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Drama – tai apversta psichoanalizė. 
                             (Asia Vološina)

Pavadinimas nieko per daug nereiš-
kia, o gal reiškia viską. Šiais laikais 
tai, kas vieniems atrodo svarbu, ki-
tiems gali taip neatrodyti, tai, kas 
nujaučiama intuityviai, daugeliui 
gali būti tuščia vieta. 2016 m. 
peterburgietės Asios Vološinos 
(g. 1985) parašyta pjesė „Žmogus 
iš žuvies“ dažnai statoma Rusijoje, 
o 2018 m. tapo ypatingu teatriniu 
įvykiu: Maskvos dailės teatre ją pa-
statė Jurijus Butusovas (Rimo Tu-
mino pakviestas, jis šiuo metu yra 
Jevgenijaus Vachtangovo teatro 
vyriausiasis režisierius). Ši pjesė 
intelektuali ir labai literatūrinė. Iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
tai radijo pjesė, tačiau netrukus įsi-
tikini, kad ji universali, ją galima 
pastatyti labai įvairiai, dėmesį su-
telkiant į skirtingus dalykus.

Jauna režisierė Eglė Švedkauskaitė, 
šią pjesę gavusi it katę maiše (tai Jau-
nimo teatro pasiūlymas), ėmėsi jos 
kaip tam tikro eksperimento – ne-
pabijojo pateikti kaip skaitymo, kai 
susodinti aktoriai įvairiai intonuo-
dami „transliuoja“ pjesę. Tačiau 
įvyko tai, kas nutinka tik gerame 
teatre, – cheminė reakcija, kirvis 
atitiko kotą. Ir visos ikipremjerinės 
kalbos, kad ši pjesė aktuali, kad ji yra 
apie nevaldomą Rusijos agresiją ar 
panašiai, yra ir tiesa, ir bereikalin-
gos šnekos, nes ir pjesė, ir spektaklis 
pirmiausia sužavi paprastumu, as-
meniškumu, autentiškumu, lyrine 
nostalgija, meile savo miestui, o tai 
reiškia – visai Rusijai. O tie didžiąją 
spektaklio dalį kėdėse „įkalinti“ 
personažai tampa mielais drau-
gais. Režisierė, nekurdama „etapi-
nio“ spektaklio, neieškodama būdų, 
kaip apversti pasaulį, o kartu su juo 
ir teatrą, sukūrė brodskišką reginį, 
suteikdama galimybę „sužinoti, kaip 
iš vidaus atrodo tai, / į ką tu taip ilgai 
iš išorės žiūrėjai“. 

Jeigu rusui skauda ir jis „varo“ ant 
savo šalies – žinok, kad tai tikras ru-
sas. Rusijai, kurioje chaosas – nuo-
latinė būsena, tai būdinga „vo veki 
vekov“ (per amžių amžius). Rusai 
niekada nebuvo laimingi ir niekada 
nežinojo, kokie bruožai būdingesni 
jų tautai – azijietiški ar europietiški. 
Kitaip tariant, kai rusas per daug 
pasijaučia europiečiu, jame atgyja 
labai ryškūs azijiečio bruožai, o 
kai per daug azijiečiu – ima ilgėtis 
Europos, sakydamas: „Mes esame 
europiečiai.“ 

Yra dar viena išskirtinė rusų da-
lis: tai žmonės, gyvenantys Sankt 
Peterburge. Daugiau nei prieš tris 
šimtus metų Petras I pelkėtoje vie-
tovėje pastatė „mažąją Veneciją“. 
Šį miestą statė italai ir prancūzai. 
Miestas skirtas rusams, bet jo ar-
chitektūra jiems svetima, nes yra 
per daug didinga, pernelyg dideli 
butai šiame mieste, tad didžiausias 
džiaugsmas, kai rusiškas veiksmas 

Viktorija Kuodytė ir Asta Zacharovaitė spektaklyje „Žmogus iš žuvies“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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Talentingų muzikų desantas
Įspūdžiai iš tarptautinės programos „Kultūrų dialogas“ festivalio „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ ir 
mažas post scriptum apie Modesto Sedlevičiaus ir Annos Anstett koncertą

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė

XVI Tarptautiniame menų festiva-
lyje „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ 
(festivalio direktorė Irena Zacha-
rova) turėjome progą pasiklausyti 
keturių koncertų su talentingais 
muzikantais, iš kurių du pirmieji 
džiugino melomanus Šv. Kotrynos 
bažnyčioje, o kiti du – Nacionalinės 
filharmonijos Didžiojoje salėje. 

Pirmasis koncertas pernai gruo-
džio 4 d. buvo skirtas jauniausiems 
festivalio dalyviams, Tarptautinio 
Vladimiro Spivakovo labdaros 
fondo stipendininkams, Centrinės 
muzikos mokyklos prie Maskvos 
Piotro Čaikovskio konservatorijos 
fortepijono klasės auklėtiniams Ro-
dionui Šakirovui ir 2018 m. ana-
logiškame renginyje toje pačioje 
bažnyčioje jau koncertavusiam Va-
lentinui Malininui (abiejų pedagogė 
Mira Marčenko). Jaunučių atlikėjų 
talentas ir profesinė branda ne pagal 
amžių sujaudino klausytojus. Talen-
tingos pedagogės M. Marčenko iš-
ugdytų pianistų meistriškumas, ra-
finuotas atlikimo stilius, protingai 
sudėliota programa atskleidė me-
nininkų gabumus. 

Dvylikametis Rodionas yra pel-
nęs pirmąsias vietas tarptautiniuose 
konkursuose Rusijoje, Japonijoje, 
Meksikoje, Vokietijoje ir kt., daly-
vavęs tarptautiniuose festivaliuose, 
surengęs rečitalių Estijoje, Italijoje, 
Kroatijoje, Vokietijoje, Rusijoje. 

Šv. Kotrynos bažnyčios akustika 
nelabai palanki pianistams – gar-
sai sklando po visą erdvę, net šiek 
tiek pakinta fortepijono tembras. 
Tik sėdint pirmose eilėse geriausiai 
galima vertinti garso kokybę. Su-
kauptai, sklandžiai Rodionas savo 
programą pradėjo Jeano Philippe’o 
Rameau „Tamburinu“, Felixo Men-
delssohno „Gondolininko daina“ 
A-dur ir Etiudu f-moll. Skambant 
Aleksandro Borodino pjesei „Vie-
nuolyne“ stebino įtaigus muzikinių 
įvaizdžių perteikimas, spalvingu-
mas, didžiulė dėmesio koncentra-
cija. Aleksandro Skriabino Preliudų, 
op. 11 (Nr. 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14 ), trak-
tuotėje stulbino, atrodė, suaugusio 
žmogaus mąstymo branda, įsigilini-
mas į muzikos esmę ir sugebėjimas 
tai perteikti. Sklandžiai nuskam-
bėjo ir Fryderyko Chopino Polo-
nezas c-moll, o Sergejaus Prokof-
jevo Etiude, op. 2 Nr. 4, pajutome ir 
ryškų pianisto temperamentą mė-
gaujantis šia energija pulsuojančia 
muzika. Sužavėjo ir bisui subtiliai 
paskambinta Alessandro Marcello 
Koncerto obojui d-moll antros da-
lies transkripcija fortepijonui, jau-
dino švelnios ir skaidrios melodijos. 

Vienuoliktokas Valentinas Ma-
lininas – ne tik kelių tarptautinių 
konkursų ir festivalių laureatas bei 
diplomantas (Austrijoje, Gruzijoje, 

Vokietijoje, Italijoje), bet ir kompo-
zitorius, rašantis muziką fortepijo-
nui, kameriniams ansambliams 
ir orkestrui. Valentinas savo pro-
gramą pradėjo trimis Johanno 
Sebastiano Bacho choralais (Fer-
ruccio Busoni transkripcija forte-
pijonui). Linkęs į meditacinį atli-
kimo stilių, pianistas šią muziką 
traktavo jautriai, kiek prigesintu 
garsu, tarsi atsargiai. Dėl per tyliai 
skambinamos boso partijos (gal ne-
pasitikėjo salės akustika?) net neat-
rodė, kad šie choralai buvo rašyti 
vargonams. Įdomiai, charakteringai 
nuskambėjo du Busoni Preliudai iš 
24 preliudų fortepijonui, op. 37 (Nr. 
5, 3). Juose aštrius, ryškius, energija 
žaižaruojančius sąskambius keitė 
svajingos, skaidriomis spalvomis 
papuoštos, subtiliai traktuojamos 
melodijos. Bet vėl trūko ryškesnio 
bosų garso. 

Sodriai ir romantiškai skriejo Ro-
berto Schumanno Romansų, op. 28 
Nr. 1 b-moll ir Nr. 2 Fis-dur, garsai: 
po pakilios, judrios tėkmės pirma-
jame, dainingai, gražiai skambėjo 
jautriai atliekamos antrojo frazės. 
Dar vieną savo talento pusę Valen-
tinas pademonstravo ryškiai, labai 
laisvai techniškai skambindamas 
įžymųjį Chopino Polonezą As-dur, 
op. 53, „Herojinį“. 

Koncerto kulminacija tapo tobu-
las trijų Skriabino Etiudų, op. 65, at-
likimas. Įvairių jautrių dvasios vir-
pesių persunkta Skriabino muzika 
jaudino, o jauno atlikėjo gili, tikra 
šios muzikos pajauta kėlė nuostabą. 
Beje, po koncerto Valentinas sakė, 
kad Skriabino muzika jam ypač ar-
tima. Bisui pianistas virtuoziškai 
paskambino šiuolaikinio pianisto 
ir kompozitoriaus Marco-André 
Hamelino Etiudą Nr. 3 „After Pa-
ganini–Liszt“ iš ciklo „All the Mi-
nor Keys“, kuriame kartais prašmė-
žuodavo ir žinoma „Campanellos“ 
tema. 

***
Gruodžio 10 d. koncerte „Pary-

žiaus kompozitoriai“ turėjome 
progą susipažinti su retai scenose 
skambančių prancūzų kompo-
zitorių kūriniais, kuriuos duetu 
perteikė Maskvoje gerai žinomi 

atlikėjai – klarnetininkas Jevgeni-
jus Varavko ir pianistė Jekaterina 
Nemirovič-Dančenko (legendinio 
teatro režisieriaus proanūkė). 

Klarnetininkas J. Varavko yra 
Maskvos P. Čaikovskio ir Pary-
žiaus Ecole Normale de Musique 
absolventas, Rusijos Gnesinų mu-
zikos akademijos koledžo pedago-
gas. J. Nemirovič-Dančenko stu-
dijas taip pat baigė P. Čaikovskio 
konservatorijoje, garsių profesorių 
Tatjanos Nikolajevos ir Dmitrijaus 
Baškirovo klasėse. 2019 m. rudenį 
ji buvo pakviesta profesorės parei-
goms į Ženevos konservatoriją. 

