visai natūra-
liai – kitaip nė negali būti. 

Šalčiūtė savo kūriniais įvaizdina 
tai, ką feminizmo teoretikės rašo 
jau seniai. Bet sudėtingą tekstą 
reikia perskaityti, todėl jis skelbia 
tikėjimo tiesas, kaip sakoma, jau įti-
kėjusioms. O paveikslai veikia kaip 

„Biblija vargšams“ – viską parodo 
akivaizdžiai, bet apakina spalvų 
vaiskumu, aukso spindesiu, kad 
naujoko neatgrasytų kraujo ir kan-
čių vaizdai. Taip kur kas lengviau 
įpiršti nemalonias idėjas, reikalau-
jančias keisti požiūrį. Šalčiūtė perša 
įžūliai ir begėdiškai – juk reikia per-
mušti tūkstantmetes tradicijas. Bet 
jos „vargšams“ nebus taip lengva – 
Meliuzinos nepasakoja vienos is-
torijos. Jų – begalybė, net atrodo, 
kad jos kuriasi čia pat paveiksle, tau 
priešais akis. Ir kad autorė dar ne-
žino, kuo viskas baigsis. Meliuzina 
užvaldo ir ją. Laisvyde, saugokis!

Paroda veikia iki gruodžio 21 d.
Galerija „Kairė-dešinė“ 
(Latako g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 11–18 val., 
šeštadieniais 11–15 val.

Feminizmo Biblija vargšams
Atkelta iš  1  psl .

V. Nomado n uotr .Ekspozicijos fragmentas



9 psl.7 meno dienos | 2019 m. gruodžio 6 d. | Nr. 40 (1319)

D a i l ė

Hibridinis Marijos būvis
Marijos Marcelionytės-Paliukės paroda „Ryšiai. Mikorizė“ VDA galerijoje „Akademija“

strėlytę, kuri pataiko į tuščių „Tate 
Modern“ muziejaus sienų plakatą. 
Tai simbolizuoja metimą į taikinį, 
juk čia kartą eksponuotas meninin-
kas praktiškai gali daugiau nebesi-
stengti kurti, nes jau yra įvertintas 
aukščiausia forma.

Ypač keliaudamas, kai atsiduri 
toliau, gali suvokti, kokios sąlygiš-
kos yra mūsų hierarchijos struktū-
ros. Tai, ką vertiname čia, gali būti 
kritikuojama kažkur kitur. Pas 
mus „menininkas“ turi labai keistą 
konotaciją. 

Ar tai reiškia, kad pats savęs 
nelaikai menininku?

Regis, Platonas yra pasakęs: „Esu 
spekuliantas. Spekuliuoju vaizdais, 
žodžiais ir garsais.“ Spekuliavimas 
yra vieno objekto perkėlimas į kitą 
vietą. Tad ir aš maišau ir kuriu savo 
aplinką neprisirišdamas prie vieno 
apibūdinimo. 

Nors kvestionuoji institucinę 
logiką, vis dėlto eksponuoji 
savo darbus galerijoje. Kodėl 
pasirinkai būtent Prospekto 
galeriją?

Greičiausiai reikėtų sakyti, kad 
buvau įkalbėtas. Per pastaruosius 
10 metų nesu rodęs savo kūrybos 
būtent fotografijos galerijoje. Nesu 
prisirišęs prie vieno žanro ar vie-
nos erdvės. Netgi sakyčiau, jog 

man pačiam įdomiausia būtų ro-
dyti savo darbus ne ekspozicinėje 
erdvėje. Kita vertus, kritikuodamas 
sistemą turi joje dalyvauti.

Taip pat, kaip ir minėjau, paro-
doje galima jausti atsiribojimą nuo 
vienos medijos. Bet jei, pavyzdžiui, 
kitais metais man atrodys, kad ga-
liu ką nors pasakyti klasikinės foto-
grafijos paroda, tą ir padarysiu. Esu 
abstraktaus mąstymo šalininkas: 

vienu tarptautiniu žodžiu galima 
pasakyti labai daug. Arba garsu, 
tai labai abstrakti materija. Tačiau 
kai bandome suspausti savo suvo-
kimą iki tam tikrų dogmų, ką daro 
akademizmas arba muziejininkystė, 
neigiame kitus mąstymo modelius.

Dabar jau suprantu, ką reiš-
kia keli objektai tavo ekspozi-
cijoje. Pavyzdžiui, pakabinta 
muziejaus eksponatų užtvara 
parodoje atsiranda visai kitoje 
pusėje... Kino juostos simboli-
zuoja laiko matavimą, tačiau 
jas matydamas erdvėje žiūro-
vas suvokia laiko sąlygiškumą. 
Kaip galima interpretuoti ro-
domą didžiulį albumą?

Keliavau Kinijoje ir fotografavau 
kaip „tikras fotografas“, juostiniu 
aparatu. Atsispausdinęs darbus 
supratau, kad neužtenka informa-
cijos, matomos darbuose. Tuomet 
atradau programėlę, kuri generuoja 
atsitiktinius frakterinius piešinius. 
Pasinaudojau ja ir supjausčiau 

nuotraukas, o vėliau jas suklijavau 
taip, kaip siūlė programa. Tada su-
vokiau, kad gautas vaizdas apie Ki-
niją gali papasakoti daug daugiau 
nei prieš tai buvęs. Iš gautų vaizdų 
pasidariau kelionių albumą. Ka-
dangi albumas paremtas chaoso 
teorija, nusprendžiau jį panaudoti 
parodoje.

Ką reiškia citata galerijos 
viduryje?

„Niekas nepasikeis šviesai atėjus“, – 
tai pasakė vienas industrinės muzikos 
kūrėjas. Kadangi šalia kabo Atėnų 
fotografija, reikėtų atsižvelgti, kad 
net ir šiandien kultūrą vertiname 
paveikti Graikijos ir Italijos kul-
tūros įtakos. Be to, pati fotografija 
yra suvokiama kaip šviesos raštas, 
o toks pasakymas tarsi ironizuoja 
ir pašiepia šią mediją. Galiausiai 
tai, kad citata užrašyta ant rau-
dono fono, šį jausmą dar labiau 
sustiprina. 
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Jurgita Ludavičienė

Vilniaus dailės akademijoje visi 
skaito Bruno Latourą, nes o kaip 
kitaip. Latouro akimis, tinklai – 
arba kitaip hibridiniai būviai, su-
siejantys įvairias sferas į neišpainio-
jamas sąveikas, – yra daugialypiai 
konglomeratai, realūs kaip gamta, 
naratyviniai kaip diskursas, kolek-
tyviniai kaip visuomenė (percituoju 
Kristupą Sabolių). Vilniaus dailės 
akademija – irgi daugialypis orga-
nizmas su hierarchine, tačiau tin-
kline struktūra, kurios siūlai tarsi 
grybienos gijos nusidriekia į dau-
gybę visuomeninio gyvenimo sri-
čių. Struktūra, kurios absolventai 
susitinka netikėčiausiose vietose, 
atpažįsta vienas kitą, bendradar-
biauja ir (kartais) naikina vieni 
kitus profesine prasme. Hibridiš-
kumas ir tinklas akivaizdus, tačiau 
kartais reikia vienos taiklios akies, 
kad pamatytų ir įvardintų. Ar gali 
tinkle esantis gyvas organizmas su-
vokti savo įsitinklinimą? Kartais taip. 

Marija Marcelionytė-Paliukė – 
svarbi VDA struktūros dalis, Se-
nato pirmininkė, Grafikos katedros 
vadovė ir dėstytoja. Tačiau tuo pat 
metu ji – menininkė, nuolat daly-
vaujanti parodose ir projektuose, 
įkvepianti studentus, procesą pa-
verčianti rezultatu ir reflektuojanti 
savo buvimą „tarp“. Jos hibridinis 
būvis akivaizdus, įtaka nenugin-
čijama, entuziazmas ir įkvėpimas 
užkrečiantis, taigi toliau laikantis 
Marijos, kaip įtinklinto organizmo, 
metaforos, reikia pripažinti, kad 
būtent hibridiškumas ir plastišku-
mas čia yra toji varomoji jėga, kuri 
leidžia akumuliuoti kūrinius. Kaip? 

Įrodymų toli ieškoti nereikia, pa-
kanka VDA galerijos „Akademija“, 

kurioje autorė savo įsitinklinimui 
suranda vizualius pavidalus. Suvok-
dama save kaip institucijos, t.y. tinklo, 
dalį, ji formuoja savo meninę kū-
rybą ne „nepaisant“ akademinės 
ir pedagoginės veiklos, o kaip tik 

„todėl, kad“ toji pedagoginė veikla 
yra. Kūryba tinklo viduje randasi 
ne kaip atsvara dažnai alinantiems 
posėdžiams, ataskaitoms, saviana-
lizėms, kitoms neišvengiamos ins-
titucinės biurokratijos apraiškoms, 
ji greičiau atsiranda todėl, kad tos 
apraiškos apskritai egzistuoja. Toks 
meninės veiklos aikido: pasinaudok 
priešininko jėga, perimk ją ir ji taps 
tavo. Būk gudresnis, išnaudok truk-
dančius faktorius, padaryk juos 
įkvėpimo šaltiniais, susiliek su jais, 
tapk viena visuma. Ir tada rutiniški 
akademinės „prievartos“ elemen-
tai virs meninės kūrybos pagrindu. 

Marcelionytė-Paliukė – tarsi bio-
laboratorija, kuri pati veikia ir yra 
aplinkos veikiama, inicijuoja pro-
cesus, tyrinėja ir nepaliaujamai 
skleidžia tiek procesus, tiek tyrimų 
rezultatus savo aplinkai. „Kai už-
simerkiu, akademiją įsivaizduoju 
kaip didžiulį, išsikėtojusį darinį, su 
matoma ir nematoma dalimis, labai 
panašų į tankiai šakotą ir šaknėtą 
medį, paklūstantį sezoniškumui, 
o save – kaip kažkokį gyvį, neapi-
brėžtų, išplaukusių formų, labiau 
jaučiamą nei matomą, kažkuo la-
bai panašų į grybieną, o metui at-
ėjus – trumpam išdygstantį grybą“, – 
sako Marija. Tuo kvestionuodama 
savo, kaip žmogaus, etinę pirme-
nybę pasaulyje, t.y. elgdamasi pagal 
zooetikos principus, ji leidžia sau 
naudotis šia „grybo“ pozicija ir jos 
teikiamais privalumais. 

Nežiūrėti į save rimtai ir nesinau-
doti savo, kaip dėstytojos, prana-
šumu, o surasti dėstymo principus 

ir drauge artimą sielą sesers Coritos 
Kent inovatyvaus dėstymo meto-
dikoje, suformuoti bendrabūvį, su-
kurti erdvę, kuria galėtų pasitikėti 
pati ir kurioje galėtų tarpti studentų 
pasitikėjimas. Būti pažeidžiama ir 
nebijoti to parodyti, garsiai šaukti 

„aš noriu būti reikalinga“ taip, kad 
tą išgirstų studentai. Nuolat keistis, 
nuolat ieškoti, siekiant ne rezultato, 
o proceso, ir būtent procesą trak-
tuoti kaip sudėtinę kūrinio dalį, 
kuri kartais yra svarbiausia, o kar-
tais – ir vienintelė. Nesu mačiusi 
žmogaus, kuris gebėtų procesą taip 
profesionaliai, skaidriai ir džiaugs-
mingai paversti kūriniu. Ir kuris su-
gebėtų taip kūrinį parodyti per pro-
cesą ir per istorijas. 

Todėl ir VDA „Akademijos” ga-
lerijoje eksponuojami darbai tėra 
tik paviršiai, maža viso autorės gal-
voje vykstančių procesų, vykusių 
veiksmų ir emocinių, visuomeni-
nių bei geografinių sąsajų dalis. 
Paroda tarsi hipertekstas, kiekvie-
nas realus eksponuojamas kūrinys 
turi pieštuku ant sienos užrašytą 
istoriją, leidžiančią bent šiek tiek 
įsivaizduoti, kaip ir kodėl buvo 
sukurtas darbas. Ką reiškia gėlių 
fotografijos kriauklėse? Pasirodo, 
tai Diuseldorfo dailės akademijos 
Rundgango dalis. Jei per peržiū-
ras auditorijoje yra gėlių, vadinasi, 
kažkuris iš studentų nusprendė 
baigti studijas (šioje akademijoje 
studijų laikas nėra reglamentuoja-
mas). Ir tas išėjimas į menininko 
gyvenimą, dažnai susijęs su neti-
krumu, vienišumu ir nereikalin-
gumu, pažymimas poetiškai – gy-
vomis gėlėmis. Marija iš to padaro 
fotografinę dokumentaciją, įpa-
minklindama tokį trumpalaikį 
nuskintų gėlių, kaip riboženklio, 
momentą. 

Ką reiškia spalvoti piešinėliai, 
kur pieštuko brūkšniai gula vie-
nas prie kito tarsi pliušinių gyvū-
nėlių plaukai? Toks „doodlinimas“ 
yra būdas įsiminti priešišką infor-
maciją. Ir kaip simptomiška, kad 
priešiška autorė vadina oficialią, 
vienpusišką, privalomą, hierarchiš-
kai primestą ir dehumanizuotą in-
formaciją. Visi šie būdvardžiai yra 
tai, ko Marija negali pakęsti. Ir ką 
sugeba įveikti, piešdama spalvotus 

„plaukus“, kurie paskui sėkmingai 
dalyvauja tarptautiniuose piešinio 
konkursuose (vėl aikido principo 
taikymas). Ką reiškia įrėmintas 
blizgantis dekonstruotas eglės žais-
liukas? Pasirodo, tai prisiminimas 
apie darbą su studentais, kurį atlie-
kant buvo sukurtas neegzistuojan-
tis žmogus Martynas Spintelė (jis 
buvo mano feisbuko draugas, o aš 
net neįtariau, kad tai – virtualus 
personažas). 

Apie kūrybos procesą tinklo vi-
duje pasakoja tekstinės istorijos, 
drauge su vaizdais sukurdamos 
neįtikėtinai intensyvų hiperteks-
tinį veiksmą parodos erdvėje ir 

paversdamos ją tranzitine eksperi-
mentavimo zona. CV, pasakojimai, 
fotopolimero atspaudai, filcas, kuris 
iš darbo priemonės tampa kūriniu, 
įgijęs sukurtą biografiją, piešiniai 
ir fotografijos – viskas susipina į 
vieną laboratorijos principu vei-
kiantį tinklą. Tačiau šį intensyvų 
veiksmą atsveria viršutinis galeri-
jos aukštas. Ten nėra tekstų. Ten yra 
rūkas, pašėlusiai linguojantys mel-
dai, ten yra vanduo. Ten gamta, kuri 
supa Mariją tuomet, kai pavyksta 
ištrūkti iš akademinio tinklo ir vi-
siškai pasinerti į tikrąjį – gamtinį, 
kur įmanoma būti simbiozėje su 
bioorganizmais, kur, pripažįstant 
kitų etikų galiojimą, fiksuojami 
vaizdai, perteikiantys būsenas. Ten, 
galerijos viršuje ir autorės viduje, 
tyla, kuri leidžia judesį ir neper-
traukiamą kūrybinį / pedagoginį 
procesą, nesiliaujantį apačioje. Ne 
veltui VDA toks populiarus Bruno 
Latouras. Nes jis rašo ir apie Ma-
riją Marcelionytę-Paliukę. Kas ga-
lėtų pamanyti. 

Paroda veikai iki gruodžio 7 d.
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Diplomuoto gobeleno klajonės
Aušros Teresės Tuminaitės-Kučinskienės kūrinio istorija

Nina Ronlev

Kalėdos – labai tinkamas metas 
sakyti pamokslus apie vertybes ir 
dorybes bei dalintis istorijomis su 
laiminga pabaiga, kurios praskai-
drina nuotaiką ir įtikina, kad mūsų 
pasaulis gerų žmonių rankose. Kaip 
tik turiu tokią vieno diplomuoto 
Vilniaus gobeleno istoriją, kupiną 
gyvenimo vingių ir nuotykių.

Istorija, kuria noriu pasidalinti, 
prasidėjo nuo daugybės sutapimų. 
Vilniaus savivaldybė jau seniai įsi-
kūrė naujuoju adresu kitame Neries 
krante Konstitucijos prospekte, o 
ankstesnė savivaldybės būstinė Ge-
dimino pr. 9 kelis kartus pakeitė šei-
mininkus ir iš esmės pasikeitė išore 
ir vidumi, kai Inga Liutkevičienė 
savo pokalbių knygoje „Déjà vu Vil-
nius 1974–1990“, išleistoje 2012 m., 
kalbino paskutinį sovietmečio Vil-
niaus merą Algirdą Vileikį apie to 
meto vilniečių gyvenimą ir miesto 
paslaptis, ir praėjo dar keleri metai, 
kol jos knyga pateko man į rankas.

Vileikis, pasakodamas apie Vil-
niaus savivaldybės pastatą ir jame 
būtą daugybę meno kūrinių Vil-
niaus tema, prisiminė, kad „an-
trame aukšte sieną puošė didžiulis 
Aušros Teresės Tuminaitės-Kučins-
kienės gobelenas, prie kurio delega-
cijos vis norėdavo nusifotografuoti – net 
amerikiečiai“. Gobelenas turėjo to-
kią traukos galią, kad ištisos delega-
cijos nuolat vėluodavo, nes, pasak 
buvusio mero, besifotografuojančių 
buvo tiesiog neįmanoma „nuo ki-
limo atitraukti“.

Knygoje gobeleno nuotraukų su 
prie jo išsirikiavusiais delegatais, 
deja, nebuvo. O pradėjusi ieškoti 
savarankiškai, išsiaiškinau, kad 
gobelenas pavadinimu „Šimtmečių 
Vilnius – Lietuvos sostinė“ buvo 
iš tiesų įspūdingas. 20 kvadratinių 
metrų dydžio lakoniškos ir santū-
rios spalvų gamos: sidabro ir pur-
puro, gobelenas su medalių grafikai 
būdingu tikslumu vaizdavo Vilnių, 
apgaubtą romantiškos didybės au-
reolės, – kompozicija jungė kuni-
gaikštišką ir modernų Vilnių. 1981–
1983 m. jį sukūrė žymi dailininkė 
monumentalistė Aušra Teresė Tu-
minaitė-Kučinskienė – 28 didelio 
formato gobelenų ir kitų monu-
mentalių tekstilės kūrinių, puošian-
čių paradines pastatų sales Lietu-
voje ir kitose šalyse, pradedant JAV, 
Britanija, Vokietija, Prancūzija, Šve-
dija, Norvegija, Danija ir baigiant 
Vatikanu bei Tibetu, autorė. 

1989 m. Visasąjunginės dailės 
akademijos prezidiumo spren-
dimu dailininkei už šį jos kūrinį – 
monumentalųjį gobeleną Vilniaus 
tema – buvo įteiktas diplomas „Už 
geriausią 1988 m. vaizduojamojo 
meno, architektūros, menotyros ir 
dailės kritikos kūrinį“. 

Perskaičius apie tokį stebuklą, pa-
rūpo sužinoti, ar šis gobelenas puo-
šia naujojo Vilniaus savivaldybės 
pastato interjerus. Paskambinti ir 
paklausti pasirodė labai paprasta – 
visgi 20 kvadratinių metrų kilimo 
ieškoma, ne adatos šieno kupetoje. 
Jau po pirmo skambučio tapo aišku, 
kad ne, nebepuošia, kur dingo, ne-
žinoma, kas gali žinoti, irgi neži-
noma, bet jūs, gerbiama ponia, gal 
pabandykite paskambinti šiam dar-
buotojui arba kitam, gal jie žino. 

– „Taip, turime, mylime ir rūpina-
mės, atvažiuokite apžiūrėti“, – at-
sakė progimnazijoje, o susitikus 
su mokyklos direktoriumi p. Au-
driumi Tavoru ir jo pavaduotoja 
p. Irena Geleževičiene teko išgirsti 
įstabią gobeleno nuotykių istoriją. 

2004 m. savivaldybei kraustantis 
iš senojo pastato buvo palikti pilni 
baldų kabinetai. Mokykloms leista 
papildyti savo inventorių ir išsivežti 
baldus, tad šios ilgai nelaukusios su-
skubo pasinaudoti proga, dalyvavo 

Pasirodo, žinia, kad gobelenas, spe-
cialiai kurtas Vilniaus savivaldybei, 
į naują pastatą nebepateko, o turi 
naujus namus, ją pasiekė tik praėjus 
keleriems metams, dailininkė liko 
įskaudinta tokio nedėmesingumo.

Gobeleno istorija nebūtų pilna 
ir teisingai papasakota, jei prie jos 
neprisidėtų jo autorė p. Aušra Te-
resė Tuminaitė-Kučinskienė, kuri 
maloniai sutiko pabendrauti ir at-
sakyti į klausimus. Mūsų pokalbis 
su žymia tekstilininke p. Aušra 

užtektino aukščio ir pločio. O svar-
biausia, kad kylant į antrą aukštą 
plačiais laiptais, vedusiais nuo cen-
trinio įėjimo, vaizdas į nuostabųjį 
Vilnių su visais jo senosios ir nau-
josios istorijos simboliais atsiver-
davo visu grožiu. Ko gero, todėl go-
belenas tapo traukos tašku visiems 
pastato svečiams ir mėgstama vieta 
įsiamžinti nuotraukose. 

Kalbėdama apie kompoziciją, 
p. Aušra paaiškino, kad sumany-
mas buvo parodyti Vilnių, išsidės-
čiusį ant banguotų kalvų aplink 
miesto pradžių pradžią, kunigaikš-
tišką Gedimino bokštą, kurį supa 
senamiestis už saugančių miestą ir 
jo bažnyčias Aušros vartų ir nauja-
sis Vilnius – modernistinis, ener-
gingasis. Devynios juostos suteikė 
kompozicijai norimą ritmą: sutan-
kintas ir kupinas veiksmo centras su 
stilizuotų plytų ornamentu ir lengvi, 
skaidrūs pakraščiai, padabinti gėlė-
mis. Iš kelių dailininkės parengtų 
variantų Meno taryba pritarė bū-
tent šiam vėliau įgyvendintam.

Ant gobeleno virš Gedimino 
bokšto plevėsuoja trispalvė, tad 
negaliu nepaklausti patys žinote 
apie ką, nes, kaip žinoma, gobele-
nas buvo išaustas dar 1983 metais. 
P. Aušra patvirtino, kad trispalvė 
pakilo ant gobeleno kartu su tikrąja: 

„Užlipau ant kopėčių ir išsiuvinėjau 
mūsų laisvės simbolį kaip pridera!“

XX a. Lietuvos monumentalio-
sios tekstilės aukso amžius, prasi-
dėjęs 7-ame dešimtmetyje, buvo 
paremtas komponavimo architek-
tūrinėje erdvėje praktika ir valsty-
bės politika kaupti meno kūrinius. 
Šie veiksniai lėmė bendrą lietuvių 
tekstilės panoramą iki pat 9-ojo 
dešimtmečio pabaigos. Situacija 
pasikeitė staiga, prieš pat amžiui 
baigiantis, kai išnyko senoji teksti-
lės užsakymų interjerams sistema 
ir pasikeitė požiūris į architek-
tūrą, atsirado naujų užsakovų su 
naujais poreikiais ir estetika, todėl 
tekstilės kūrinių formatai pasidarė 
kameriškesni.

Architektūros likimas gali būti 
visoks – laimingas ir nelabai, bet 
visų akims matomas ir kitoms kar-
toms žinomas. Užtat taikomosios 
dailės kūriniai gyvena uždarą ir ku-
klų gyvenimą, kartais pradingsta 
be žinios, be pėdsako, net jei kurti 
žymių menininkų. Monumentalio-
sios tekstilės dailės kūriniai glau-
džiai susiję su architektūros objektų, 
kuriems jie buvo kuriami, likimu. 
Nors ir dideli, jie yra trapūs ir jau-
trūs naujiems vėjams, nepasirengę 
naujoms madoms ir kritiškai jų at-
žvilgiu nusiteikusiems naujiems lai-
kams, tad laimė, jei randa naujus 
namus, kur jais grožimasi ir rūpi-
namasi saugant mūsų visų istoriją ir 
žymių XX a. Lietuvos tekstilininkų 
vardus bei darbus.

Skambutis po skambučio klajo-
jau per miesto savivaldybės tarny-
bas, ieškodama unikalaus ir diplo-
muoto gobeleno praėjus 15 metų 
po persikraustymo, kol galop po 
gero tuzino pokalbių kažkas pare-
komendavo susisiekti su ilgamete 
savivaldybės darbuotoja, kadaise 
dirbusia senajame pastate Gedi-
mino pr. 9. 

Pokalbis su Kultūros skyriaus vy-
riausiąja specialiste p. Aušra Kiškū-
niene buvo tarsi laimingas loterijos 
bilietas – ji prisiminė, kad gobele-
nas į naująjį pastatą nebevažiavo, o 
buvo padovanotas vienai Vilniaus 
mokyklai, tačiau kuriai, vis dar 
liko neaišku. Kūrybingas savival-
dybės komunikacijos skyrius ėmė 
ir užklausė visas Vilniaus moky-
klas, gal kuri priglaudė gobeleną. 
Neabejingos Aurelijos Dermantės 
iš komunikacijos skyriaus pastan-
gomis organizuota kampanija buvo 
rezultatyvi – operatyviai atsiliepė 
Ąžuolyno progimnazija Lazdynų 
rajone ir patvirtino, kad gobelenas 
pas juos. Visi gobeleno paieškų da-
lyviai palaimingai atsiduso ir svei-
kino vieni kitus, radę be žinios din-
gusįjį sveiką ir gyvą.

Paskambinau į Ąžuolyno pro-
gimnaziją: „Tai ar turite gobeleną?“ 

ir lazdyniečiai. Kraustymosi sūku-
ryje jiems atsitiktinai sužinojus, kad 
antro aukšto fojė puošusio gobe-
leno neplanuojama vežti į naująjį 
pastatą ir planų jam neturima, buvo 
oficialiai kreiptasi dėl dovanojimo 
ir nerimauta, ar patenkins moky-
klos prašymą. Vieta jam numatyta 
geriausia, o kartu ir vienintelė tin-
kama šiam didžiuliam gobelenui 
pakabinti – erdviame pirmo aukšto 
vestibiulyje, kuriame kūrinys būtų 
matomas visu savo didumu ir gro-
žiu. Laimei, prašymas buvo paten-
kintas ir dovanojimo raštas kartu 
su neįkainojamu gobelenu įteiktas 
mokyklai. Brangią dovaną atsargiai 
ir ūkiškai pakabino vestibiulyje, kur 
ji (t.y. dovana) tilpo taip, tarsi jam 
ir buvo austa, ir nuo to laiko gobe-
lenas puošia mokyklą jau 15 metų. 