Fortepijono repertuare gausu 
aukščiausios prabos kūrinių, kurie 
skamba pasaulio scenose. Klarneto 
rečitaliai kur kas retesni, o ir žymių 
kompozitorių, rašiusių šiam instru-
mentui, yra mažiau. Prieš kiekvieną 
kūrinį J. Varavko rusiškai pasakojo 
apie kompozitorius, jų mokyto-
jus, kūrybinę aplinką, o koncerto 
vedėja vertė į lietuvių kalbą. Ne-
mažai skambėjo modernistų „Še-
šeto“ (Georges Auric, Louis Durey, 
Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Francis Poulenc, Germaine Tail-
leferre) ir jų kolegų opusų. Kaip 
sakė atlikėjas, šiai grupei priklausė 
ir Jacques’as Ibert’as, nors jis ne-
buvo įrašytas į oficialų „Šešeto“ są-
rašą. Kūrėjai siekė muzikos origi-
nalumo, atsinaujinimo, pabrėždavo 
muzikos konstruktyvumą, urbanis-
tinius motyvus, naudojo džiazo, po-
puliariosios muzikos (šokių, šanso-
nečių) ir stilizuotus senųjų epochų 
elementus. 

Koncerte atrodė, kad abu atlikėjai 
stengėsi prie šių idėjų derinti kū-
rinių atlikimo stilių. Nors pirmoje 
koncerto dalyje skambėjo nema-
žai skirtingų autorių opusų (Char-
les’io-Marie Widoro, Gabrielio 
Pierné, Augusto Holmès), o klar-
neto ir fortepijono partijose buvo 
gausu pasažų ir melodingų frazių, 
harmoninį pagrindą buvo sunkoka 
išgirsti dėl vos pakelto fortepijono 
dangčio. Panašiai nuskambėjo ir 
pasaulyje pripažintų kompozito-
rių konstruktyviai, akademiškai 
traktuoti kūriniai: Milhaud Kon-
certinis duetas, Maurice’o Ravelio 

Habaneros formos vokalizas, Ibert’o 
„Mažas baltas asiliukas“ iš ciklo „Is-
torijos“ ir Claude’o Debussy Rapso-
dija. Atlikėjai profesionaliai, meis-
triškai perteikė šiuos modernios 
muzikinės kalbos tekstus. 

Po pertraukos festivalio vadovei 
pasiūlius atlikėjams fortepijono 
dangtį atverti plačiai, jau kur kas 
ryškiau ir įvairiau suskambo dar 
trys aštresnės ritmikos ir links-
mesnės nuotaikos Serge’o Lanceno, 
Tailleferre’o ir Poulenco kūriniai. 
Klausytojai gausiais aplodismen-
tais išprašė biso. Meistriški atlikė-
jai pakiliai atliko vieną iš Astoro 
Piazzollos Tango. 

***
Festivalį „Pravoslavų Kalėdos 

Lietuvoje“ Nacionalinėje filharmo-
nijoje gruodžio 19 d. pratęsė dar du 
talentai iš Rusijos: vienas ryškiau-
sių jaunosios kartos atlikėjų, savo 
pasiekimais stebinanti asmenybė, 
pianistas Andrejus Korobeinikovas, 
koncerte skambinęs solo ir neįtikė-
tinai jautriai akompanavęs sopranui 
Yanai Ivanilovai. 

A. Korobeinikovas jau žinomas 
Lietuvos publikai. Jis aukso me-
daliu baigė P. Čaikovskio konser-
vatoriją, stažavosi Karališkajame 
muzikos koledže Londone, o vos 
sulaukęs 20-ies jau buvo tapęs Ru-
sijos, JAV, Italijos, Portugalijos, Di-
džiosios Britanijos, Nyderlandų ir 
kitų šalių tarptautinių konkursų 
nugalėtoju. Be to, studijavo teisės 
mokslus, dėstė Europos teisės uni-
versiteto Maskvos fakultete, tapo 
San Marino Tarptautinės mokslų 
akademijos nariu. Tarptautinių 
konkursų laureatė sopranas Yana 
Ivanilova studijavo pas Valentiną 
Levko, Niną Dorliak, Ingeborgą 
Wamser, yra dainavusi Maskvos 
Didžiajame teatre, Maskvos „Nau-
jojoje operoje“, Ženevos „Victoria 
Hall“, Londono „Westminster Ab-
bey“, Niujorko „Millennium Theatre“, 
Toronto „Glenn Gould Studio“ ir ki-
tose scenose. 

Pirmoje koncerto dalyje skam-
bėjo visas pluoštas melomanams 
gerai žinomų Čaikovskio romansų, 

„Dumka“ fortepijonui, op. 59, ir ke-
lios pjesės iš fortepijoninio ciklo 

„Metų laikai“. Filosofas ir jautrus 
muzikas A. Korobeinikovas savi-
tai traktavo šiuos kūrinius. Laisvė 
frazuojant lyrinę romantiką ar me-
ditacinę muzikos tėkmę, spalvin-
gas ir labai lankstus jos perteikimas, 
ryškus temperamentas, ritmo reikš-
mių pabrėžimas tiesiog hipnotizavo. 
Stebino neįprastas „Metų laikų“ 
pjesių atlikimas. Atrodė, jog jį jau-
dina ne gamtos ar žmonių veiklos 
joje perteikimas, o subtilūs sielos 
virpesiai įvairiais mėnesiais. 

Y. Ivanilovai pradėjus dainuoti 
aukštu, tyru balsu, tuoj pasireiškė 
jos gebėjimas labai jausmingai trak-
tuoti švelnius romansus apie meilę, 

įsijautimas į besikeičiančias nuotai-
kas, plastiškas frazavimas, ryškios 
kulminacijos. Įdomu, kad antroje 
koncerto dalyje Rachmaninovo ro-
mansuose ji atskleidė kitą savo ta-
lento ypatybę. Romansuose, op. 34, 

„Mūza“, „Besiblaškantis vėjas“‚ „Ko-
kia laimė“ ir Aštuoniuose roman-
suose, op. 38 (sukurtuose 1916 m., 
po kurių Rachmaninovas daugiau 
nerašė vokalui), vyravo maksima-
lus susikaupimas, liūdesys, medi-
tacinė nuotaika. Jos skaidrus, tarsi 
šilkas švelniai sruvenantis vokalas 
skleidė palaimos pojūtį. A. Koro-
beinikovas čia taip pat ryškiai pa-
rodė savo gebėjimus, nes Rachma-
ninovo fortepijono partijose gausu 
ne tik prasmingo turinio, bet ir su-
dėtingos techninės medžiagos. 

Solo pianistas įspūdingai pa-
skambino tris Rachmaninovo Pre-
liudus: op. 23 c-moll ir Es-dur bei 
op. 32 gis-moll, audringai – Etiudą-
paveikslą, op. 39 Nr. 3 fis-moll, ir du 
Skriabino Etiudus, op. 2 cis-moll ir 
op. 8 Nr. 12 dis-moll. Bisui talentin-
gas duetas nepaprastai tyliai, švel-
niai, žaviai perteikė Rachmaninovo 
romansą „Alyvos“. 

***
XVI tarptautinio menų festiva-

lio „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ 
uždarymo koncerte 2020 m. sausio 
9 d. Nacionalinėje filharmonijoje 
melomanus džiugino folkloro an-
samblis „Gorda“ iš Tbilisio. Pasak 
festivalio vadovės I. Zacharovos, 
pastangos pasikviesti šį Gruzijoje 
žymų, balsingą kolektyvą truko trejus 
metus. Ansamblyje dainuoja G. Mtats-
mindeli aukštosios mokyklos stu-
dentai ir absolventai, kurie profesi-
onaliai tyrinėja bei atlieka gruzinų 
folklorą. Ansamblio įkūrėjai – bro-
liai Damianas ir Giorgis Gordela-
dzės, kurių šeima 2010 m. nugalėjo 
Valstybinio Gruzijos folkloro centro 
rengiamą konkursą. „Gordos“ at-
likėjai – įvairių Gruzijos regionų 
(Imiretijos, Kachetijos, Megreli-
jos) atstovai. Jie atlieka retas seno-
vines dainas, naudodami archajinę 
krimančuli ir jodliavimo techniką 
bei kai kurioms dainoms akompa-
nuoja styginiais liaudies instrumen-
tais panduri (ypač populiarus Rytų 
Gruzijoje), čonguri (labiau paplitęs 
Vakarų Gruzijoje) ar čiboni. 

Įdomu buvo susipažinti su įtai-
giai, tauriai, ryškiai, skambiai ar 
subtiliai švelniai improvizaciniu sti-
liumi ansamblio atliekamomis įvai-
rių regionų dainomis. Klausytojus 
užbūrė itin švariu unisonu skam-
bantys epizodai, įdomaus tembro 
atskirų solistų dainavimas su ko-
lektyvo pritarimu (trepsėjimu, plo-
jimais), o ypač dainos, kuriose pa-
naudota krimančuli ar jodliavimas. 
Smagu buvo stebėti šiuos aukštus, 
laibus, gražius dainininkus, kai keli 

N u k elta į  3  p s l .
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„Makbetas“ Kaune
Istoriniai kontekstai ir įspūdžiai po Giuseppe’s Verdi operos premjeros Kauno valstybiniame muzikiniame teatre

M u z i k a

jų imdavo net ir mažais žingsne-
liais šokti (pavyzdžiui, Svanetijos 
regiono liaudies ratelio dainoje). 
Ryškiai jodliavimo techniką išgir-
dome Gurijos regiono karinėje-is-
torinėje dainoje apie Ali-Pašą. Pa-
kiliai, skambiai buvo interpretuota 
Kachetijos karinė-istorinė daina, 
kurią 1977-ųjų rugsėjį kosminis 
zondas „Voyager 1“ nuskraidino į 
visatos platybes kaip visos žmonijos 
žinutę nežemiškoms civilizacijoms. 
Tai – „Čakrulo“, reiškianti „suvie-
nyti“, „ sutvirtinti priesaika“. 

Dar labiau publika suūžė koncerto 
pabaigoje išgirdusi pirmuosius „Su-
liko“ garsus. „Gorda“ žinomą dainą 
traktavo subtiliai, švelniai, o bisui 
padainavo ryškų ir džiugų „Pava-
sarį“. Paklausti, apie ką dainuoja, 

„Gordos“ vyrai tuoj pat atsako, kad 
vien apie meilę. Klausytojai tai jau-
čia, gėrėdamiesi jų aistra atliekamai 
muzikai.

***
Post scriptum. Vykstant festi-

valio „Pravoslavų Kalėdos Lietu-
voje“ renginiams, greta jų ryškiai 
suskambo atskiras, Nacionalinės 
filharmonijos rengiamas, kameri-
nės muzikos koncertas „Žiemos 

kelionė“ gruodžio 15 d. Taikomo-
sios dailės ir dizaino muziejuje. 
Šioje vokalinės muzikos popietėje, 
panašiai kaip 19-os dienos festiva-
lio koncerte, dalyvavo aukšto pro-
fesinio meistriškumo atlikėjai, tik 
ryškiai skyrėsi atliekamų kūrinių 
stilistika bei traktuotės. Muzie-
juje girdėjome įspūdingą Franzo 
Schuberto vokalinį ciklą „Žiemos 
kelionė“, kurį įtaigiai ir maksimaliai 
nuotaikingai interpretavo baritonas 
Modestas Sedlevičius ir su juo ne 
viename Lied konkurse pirmąsias 
vietas pelniusi ukrainiečių pianistė 
Anna Anstett. Užsienyje gyvenantis 
M. Sedlevičius studijavo Lietuvoje 
ir Vokietijoje, stažavosi „La Scala“ 

teatro akademijoje Italijoje, dainavo 
šio teatro operos spektakliuose. 
Dainininkas yra konkursų Vokie-
tijoje ir Austrijoje laureatas, pelnė 
II vietą I Tarptautiniame Virgilijaus 
Noreikos dainininkų konkurse. Ne-
seniai M. Sedlevičius sukūrė Valen-
tino vaidmenį Charles’io Gounod 
operoje „Faustas“ Sankt Galeno 
(Šveicarija) operos teatre, kurio 
vyriausiasis dirigentas yra Modes-
tas Pitrėnas. A. Anstett studijuoja 
Karlsrūhės (Vokietija) aukštojoje 
muzikos mokykloje, kaip solistė pi-
anistė yra laimėjusi ne vieną tarp-
tautinį konkursą. 

Ta l e nt i ng a s  du e t a s  s u ž a -
vėjo visišku panirimu į muziką, 

sugebėjimu rafinuotai stilingai per-
teikti kūrinio turinio gelmę. „Žie-
mos kelionė“ – ypač tragiškas, skli-
dinas nevilties ir sielos išgyvenimų 
ciklas. Schubertas jį baigė likus po-
rai mėnesių iki mirties, kai sirgo, 
skurdo, atrodė palūžęs ir niūrus. 
Tragiškas nuotaikas jis įspūdingai 
perteikė dainose pagal Wilhelmo 
Müllerio eilėraščius. M. Sedlevi-
čius savo gražiu baritonu dainavo 
tauriai skausmingai, net rūsčiai, o 
fortepijono partijos garsai švelniai, 
labai jautriai ir prasmingai kūrė ke-
lionės įspūdį ir likimo neišvengia-
mumo nuotaiką.

Aldona Eleonora Radvilaitė

Jonas Vytautas Bruveris 

Kauniečiui apsilankymas miesto 
Muzikiniame teatre – kultūros gy-
venimo kasdienybės dalykas. Ne 
kauniečiui – retas įvykis, ir ši is-
torinė erdvė savaime skatina prisi-
minti mūsų operos meno raidą. Ji 
prasidėjo Vilniuje Miko Petrausko 
ir Gabrieliaus Landsbergio-Žem-
kalnio „Birutės“ atlikimu dabar-
tinės Nacionalinės filharmonijos 
salėje 1906 m. lapkričio 6 d. (taigi, 
po pustrečių metų nuo lietuvių 
spaudos bei viešo kalbos vartojimo 
draudimo panaikinimo). Muzikos 
kultūra sostinėje plėtojosi sparčiai 
ir buvo esminga tautinio atgimimo 
dalis. Dramos vaidinimai bei kon-
certai buvo skirti 1917 m. rugsėjo 
18–22 d. d. Lietuvių konferencijos 
pradžiai ir pabaigai (ji išrinko kitų 
metų vasario 16 d. Nepriklauso-
mybės atkūrimo aktą paskelbusią 
Lietuvos Tarybą). Būtų prieita ir 
prie operos teatro įsteigimo. Vil-
nių užėmus Lenkijai, visas gyveni-
mas susitelkė Kaune, kuriam buvo 
numatytas toks pat likimas. Lenkų 
planus užgrobti Kauną ir įvykdyti 
valstybės perversmą susekė lietu-
vių žvalgyba (dokumentus išgavo 
žvalgė Vilniuje Marcelė Kubiliūtė). 
Tad atsitiko taip, kad vadinamųjų 
peoviakų (nuo Polska organizacja 
wojskowa) teismas baigėsi 1920 m. 
gruodžio 24 d., o 31 d. įvyko Giu-
seppe’s Verdi „Traviatos“ premjera. 
Šiandien žiūrint į šią sceną ne-
sunku įsivaizduoti prieš spektaklį 
įžangos žodį sakantį Stasį Šilingą 
(1885–1962) – vieną reikšmingiau-
sių valstybės atkūrimo ir tarpukario 
nepriklausomybės meto politikos 
bei kultūros asmenybių (okupantų 
suimtas 1941 m. ir 20 metų kalin-
tas Rusijos lageriuose). Prisiminus 
spektaklių nuotraukas, žvilgsniu 
irgi nesunku aptikti tas scenos vie-
tas, kur kadaise iš tiesų stovėjo tie 
nufotografuoti dainininkai. Susi-
darė unikali ir į sostinę jau persi-
kėlusios operos trupės, ir Kauno 
teatro tradicija kasmet gruodžio 
31 d. rodyti „Traviatą“. Šitaip es-
mingas meno kultūros įvykis buvo 

prilygintas kasmet minimiems 
svarbiausiems valstybės istorijos, 
politinio bei visuomenės gyvenimo 
įvykiams, nes jų reikšmė vienoda. 
Šią tradiciją 2002 m. Lietuvos na-
cionaliniame operos ir baleto teatre 
panaikino tik „taurės linksmybių“ 
siekiančių nuvorišų skonio galia. 
Kauno teatre „Traviata“ išliko, tik 
rodoma gruodžio 30-ąją.

Šiemet švenčiame Valstybės ope-
ros 100-metį. Spaudoje jau skelbta, 
kad Nacionalinis operos ir baleto 
teatras gruodžio 31 d. parodys 
naują „Traviatos“ pastatymą, taip 
pat ir Kauno muzikinis teatras. Ar 
tik tam kartui? Galbūt kas nors su-
rengs mokslinę konferenciją. Na-
grinėti būtų ką – kultūros, žmonių 
likimus. Štai 1939 m. spalio 28 d. į 
Vilnių įžengė Lietuvos kariuomenė, 
nepraėjus nė mėnesiui koncertus 
ėmė rengti Kauno meno ansambliai, 
lapkričio 19 d. Valstybės opera pa-
rodė Antano Račiūno „Tris talisma-
nus“, kitą vakarą – Verdi „Otelą“ ir 
t.t. Solistai dalyvavo koncertuose, 
spektaklių parodė Valstybės bale-
tas ir drama, 1942–1944 m. 6 operų 
premjeras parengė tuomet įsteig-
tas Vilniaus miesto teatras. Ta-
čiau vėl: karas, okupacijos, organi-
zaciniai pokyčiai teatro gyvenime, 
daugybės jo žmonių emigravimas 
į Vakarus, tremtys į Sibirą... 1948 m. 
spalio 7 d. Piotro Čaikovskio „Pikų 
dama“ – pirmasis iš Kauno į Vilnių 
atkeltos operos trupės spektaklis. Ta-
čiau Kaunas neliko be operos – nuo 
tada kasmet bent po vieną premjerą 
ėmė rengti 1940 m. lapkritį įkurtas 
Kauno operetės teatras (pavadini-
mas keistas keletą sykių). Tad, pa-
vyzdžiui, 1957 m. Georges’o Bizet 

„Perlų žvejai“ ar 1958 m. Modesto 
Musorgskio „Soročincų mugė“ iki 
šiol tebėra vieninteliai šių operų pa-
statymai Lietuvoje. Kauno scenoje 
pirmąsyk parodyta Vitolio Baumilo 

„Paskenduolė“ (1958), Benjamino 
Gorbulskio „Frank Kruk“ (1959), 
Giedriaus Kuprevičiaus „Karalienė 
Bona“ (2002), kiti veikalai. 

Šitaip visus sceninės muzikos 
žanrus puoselėjančiame Kauno 
teatre išlaikyta pirminė operų atli-
kimo tradicija. Jo repertuare buvo 

Wolfgango Amadeus Mozarto „Fi-
garo vedybos“, „Don Žuanas“, nuo-
lat būna ar kartkartėmis pasirodo 
ne tik „Traviata“, bet ir Verdi „Rigo-
letas“, Gioacchino Rossini „Sevilijos 
kirpėjas“, Gaetano Donizetti „Liučija 
di Lamermur“, Charles’io Gounod 

„Faustas“ bei „Romeo ir Džuljeta“, 
Umberto Giordano „Andrė Šenjė“ 
(„Andrea Chénier“), Bizet „Kar-
men“ ir pan. – veikalai, plečiantys 
teatro narių, ypač dainininkų, kū-
rybos apimtis bei pajėgumą. 2011 m. 
pirmą sykį Lietuvoje parodyta Verdi 

„Atila“ (bendras darbas su Pernu tarp-
tautiniu operos festivaliu „PromFest“ 
Estijoje), paskiau – kai kurios su tuo 
festivaliu statytos ir Otto Nicolai, 
Giordano, Vincenzo Bellini operos. 
Ypač svarbus teatro darbas – 2018 m. 
į šią sceną sugrąžinta Jurgio Kar-
navičiaus opera „Radvila Perkūnas“ 
(pirmą kartą parodyta 1937 m.). 