Tiesa, informacijos lentelės su 
gobeleno pavadinimu ir autorės 
vardu nėra, bet šeimininkai sutinka, 
kad tikrai reikia tokia pasirūpinti – 
tegul mokiniai ir mokyklos svečiai 
žino, kas šio unikalaus gobeleno au-
torė ir kokia jo istorija.

Paklausti, ar kas nors domėjosi 
gobelenu nuo jo įkurdinimo moky-
kloje, šeimininkai atsakė, kad buvo 
atėjusi pati autorė apžiūrėti gobe-
leno ir įsitikinti, kad viskas gerai. 

apie jos rankomis sukurtą gobe-
leną prasidėjo nuo netikėto vingio. 
Pasirodo, kad gobelenas, kuris ga-
liausiai atiteko Lazdynų progim-
nazijai, iš tikrųjų buvo užsakytas 
dar kitam, pirmajam savivaldy-
bės pastatui – Gedimino pr. 35 
(Pirklių klubo pastatas – N.R.). 
Tikrai jis gimęs būti klajokliu! 
„Taip, – pasakoja autorė, – užsa-
kymą gavau senojo savivaldybės 
pastato didžiajai salei, tai, kuri su 
lipdiniais (trečiame aukšte – N.R.), 
būtent jos atmosfera ir architektū-
riniai duomenys nulėmė gobeleno 
matmenis ir spalvų gamą. Matote, 
salės sienos buvo tamsiai raudonos 
spalvos, todėl savo kūriniui pasirin-
kau santūrią gamą: karališkąjį pur-
purą ir sidabrą. Daugiau spalvų tie-
siog nebuvo galima įvesti.“ Kūrėjai 
teko rinktis ir atitinkamas medžia-
gas: vilną, džiutą, šilką ir sidabro 
liureksą. 

Tiesa, kai darbas buvo užbaigtas, 
kabinti gobeleną jau teko naujajame 
savivaldybės pastate Gedimino pr. 9, 
antro aukšto vestibiulyje, kurio sie-
nos buvo smėlio spalvos. Autorė 
prisimena, kad nepaisant netikėtų 
ir nenumatytų aplinkybių naujoji 
vieta gobelenui buvo parinkta la-
bai vykusiai – erdvi ir šviesi, laimei, 

Aušros Teresės Tuminaitės-Kučinskienės gobelenas „Šimtmečių Vilnius – Lietuvos sostinė“, skenuota iš Rimantas Dichavičius 
„Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei“, II tomas, 2013 m.
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Nekokybiška įvairovė
Europos Parlamento LUX apdovanojimai

K i n a s

Santa Lingevičiūtė, 

Ilona Vitkauskaitė

Europos Parlamento LUX apdo-
vanojimai rengiami nuo 2007-ųjų. 
Į juos, pasak organizatorių, pre-
tenduoja filmai, kurstantys deba-
tus Europos bendruomenėje. Į at-
ranką patenka europietiški filmai, 
verčiantys susimąstyti apie šiandie-
nes socialines ir politines problemas, 
kad taip būtų kuriama stipresnė Eu-
ropos tapatybė, kurios šūkis – Eu-
ropos tradicijų įvairovė.

Gražiai skambančios idėjos vis 
dėlto lieka idėjomis, mat, be aktu-
alių temų, filmai retai kada pasi-
žymi kokybe. Prieš aptardami tris 
šių metų kandidatus, pažvelkime į 
ankstesnius laimėtojus. Pirmaisiais 
metais atranka teikė vilčių, o laimė-
tojų filmai įkyriai nepiršo, ką ir kaip 
žiūrovas turi suprasti. Pavyzdžiui, 
Fatiho Akino „Rojaus pakrašty“ 
(2007) ar brolių Dardenne’ų „Lor-
nos tylėjimas“ (2008). Tarp nomi-
nuotųjų atsirado vietos tokiems re-
žisieriams kaip Cristianas Mungiu, 
Manuelis de Oliveira ar Claire De-
nis ir jos „35 taurelėms romo“. Ta-
čiau laikui bėgant LUX apdovanoji-
mai pradėjo išsikvėpti, kaip dažnai 
nutinka pirminėms optimizmo ku-
pinoms idėjoms. Nominuotųjų tre-
jetuke vis dažniau atsirasdavo vi-
dutiniškų ir net labai prastų filmų. 
Gal apdovanojimai tiesiog atspindi 
dabartines kino kūrimo tendenci-
jas – jį kuria, kas tik gali, o išgirs-
tami tik garsiausiai rėkiantieji? Pri-
siminkime kad ir tokius ašaringus, 
užtat įkyriai emociškai žiūrovus 
atakuojančius kūrinius kaip „Lū-
žęs gyvenimo ratas“ (rež. Felix 

Van Groeniingen, 2013), „Mustan-
gės“ (rež. Deniz Gamze Ergüven, 
2015) ar filmą „Samių kraujas“ (rež. 
Amanda Kernell, 2017), nukonku-
ravusį nuostabų Robino Campillo 
filmą „120 dūžių per minutę“, o 
Jano P. Matuszynskio „Paskutinė 
šeima“ ar Akio Kaurismäkio „Kita 
vilties pusė“ tarp pretendentų net 
nepateko...

Laurus šiais metais susižėrė Teonos 
Strugos Mitevskos filmas „Dievas 
yra, jos vardas Petrunija“ („Gos-
pod postoi, imeto i’ e Petrunija“), 
vadinamas feministine satyra ir 
vertinamas „kaip reikšmingas in-
dėlis į feministinę kovą su konser-
vatyviomis visuomenėmis“. Filmo 
herojė – 32-ejų moteris, su tėvais 
gyvenanti mažame Makedonijos 
Štipo mieste, humanitarė, niekada 
savo gyvenime nedirbusi. Grįž-
dama iš dar vieno nenusisekusio 
darbo pokalbio ji spontaniškai 
nusprendžia dalyvauti Bažnyčios 
organizuojamose varžybose, ku-
riose reikia kuo greičiau pasiekti į 
vandenį mestą kryžių, ir, žinoma, 
jas laimi. Pasirodžiusi vyriškame 
rituale bei peržengusi simbolines 
lyčių ribas, moteris užsitraukia 
viso miestelio ir net motinos ne-
malonę. Filme Makedonija vaiz-
duojama kaip sustingusi valstybė, 
kurią sudaro hierarchijų sistema, 
grindžiama tradicijomis ir papro-
čiais. Vis dėlto filmo socialinė kri-
tika gana „išplaukusi“. Pavyzdžiui, 
kunigo pozicija čia nuolat keičiasi: 
vieną minutę jis palaiko Petruniją, 
o kitą – jau lupa kryžių iš moters 
rankų. Jo požiūris filme svyruoja tikrai 
ne todėl, kad parodytų bent kokias 
abejones ar niuansus, veikiau filmo 
kūrėjai tiesiog nesusitvarko su dra-
maturgija. Policijos vadas taip pat 

psichologiškai nepastovus, o filmo 
herojė Petrunija – gana pasyvi. Jos 
maišto aktą labiau paskatino mo-
mentinis impulsas, o ne intencijos. 
Vėliau ji taip pat nesiims jokių ryž-
tingesnių veiksmų, tiesiog lauks, 
kol viską išspręs vyrai. Viena ver-
tus, tai galima vertinti kaip moters 
ribojimo visuomenėje kritiką, ta-
čiau viskas labiau panėšėja į pra-
leistą galimybę išplėtoti personažą. 
Tą patį galima pasakyti ir apie femi-
nistiškai sąmoningesnę, net karin-
gai nusiteikusią žurnalistę Slavicą, 
tapusią tiesiog parodija (ją iš kampo 
į kampą stumdo tiek filmo persona-
žai, tiek režisierė – filmo pabaigoje 
ji tiesiog kažkur dingsta). Tad kyla 
klausimas: apie kokį feminizmą ir 
kieno satyrą mes kalbame?

Kito filmo kandidato „Neišspręsta 
Hammarskjöldo byla“ („Cold Case 
Hammarskjöld“) režisierius Madsas 
Brüggeris vadinamas dokumenti-
ninku pokštininku. Mačiusiesiems 
ankstesnius jo filmus „Raudonoji 
koplyčia“ (2009) apie „nuotykius“ 
Šiaurės Korėjoje ar „Ambasadorių“ 
(2011), kurio veiksmas nukelia į Cen-
trinės Afrikos Respubliką, rimto ty-
rimo nevertėtų tikėtis ir šįkart. Vei-
kiau akylai pasvarstyti, kas yra faktai, 
o kas tik spėlionės. Taip ir neaišku, 
kodėl toks dokumentikos klounas iš-
vis pateko tarp kandidatų į prizą. Gal 
tam pačiam Europos Parlamentui la-
biau imponuoja, kai apie siaubingus 
dalykus šnekama ganėtinai paviršu-
tiniškai ir neva su humoru? Prime-
name, kad Dagas Hammarskjöldas 
buvo Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius, tačiau 1961 m. lėktuvas, 
kuriuo jis skrido į Kongą derėtis dėl 
šalį ištikusios krizės, sudužo. Žuvo 
visi. Lėktuvo katastrofos aplinky-
bės iki šios dienos miglotos, mat 

sekretorius daugeliui šalių, įskai-
tant JAV ir Didžiąją Britaniją, buvo 
nepatogus. 

Tačiau Brüggeriui JT sekreto-
rius, rodos, visai nerūpi. Kaip ir 
ankstesniuose filmuose, dėmesio 
centre – jis pats. Tad apie lėktuvo 
katastrofą nesužinosite nieko dau-
giau, nei jau žinojote ir taip: Ham-
marskjöldo žūtis buvo arba viena 
didžiausių neišaiškintų paslapčių, 
arba pati idiotiškiausia konspira-
cijos teorija. Sprendžiant iš to, kaip 
dėliojama filmo medžiaga, režisie-
rius linksta link antrosios versijos. 
Iš palaidos balos jis bando kapstytis 
lėkštomis improvizacijomis, „filmo 
filme“ kūrimu ir savo paties stam-
biais planais, įsikūnydamas į vieną 
didžiausių Pietų Afrikos niekšų – 
galbūt net fiktyvią (nes niekuo filme 
tikėti negalima) asmenybę, galbūt 
prisidėjusią prie JT sekretoriaus žū-
ties. Apsirengęs baltai ir įdarbinęs 
dvi juodaodes sekretores, Brüggeris 
tikrai ne vienos žvaigždutės vieš-
bučių kambariuose diktuoja joms 
savo filmo scenarijų. Čia, suprask, 
ypatingai kvailiems žiūrovams jis 
bando paaiškinti, kas yra baltao-
džių, ir dar vyrų, viršenybė... Tad 
filmui antroje pusėje „surimtėjus“ 
ir atsiradus liudininkui, pasako-
jančiam apie ŽI viruso naudojimą 
prieš juodaodžių rasę kaip biologinį 
ginklą apartheido metais, viskas 
skamba mažų mažiausiai kaip pa-
saka. Suprastume, jei būtų kuriama 

mockumentary stiliumi, bet ir tam 
filmas per skystas. Tad kam reika-
lingas toks savimyliškas bandymas 
nerimtai žaisti rimtus žaidimus? 
Kuo filmas pasirodė svarbus EP?

Trečias filmas – ispanų režisie-
riaus Rodrigo Sorogoyeno dinamiš-
kas politinis trileris „Karalystė“ („El 
reino“) – nesistengia šokti aukščiau 
bambos ir bando žaisti pagal žanro 
reikalavimus. Ankstesnis režisie-
riaus filmas „Tegelbsti mus Dievas“ 
net kažkuo priminė Davido Fin-
cherio „Septynis“, kuriame veiks-
mas ir psichologizmas eina išvien. 
Naujojo filmo tema gali būti artima 
ir lietuviams, sekusiems atgarsio 
sulaukusią bylą, kurioje figūravo 
ne tik „MG Baltic“, bet ir tuome-
tis Liberalų sąjūdžio vadovas bei 
pati prezidentė. Pasirodo, korup-
cija universali, nes ir Sorogoyenas 
rėmėsi tikra istorija. „Karalystėje“ 
pasakojama apie politiko savirea-
bilitacijos kovą, kai informatorius 
paviešina jo Europos Sąjungos pi-
nigų plovimo machinacijas. Ma-
nuelis, kurį tiesiogine ir perkeltine 
prasme prakaituodamas vaidina 
Antonio de la Torre, supranta, kad 
vienintelis būdas išsigelbėti – tai 
atskleisti plataus masto korupcijos 
tinklą, apimantį visas politines par-
tijas, verslą ir žiniasklaidą. Jis įsitiki-
nęs, kad nėra blogesnis nei visi kiti. 
Liūdniausia, kad tai gali būti tiesa.

Piktos kino kritikės

Išrinkti geriausi moterų            
režisierių sukurti filmai

„BBC Culture“ apklausė 368 eks-
pertus iš 84 šalių ir išrinko šimtą 
geriausių moterų režisierių filmų. 
Pirmoje vietoje atsidūrė australų re-
žisierės Jane Campion filmas „For-
tepijonas“ („The Piano“, 1993). An-
troje – prancūzės Agnès Varda „Kleo 
nuo 5 iki 7“ („Cléo from 5 to 7“, 1962), 
trečioje – belgės Chantal Akerman 

„Žana Dilman, Komercijos krantinė 
23, 1080 Briuselis“ („Jeanne Diel-
man, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles“, 1975), ketvirtoje – pran-
cūzės Claire Denis „Gražus dar-
bas“ („Beau travail“, 1999), penk-
toje – amerikietės Sofios Coppolos 

„Pasiklydę vertime“ („Lost in Trans-
lation“, 2003). Tarp šimto filmų – 
ir keli kino kūrėjų iš Vidurio bei 
Rytų Europos vardai: šeštoje vie-
toje – čekės Veros Chytilovos fil-
mas „Saulutės“ („Sedmikrasky“, 
1966), vienuoliktoje – SSRS kūru-
sios Larisos Šepitko „Pakilimas“ 

(„Voschoždenije“, 1977), 48-oje – 
Kiros Muratovos „Asteninis sin-
dromas“ („Asteničeskij sindrom“, 
1988), kitas šios režisierės filmas 

„Ilgas atsisveikinimas“ („Dolgoje 
proščanije“, 1971) atsidūrė 59 vie-
toje. Lenkės Agnieszkos Holland 

„Europa, Europa“ (1980) yra 72-oje, 
už jos iškart eina vengrės Ildikó 
Enyedi filmas „Apie kūną ir sielą“ 
(„Testről és lélekről“, 2017), kitos 
vengrės Mártos Mészáros „Įvaiki-
nimas“ („Örökbefogadás“, 1975) už-
ėmė 98 vietą. Dažniausiai minimas 
Agnès Varda vardas – sąraše šeši re-
žisierės filmai.

Maskvoje pirmąkart vyks                
jakutų kino dienos

Gruodžio 5–8 d. Maskvoje vyks 
jakutų kino dienos. Sachos Respubli-
koje (Jakutijoje) kuriami filmai pas-
taraisiais metais pelno tarptautinių 
kino festivalių apdovanojimus ir ge-
rina lankomumo rekordus Jakuti-
joje. Čia jau daugiau nei dvidešimt 
metų kuriami filmai su vietinėmis 
žvaigždėmis, juose rodoma unikali 
kultūra, tradicijos, skamba gimtoji 

kalba. Tai vis dažniau vadinama 
jakutų kino fenomenu. Maskvoje 
bus parodyti keturi filmai: Liubo-
vės Borisovos tragikomedija „Virš 
manęs saulė nenusileidžia“ („Nado 
mnoju solnce ne saditsa“), istorinė 
Aleksejaus Romanovo drama „Vai-
kystė, kurios mes nepažinome...“ 
(„Detstvo, kotoroje my ne znali...“), 
Eduardo Novikovo drama „Karališ-
koji paukštė“ („Car-ptica“) ir krimi-
nalinė Aleksejaus Ambrosjevo ko-
medija „Agentas Mambo“ („Agent 
Mambo“).

Francas Maureris sugrįš sausio 
17 dieną

Władysławas Pasikowskis baigė 
kurti vieno populiariausių visų 
laikų lenkų filmų „Šunys“ („Psy“, 
1992) tęsinį. Filmas „Šunys 3. Var-
dan principų“ („Psy 3: W imię za-
sad“) ekranuose pasirodys sausio 
17 dieną. Apie filmo siužetą kol kas 
žinoma mažai. Aišku tik tiek, kad 
po dvidešimt penkerių kalėjime 
praleistų metų buvęs policinin-
kas Francas Maureris (Bogusław 
Linda) turės rasti savo vietą visiškai 

pasikeitusioje tikrovėje ir pasiprie-
šinti tai Lenkijai, kuri nesilaiko 
principų. 

Pirmasis filmas „Šunys“ ekra-
nuose pasirodė 1992 m. ir buvo 
apdovanotas penkiais Gdynės kino 
festivalio apdovanojimais, tarp jų 

„Auksiniais liūtais“. Po dvejų metų 
sukurtas tęsinys „Šunys 2. Pasku-
tinis kraujas“ („Psy II: Ostatnia 
krew“) pelnė du Gdynės apdova-
nojimus. Filmas tapo populiario-
sios kultūros fenomenu, o jo vei-
kėjų frazės – šnekamosios kalbos 
dalimi. Kartu su „Šunimis“ lenkų 
kine atsirado naujo tipo herojus – 
kompromisų nepripažįstantis po-
licininkas Francas Maureris, kuris 
keikiasi kaip vežikas ir kurio moralė 
gana įtartina.

Britų kino institutas paskelbė 
geriausių 2019 metų filmų 
sąrašą 

Metams baigiantis tradiciškai 
pasirodo įvairūs geriausųjų sąra-
šai. Britų kino institutas kartu su 
ekspertais išrinko 50 svarbiausių 
šių metų filmų. Pirmas tris vietas 

užėmė Joannos Hogg „Suvenyras“ 
(„The Souvenir“, D. Britanija), kurį 
neseniai galėjo pamatyti „Scanora-
mos“ žiūrovai, šiemet Kanų „Auk-
sine palmės šakele“ apdovanotas 
Bong Joon-ho filmas „Parazitai“ 
(„Parasite“, P. Korėja), kurį žada 
rodyti „Kino pavasaris“, ir Martino 
Scorsese’s „Airis“ („The Irishman“, 
JAV), kurio premjera praėjusią sa-
vaitę įvyko „Netflix“ platformoje. 

Lankomumo rekordus visame 
pasaulyje gerinantis Toddo Phil-
lipso „Džokeris“ („Joker“, JAV) 
atsidūrė 39 vietoje, kritikų išliaup-
sinta Yorgoso Lanthimoso „Favo-
ritė“ („The Favourite“, D. Brita-
nija) – 49-oje, o sąrašą užbaigia 
Clinto Eastwoodo filmas „Kurjeris“ 
(„The Moule“, JAV). Į sąrašą pateko 
ir du filmai iš Rytų bei Vidurio Eu-
ropos: Kantemiro Balagovo „Ilgšė“ 
(„Dylda“, Rusija) – 21 vietoje, „Me-
daus šalis“ („Honeyland, rež. Ta-
mara Kotevska, Ljubomir Stefanov, 
Makedonija) – 44 vietoje. 

Parengė Ž. P.

Kino naujienos trumpai

„Dievas yra, jos vardas Petrunija“
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Skubėkite pasinaudoti
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Tadas Blinda – ne vienintelis nusi-
kaltėlis, apie kurį kurtos legendos. 
Liaudžiai patinka kieti vyrukai, to-
dėl šiuolaikiniai „razbainikai“ taip 
pat gana greitai pavirsta beveik 
didvyriais. Aną dieną perjungda-
mas kanalus keliskart išgirdau nar-
kotikų barono ir žiauraus žudiko 
Pablo Escobaro pavardę. Vienas 
kanalas ieškojo jo paslėptų turtų, 
kitas rodė jo meilės nuotykius, dar 
kitame buvo reklamuojama knyga, 
beje, prieš kurį laiką išleista ir lie-
tuviškai. BTV šįvakar (6 d. 21.30) 
parodys Brado Furmano filmą „In-
filtruotas“ (2016), kuris perkels į 
1986-uosius, kai FTB agentas Ro-
bertas Mazuras (Bryan Cranston) 
gavo užduotį patekti į nusikalstamą 
Escobaro organizaciją. Apsimetęs, 
kad plauna amerikiečių verslininko 
pinigus, Mazuras įgijo artimos Es-
cobaro aplinkos pasitikėjimą ir 
penkerius metus rinko duomenis, 
leidžiančius demaskuoti nedorus 
finansininkus bei korumpuotus 
politikus.

Stevenas Soderberghas sukūrė 
ne vieną filmą apie narkotikų pre-
keivius, nusikaltėlius, policinin-
kus. LRT (8 d. 00.10) primins jo 
filmą „Giliame dugne“ (1995), 

sukurtą pagal Dono Tracy romaną. 
1949-aisiais šį romaną ekranizavo 
Robertas Siodmakas ir filmas „Criss 
Cross“ jau seniai tapo film noir kla-
sika. „Giliame dugne“ buvo sutiktas 
gana santūriai. Jo herojus Maiklas 
(Peter Gallagher) grįžta į gimtąjį 
Teksasą dalyvauti motinos vestu-
vėse. Prieš kelerius metus jis buvo 
priverstas skubiai palikti miestą, gi-
mines ir mylimąją Reičelę, nes pri-
sidarė daug skolų. Dabar Maiklas 
nori susigrąžinti mylimąją ir pra-
deda dirbti kartu su naujuoju mo-
tinos vyru – inkasatoriumi. Tačiau 
netrukus jis patenka į kriminalinę 
istoriją, mat Reičelė sukuria planą, 
kaip praturtėti. 

Dar vienas šio savaitgalio pri-
siminimas – 1993 m. pasirodęs 
Phillipo Noyce’o trileris „Skiedra“ 
(TV1, 8 d. 21 val.). Filmas buvo 
sukurtas iškart po Sharon Stone 
pasaulinę šlovę pelniusio „Esmi-
nio instinkto“ ir turėjo pakartoti 
Paulo Verhoeveno filmo sėkmę. 

„Skiedros“ herojė Karli po septy-
nerių santuokos metų nuspren-
džia palikti vyrą ir įsikrausto į pra-
bangius apartamentus Manhatane. 
Ji užmezga romaną su įtartinu vy-
riškiu, kuris mėgsta slapta stebėti 

namo gyventojus. Netrukus viena 
iš jų tragiškai žūsta... „Skiedra“ ne-
sulaukė tokio pasisekimo, kaip ti-
kėtasi, nors, regis, filmas turėjo vi-
sus potencialios sėkmės elementus, 
pradedant Sharon Stone.

Panašiai atsitiko ir Nasho Edgar-
tono komedijai „Gringo“ (TV3, 
7 d. 22.55), kurioje nusifilmavo 
Charlize Theron ir britų aktorius 
Davidas Oyelowo, teatre išgarsė-
jęs Williamo Shakespeare’o pasta-
tymuose, o kine suvaidinęs Mar-
tiną Lutherį Kingą. „Gringo“ jis 
vaidina farmacijos korporacijos 
apgautą Haroldą, kuris atsidūręs 
Meksikoje nusprendžia pasinaudoti 
nešvariais korporacijos ryšiais su 
narkotikų karteliu, atkeršyti dvi-
veidžiam šefui, jo bendradarbiams, 
neištikimai žmonai ir pagaliau pra-
turtėti. Haroldas suvaidina savo pa-
grobimą, bet būdamas naivus ne-
sugeba numatyti, kuo tai pasibaigs. 
Žiūrovai, manau, greičiau perpras 
filmo žaidimą. 

Nevykėliai, nusikaltėliai ir šiaip 
įtartini veikėjai – dažno brolių Ethano 
ir Joelio Coenų filmo persona-
žai. Pasakodami jų istorijas bro-
liai kalba apie mus ir apie save, to-
dėl jų filmai niekad nenusibosta. 

„LRT plius“ (12 d. 21.30) parodys 
2000-aisiais Kanuose pristatytą jų 
filmą „O broli, kur tu?“. Po premje-
ros broliai dalijo indelius su saldžiai 
kvepiančia substancija. Ant inde-
lių buvo parašyta „Pomada vyrams 
nuo Franto Frenko“, o ant dangtelio 
puikavosi gražiai sušukuotas Geor-
ge’as Clooney. 

Filme jis suvaidino JAV Pietuose 
kartu su kitais dviem nelaimės 
draugais iš katorgos pabėgusį Ulisą 
Everetą Makgilą. Kaip beveik kiekvie-
name savo filme, ir šiame broliai pa-
sirinko analizuoti tam tikrą ameri-
kiečių kino istorijos puslapį. Šįkart 
pavyzdys buvo 4-ojo dešimtmečio 
amerikiečių filmai, rodantys po 
prezidento F.D. Roosevelto planus 
įgyvendinančią Ameriką klajojan-
čius personažus, ir, žinoma, nemir-
tingoji „Odisėja“. Trys bėgliai savo 

Lapkričio 26–27 d. Strasbūre, vyks-
tant Europos Parlamento sesijai, 
buvo įteiktas kasmetis LUX kino pri-
zas bei surengtas specialus LUX kino 
seminaras šios srities žurnalistams. 
Vienas iš šio renginio akcentų – per-
nykščio Sacharovo premijos laureato 
kino režisieriaus Olego Sencovo da-
lyvavimas seminare.