Taigi, Kauno teatras tebėra ir 
operos teatras. Tai patvirtina nau-
jausias kolektyvo darbas – Verdi 

„Makbetas“ (premjera įvyko gruo-
džio 14 ir 15 d.), jo pastatymas vi-
sais atžvilgiais laikytinas itin pa-
žymėtinu šio teatrų sezono įvykiu. 
Pastatymo koncepciją sukūrė reži-
sierius, Sankt Peterburgo konserva-
torijos profesorius Gintautas Želvys 
(šio miesto lietuvių bendruome-
nės pirmininkas), dailininkė – pe-
terburgietė Taisiia Khizha. Puikiai 
parengta spektaklio programa. Joje 
yra pastatymo muzikinio vadovo ir 
dirigento Jono Janulevičiaus, reži-
sieriaus, dirigento Juliaus Geniušo, 
dailininkės, dirigento asistentės ir 
chormeisterės Rasos Vaitkevičiū-
tės, choreografo Aleksandro Jan-
kausko, šviesų dailininko Audriaus 
Jankausko pasisakymai, muziko-
logės Junijos Galejevos straipsnis 
apie kompozitorių ir jo veikalą. 
Priminta, kad Lietuvoje šią operą 
pirmą kartą parodė Nacionalinis 
operos ir baleto teatras 1995 m., 
dirigavo Jonas Aleksa, abiejų nau-
jausio pastatymo dirigentų profeso-
rius. Žiūrovų patogumui veikėjų ir 
atlikėjų sąraše derėjo parašyti, kas 
yra tie veikėjai (yra tik vardai). Mat, 
išskyrus Leidi Makbet (Lady Mac-
beth) ir jos rūmų damą (pastaroji 

tėra antras moteriškas solo balsas), 
kiti yra vyrų vaidmenys. Tačiau 
Dunkanas, Škotijos karalius, yra 
nebylus veikėjas, Malkolmas – tai 
jo sūnus ir pan. Pagaliau patarčiau 
atsikratyti rusicizmo ledi (tai Lady, 
tarti leidi), o tų viską žinančių ir 
pranašaujančių esybių negalima 
vadinti raganomis, nes tai laumės. 
Buklete paminėti Eimunto Nekro-
šiaus šios operos pastatymai Flo-
rencijos ir Palermo teatruose bei 
Maskvos Didžiajame teatre. Galima 
buvo priminti, kad Vilniuje Makbet 
dainavo Irena Milkevičiūtė, Sigutė 
Stonytė ir Sofija Jonaitytė bei visa 
ano meto galingoji vyrija.

Operos pastatyme buvo įveikti 
menko scenos dydžio keliami sun-
kumai. Veiksmo erdvei sukurti iš-
naudotos apšvietimo galimybės, 
puikiausiai apsieita su butaforijos 
minimumu (II d. škotų pabėgėlių 
choro „Patria oppressa“ choris-
tai sugrupuoti lyg kokio puikaus 
dailininko paveiksle, ir žiūrovas 
gal ne iškart pastebės, kad specia-
laus scenovaizdžio apskritai nėra). 
Ypatingas sumanymas – II veiksme 
pakabintas tarsi sietynas, į veiksmą 
įtraukiamas karališkasis vainikas. Pui-
kus spalvos simboliškumo pavyzdys 
yra somnambulizmo scena – Leidi 
Makbet mėginimai balto audeklo 
juosta nusišluostyti dar neva kru-
vinas rankas, būsimųjų sosto pavel-
dėtojų vizija – baltai aprengti vaikai 
vienas kitam perdavinėja ateities 
karališkąjį vainiką. Kostiumai 
kurti atsižvelgiant į veikėjų luomo, 
veiksmo aplinkybių, charakterių 
savybes. Pasigėrėjimą kelia teatro 

choras. Spektaklyje dalyvauja šokė-
jai. Nedidelėje ir pilnoje kitų veikėjų 
scenoje vykusiai pasinaudota jų ju-
desio raiškos galimybėmis. 

Operoje yra 7 solo partijos, jas 
parengė 18 solistų (įskaitant sve-
čią baltarusį Stanislovą Trifonovą). 
Makbet vaidmuo teko Gitanai Peč-
kytei ir Ramintai Vaicekauskaitei. 
Abi solistės prieš premjerą spaudoje 
užsiminė, kad tai – nemažas iššūkis, 
mat ši partija smarkiai skiriasi nuo jų 
įprasto repertuaro, nes sukurta dra-
matiniam sopranui ar mecosopra-
nui. Dėl to turime dvi gana skirtin-
gas Leidi Makbet. G. Pečytės balso 
ištekliai pasirodė visiškai pakankami, 
jos Leidi ir balsu, ir vaidybos ma-
niera – dėl karališkos valdžios žu-
dyti pasirengusi moteris. R. Vaice-
kauskaitės kuriami tie bruožai ne 
tokie ryškūs (tai ne trūkumas, bet 
balso prigimties dalykas). Makbeto 
vaidmens kūrėjai – minėtas baltaru-
sių solistas ir Dainius Stumbras – ga-
lingi baritonai, ir jau nuo jų balsų 
tembro, galios panaudojimo sa-
vybių smulkesnio panagrinėjimo 
priklausytų kiekvieno savitumo 
apibūdinimas. 

Premjerų publika nepaprastai 
šiltai sutiko ne tik pagrindinių, bet 
ir kitų partijų atlikėjus, spektaklio 
kūrėjus. Griausmingai dėkota Jonui 
Janulevičiui, nedemonstratyviai va-
dovavusiam spektakliui ir kūrusiam 
darnią jo eigą. 

Opera „Makbetas“ Kauno vals-
tybiniame muzikiniame teatre bus 
rodoma balandžio 23, 24 ir gegu-
žės 16 dienomis.

Atkelta iš  2  psl .

Stanislovas Trifonovas ir Gitana Pečkytė M. Alek sos  n uotr .
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Viktoro Radovičiaus šimtmečiui
Mintys pasibaigus jubiliejiniams renginiams

M u z i k a

Živilė Ramoškaitė

2019-ieji buvo gausūs iškilių Lietu-
vos kultūros asmenybių jubiliejų. 
Minėtos įvairios sukaktys, tarp jų 
ypač išsiskyrė šimtmečiai. Daug dė-
mesio buvo skirta kompozitoriaus 
Eduardo Balsio 100-osioms gimimo 
metinėms, jų renginius vainikavo 
Klaipėdos muzikinio teatro naujai 
pastatyta opera „Kelionė į Tilžę“ ir 
koncertai Nacionalinėje filharmo-
nijoje. E. Balsys ilgus metus darba-
vosi dabartinėje Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje, ugdė būsimus 
muzikos kūrėjus. Tuo pačiu laiku 
tais pačiais koridoriais vaikščiojo 
kiti du profesoriai, mokę būsimus 
Lietuvos atlikėjus. Tai E. Balsio 
bendraamžiai – pianistė Marieta 
(Mariam) Azizbekova (1919–2012) 
ir smuikininkas Viktoras Radovi-
čius (1919–1982). 

Šių asmenybių šimtmečiui skirti 
koncertai ir kitokie renginiai pra-
sidėjo dar paskutinėmis spalio die-
nomis, o baigėsi artėjant Kalėdoms. 
Jie vyko Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, Paliesiaus dvaro „Pa-
sagos“ ir Vilniaus „Organum“ salėse, 
Naujosios Vilnios muzikos moky-
kloje. Būtent šioje mokykloje nuo 
2007 m. vyksta Tarptautiniai Vik-
toro Radovičiaus jaunųjų stygi-
ninkų konkursai. Šiemet įvyko jau 
penktasis, o trys pirmosios vietos 
laureatės – M.K. Čiurlionio menų 
mokyklos moksleivės – pasirodė V. Rado-
vičiaus šimtmečio minėjime gruo-
džio 12 d. LMTA Didžiojoje salėje. 
Tai Liepa Jurgutavičiūtė, Ugnė Ka-
tinskaitė (abiejų mokytoja Rusnė 
Mataitytė) ir Saulė Buikaitė (mo-
kyt. Rūta Lipinaitytė). LMTA Sty-
ginių instrumentų katedra, vado-
vaujama profesorės R. Lipinaitytės, 
surengė V. Radovičiaus šimtmečiui 
skirtą studentų konkursą. Jo laurea-
tes išgirdome tame pačiame minė-
jime LMTA. Tai I vietą pelniusi Ma-
rija Pranskutė (prof. R. Lipinaitytės 
kl.) ir II vietos laureatė Paulina Jan-
kovskytė (prof. Ingridos Armonai-
tės-Galinienės kl.). Kituose jubilie-
jiniuose koncertuose dalyvavo buvę 
abiejų profesorių mokiniai, moki-
nių mokiniai ir anūkai – pianistas 
Viktoras ir kompozitorius Vytautas 
Paukšteliai. V. Radovičiaus auklėti-
nis Atis Bankas, specialiai atvykęs iš 
Kanados su pianiste Viktoria Kogan, 
per du vakarus LMTA Didžiojoje 
salėje pagrojo septynias Ludwigo 
van Beethoveno sonatas.

Tikras V. Radovičiaus išugdytų 
smuikininkų paradas įvyko gruo-
džio 10 d. Vilniuje, „Organum“ 
salėje. Šio, kaip ir kelių kitų kon-
certų programą sudarė profeso-
rius Petras Kunca, atlikęs ypač di-
delį organizacinį darbą. Tą vakarą 
pasirodė visi norintys pagerbti savo 
pedagogą ir profesorių, nepaisant to, 
kiek metų jie mokėsi M.K. Čiurlio-
nio menų mokykloje ir tuometėje 

Konservatorijoje (dabar LMTA). 
Tai pats Petras Kunca, Algirdas 
Paukštė su žmona Vaida, Izraelyje 
gyvenantis Aleksandras Štarkas, 
Ingrida Armonaitė, Jonas Tanke-
vičius, iš Šveicarijos atvykęs Bori-
sas Livschitzas, Eugenija Miklaševs-
kaja, Saulė Kondrotaitė ir Rusnė 
Mataitytė. Pastarajai smuikininkei 
talkino pianistas Sergejus Okruško, 
kitiems – nepamainoma V. Radovi-
čiaus klasės pianistė koncertmeis-
terė Aušra Banaitytė. Atlikėjai pa-
sirinko tuos kūrinius, kurie leido 
atsiskleisti geriausioms jų savy-
bėms, V. Radovičiaus skiepytai gro-
jimo mokyklai, o kartu skraidino 
širdies šiluma apgaubtus garsus my-
limam mokytojui, kad ir kur jis jų 
klausytųsi... Skambėjo Igorio Stra-
vinskio, Wolfgango Amadeus Mo-
zarto, Antonino Dvořáko–Fritzo 
Kreislerio, Cézaro Francko, Edu-
ardo Balsio, Josefo Suko, Johanneso 
Brahmso–Jaschos Heifetzo, Hein-
richo Wilhelmo Ernsto, Manuelio 
Maria Ponce ir Fritzo Kreislerio kū-
riniai. Koncerte skambėjo dar vie-
nas opusas, sukurtas specialiai šiam 
vakarui, – 75-metį mininčio Gie-
driaus Kuprevičiaus „Septyni teks-
tai smuikui“, jį atliko B. Livschitzas. 
Atskirai norisi paminėti koncerte In-
gridos Armonaitės pagrotą šių metų 
jubiliato E. Balsio Koncertą smui-
kui solo. Profesorius V. Radovičius 
itin vertino E. Balsio muziką, ypač 
jo Antrąjį koncertą, pjeses iš baleto 

„Eglė žalčių karalienė“, kurias mėgo 
užduoti mokiniams.

Viktorą Radovičių, nuostabų pe-
dagogą ir žmogų, likimas lėmė pa-
žinti asmeniškai, kelerius metus pas 
jį mokytis ir patirti nepaprastą rū-
pestį bei globą. „Anais laikais“ (kal-
bant tiesiai, sovietiniais) vieni kitais 
domėjomės labiau (gal dėl to, kad 
nebuvo mobilių telefonų ir „vei-
daknygių“), daugiau bendravome, 
įdėmiau klausėmės, ką kas ir kaip 
groja. Nors dar buvau mokinė, ži-
nojau visus iki vieno tuometinius 
V. Radovičiaus mokinius ir studen-
tus. Kai kuriuos pažinojau ir arti-
miau. Iki šiol atmintyje išlikusios 
tuomet ištartos mokytojo mintys 
ir patarimai, jo balso intonacijos, 
nuoširdus juokas. Pamokose pra-
linksmėdavome, kai jis netikėtai pa-
pokštaudavo. Ypač įsiminė jo įvaiz-
dintas pasakojimas apie kažkurį 
Maskvos profesorių (rodos, Dmi-
trijų Cyganovą), demonstruojantį 
studentui, kaip „ant sol stygos“ tiks-
liai atlikti Camille’o Saint-Saënso 
Trečiojo h-moll koncerto pradžios 
motyvo šuolį į viršutinę si, į kurią 
studentas niekaip nepataiko ir vis 

„falšyvina“. V. Radovičius kelis tak-
tus pagroja, o tą aukštą natą stai-
giai nuleidęs smuiką garsiai sudai-
nuoja ir ima kvatotis! Vienąsyk tarp 
mūsų kilo diskusija apie Dmitrijaus 
Šostakovičiaus ir Sergejaus Prokof-
jevo muziką (jis planavo man už-
duoti Antrąjį Prokofjevo Koncertą 

g-moll). Pasakiau, kad kūrinys labai 
liūdnas, slegiantis ir nenorėčiau jo 
groti. Tuo metu buvau susidomėjusi 
Šostakovičiaus muzika, ji man at-
rodė įdomesnė nei Prokofjevo. Įsi-
miniau V. Radovičiaus tąsyk man 
pasakytus žodžius: jam Prokofjevo 
muzika atrodo žmogiškesnė („če-
lovečneje“ – jis kalbėjo rusiškai). 
Dabar jo nuomonei nedvejodama 
pritarčiau. Didžiausias smuiko au-
toritetas jam buvo Davidas Oistra-
chas, šis vardas dažnai skambėdavo 
klasėje. Visi mokykloje žinojome, 
kad mūsų mokytojas yra šio smui-
kininko mokinys. Jei neklystu, kai 
kurių sonatų ir pjesių pirštuotę bei 
štrichus jis bus perėmęs iš Oistra-
cho. Paaiškindavo, kodėl geriau 
griežti taip, o ne kitaip. Bet neretai 
pasiūlydavo kelis variantus ir leis-
davo pasirinkti, kaip mokiniui pa-
togiau. Beje, patardavo paklausyti 
Oistracho įrašų. Labai džiaugėsi, 
kad Audronė Vainiūnaitė studijuoja 
Maskvoje pas šį maestro.

Profesorė A. Vainiūnaitė buvo 
viena pirmųjų V. Radovičiaus mo-
kinių. Ji pradėjo dar tada, kai da-
bartinė M.K. Čiurlionio menų 
mokykla veikė Muzikos ir teatro 
akademijos pirmame aukšte. Pro-
fesorė sako iki šiol gerai prisime-
nanti V. Radovičiaus pamokas. Tai 
pedagogas iš didžiosios raidės, ne-
paprastas grojimo technikos žino-
vas, taip pat – dėmesingas ir švelnus 
žmogus. „Jis manimi labai rūpinosi, 
buvo tarsi tėvas, kartu važiavome į 
sąjunginį konkursą, o man baigus 
mokyklą – į Maskvą, pas Davidą 
Oistrachą. Jei studijuojant reikė-
davo dėl ko nors konsultuotis, iš 
Maskvos parvykdavau į Vilnių pas 
Viktorą Gavrilovičių. Viskas, ką ži-
nau apie griežimą smuiku, įdėta bū-
tent jo“, – sako A. Vainiūnaitė.

Du dešimtmečius V. Radovičiaus 
klasėje tuometinėje konservatori-
joje pianiste koncertmeistere dirbo 
Aušra Banaitytė. Atėjo į ją būdama 
II kurso Marietos Azizbekovos stu-
dentė ir dirbo iki profesoriaus mir-
ties 1982 metais. Darbo buvo labai 
daug, ypač pradžioje, kol susipažino 
su repertuaru. Pianistė prisimena: 

„Pagrindinį smuiko repertuarą per-
pratau per 3–4 metus. Studentai 
buvo gana įvairaus pajėgumo, ta-
čiau V. Radovičius visiems buvo 
vienodai dėmesingas. Klasėje vy-
ravo geranoriška atmosfera. Visada 
buvo ramu.“ A. Banaitytė prisiminė 
įdomią detalę: ji nežinojo, kurioje 
Henryko Wieniawskio Polonezo 
A-dur vietoje, kai smuikas atlieka 
ilgą smulkių natų pasažą, ji turi pa-
groti akordą. Profesorius patarė jai 
išmokti smuiko partiją, tada tikrai 
žinos. Kitas žaismingas patarimas 
buvo skirtas Lilei Zingerytei, kuri 
niekaip negalėjo išmokti atmintinai 
Piotro Čaikovskio Koncerto III da-
lies. Jis pasiūlė visą smuiko partiją 
išmokti paskambinti fortepijonu, 
tada, sakė, tikrai įsimins.

Visi buvę V. Radovičiaus moki-
niai kalba apie jį panašiais žodžiais, 
nes visi patyrė nepaprastą jo eru-
diciją, specifinių smuiko dalykų iš-
manymą, žinojimą, kaip nukreipti 
mokinį teisinga linkme ir nuolat sti-
printi pasitikėjimą savo jėgomis. Jis 
tuojau pastebėdavo, kuris turi gerą 
galvą ir gerą širdį, o kieno viena iš 
šių savybių nusveria antrąją. Juk 
pats daug koncertavo – ir su žmona 
M. Azizbekova, ir su Lietuvos ka-
meriniu orkestru, kuriam atidavė 
bene keturiolika aktyviausių gyve-
nimo metų. Dar besikuriant ir stiprė-
jant orkestrui, V. Radovičiaus kaip 
pirmojo koncertmeisterio patirtis 
buvo neįkainojama. Jis formavo or-
kestro grojimo kultūrą. Apie tai liu-
dijo profesorius Petras Radzevičius, 
smuikininkas Eugenijus Urbonas, 
perėmęs iš savo mokytojo šias par-
eigas. Orkestro įkūrėjas ir ilgametis 
vadovas Saulius Sondeckis nesyk tai 
minėjo ir apie tai rašė.

R. Mataitytė, kaip ir I. Armo-
naitė, pas V. Radovičių mokėsi ne-
ilgai, palyginti su E. Miklaševskaja, 
A. Paukšte ir J. Tankevičiumi, ta-
čiau tų pamokų iki šiol nėra pa-
miršusios. R. Mataitytė teigia, kad 
per gana trumpą laiką V. Radovi-
čius išmokė visų smuiko gudrybių, 
suteikė grojimo pagrindus. Tai pe-
dagogas iš prigimties, pasižymintis 
begaline kantrybe. „Viskas, apie ką 
jis aiškino, ar tai būtų štrichų tech-
nika, intonacija, garso išgavimas ir 
t.t., iš karto pavykdavo, tai buvo tie-
siog stebuklas. Jis neleisdavo vaikui 
pajusti, kad kas nors gali neišeiti. 
Norėdavau, kad tos pamokos nie-
kada nesibaigtų.“ Dabar dauguma 
buvusių mokinių patys koncertuoja 
ir dirba pedagoginį darbą, kaip ka-
daise V. Radovičius, M.K. Čiurlio-
nio menų mokykloje bei Muzikos 

ir teatro akademijoje. Jo įdiegtus 
mokymo principus jie plėtoja ir 
perduoda būsimoms smuiki-
ninkų kartoms. Profesoriaus V. 
Radovičiaus mokiniai ir moki-
nių mokiniai groja visuose Lie-
tuvos muzikiniuose kolektyvuose 

– simfoniniuose ir kameriniuose or-
kestruose, kvartetuose, įvairiuose 
ansambliuose.

Vienas buvusių mokinių yra ir 
profesorius Jurgis Dvarionas, kal-
bėjęs ne viename minėjime. Jis sakė, 
kad jo mokytojas išgyveno labai su-
dėtingų akimirkų karo ir pokario 
laikotarpiu. Karas buvo nutraukęs 
jo studijas, o paimtas į kariuomenę 
pateko nelaisvėn. Gal tai buvo prie-
žastis, kodėl 1948 m. labai gerai bai-
gęs studijas jis negavo darbo Mas-
kvoje ir kurį laiką dirbo įvairiose 
anuometinės šalies vietovėse. Dirbo 
tol, kol jo žmona Marieta 1950 m. 
pagal paskyrimą atvyko dirbti į Lie-
tuvą. Tada su ja atvyko ir V. Rado-
vičius. Jis buvo laimingas.

Šv. Kristoforo orkestro koncertmeis-
terei Eugenijai Miklaševskajai, regis, 
teko laimė pas V. Radovičių moky-
tis ilgiausiai: nuo penktos mokyklos 
klasės iki pat Konservatorijos bai-
gimo. „Dabar jau suprantu, kad 
laikas – vienintelis tikras vertin-
tojas. Viešojo dėmesio per daug 
nelepintas Viktoras Gavrilovičius 
nematoma skulptoriaus ranka kan-
triai taisė, tobulino mus ne tik kaip 
profesionalus, bet ir kaip asmeny-
bes. Neabejoju jo poveikiu kitoms 
kartoms. Amžinas ačiū jam už tai“, – 
sakė Eugenija. 

Manau, visi buvę profesoriaus 
mokiniai kartu su šių eilučių au-
tore pritars šiems žodžiams ir dar-
syk pakartos: ačiū, brangus Viktorai 
Gavrilovičiau. 