LUX prizas įsteigtas 2007 m., Eu-
ropos Parlamentui nusprendus at-
kreipti dėmesį į europinį kiną ir jo 
sklaidą. Europos šalių filmai retai 
rodomi ne tik šalyje, kurioje yra su-
kurti. Jie sunkiai kerta sienas ir pa-
tenka į kitų ES šalių kino sales, juos 
žiūri tik nedidelė auditorijos dalis. 
Europos Parlamento įsteigtas apdo-
vanojimas – LUX prizas – prisideda 
prie europinio kino sklaidos, remia 
nominuotų juostų rodymą visose 
ES šalyse ir vertimą į 24 oficialias ES 
kalbas. Laimėjęs filmas taip pat pri-
taikomas žiūrėti turintiems regos 
ar klausos negalią, parengiamas jo 
DCP – skaitmeninio kino paketas. 
Nuo gyvavimo pradžios LUX apdo-
vanojimai padėjo patekti į visų ES 
šalių kino sales daugiau nei šimtui 
europietiškų filmų. 

Tarp įvairių metų LUX laureatų 
yra aukštos meninės kokybės ir jau-
trūs dabarties aktualijoms filmai: 

„Ida“ (rež. P. Pawlikowski, 2013), 
„Tonis Erdmannas“ (rež. M.Ade, 
2016), „Mustangės“ (rež. D. Gamze 
Ergüven, 2015) ir kt.

tragikomiškoje kelionėje Misisi-
pės upe bei jos apylinkėmis sutiks 
bliuzo muzikantų, rasistų, gangs-
terių, korumpuotų politikų ir gun-
dančių sirenų. Filme skamba daug 
muzikos ir vaidina daug muzikantų, 
ne vienas kritikas jį yra pavadinęs 
epo parodija. 

Brolių Coenų filmai, bent jau 
man, visada turi terapinį poveikį. 
Trumpėjant ir tamsėjant dienoms 
atsidurti Coenų pasaulyje labai 
sveika. O Naujųjų išvakarėse, kai 
kyla tiek daug pagundų (ne tik 
susijusių su išpardavimais), verta 
prisiminti vieną „O broli, kur tu?“ 
dialogą: „Ir tu už tai pardavei savo 
nemirtingą sielą?!“ – „Na, aš ja vis 
tiek nesinaudojau.“ 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

LUX kasmet teikiamas filmui, at-
skleidžiančiam europinių vertybių 
universalumą bei kultūrinę žemyno 
įvairovę. Kinas yra galinga, paveiki 
priemonė skleisti ir įtvirtinti ES po-
litines gaires. 

Šiemet LUX buvo nominuoti 
danų žurnalisto ir režisieriaus 
Madso Brüggerio dokumentinė 
juosta „Nebaigta Hammarskjöldo 
byla“ („Cold case Hammarskjöld“) ir 
du vaidybiniai filmai – makedonie-
tės režisierės Teonos Strugar Mitevs-
kos „Dievas yra, jos vardas Petrunija“ 
(„God Exists, her name is Petrunya“) 
ir ispanų režisieriaus Rodrigo Soro-
goyeno „Karalystė“ („El Reino“).

Nominuoti filmai gilinasi į jau-
trias ir aktualias temas: tai moterų 
diskriminacija, socialinė atskirtis, 
politikų korupcija, tamsios koloni-
alizmo istorijos paslaptys. Jie kelia 

nepatogius klausimus, į kuriuos tik 
diskutuojant ir susitelkus galima 
rasti atsakymus.

Filmų atranka prasidėjo vasarą, kai 
Tarptautiniame Karlovi Varų kino 
festivalyje buvo paskelbti 10 filmų, 
pretenduojančių į LUX kino apdova-
nojimą. Rugsėjį Venecijos festivalyje 
buvo paskelbti trys nominantai. Eu-
roparlamentarai balsavo už geriausią 
iki vėlaus lapkričio 26-osios vakaro.

LUX kino apdovanojimas šiemet 
atiteko filmui „Dievas yra, jos var-
das Petrunija“, kurį Lietuvos žiūro-
vai neseniai galėjo pamatyti ir „Sca-
noramos“ programoje. Strasbūro 
Europos Parlamento posėdžių sa-
lėje per iškilmingą ceremoniją EP 
pirmininkas Davidas Sassoli apdo-
vanojimą įteikė filmo kūrėjoms – 
režisierei, aktorei Zoricai Nushe-
vai ir prodiuserei Labinai Mitevskai. 

„LUX apdovanojimas suteikia 
galimybę kino kalba kalbėtis apie 
imigraciją, klimato kaitą, kolonijinę 
praeitį, socialines bei politines tei-
ses, feminizmą, etiką ir kitus Eu-
ropai svarbius klausimus. Esame 
vienintelis parlamentas pasaulyje, 
teikiantis kino apdovanojimą. Ga-
lime tuo didžiuotis, o kartu atiduoti 
duoklę Europos režisieriams ir kū-
rėjams, kuriuos turime garbę pažinti. 
Tegyvuoja minties laisvė, Europos 
kinas ir LUX apdovanojimas!“ – 
sveikinimo kalboje sakė D. Sassoli.

Režisierės T. Strugar Mitevskos 
juosta yra bendros Šiaurės Makedo-
nijos, Belgijos, Kroatijos, Slovėnijos ir 
Prancūzijos gamybos. Ji pasakoja apie 
trisdešimtmetę moterį Petruniją, vis 
dar gyvenančią su tėvais, neturinčią 
nei savo šeimos, nei darbo. Eidama 
po nesėkmingo darbo pokalbio, ji 
netyčia patenka į stačiatikių religinę 
ceremoniją, kurioje dalyvauja tik 
vyrai, ir spontaniškai sugriebia me-
tamą kryžių. Šis jos poelgis tampa 
mieste didžiuliu įvykiu, laužančiu 
vyraujančias patriarchalines normas, 
priešinančiu žmones ir net keliančiu 
riaušes. 

Priimdama apdovanojimą re-
žisierė T. Strugar Mitevska ragino 
politikus užtikrinti išraiškos laisvę, 
kad menininkai ir visi žmonės ga-
lėtų reikšti nuomonę laisvai ir be bai-
mės: „Esu moteris, makedonietė, eu-
ropietė ir tvirtai tikiu, kad Europos 

ateitis yra solidarumas ir susitelki-
mas, o ne atskirtis ir susiskaidymas.“ 

Antras pagal surinktus balsus 
liko Skandinavijos šalis ir Belgiją 
bendra produkcija sujungęs filmas 

„Nebaigta Hammarskjöldo byla“. Jį 
sukūrė žurnalistas M. Brüggeris, 
susidomėjęs generalinio JTO se-
kretoriaus švedo Dago Hammars-
kjöldo žūtimi 1961 m. per lėktuvo 
katastrofą Šiaurės Rodezijoje, pa-
keliui į taikos derybas tarp JTO pa-
jėgų ir atskilusios Katangos karių. 
Hammarskjöldas buvo kontrover-
siškas politikas, pasisakęs prieš ko-
lonializmą Šaltojo karo laikais. Tai, 
kas prasidėjo kaip mažai tikėtina 
sąmokslo teorija apie tam tikrų 
grupių kovą dėl mineralų ir me-
talo atsargų, išaugo į sutarimą, kad 
Hammarskjöldas ir 15 kitų žmonių 
bus nušauti. Gali būti, kad JTO ini-
cijavo nužudymo bylą. 

Trečia liko ispanų juosta „Kara-
lystė“, atkleidžianti korumpuotų 
politikų veiklą. Apie šį filmą kal-
bėjusi Europos Parlamento vice-
prezidentė Klara Dobrev pajuokavo, 
kad filmo herojai nepatiktų dauge-
liui šiame pastate. Filmas pelnė net 
septynis nacionalinius Ispanijos 
kino apdovanojimus už geriausią 
režisūrą, scenarijų, geriausius pa-
grindinį ir antraplanį vaidmenis, 
muziką, montažą, garsą. 

7md inf.

Įteiktas LUX kino apdovanojimas

„Gringo“

„Dievas yra, jos vardas Petrunija“
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Kokiais būdais galima 
užgauliai pažeminti 
žmogų?

Komentaro autorė – vilnietė, ak-
tyvi mažos Vilniaus žydų orto-
doksų bendruomenės narė, ilgus 
metus dirbanti Lietuvos nacionali-
nės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Judaikos skyriuje. Ji yra ir tarptau-
tinės peticijos Senosioms Vilniaus 
žydų (Piromonto) kapinėms išsau-
goti rengėja. 

Veiksmu, raštu ir žodžiu

Veiksmu
2020 metai paskelbti Vilniaus 

„Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 
metais“. Skamba skambiai? Tik 
skamba. Tuščia puodynė garsiai 
skamba. Kuo pagrįsti šie žodžiai? 
Planais įrengti nacionalinį konfe-
rencijų centrą ant žydų kapų? Ant 
Vilniaus Gaono šeimos narių, jų pa-
likuonių ir likusių dešimčių tūks-
tančių žydų palaikų. Skamba? Kaip 
pašaipa iš 50 000 pasaulio žydų ir 

ne žydų, pasirašiusiųjų protesto 
peticiją. Skamba? Kaip pajuoka 
iš didžiųjų litvakų ješivų vadovų, 
garbių rabinų širdgėlos. Skamba? 
Kaip prievartavimas visos tautos 
dvasios, religinių nuostatų ir mo-
ralės normų.

Raštu
Šia „proga“ valstybės gaminama 

moneta „Litvakų simbolis“ – ei-
linis akibrokštas. Neturinti daug 
bendro su religija Lietuvos žydų 

Mums rašo

Bibliografinės žinios

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

bendruomenė tartum cirke žon-
gliruoja šventais vardais ir simbo-
liais. Tikra šventvagystė naudotis 
Vilniaus Gaono vardu, kurio tėvo 
ir motinos palaikų niekinimui ji 
pritaria, bei agresyviai išmaitoti 

menorą, kuri yra svarbus žydų reli-
ginis simbolis, siejamas su Jeruzalės 
šventyklos auksine žvakide, priva-
lančia turėti griežtai vientisą formą, 
į ją brutaliai įspraudus pastaruoju 
metu pamėgtą ir naudojamą nepa-
kantumu žydams ir kitoms tauti-
nėms mažumoms garsėjančios as-
menų grupės simbolį.

Beje, ar litvakai iš Baltarusijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Latvijos su-
tiktų su šiuo kratiniu? Ar į vietinių 
ir užsienio litvakų nuomonę buvo 
atsižvelgta? Ar iš viso ja domėtasi?

Žodžiu
Pasak legendos apie Vilnių, žynys, 

vardu Lizdeika, kunigaikščio Ge-
dimino sapną apie vilko staugimą 
paaiškino taip: „Didysis kunigaikšti, 
geležinis vilkas reiškia: sostinė čia 
stovės, o staugimas jo viduje – tai, 
kad jos garsas sklis po visą pasaulį“.

Kokią gi šlovę šalis pasirenka 
skleisti po visą pasaulį? Garbės ir 
kilnumo? Ar beprasmybės ir tuš-
čiažodžiavimo, prisidengus iškil-
mingais lozungais ir skausmingai 
išdarkytais šventais simboliais?

Ruta Bloshtein

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“ : poetikos bruožai / Dalia Dilytė. – Vilnius : Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 279, [1] p.. – ISBN 978-609-425-267-9 (įr.)

Daktaras Miegas : [romanas] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 541, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2009-5

Gaono kodas : [romanas] / Rytis Sabas. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 200, [6] p.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3906-6 (įr.)

Gyvenimo vėjai : [(poezijos ir tapybos darbų reprodukcijų leidinys)] / Elena Gaidelienė. – 
Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2019. – 167, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-23-218-6 (įr.)

Greisės gundymas : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 379, [2] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-3844-1 (įr.)

Iki pasimatymo ten aukštai : [romanas] / Pierre Lemaitre ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas 
Bieliauskas. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 431, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-
01-3880-9 (įr.)

Įprasmintas laukimas : [poezija] / Algis Jakštas ; [iliustruota autoriaus fotonuotraukomis]. – 
Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2019. – 239, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-23-219-3 (įr.)

Kelionių vėjas : eilėraščiai / Valentina Jekateriničeva-Fatejeva ; iš rusų kalbos vertė Birutė 
Silevičienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – 115, [1] p.. – 
Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-409-132-2

Kuždesių fontanas : [romanas] / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 505, [5] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 7000 egz.. – ISBN 978-609-
01-3914-1 (įr.)

Mano eilės ieško Tavęs… : rinktinė : poema, eilėraščiai / Salomėja Aleksandraitė-Mikelai-
tienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – 167, [1] p.. – Ti-
ražas 80 egz.. – ISBN 978-609-409-131-5

Rytojaus niekada nebus : [pagal tikrus įvykius sukurtas psichologinis detektyvas] / Laima 
Lavaste. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 602, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-01-3868-7 (įr.)

Senoji Lietuvos literatūra = Early Lithuanian literature / Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – 
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. – ISSN 1822-3656

Kn. 46, Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje = Pietism ideas and 
Surinkimininkai literature in Prussian Lithuania / sudarė Žavinta Sidabraitė. – 2018. – 364, 
[3] p. : faks.

Smulki žuvelė / Lisa Brennan-Jobs ; iš anglų kalbos vertė Margarita Bautrėnienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 421, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3933-2 (įr.)

Vaistažodžiai / Jeronimas Laucius. – 2-oji patais., papild. laida. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 
2019. – 56, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-431-114-7

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Didžioji pasakų knyga / [iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė]. – Vilnius : Alma lit-
tera, 2019. – 174, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3757-4 (įr.)

Haris Poteris ir Netikras princas : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 508, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-08-987-2 (įr.)