Marieta (Mariam) Azizbekova ir Viktoras Radovičius Šeimos  archyvo n uotr .
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Pažinimo grožis 
„Mano fėjų herbariumas“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Nacionalinio Kauno dramos teatro 
spektaklyje „Mano fėjų herbariu-
mas“ pagal Benjamino Lacombe’o 
ir Sébastieno Pérezo knygą pasa-
kojama iš pirmo žvilgsnio graži ir 
jaudinanti istorija. Mokslininkas 
Aleksandras keliauja tirti gamtos 
ir susiduria ne tik su nepažįstamo-
mis būtybėmis, bet ir su pačiu sa-
vimi: savo ambicijomis, vienatve, 
artimųjų ilgesiu, tikrovės ir iliu-
zijos dilema. Išorinė stebuklinė 
kelionė paslaptingame miške su-
sipina su vidinės veikėjo bran-
dos istorija (inscenizacijos autorė 
Daiva Čepauskaitė). Šis pasakoji-
mas suteikia galimybę pasitelkti 
vaizduotę ir kurti vaikams teatro 
stebuklą. 

Gruodžio 7 d. Didžiojoje sce-
noje pirmą kartą parodytas spek-
taklis pasižymi režisieriaus ir sce-
nografo Povilo Makausko kūrybai 
būdingais bruožais. Vienas jų – di-
deli reikalavimai vizualumui, susi-
jungiančiam su aktualiomis temo-
mis, šiuo atveju gamtos apsauga. 
Įspūdingiausios „Mano fėjų herba-
riume“ vaizdo projekcijos: baltomis 
linijomis išpiešti namų, miško me-
džių, takų ir augalų kontūrai. Pro 
didinamąjį stiklą veikėjo apžiūri-
mos iš viršaus į sceną nusileidusių 
augalų muliažų dalys išdidinamos 
apvaliame ekrane (vaizdo projek-
cijų dailininkės Alisa Rūta Stra-
vinskaitė (grafika) ir Oliwia Sza-
najca-Kossakowska (animacija). 
Tuščioje erdvėje videoprojekcijos, 
kaip scenografijos elementas, kartu 
su materialiomis detalėmis metoni-
miškai nurodo į pasakojimo vietos 
visumą. Iš fizinių objektų scenoje 
svarbiausias Makausko sukurtas 
stiklinis miško namelis-laborato-
rija, pilnas kolbų bei tyrimams rei-
kalingų rakandų. Ant stiklinių jo 
sienų (primindamas Eimunto Ne-
krošiaus „Pirosmani, Pirosmani...“) 
Aleksandras užsirašo atrastų būty-
bių pavadinimus. 

Daugiau klausimų nei įspūdinga 
vizualioji spektaklio pusė kelia 
personažai. Pagrindinį veikėją ku-
ria du aktoriai: Albinas Budnikas 
vaidina praeitį prisimenantį vyres-
nio amžiaus pasakotoją, o Saulius 
Čiučelis – jaunąjį Aleksandrą. Apie 
mokslo atradimus ir savo gyvenimą 
tarsi pasaką sekančio Budniko bal-
sas pernelyg sušvelnintas, jo tonas 
truputį pamokslaujantis, o intona-
cijos neišvengia kalbantis su vai-
kais dažnai būdingo dirbtinumo. 
Iš pradžių Senasis Aleksandras 
nuvilia mažiausiai pusę publikos, 
kreipdamasis tik į jos dalį: „Ir 
žinote, kuri mergaitė kieme yra 
gražiausia, ar ne, berniukai?“ Šis 
kreipinys, nors greičiausiai neju-
čia ir nesąmoningai, atstumia ir 
priverčia nejaukiai pasijusti gerą 
pusę žiūrovų. Prireikia laiko, kad 
kartėlis išsisklaidytų ir atgautum 
pasitikėjimą pasakotoju.

Aleksandro jaunystės kelionę, ty-
rimų atradimų džiaugsmą bei vi-
dinius virsmus Čiučelis išgyvena 
nuoširdžiai ir lyriškai, tačiau vei-
kėjui pritrūksta savitumo. Tai itin 
išryškėja tarp kitų labiau šaržuotų, 
bet kartu individualizuotų veikėjų. 
Drakulą primenantis valdžios at-
stovas Rasputinas turi ne tik savo 
muzikinį motyvą (kompozitorė Ga-
bija Gaigalaitė) ir raudoną miesto 
vaizdo projekciją, bet ir ilgą nosį bei 
skardų juoką. Jis eina tik tiesiomis 
atkarpomis, aukštai kilnodamas 
kojas ir pasukdamas stačiu kampu. 
Edgaras Žemaitis sukuria neigiamą, 
bet patrauklų personažą, mecha-
niškai paklūstantį savo aiškioms tai-
syklėms ir dėl to atrodantį komiškai. 

Lemiamą akimirką pasirodanti 
Gintauto Bejerio kuriama Drosera 
raudonais dygliais perteikia vidi-
nes pagrindinio veikėjo Aleksandro 
būsenas, jam pamilus savo vienatvę 
ir per susitelkimą į tyrimus pamir-
šus artimuosius. Miške atsiskyręs 
vyras patiria konfliktą ne tik tarp 
mokslinio objektyvumo ir jausmo 
subjektyvumo, bet ir tarp sapno / 
iliuzijos bei tikrovės. Susižavėjęs 

fėjomis jis vis dėlto prisimena ne 
tik esąs mokslininkas, bet ir turįs 
šeimą. 

Kaip ir daugelyje pasakojimų, 
kurių pagrindinis veikėjas yra vy-
ras, šiame moterų istorijoms lieka 
nedaug vietos. Inga Mikutavičiūtė 
kuria Aleksandro žmoną Iriną. 
Pagrindiniam vaidmeniui besi-
rengianti profesionali balerina įsi-
mena ne savo profesiniais ir asme-
niniais atradimais, bet patetiškomis 
intonacijomis ir ilgais jausmingais 
laiškais, kuriuose rašo besiilginti į 
mišką išvykusio vyro. Vaizduodami 
šokėją kūrėjai neišvengia stereotipų: 
pirmą kartą ji pasirodo kaip gulbė 
plasnodama rankomis, nuolatos 
vilkėdama šokių aprangą stengiasi 
atrodyti itin grakšti ir švelni; be to, 
manau, kad taip interpretuojamą 
baleriną, išvengdama mėgėjiškumo, 
gali suvaidinti tik balerina. Faustos 
Semionovaitės vaidinama duktė 
epizodiškai prasklendžia scenoje, 
likdama nepažini. Spektaklyje ir 
žmona, ir duktė atlieka funkcinius 
vaidmenis, sustiprinančius pagrin-
dinio veikėjo vidinį konfliktą tarp 
meilės bei pareigos mokslui / gam-
tai ir artimiesiems.

Iš moterų veikėjų savo žaismin-
gumu, nepriklausomybe ir laisva-
vališkumu imponuoja Eglės Gri-
galiūnaitės žolininkė Leopoldina. 
Daugiausia ženklais bendraujanti 
burtininkė, išmananti miško ir 
gamtos pasaulį, ne kartą padeda 
Aleksandrui. Aktorė suteikia savo 
herojei įdomių bruožų: nuo iš-
raiškingų basų pėdų ir žilaplaukės 
galvos judesių iki užkrečiančios 
klausimo „Arbatos gersi?“ intona-
cijos. Prancūzų kalba ir kampuotų 
judesių manieringumu įsimena 
ir Martynos Gedvilaitės Madam 
Lepotenek, kelionėje suteikianti 
Aleksandrui nakvynę.

Aktorės taip pat vaidina įvairias 
miško būtybes bei fėjas. Laikyda-
mos medžių šakas jos imituoja 
mišką, krečia Aleksandrui išdaigas 
ar ritmiškai šoka tarsi indėnų bū-
rys. O stebuklingiausią spektaklio 

akimirką susiliedamos su vaizdo 
projekcija ir slėpdamos blizgančias gal-
vas už baltų permatomų lapų jos – tra-
pios, paslaptingos ir pasakiškos – tarsi 
apkerėtame rutulyje sklendžia virš 
Aleksandro galvos, kai šis pastebi jų 
ašaras. Kadangi už miško būtybių ir 
fėjų kostiumus – nuo kūną aptrau-
kiančių tamsių triko iki spalvotų 
lengvų gėlės žiedus primenančių 
apdarų (dailininkė Dominyka Kačo-
naitė) – svarbesnė jų kūno plastika, 
spektakliui būtų itin naudingas 
choreografas, galintis patobulinti 
šokio ir judesio intarpus. 

Didžiojoje scenoje teatro stebuklą 
vaikams atskleidžiantis „Mano 
fėjų herbariumas“ pirmiausia pa-
sakoja apie pažinimo grožį ir atra-
dimų džiaugsmą, tačiau ne mažiau 
svarbi ir jo pamoka apie žmonių 

beatodairiškai išnaudojamą bei 
naikinamą gamtą. Spektaklį per-
smelkianti ekologinė gija kartais net 
per daug didaktiškai skatina sau-
goti gamtą. Tačiau iki galo džiaugtis 
kūriniu trukdo ne tai, o itin išryš-
kėję kai kurie stereotipai. Vizualaus 
grožio burtai, kad ir kaip norėtum 
jiems pasiduoti, negali apkerėti 
taip stipriai, kad paslėptų tradicinį 
šeimos bei lyčių vaidmenų modelį. 
Galbūt ne kiekvienas žiūrovas pa-
stebi, kad Aleksandras nusprendžia 
kartu su šeima pasilikti gyventi 
gamtoje ir po spektaklio kirba iro-
niškas klausimas, kaip miške ga-
lės klostytis Irinos šokėjos karjera. 
Nors, žinoma, spektaklis ne apie tai: 
nuo pradžių jis kreipėsi į savo žiūro-
vus (ar ne, berniukai?), palikdamas 
smalsiąsias Aleksandras nuošalyje. 

Anonsai

D. Stankev ičiaus  n uotr .

Lietuvos muzika  
„Deutsche Grammophon“ 
kataloge

Sausio 19 d., sekmadienį, 18 val. Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje 
įvyks neeilinio muzikos albumo 
pristatymas, susijęs su Lietuvos 
muzikos informacijos centro, Lie-
tuvos nacionalinės filharmonijos ir 
ilgiausiai veikiančios, iki šiol pres-
tižą išlaikiusios įrašų kompanijos 

„Deutsche Grammophon“ tarptau-
tine įrašų koprodukcija. Stiprų pa-
grindą įgyvendinti šį sumanymą 
suteikė Lietuvos kultūros tarybos 
finansavimas.

Prieš du mėnesius ši globali įrašų 
kompanija išleido kompozitorės 
Ramintos Šerkšnytės muzikos al-
bumą, kurį įrašė dirigentės Mirga 
Gražinytė-Tyla ir Giedrė Šlekytė. 

„Tai yra pareiškimas“, – rašė Vokie-
tijos savaitraštis „Die Zeit“ apie šį 
klasikinės muzikos rinkos normų 

nepaisantį albumą, kuriame už-
fiksuota Lietuvos muzikos moterų 
jėga.

Kai „Deutsche Grammophon“ 
su Mirga Gražinyte-Tyla pasirašė 
išimtinę ilgalaikę sutartį, tai tapo 
istoriniu įvykiu, nes moters diri-
gentės pavardė pirmą kartą atsidūrė 
kompanijos įrašų kataloguose greta 
tokių legendinių dirigentų, kaip 
Herbertas von Karajanas, Leonar-
das Bernsteinas, Claudio Abbado, 
Karlas Böhmas ar Pierre’as Boule-
zas. Bet su šiuo, antruoju albumu 
ji žengė dar toliau: negana to, kad 
visas albumas skirtas Ramintos 
Šerkšnytės muzikai, jį Mirga Gra-
žinytė-Tyla dalijasi su kita Lietuvos 
dirigente Giedre Šlekyte.

„Deutsche Grammophon“ Ra-
mintą Šerkšnytę pristato kaip meta-
fizinio grožio muzikos kompozitorę, 
kurios kūryboje mistinė patirtis ir 
aukšta įtampa jungiasi su gyvybinės 
energijos protrūkiais ir emocine 
jėga. Tai būdinga ir kompozitorės 
oratorijai „Saulėlydžio ir aušros 
giesmės“, kurią šiam albumui įrašė 
Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, choras „Jauna muzika“, 
kviestiniai solistai Lina Dambraus-
kaitė, Justina Gringytė, Tomas Pa-
vilionis ir Nerijus Masevičius, diri-
guojami Giedrės Šlekytės.

Sausio 19 d. 19 val. Lietuvos naci-
onalinėje filharmonijoje rengiamas 
pirmasis 2020-ųjų simfoninis kon-
certas, kurio programoje – Ramintos 

Šerkšnytės orkestrinis kūrinys „De 
profundis“. Jį dirigentė Mirga Gra-
žinytė-Tyla su kameriniu orkestru 

„Kremerata Baltica“ įrašė ir minėtai 
kompaktinei plokštelei, kurios pri-
statymas įvyks vieną valandą prieš 
koncertą Lietuvos nacionalinės fil-
harmonijos Svetainėje. 

CD pristatyme dalyvaus kompo-
zitorė Raminta Šerkšnytė, Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos gene-
ralinė direktorė Rūta Prusevičienė, 
Lietuvos muzikos informacijos cen-
tro direktorė Asta Pakarklytė, garso 
režisieriai Aleksandra ir Vilius Ke-
rai. Pristatymą moderuos muziko-
logė Jūratė Katinaitė.

LMIC informacija

Saulius Čiučelis spektaklyje „Mano fėjų herbariumas“
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gali vykti ne „komunalkoje“, o ats-
kirame bute, kaip vyksta šioje pje-
sėje – „Žmoguje iš žuvies“. (Volo-
šina: „Butas, beje, ne komunalinis. 
Paprastas trijų kambarių butas, kurį 
šeimininkė, laikinai gyvenanti Ba-
lyje, po kambarį nuomoja draugų 
kompanijai.“) Lietuviui tai gali 
nieko nesakyti, bet rusui, netgi 
gyvenančiam ne Piteryje, tai labai 
plati sąvoka, apibrėžianti ir socialinę, 
ir materialinę vieno ar kito žmo-
gaus padėtį. Dramaturgė dar smul-
kiau paaiškina: „Veiksmas vyksta 
pramanytame bute Karavannaja 
gatvėje, arba iš tikrųjų mano gal-
voje.“ O tai reiškia, kad čia nieko 
pramanyto nėra, tai yra konkrečios 
aplinkybės, labai tiksliai charakte-
rizuojančios šio miesto būseną, te-
besitęsiančią nuo pirmojo Rusi-
jos imperatoriaus laikų. Kaip rašė 
Fiodoras Dostojevskis, šis miestas 
svetimas paprastam rusui, nes jo 
dvasia susiformavo visai kitokioje 
aplinkoje – „izbuškų“ (trobelių) ir 
cerkvių peizažuose. Ir nors Petras 
I pertvarkė pagrindines gyvenimo 
sritis, nukirpo vyrams barzdas, nuo 
1700 m. įvedė Europoje naudojamą 
kalendorių (iki tol metai buvo skai-
čiuojami nuo pasaulio sukūrimo, 
rugsėjo 1-osios), ir barzdos, ir visi 
skaičiavimai šiame mieste – ypa-
tingi. Peterburgas pilnas personažų, 
kokių kitur Rusijoje nėra. O Volo-
šina – tikras šių gražiai apstatytų 
pelkių vaikas, Rusiją matantis lyg 
iš skęstančio laivo. Jos personažai 
smilksta šio miesto nostalgiškame 
liūdesyje, kuris artimas ir sadoma-
zochistiškai priimtinas kitai Rusi-
jos daliai. 

Mene, kaip ir gyvenime, daž-
nai nutinka taip, kad kuo viskas 
atrodo subjektyviau, arčiau tavęs, 
tuo problemos universalesnės ir 
daug labiau jaudinančios nei tos, 
kurios dažnai bando būti „pačios 
aktualiausios“. Pirmas šios pjesės 
impulsas buvo draugės žinutė feis-
buke, kad jos dukters neįleido į kul-
tūrinį renginį, nes ši per jauna. Pats 
tekstas prismaigstytas autorei pačių 
brangiausių citatų. Jos subjektyvu-
mas tapo objektyvus ne tik tos šalies 
gyventojams, bet ir mums, manan-
tiems, kad jau seniai esame atsiplėšę 
nuo Rusijos. 

Visas šis rusiškas fonas gali pra-
sprūsti pro žiūrovo ausis, per daug 
neįstrigdamas smegenyse, tačiau 
enciklopedinio literatūrinio drama-
turgės išmanymo, jos fenomenalaus 
gebėjimo manipuliuoti įvairių auto-
rių įvaizdžiais, jų citatomis nepaste-
bėti neįmanoma. Pjesėje „Žmogus 
iš žuvies“ nemažai įvairių ekvilibris-
tinių posakių ar šiaip asociatyvių 
apmąstymų, susijusių su Josifo 
Brodskio, Friedricho Nietzsche’s, 
Vladimiro Nabokovo, Antono Če-
chovo, Sergejaus Dovlatovo, Osipo 
Mandelštamo, Nikolajaus Gogolio, 
Aristotelio, Richardo Aldingtono, 

Velimiro Chlebnikovo, Vladimiro 
Majakovskio ir kitų autorių kūryba. 
Autorė, cituodama Nietzsche, sako: 
„Dievai pateisina žmogaus gyve-
nimą, nes patys jame gyvena.“

Pjesės protas pusiau literatūrinio 
skaitymo forma persikelia į spektaklį, 
ir mes kartu su personažais aristo-
teliškai kažką bandome „išgriebti 
iš nebūties“, aiškindamiesi, kas yra 
ta „nimea“. Todėl Švedkauskaitės 
pasirinkta „sėsli“ atlikimo forma 
tampa tinkama šiam išminties pri-
sodrintam tekstui. Spektaklis vaidi-
namas Jaunimo teatro „Salėje 99“. 
Pradžioje gali pasirodyti, kad šioje 
nedidelėje erdvėje nieko ypatingo ir 
nesugalvosi, tačiau prisiminęs Ce-
zario Graužinio unikalų spektaklį – 
Rolando Schimmelpfennigo „Ara-
bišką naktį“ (2003) – supranti, kad 
bet kokia erdvė yra režisieriaus fan-
tazijos reikalas. O šiame kontekste 
norisi pabrėžti labai svarbų dalyką – re-
žisierės atidumą dramaturgei. Reži-
sierė nenori būti aktyvi, ji tos kartos, 
kuri įsiklauso į aplinką, savaip susi-
niveliuoja su ja ir tik vėliau, žings-
nis po žingsnio, bando įvertinti tai, 
ką pasiūlo aplinka. Švedkauskaitės 
režisūra ima mokytis iš Vološinos 
teksto: „Neegoistiški žmonės – bes-
palviai, jie praranda savo individua-
lumą. Kai feisbukas siūlo pažymėti 
save nuotraukoje, aš dažnai perskai-
tau „nežymėti“. Norite nežymėti sa-
vęs? Man atrodo, rašymo prasmė 
štai kur – kad labai sunku save patį 
įvertinti. Sunku ir tingisi. O įver-
tinti tekstui tam tikrų priemonių vis 
dėlto esama. Todėl ir pasitrauki į 
tekstą.“ Teatras taip pat tampa ne 
tam tikrų atradimų ar saviraiškos 
lauku, o savotišku užutėkiu, oaze, į 
kurią gali atsitraukti, pabėgti, pasi-
slėpti nuo to nebūtin lekiančio pa-
saulio. Ir kuo labiau stabdai, tuo jis 
labiau sprūsta nuo tavęs. 

Taip be didesnės įtampos jau nuo 
pirmų akimirkų įvyko harmonin-
gas teksto ir gyvo teatro susikryž-
minimas. Retsykiais tekstas gali 
pasirodyti pernelyg abstraktus, pa-
našus į džiazą, bet čia pat režisierė 
jį „sustabdo“, priverčia įsiklausyti, 
nepaversdama dramaturgės vien 
tik daugžodžiaujančia persona. Kai 
Vološina sako „volteriškas krėslas“, 
supranti, kad ji šį Apšvietos rašytoją, 
istoriką ir filosofą pažįsta ne iš mo-
kyklinio vadovėlio. Jos kalbėjimo 
laukas asociatyvus ir labai prasmin-
gas. Kuo labiau dramaturgė su reži-
siere bando kritikuoti aplinką, tuo 
labiau išsiskleidžia didžiulis liūde-
sys ir sielvartas į įvairias situacijas 
patekusių žmonių atžvilgiu. Abi 
šaudo ne tuščiais šoviniais, abiejų 
kalbėjimas pilnas rimtų poteksčių, 
abi sėdi tame pačiame filosofiniame 
krėsle ir pripažįsta, kad teatras – tai 
apversta psichoanalizė. 