Istorijos 3 metų vaikams / Jane Riordan, Gabi Murphy ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 48, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-
609-01-3745-1 (įr.)

Kiškutis Mikutis ir pikčiurna draugas : [pasakėlės pirmadieniui] / Rasa Dmuchovskienė, Jur-
gita Jakaitienė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2019. – 24 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-06-0118-1 (įr.)

Kiškutis Mikutis ir širdelių diena : [pasakėlės antradieniui] / Rasa Dmuchovskienė, Neringa 
Daumantaitė. – Kaunas : Jūsų Flintas, 2019. – 24 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-06-0119-8 (įr.)

Lietuvių pasakos : 8 pasakėlės visiems vaikams / [iliustravo Tadas Adomavičius, Juozas 
Rimeikis]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2019]. – 132 p. : iliustr.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 
978-609-06-0113-6 (įr.)

Pasakėlės prieš miegą : [11 mielų istorijų] / [tekstas: Xanna Chown] ; [iš anglų kalbos vertė 
Ina Jakaitė] ; [iliustracijos: Sarah Conner, Jacqueline East, Lauren Mendez]. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 96 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3733-8 (įr.)

Pašėlusi močiutė ir pirštas išdavikas / [Kita Mitchell] ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Pr-
išmantaitė ; iliustravo Nathan Reed. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 231, [3] p. : iliustr.. – 
Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3912-7 (įr.)

Pelėda Drūlija ir diena NE ; Kaip Drūlija ir Griaustinis kartu dundėjo ; Kaip Drūlija ieškojo 
KAŽKUR : terapinės pasakos vaikams / užrašė Inga Narijauskienė ; nupiešė Justė Maldžiū-
naitė. – [Vilnius] : [I. Narijauskienė], [2019]. – 58, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-475-394-7 (įr.)

Svečiuose pas ūkininką : mano ilgoji dėlionių knyga / [teksto autorė Carola von Kessel] ; 
[vertė Viltenė Baltušytė] ; [iliustravo Monika Suska]. – Kaunas : Vaiga, [2019]. – [14] p. : 
iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-440-335-4

Šiltnamis : [romanas] / Vytautas Varanius. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 206, [2] p.. – Tira-
žas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3909-7

Rimgailė Renevytė

Eimunto Nekrošiaus meno fortui 
skirta paroda užima tik mažą Na-
cionalinės dailės galerijos dalį – lyg 
tarp kitko į galerijos erdvę įsiterpusi 
juoda konstrukcija primena pravirą 
dėžę. Saugyklą, kurioje šnara jau 
neberodomų Nekrošiaus spektaklių 
eskizai, juodraščiai ar dokumentai. 
Tačiau ką spektaklių daiktai reiškia 
be pačių spektaklių?

Ar vis dar sunkiai į žemę dunksi 
Hamleto batai ir krečia šaltis nuo 
metalinės Myškino lovelės? Ar vis 
dar aidi Otelo virvelėmis trauko-
mos geldos, spragsi įtrūkęs žemės-
sąmonės rutulys „Dieviškojoje ko-
medijoje“, o žvelgiant į būgną – girdėti 
iš po žemių besiveržiantis Tėvo 
Šmėklos verksmas? Bet ar spek-
taklių daiktai tik primena? Kam 
jie dar reikalingi, jeigu ne teatrinį 
veiksmą kurstančiam aktoriui?

Nekrošiaus spektakliuose daik-
tas – tai visuomet išdidintas, su-
reikšmintas, bet scenoje specialiai 
neestetizuojamas objektas, stiprus 
tiek metaforinio teatro laidininkas 
ar spektaklio prasminio krūvio 
elementas, tiek daiktų paviršius, 
pasirodantis kaip jų gelmė, nes 
sunkiausia matyti tai, kas arčiau-
sia. Nekrošius neignoruoja scenos 
tuštumos, todėl ir pačiais daik-
tais nesistengiama kurti vientisos 
atmosferinės erdvės. Kadangi sce-
nografinis pasaulis spektaklyje są-
moningai nėra kuriamas, erdvėje 
pabirę daiktai tampa svarbūs tik 
aktoriui juos prisiminus, pajudi-
nus, prakalbinus. Tad daiktas čia 
svarbiau nei žodis, atlikėjas ar pats 

Sudaiktėjimai
Paroda „Eimunto Nekrošiaus meno fortas“ 

vaidinimas, jis autonomiškas savo 
dydžiu, svoriu, tūriu ir veikia net 
už kūniško savo įgyvendinimo er-
dvės pavidalo. Daiktas kaip sceno-
grafijos vienetas čia svarbus erdvės 
masteliui nustatyti – ar tai būtų į 
begalybę tolstantys, bet iš tiesų tik 
fiziškai mažėjantys laiptai spektaklyje 

„Borisas Godunovas“, ar rankomis 
apglėbiama planeta, į kurią žvel-
giama ne iš žiūrovo kėdės, o vei-
kiau jau iš Pragaro, Skaistyklos ar 
Rojaus perspektyvos. Kitaip tariant, 
vizualumas spektaklyje kuria ir op-
tinę, ir realią scenos erdvę.

Žinoma, ir šioje parodoje teatri-
nis objektas kalba apie atmintį – juk  
tai ir spektaklio tęsinys, ypač dabar, 
kai kiekvienas kiekvieno Nekro-
šiaus spektaklio daiktas tapo dar di-
desnis, svarbesnis. Bet ir kostiumas, 
ir eskizas, ir minties juodraštis – jau ne 
tik spektaklio dokumentas, gulantis 
į šį pravirą archyvą, bet ir jo bega-
lybės ženklas, neįveikiamumo įro-
dymas. Daiktai, kurie neturi laiko, 
temos, paskirties, ribų. Todėl ir 
šiuose juoduose parodos rėmuose 
pakanka tik fragmentiškos spek-
taklio erdvės, teatro užuominos, 

ištartos ar nugirstos frazės, į laiką 
įklimpusio daikto.

Tiesa, daiktai čia ne tik primena, 
bet ir patys prisimena. Spektaklių 
daiktai ir šalia jų nugulusios mintys 
nustoja daiktinės scenografinės pa-
skirties ir tampa paties Nekrošiaus 
mąstymo įrankiais. Čia tarpsta dar 
vienas spektaklis, kurį lydi ir repeti-
cijų užrašų dramaturgija, ir vizuali 
daiktų vaidyba, jų nebylus riksmas, 
verksmas, juokas, išgąstis. Paroda savo 
naujai sukonstruota erdve (architek-
tas Marius Nekrošius) ir minimalis-
tiniu pobūdžiu (dizaineris Audrius 
Jankauskas, kuratoriai Audronis 
Liuga ir Julija Reklaitė) neprasilen-
kia su Nekrošiaus teatro atmosfera. 
Šioje degtukų dėžutėje atsiveria ir 
pačių daiktų intymumas, kai teatri-
niai objektai priartėja prie stebinčiojo, 
dingsta jų butaforiškumas ir daik-
tas pasirodo savo nuogumu. Visa, 
kas telpa šioje vaizdų ir minčių sau-
gykloje, – šekspyriška neryžtingumo 
baimė, faustiška pasiryžimo abejonė, 
nuolat ateitį spėliojančio menininko 
dvejonės. Juk tai ta pati vieta, kurioje 
Nekrošiaus spektaklių baimės tampa 
saugios, išlaisvintos, įmanomos. 

Parodos „Eimunto Nekrošiaus meno fortas“ fragmentas L. Va nse vi či e nė s  nuot r.

T e a t r a s
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Gruodžio 6–15
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Ilgai laukta, reikšminga ir lankytina paroda yra „Brazilijos modernistas 
iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“ Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10 / 2). Ji surengta švenčiant 
130-ąsias menininko Lasario Segallo gimimo metines. Paroda siekiama 
atskleisti Segallo indėlį į modernaus meno istoriją, jo tapatybės daugia-
lypumą, kūrybos temų ir braižo įvairovę. Paroda, kurioje eksponuojami 
dailininko tapybos, akvarelės, grafikos kūriniai, skulptūros bei pasakojimą 
papildančios fotografijos ir dokumentai, veikia iki 2020 m. kovo 1 dienos.

Muzika

Gruodžio 14 d. 19 val. į Filharmonijos Didžiąją salę grįžta nuotaikin-
gasis saksofonų kvartetas „Signum“, kurį 2006 m. subūrė Kelne susitikę 
keturi saksofonininkai Blažas Kemperle, Erikas Nestleris, Alanas Lužaras 
ir Guerino Bellarosa. Savo jaunatviška energija, įtaiga ir novatoriškomis 
idėjomis kvartetas jau keletą metų pučia gaivų permainų vėją į Europos 
koncertų sales ir festivalius. Taip pat šio vakaro programoje – lietuviška 
simfoninė drobė „Iš plokščiojo pasaulio“ pagal to paties pavadinimo Terry 
Pratchetto apysaką. Simfonijos autorius – itin įvairiapusė asmenybė, ese-
istas ir polemistas, pedagogas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas 
kompozitorius Giedrius Kuprevičius, minintis 75-ąsias gimimo metines. 

Teatras

Gruodžio 6, 12, 13 d. Klaipėdos dramos teatre rodomas premjerinis Os-
karo Koršunovo spektaklis „Mūsų klasė“ pagal Tadeuszo Słobodzianeko 
pjesę, Holokausto tragediją parodančią per vienos mokyklos klasės liki-
mus. Kaip teigia režisierius: „Juo toliau, tuo sąmoningiau suvokiame savo 
istoriją, taip pat ir Holokaustą, kuris neaplenkė Lietuvos, jo apraiškos čia 
buvo baisios. Juk tie įvykiai tokie neseni, kad dar yra juos prisimenan-
čių gyvų žmonių. Yra dalykų, kurių neužtenka tik žinoti: mes turime iš 
naujo juos apmąstyti, prisiminti. Tam, kad ateitis būtų visai kitokia. Todėl 
ši tema aktuali ir dabar, ir bus visada.“ Spektaklio scenografas Gintaras 
Makarevičius, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė, lėlių kūrėja 
Julija Skuratova, kompozitorius Gintaras Sodeika, chormeisteris Alfonsas 
Vildžiūnas, vaizdo projekcijų autorius Mikas Žukauskas.

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
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“
Juozo Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“ 

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“
Algimanto Kunčiaus fotografijų paroda 

„Susitikimai praeitame šimtmetyje“ 
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-
dai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda
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
nuo 6 d. – ekspozicija „Dangaus miestas. 
Vilniaus vienuolijų palikimas Bažnytinio 
paveldo muziejaus rinkiniuose“ 
nuo 6 d. – paroda „Šiuolaikinio meno keliai 
į bažnyčias: 1990–2019“ 

nuo 6 d. – paroda „Bažnytinio paveldo mu-
ziejaus dirbtuvėse restauruoti objektai“ 

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

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“
Paroda „Mekas mirksi geriau“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir 
paveldas“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 7 d. – XI Jaunojo tapytojo prizas
nuo 10 d. – Vyginto Orlovo paroda 

„xqvhawhhef“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Aistės Jančiūtės pojūčių labora-
torija „Svoris“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II vidinis 
kiemas
iki 10 d. – Gedimino Pranckūno fotografijų 
paroda „Pakraščiais. Peizažo likučiai“ 

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

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Algio Griškevičiaus paroda „Jų apeigos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
nuo 10 d. – fotoparoda „24 kadrai per se-
kundę ir lėčiau“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 7 d. – Kęstučio Lupeikio tapybos paroda 

„Tinklai: nuojautos ir struktūros“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 6 d. – Romualdo Balinsko paroda „Tarpe“
nuo 6 d. – Gintaro Zubrio paroda „Pasikal-
bėk su jais“

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 10 d. – Lino Liandzbergio kūrybos 
paroda „Savo paties pėdsakais“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Jolantos Šalkauskaitės tapybos paroda 

„Kelyje“ 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
nuo 11 d. – Michalinos Bigaj paroda „Įsimi-
niau, tai neturėjo kvapo“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 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

Paroda „XS / Studentų lėlių teatrai“, skirta tarp-

tautinės lėlininkų sąjungos UNIMA 90-mečiui

nuo 11 d. – Vitalijaus Mazūro paveikslų 
paroda „Išsigelbėjimas“ 

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31

„Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2019“
Kristinos Norvilaitės grafikos darbų 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

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

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Ričardo Dailidės fotodokumentikos paroda 

„Iš praeities atgimstantys...“

Galerija „555“
T. Ševčenkos g. 16
iki 15 d. – Martyno Gedimino tapybos 
paroda „Citatos“

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

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
Jolitos Vaitkutės darbų paroda „#foodporn“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Deimos Katinaitės tapyba

„AP galerija“
Polocko g. 10
iki 15 d. – Jolantos Rudokienės paroda

„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“
nuo 12 d. – nauja ekspozicija „Lietuvos 
dailė XIV–XIX a.“

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 videoprojekcijų, tekstų ir 
objektų paroda „Kliedesių terminalas“
Dailininkų sąjungos galerijos tęstinio edu-
kacinio projekto „Žaidimų galerija“ paroda 

„Kęstučio Grigaliūno žaidimų galerija: vieš-
nagė pas laureatus“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
nuo 6 d. – Dormantės ir Jurgio Penkinski 
keramikos darbų parodos „Žemės skarba“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 7 d. – Redos ir Arūno Uogintų paroda
Eglės Knyzės paroda „Vietos laiku“ 
Dovilės Dagienės paroda „Čia tada, ten dabar“ 

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

Klaipėda
Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Sofijos Kanaverskytės tekstilės paroda 

„Lietuvos Respublikos prezidentai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 15 d. – Rimaldo Vikšraičio fotoparoda 

„Vienkiemių godos“
Arūno Baltėno fotoparoda „Dirbame. Esame“
Edžio Jurčio fotoparoda „Ieškojimai“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 9 d. – Latvijos Nepriklausomybės dienai 
skirta paroda 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 15 d. – Ievos Mediodios kūrybos paroda 

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 14 d. Keramikos paviljone – Beatričės 
Kelerienės anagamos keramikos paroda „5 
objektai 6 stichijos“  

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
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
8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-
zikos vad. ir dir. J. Geniušas. 
Dir. M. Barkauskas
11–13 d. 18.30 – L. Bernsteino „KANDIDAS“. 
Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dirigentai 
R. Šumila, L. Brownas
12, 18 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncer-
tas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“
14 d. 18.30, 15 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio 

„SPRAGTUKAS“. Dir. M. Barkauskas

Nacionalinis dramos teatras
7, 8 d. 16, 19 val. Nacionalinėje dailės galeri-
joje – PREMJERA! M. Buszewicz, A. Smolar 

„SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar, vaizdo me-
nininkė A. Met, komp. M. Penkałła, gyvos 
muzikos atlikėja L. Kmieliauskaitė. Vaidina 
M. Bičiūnaitė, G. Butvilaitė, M. Nedzinskas, 
M. Polikevičiūtė, G. Rimeika, R. Saladžius
7 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – 
Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas
8 d. 19 val. „Meno forte“ – „LEDO VAIKAI“. 
Rež. B. Mar
10 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Turu-
nen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽY-
TOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen 

Valstybinis jaunimo teatras

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“)
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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) 
10 d. 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-
ges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška
11 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško
12 d. d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS 
DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal 
F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)
12 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška
13 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS 
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras
6 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-
minaitė, dramaturgė P. Pukytė
8 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius
10 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas
11, 12 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus 

„12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
13 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. 
Rež. U. Baialievas

Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! 

„MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas, kūry-
binė komanda A. Gumauskaitė, V. Alešiū-
nas, E. Doškus, G. Ivanauskaitė, S. Jokštytė, 
V. Leistrumas, B. Liagaitė, V. Mačionytė, 
E. Martinavičiūtė, R. Mikailionytė, V. Mor-
kevičius, V. Narbutas, M. Repšys, D. Šaru-
tytė, M. Voida. Vaidina D. Gumauskas, 
A. Alešiūnas
8 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatre, 
12 d. 18 val. Utenoje, kūrybinių industrijų 
centre „Taurapilis“, – „PIZDUKAS“ (pagal 
R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). 
Rež. P. Ignatavičius
9 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – A. Če-
chovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas
10, 12 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatre, 
13 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. 
Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
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)
10 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
12 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 
IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus
13 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). 
Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
7, 14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS 
PASAKOS“. Rež. N. Indriūnaitė
8 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“. 
Rež. E. Piotrowska 
15 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“ . Rež. N. Indriūnaitė
Palėpės salė
7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir 
dail. V. Mazūras
8 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“
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“)
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS DUL-
KIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut., 
choreogr. ir atlikėja  G. Grinevičiūtė
9 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka S. De-
gutytė (Stalo teatras)
10 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė 
(teatras „Atviras ratas“)
10 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PE-
LĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., 
akt., komp. J. Urnikytė
11 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido 
pjesę). Rež. I. Stundžytė
12 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. 
J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR 
TA GALINGA“ (Klaipėdos jaunimo teatras). 
Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, 
R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, 
M. Žemaitytė 
13, 14 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-
koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-
MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
7, 8 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pa-
gal B. Lacombe ir S. Perez knygą). 
Rež. P. Makauskas
7 d. 18 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
10 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
10 d. 19 val. Teatro erdvėse – Vaiduokliška 
ekskursija teatre
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio 

„GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 
„Utopia“ teatru)
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi 

„MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, 
rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas, scenogr., 
kost. ir grimo dail. T. Khizha, choreogr. 
A. Jankauskas. Atlikėjai S. Trifonovas (Bal-
tarusija), D. Stumbras, P. Bagdonas, 
G. Pečkytė, R. Vaicekauskaitė, Ž. Galinis, 
T. Ladiga, L. Mikalauskas, M. Zimkus, 
E. Davidovičius, P. Padleckis, E. Bavikinas, 
R. Preikšaitė, N. Vilkanauskaitė ir kt.

Kauno kamerinis teatras
10 d. 12, 14 val., 11, 12 d. 10, 12, 14 val., 13 d. 10, 
12 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa
13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. A. Jankevičius 

Kauno lėlių teatras
14, 15 d. 12 val. – PREMJERA! „IŠMINTIN-
GASIS BESMEGENIS“. Aut. ir rež. A. Žiu-
rauskas, dail. A. Šimonis

14 d. 11 val.; 15 d. 15 val. – PREMJERA! 
„KALĖDINĖS ANGELŲ PASLAPTYS“. Aut. ir 
rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
6, 12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! T. Słobodzia-
neko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas, 
scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. A. Ja-
covskytė, lėlių kūrėja J. Skuratova, komp. 
G. Sodeika. Vaidina J. Vanžodytė, E. Jac-
kaitė, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, J. Virši-
las, J. Baranauskas, V. Jočys, A. Eisimantas, 
I. Reklaitis, A. Pintulis, M. Urbonas, D. Meš-
kauskas, L. Vyšniauskas
11 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o 

„EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, J. Bocko, 
Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT 
STOGO“. Dir. S. Domarkas
8 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. 
D. Čepauskaitė). Dir. E. Miknius
11 d. 18 val. Žvejų rūmuose – R. Dikčienės 
operėlės vaikams. Rež. M. Palubinskaitė
12 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
7 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis
8 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-
NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir 
rež. B. Banevičiūtė
8 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIE-
VAS“. Rež. A. Lebeliūnas
14 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO 
NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. 
P. Ignatavičius. Vaidina D. Jančiauskas, 
V. Baranauskas, M. Jurevičius, J. Baliukevič, 
S. Norgaila, A. Matutis, J. Žibūda, 
S. Povilaitytė, S. Jakubauskas, N. Bėčiūtė, 
V. Paleckaitė ir kt.

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Čechovo 

„ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. M. Cemnickas 
7, 12 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello 

„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 
Rež. L. Kondrotaitė
8 d. 11 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ 
(pagal L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. A. Gluskinas
11–13 d. 10, 13 val., 14 d. 12 val. – PREMJERA! 
A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. 
Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė 
11 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. 
Rež. A. Leonova 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 

salėje, – Vilniaus fortepijono festivalio pa-

baigos koncertas „Trys portretai“. Lietuvos 

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė 

G. Gedvilaitė (fortepijonas; Lietuva, Vokie-

tija). Dir. G. Markas (Austrija). Programoje 

R. Schumanno, J. Brahmso, C. Schumann 

kūriniai
7 d. 16 val. Paliesiaus dvare – Čiurlionio 
kvartetas, S. Zajančauskaitė (fortepijo-
nas). Programoje R. Schumanno, E. Griego 
kūriniai

8 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
„Siaubinga muzika“. Čiurlionio kvartetas, 
J. Daunytė (arfa), A. Bialobžeskis (skaito-
vas). Programoje A. Caplet, I. Stravinskio, 
F. Schuberto, A. Badalamenti, B. Herr-
manno 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 
11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Montserrat Nomeda Montsita. 
Montserrat Caballé garbei“. M. Martí (sopra-
nas), N. Kazlaus (sopranas), O. Gražinytė 
(fortepijonas). Programoje G. Verdi, 
G. Donizzetti, J. Brahmso, F. Schuberto, 
F. Liszto, V. Bellini, C. Saint-Saënso, 
F.A. Barbieri kūriniai
12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Giedrius svečiuose pas Juozą“. 
Juozo Naujalio 150-mečiui ir Giedriaus Ku-
previčiaus 75-mečiui. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai D. Kazonaitė (sopranas), 
M. Zimkus (tenoras), T. Motiečius (akorde-
onas). Dir. M. Barkauskas. Koncertą veda 
G. Kuprevičius. Programoje J. Naujalio ir 
G. Kuprevičiaus kūriniai
12 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 14 d. 
19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Pa-
sakos saksofonams“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, saksofonų kvartetas 

„Signum“. Dir. M. Pitrėnas. Programoje 
S. Matthuso, G. Kuprevičiaus kūriniai
15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai. 
V. Striaupaitės-Beinarienės miuziklas vai-
kams „Sidabrinis Ežerinis“. Atlieka ansam-
blis „Musica humana“, Vilniaus 
B. Dvariono dešimtmetės muzikos moky-
klos choras „Viva voce“ (vad. R. Katinas, 
V. Katinienė), senosios muzikos ir šokio 
ansamblis „Festa cortese“. Solistai D. Ka-
zonaitė (sopranas), V. Bartušas (kontrate-
noras), S. Liamo (sopranas). Dir. R. Beinaris. 
Eiliuoto teksto autorė A. Karosaitė. 
Rež. K. Kavaliauskas
15 d. 14 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – koncertas visai šeimai „Metų lai-
kai“. Čiurlionio kvartetas. Koncertą veda 
S. Zajančauskaitė. Programoje J. Haydno, 
E. Griego, W.A. Mozarto, P. Čaikovskio ir 
kt. kūriniai
15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-
ziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Žie-
mos kelionė“. M. Sedlevičius (baritonas), 
A. Anstett (fortepijonas). Programoje F. Schu-
berto vokalinis ciklas „Žiemos kelionė“ 

Kongresų rūmai
13 d. 19 val. – J.S. Bacho Mišios h-moll, 
BWV 232. Atlikėjai L. Dambrauskaitė (so-
pranas), S. Liamo (sopranas), M. Tubelytė 
(mecosopranas), E. Davidovičius (tenoras), 

T. Girininkas (bosas), Kauno valstybinis 

choras (vad. P. Bingelis), Lietuvos valstybi-

nis simfoninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius

15 d. 12 val. – koncertai visai šeimai „Žie-

mos vitražai“. Dalyvauja Vilniaus Karoli-

niškių muzikos mokyklos kolektyvai: sim-

foninis orkestras (vad. K. Lipeika, 
M. Makrickas), jungtinis pučiamųjų orkes-
tras (vad. J. Dapšauskas, S. Stonys, 

A. Linkevičius), akordeonistų orkestras 

(vad. V. Voskanas), liaudies instrumentų 

orkestras (vad. E. Čiplys, R. Budrytė, 

V. Rimša), folklorinis ansamblis (vad. 

G. Gražulytė, R. Švėgždaitė), vokalinis an-

samblis (vad. R. Muckienė), jaunių choras 

„Cantica“ (vad. D. Mikienė, chormeisterė 

G. Gumuliauskienė), jaunių choras (vad. 

L. Žaliumaitė), jaunučių choras (vad. 

Ž. Dervinytė, G. Gumuliauskienė, L. Zaran-
kienė, V. Brūzgienė), mokyklos solistai bei 
ansambliai, solistė K. Zmailaitė

Vilnius
Šv. Jonų bažnyčia
7 d. 19 val. – projektas „Klasika visiems“. 
O. Gjeilo „Saulėtekio mišias“ kartu su Vil-
niaus universiteto chorais „Pro musica“, 

„Gaudeamus“, „Virgo“ ir Naujų idėjų kame-
riniu orkestru atliks apie 350 dalyvių ir 
230 Vilniaus universiteto choristų

Šv. Kotrynos bažnyčia
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“
7 d. 18 val. – A. Kaniavos „Pasirodymas“. 
Atlikėjai T. Dešukas (smuikas), G. Gascevi-
čius (mušamieji), A. Tenas (gitara), A. Ka-
niava (vokalas, gitara)
9 d. 18.30 – Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ koncertas „Šventų Ka-
lėdų laukime“. Atlikėjai mažylių choras (vad. 
J. Kuliūnienė), antrosios klasės choras (vad. 
N. Timofejeva), jaunučių choras (vad. E. Ja-
raminienė), merginų choras (vad. J. Vaitke-
vičienė). Koncerte dalyvauja G. Mačiulskis 
(perkusijos studija „Afrikos būgnai“)
10 d. 19 val. – festivalis „Pravoslavų Kalė-
dos Lietuvoje“. J. Nemirovič-Dančenko (for-
tepijonas, Prancūzija), J. Varavko (klarne-
tas, Rusija). Programoje C. Debussy, 
M. Ravelio, J. Françaix, F. Poulenco, I. Stra-
vinskio ir kt. kūriniai
11 d. 19 val. – V. Bagdonas, G. Šulinskas (gi-
tara), E. Kanevičius (kontrabosas)
12 d. 19 val. – E. Gimenez (vokalas), ansam-
blis „4Tango“: K. Žebrauskaitė (akordeo-
nas), B. Bagdonienė (altas), D. Bagurskas 
(kontrabosas), F. Zakrevskis (fortepijonas); 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas)

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
6 d. 10 val., 7, 8 d. 12 val. Kino salėje – tarp-
tautinis animacinių filmų festivalis 

„Tindirindis“
6 d. 12 val. Kino salėje – dok. f. „Milijar-
dai Tėvynei ir... sau“ (rež. G. Sviderskytė) 
peržiūra
6 d. 18 val. Meno erdvėje – V.P. Pranu-
lio knygos „Tyliosios kartos ateivis“ 
sutiktuvės
9 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – filmo 

„Pirmininko diplomatija. Atkurtosios Lietu-
vos kelias“ (rež. A. Marcinkevičiūtė) ir 
V. Landsbergio knygos „Lietuvos taika Švei-
carijoje“ pristatymas
11 d. 18 val. Renginių erdvėje – „Metų knygos 
rinkimai“: susitikimas su prozos suaugu-
siesiems autoriais M. Gailiumi, 
V. Kulvinskaite, V. Morkūnu, D. Opolskaite 
ir J. Tumasonyte. Renginį veda literatūros 
kritikė N. Butnoriūtė

Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus

7 d. 16 val. – poezijos vakaras „Aš gyvenu 

rūsčiam nesugrįžimo labirinte“. A. Nykos-

Niliūno poeziją pristato aktorius A. Bia-

lobžeskis ir klarnetininkas H. Parulis

12 d. 16 val. – „Šimtamečiai. Muzika“, rengi-

nys skirtas kompozitoriaus E. Balsio, daini-

ninkų ir pedagogų J. Petraškevičiūtės, 

Z. Paulausko, V. Indrikonio, choreografo 

J. Lingio atminimui
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 6–12
Ki no re per tu a ras

Devintoji  ***
XIX a. pabaigos Peterburgas masiškai domėjosi okultiniais mokslais ir 

ezoterika. Anglų mediumė Olivija atvyksta į Rusijos imperijos sostinę gas-
trolių. Mieste vyksta ritualinės žmogžudystės: gatvėse vagiamos merginos, 
o jų sužaloti kūnai randami skirtingose miesto vietose. Žmogžudystes 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) 
Nuostabi epocha  ****

Pasimetęs naujųjų technologijų epochoje, besiilgintis namų telefonų, popie-
rinių knygų ir ūsų, komiksų piešėjas Viktoras (Daniel Auteuil) netikėtai gauna 
pasiūlymą keliauti laiku. Viktoras mielai jį priima, juolab kad santuoka byra, 
o žmona Mariana (Fanny Ardant) visai nebeprimena nuostabios merginos, 
kurią jis kadaise įsimylėjo. Tad Viktoras pasirenka 8-ąjį dešimtmetį, kad vėl 
galėtų įžengti į barą „Belle Epoque“, laisvai užsirūkyti ir laukti, kada pasirodys 
gražuolė Mariana. Atkurtoji epocha Viktorui atrodo daug tikresnė už dabartį, 
kurioje viskas tapo virtualu. Nicolas Bedos filme taip pat vaidina Guillaume’as 
Canet, Doria Tillier, Pierre’as Arditi, Denis Podalydèsas. (Prancūzija, 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)
Srovių karas  ***

Ilgokai neišleistas į ekranus Michaelo Mitnicko filmas pasakoja apie 
Thomo Alvos Edisono ir George’o Westinghouse’o konkurencinę kovą, 
kurios pasekmė bus ne tik elektra, bet ir dėl jos atsiradęs naujas moder-
nus pasaulis. Benedictas Cumberbatchas vaidina Edisoną – mokslininką, 
bet kartu egocentriką, manantį, kad tikslas pateisina priemones. Michaelo 
Shannono suvaidintas Westinghouse’as, įtakingas verslininkas, regis, labiau 
linkęs į susitarimus. Tačiau kai prireiks, jis elgsis taip pat kaip varžovas. 
Abu vyrus sieja nuoširdus susižavėjimas mokslu ir suvokimas, kad tai ir 
yra civilizacijos garvežys. Kur du pešasi, visada atsiras ir trečias. Šįkart 
tai bus Nikola Tesla (Nicholas Hoult). (JAV, 2017)
Zombi vaikas  ****

Haičio vudu ir juodoji magija Paryžiaus internetinėje mokykloje. Ber-
trand’as Bonello filme sujungė du siužetus: pirmąkart 1962 m. Haityje 
mediciniškai patvirtinto zombifikacijos atvejo – Clairviuso Narcisse’o 
istoriją ir jo anūkės nuotykius Paryžiaus elitinėje mergaičių mokykloje. 
Bet šis siaubo filmas kartu yra ir postkolonijinė refleksija. Bonello nekuria 
politinės alegorijos, jis tyrinėja vudu kultūrą nuo pradžių iki postkoloni-
jinių apraiškų šiuolaikinėje Prancūzijoje. Paryžietiškoje filmo dalyje vudu 
atsispindi populiariosios kultūros koduose ir figūrose, kurias žinome iš 
begalės B klasės filmų. (Prancūzija, 2019)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
6–12 d. – Džiumandži: kitas lygis (JAV) – 11, 
16.10, 21.30
Džiumandži: kitas lygis (3D, JAV) – 13.35, 18.50
Srovių karas (JAV) – 16.40, 19.30, 21.30
Last Christmas (D. Britanija, JAV) – 13.45, 
18.30, 21.45
Nuostabi epocha (Prancūzija) – 15.45, 19.10
10 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. Tie-
sioginės premjeros transliacijos iš Niujorko 
Metropoliteno operos įrašas – 18 val.
15 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesio-
ginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
8 d. – Drąsusis Mozlis (N. Zelandija, 
Kinija) – 11.10
11 d. – Orų mergaitė (Japonija) – 19 val.
6–12 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 11 val.
Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 13.30
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Forum Cinemas Akropolis 
6, 7 d. – Džiumandži: kitas lygis (JAV) – 11, 
13.35, 16.40, 19.15, 21.50, 23.15; 8–12 d. – 11, 
13.35, 16.40, 19.15, 21.50
6–12 d. – Džiumandži: kitas lygis (3D, JAV) – 
12, 14.40
6, 7 d. – Last Christmas (D. Britanija, JAV) – 
12.50, 15.05, 18.20, 20.50, 22.40; 8–10, 
12 d. – 12.50, 15.05, 18.20, 20.50; 11 d. – 12.50, 
15.05, 18, 21.15
6–12 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
13.15, 20.20
6, 7 d. – Srovių karas (JAV) – 10.30, 17, 20.40, 
23.50; 8–12 d. – 10.30, 17, 20.40
8 d. – Drąsusis Mozlis (N. Zelandija, Ki-
nija) – 12.10
11 d. – Orų mergaitė (Japonija) – 18.30
6–12 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.10
Baltoji Iltis (Prancūzija, JAV) – 12.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
6 d. – Partenonas (rež. M. Kvedaravičius) – 
18.10; 8 d. – 16 val.; 10 d. – 21 val.; 12 d. – 16.45
7 d. – Žinutė (Rusija) – 15.30; 9 d. – 17.20
7 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 18 val. (su-
sitikimas su kūrybine grupe)
7 d. – Zombi vaikas (Prancūzija) – 20.50; 
9 d. – 19.50; 11 d. – 20.40
8 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 13.50; 
9 d. – 15.10 (seansas senjorams); 11 d. – 18.30
8 d. – O tada mes šokome (Švedija, Gruzija, 
Prancūzija) – 20.30; 12 d. – 20.40
Ciklas „Gamta – visų namai“
6 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 16.50
7 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 13.50
11 d. – Animus Animalis (dok. f., rež. A. Že-
gulytė) – 17 val.
Karlsono kinas
7 d. – Sniego vaikis (Kinija, JAV) – 12 val.
8 d. – Operacija Arktis (Norvegija) – 12 val.
5 d. – Specialieji seansai. Neapčiuopiamos 
salos (rež. G. Vuillard) – 19 val. (seanse da-
lyvaus režisierius)
Europos Parlamento biuras Lietuvoje pristato:
10 d. – Teismas: Rusijos valstybė prieš 

Olegą Sencovą (dok. f., Estija, Lenkija, Če-

kija, Rusija, Ukraina) – 17 val.

10 d. – „Tibeto namai“ ir Tibeto laisvės 

rėmimo grupė pristato: Tarptautinei 

žmogaus teisių dienai. Saldus requiem 
(Indija, JAV) – 19 val. (seansą pristatys VU 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų ins-
tituto dėstytojas K. Andrijauskas)
12 d. – Tuo keliu (dok. f., Lietuva, Rusija) – 
19 val. (seanse dalyvaus kūrybinė grupė)
6 d. – Kino klasikos vakarai. Orlando 
(D. Britanija, Rusija, Italija, Prancūzija, 
Olandija) – 20.30 (įėjimas su su kvietimais), 
8 d. – 18.20

Pasaka
6 d. – Last Christmas (D. Britanija, JAV) – 16.45, 
19, 21.15, 20.45; 7 d. – 16.15, 18.30, 20.45; 16, 
18.15, 20.45; 9 d. – 18.15, 20.30; 10 d. – 18, 20.15; 
11 d. – 19 val.; 12 d. – 18 val.
6 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
18.30; 11 d. – 21.30; 12 d. – 20.15
6 d. – Svaigulys (Švedija) – 17 val.
6 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 2 19.15; 8 d. – 18 val.
6 d. – Srovių karas (Premjera) 21.30
7 d. – Roka keičia pasaulį (Vokietija) – 14 val.
7 d. – O tada mes šokome (Švedija, Gru-
zija, Prancūzija) – 14.15; 8 d. – 20.15; 10 d. – 
18.15; 12 d. – 20 val.
7 d. – Aeronautai (JAV, D. Britanija) – 16.30; 
8 d. – 21 val.; 9 d. – 20.45; 11 d. – 16.45
7 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 18.45; 8 d. – 
18.30; 9 d. – 18 val.; 12 d. – 20.30
7 d. – Srovių karas (JAV) – 21.15
7 d. – Partenonas (rež. M. Kvedaravičius) – 
14.30; 10 d. – 20.30
8 d. – Aš esu Viljamas (Danija) – 14 val.
8 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 13.45; 
11 d. – 17 val.
8 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., Olan-
dija, Lietuva, Ukraina) – 15.45; 11 d. – 20.30
8 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 14.15
8 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 
16.15; 9 d. – 18.30
9 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 20.15
10 d. – Le Manas ’66. Plento karaliai 
(JAV) – 19.30
11 d. – Vogti arklius (Norvegija, Švedija, Da-
nija) – 21.15

MO salė
6, 7 d. – Aeronautai (JAV, D. Britanija) – 18 val.
6, 7 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
20 val.; 8 d. – 17 val. 
8 d. – Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją 
(dok. f., Suomija) – 15 val.
8 d. – Srovių karas (JAV) – 19.15

Kaunas
Forum Cinemas

6, 8–12 d. – Džiumandži: kitas lygis (JAV) – 11.10, 

16.30, 22 val.; 7 d. – 10.05, 16.30, 22 val.

6–10, 12 d. – Džiumandži: kitas lygis (3D, 
JAV) – 13.50, 19.20; 11 d. – 13.50, 17.30
6, 8, 9, 11, 12 d. – Last Christmas (D. Brita-
nija, JAV) – 13.35, 16.50, 20.05, 22.30; 
7 d. – 12.30, 16.50, 20.05, 22.30; 10 d. – 13.35, 
16.50, 21.45, 22.30
6, 8, 10, 12 d. – Srovių karas (JAV) – 16, 22.10; 
7 d. – 16.40
7, 9, 11 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 22.10
10 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. Tie-
sioginės premjeros transliacijos iš Niujorko 
Metropoliteno operos įrašas – 18 val.
15 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesio-
ginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
8 d. – Drąsusis Mozlis (N. Zelandija, Ki-
nija) – 10.20
11 d. – Orų mergaitė (Japonija) – 18.30
6–12 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 13 val.
Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Ru-
sija) – 10.30
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Romuva
6 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., Olan-
dija, Lietuva, Ukraina) – 17.45; 8 d. 16.30
6 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.30; 
8 d. 19 val.; 11, 12 d. – 20 val.
7 d. – Čia buvo Brita Marija (Švedija) – 14 val. 
7 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 16 val.
7 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 17.45; 8 d. – 
14 val.; 11 d. – 17.30
7 d. – O tada mes šokome (Švedija, Gruzija, 
Prancūzija) – 20.15

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
6–12 d. – Džiumandži: kitas lygis (JAV) – 11, 
16.10, 21.20 
Džiumandži: kitas lygis (3D, JAV) – 13.35, 
18.45
6, 12 d. – Last Christmas (D. Britanija, JAV) – 
16.25, 19.20, 21.50; 7–9, 11 d. – 19.20, 21.50; 
10 d. – 15.20, 19.20, 21.50
6, 8, 10–12 d. – Srovių karas (JAV) – 20.10; 
7, 9 d. – 16.25

10 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. Tie-

sioginės premjeros transliacijos iš Niujorko 

Metropoliteno operos įrašas – 18 val.

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

ginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 

teatro – 17 val.

8 d. – Drąsusis Mozlis (N. Zelandija, Ki-

nija) – 12.40

11 d. – Orų mergaitė (Japonija) – 18.30

6–12 d. – Baltoji Iltis (Prancūzija, JAV) – 10.30

Mažoji pėda (JAV) – 12.50
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„Nuostabi epocha“