Pavyzdžiui, kalbama apie Zinai-
dos Gipijus dienoraščius, bet prieš 
akis iškyla visa dabartinė Rusija ir, 

svarbiausia, būsena, kurią išgyvena 
šiuolaikinis žmogus: „Aštuoniolik-
tais metais ji (Gipijus) svarsto, ar 
nevertėtų užsiplikyti lapų vietoj ar-
batos, – bet medžiai Tauridės so-
duose kažkokie purvini. Smolnio 
laiptai visi užlieti raudonu vynu ir 
taip ir suledėję. Grikių kruopose – 
vinys, į duoną deda grūsto stiklo. 
Neseniai sušaudė profesorių Ni-
kolskį. Jo turtą ir nuostabią biblioteką 
konfiskavo. Jo žmona išsikraustė iš 
proto. Sūnų po keleto dienų iškvietė 
į „Vseobučą“. Jis nuėjo. O ten jam 
komisaras gagendamas pareiškė 
(pokštininkai tie komisarai): „O 
jūs žinote, kur jūsų tėveliuko kū-
nas? Mes jį žvėreliams sušėrėm!“ 
Zoologijos sodo žvėris, tuos, kurie 
dar nepadvėsė, šeria sušaudytųjų 
kūnais, nes ir Petropavlovsko tvir-
tovė netoli. Ką? Visi tai žino. Ką?“ 
Beje, nuostabus poeto Mariaus Bu-
roko vertimas padeda šiam tekstui 
nuskambėti lyg baltosiomis eilėmis. 

Aktoriai šį vertimą „pagavo“ nuo 
pirmų akimirkų. Vos įžengę į sceną, 
tapo jos dievais. Energija sklido to-
kia, kad vos tilpo į tą salytę. Matas 
Dirginčius, Ieva Kaniušaitė, Alek-
sas Kazanavičius, Viktorija Kuodytė, 
Simonas Storpirštis, Asta Zacharo-
vaitė buvo savaip integruoti tarp iš 
visų pusių susodintų žmonių. Toks 
režisierės sumanymas: antiherojinį 
pjesės žmogų integruoti, kad grei-
čiau įvyktų žiūrovo ir jo susitapati-
nimas. Dažna šiuolaikinio žmogaus 
būsena – neveiklumas, beprasmybė, 
nusivylimas, tam tikras abejingu-
mas. Dabar žmonės mėgsta ne 
veikti, bet mažose grupelėse dalin-
tis savo mažais pastebėjimais. Temų 
gali būti tūkstančiai. Kiekvienas so-
cialinis žingsnis aplipęs tūkstančiais 
nesąmonių, kurios su švelniu hu-
moru, o gal greičiau su tam tikra 
nostalgija garsiai įvardijamos. Pe-
terburgas – lyg maža sala, suspaustas 
į vieną butą, kuriame žmonių kalbėji-
mas atskleidžia ir jų jausmus, ir visos 
šalies gyvenimą: „Į visa tai reaguoti – tas 
pats, kas piktintis, kad lavonas prastai 
iškvepintas. Šalies lavonas – supranti? 
Ar supranti? Ar girdi?“  

Aktyviausia iš visų veikėjų – 
Zacharovaitės Julka. Jai patikė-
tas tekstas pats garsiausias, pats 

vulgariausias, bet ji nesiplūsta, jai, 
kaip ir visiems kitiems, skauda, ji, 
kaip ir kiti, įklimpusi į tą Piterio 
pelkę, iš kurios jau niekur ir nie-
kaip. Julkos „piruetas“: ji pasakoja 
apie programuotoją, kuris „ne-
buvo užčiuopęs tikrojo gyvenimo 
pulso, kuris vedė kažkokią vištą ir 
soc. tinkluose man skundžiasi, kad 
ji nuolat vedžioja jų vaikus į cer-
kvę. Ėmiau ir patikėjau, ir viskas: 
išsišūdinau sparnus.“ Tai nėra vien 
jausmų išpažintis. Aktorė taip ak-
tyviai transliuoja savo tekstą, kad 
prie jos priderinamas ir visas mu-
zikinis spektaklio „takelis“. Kylant 
balsui ir emocijoms, kompozito-
rės Agnės Matulevičiūtės muzika 
vienoje vietoje perauga net į žemų 
dažnių garsinį foną, kuriame nėra 
paprasta išbūti. Užklumpa tam tikra 
prostracija. 

Bet aktorinė pradžia neatsitikti-
nai prasideda nuo Kuodytės. Nors 
visi aktoriai į sceną įžengia tuo pa-
čiu laiku – vienas paskui kitą, Kuo-
dytė įžygiuoja taip tvirtai, kad net 
batų kulnų kaukšėjimas jau įkai-
tina jos kuriamą Svetą Salmanovą – 
filologę, laikinai dirbančią nekil-
nojamojo turto agente. Ši moteris 
tampa pagrindine viso spektaklio 
ašimi. Kuodytė – virtuozė. Ji sce-
noje tiesiog atgyja, išsiskleidžia. 
Kuodytė nemėgsta kalbėti pakeltu 
balsu, tad ši kamerinė salė jai itin 
gerai tinka. Kartais net atrodė, kad 
aktorė ims ir netikėtai „suves sąs-
kaitas“ su dramaturge, kuri leidžia 
sau kai kada „banguoti“ – nuslūgti 
ir vėl keltis, taip priartindama ir vėl 
nutolindama mintį, patį dramatur-
ginį veiksmą. Bet taip neatsitiko. Ša-
lia Kuodytės visi partneriai jaučiasi 
puikiai, nes ji nesoluoja, nors visada 
išlieka išskirtinė. Kuodytė iš tų retų 
aktorių, kurie, gerbdami ne tik save, 
bet ir žiūrovą, daugiausia dėmesio 
sutelkia į teksto logiką, kiekvieno 
ištarto sakinio prasmę. Net jeigu 
tai subjektyvu, visada yra pagrįsta, 
todėl ir artima žiūrovui. 

Scena prie betoninės gėlių klom-
bos, šiek tiek primenančios suma-
žintą miesto baseinėlio modelį, 
skirta pasakojimui apie sraigę vardu 
Osvaldas (pavadintą ne Spenglerio 
garbei), suvaidinama taip raiškiai 

ir organiškai, kad tampa tam tikru 
jautriu aktorės benefisu, kuris nu-
skamba ypač šmaikščiai. O kai fi-
nalinėje scenoje Kuodytės Sveta 
ateina į prirūkytą salę ir primena, 
kad buvo susitarta, jog „bute ne-
rūkoma“, ji šį tekstą išsako jau kaip 
savą, puikiai įprasmindama esamą 
situaciją. 

Dirginčius kuria jau ne pirmą 
gana didelį vaidmenį, tačiau tik 
šiame spektaklyje jį galima išskirti 
kaip visiškai išskirtinio talento 
aktorių. Jo Benua – antropolo-
gas, menotyrininkas. Nors drama-
turgė remarkose nurodo, kad jis 
gali būti visoks, spektaklio kūrėjai 
nusprendė, kad jis bus labai tiks-
lus prancūzas. Dar visai neseniai 
didžioji dalis senosios peterbur-
giečių kartos kalbėjo prancūziškai 
(istoriškai susiklosčiusi situacija), o 
šiandien rusų ir prancūzų kultūri-
nis ryšys taip pat gana stiprus, tad 
šiame kontekste Dirginčius pasi-
rodė kaip tikras peterburgietis. Jis 
nieko neutriravo, nesistengė išsi-
skirti, tačiau jo Benua tapo spek-
taklio atradimu. Nustebino šio ak-
toriaus sceninė laisvė, švelnumas, 
personažo vidinis grožis. Aktorius 
itin muzikalus, todėl ir jo plastika, ir 
bendravimas su partneriais atrodo 
labai organiškai. Neabejoju, jeigu 
šis spektaklis būtų spėjęs patekti į 

„Auksinių scenos kryžių“ svarsty-
mus, nominacija Dirginčiui būtų 
buvusi garantuota. (Paprastai ko-
misija didesnį dėmesį skiria nau-
jausiems darbams, tad kas bus po 
metų, sunku prognozuoti.) Kita 
vertus, jeigu prancūzas Benua sa-
vaip „įklimpo“ į Peterburgo pelkes 
ir jau, matyt, visiems laikams pa-
siliko šioje „širdyje ant piršto ga-
liuko“, kaip šį miestą pavadino auto-
rės cituojamas Denis Diderot, gal ir 
Dirginčius visiems laikams įklimpo 
į teatrą, ir bus smagu laukti naujų 
jo vaidmenų.   

Stebint aktorius vis dėlto tenka 
pripažinti, kad tam tikra laisvė, 
jų organiškumas ir atidumas pir-
miausia sklinda nuo Švedkauskaitės 

„burtažodžių“. „Žmogus iš žuvies“, 
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Žmogus iš žuvies
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Asta Zacharovaitė, Ieva Kaniušaitė, Simonas Storpirštis, Viktorija Kuodytė ir Matas Dirginčius spektaklyje „Žmogus iš žuvies“
L. Vansev ičien ės  n uotr .
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Stygų teorija
Šokio ir muzikos spektaklis „Oneiro“ 

Š o k i s

nors ir nedidelis, tampa rimtu spek-
takliu, nes jame nėra dirbtinumo, 
būdingo daugeliui šiuolaikinės 
dramaturgijos pastatymų. Jis nuo 
pradžios iki pabaigos netrūkčioja 
ir nieko tyčia nekomplikuoja – ne-
demonstruoja teatro svarbos. Šią 
pjesę labai lengvai galima paversti 
beprotiška, nepastatoma, bet taip 
neatsitiko. Ir tokią palankią aplinką 
pirmiausia kuria puikus aktorių an-
samblis, kuris režisierės „diriguoja-
mas“ net pirmąją premjeros dieną 
pasirodė virtuoziškai. 

Todėl Kaniušaitės filologė Liza 
ir Storpirščio rašytojas Griša, daž-
nai pagal mizanscenas atsidurdami 
vienas šalia kito, arba net Lizai sė-
dint ant Grišos kelių, taip pat kūrė 
gana tikslią „Žmogaus iš žuvies“ 
atmosferą. Šį kartą Kaniušaitė iš-
siskyrė drąsa ir, aišku, daina. Da-
bar šiuolaikiniai dramaturgai kaip 

„raziną“ savo kūriniams dažnai re-
komenduoja vieną muzikinį „ga-
balą“ – dainą, kuri galėtų tapti įsi-
dėmėtinu intarpu. Vološina taip 
pat neatsiliko nuo savo kolegų ir 

parašė remarką: „Skamba mano 
mėgstamiausia daina. O gal ir ne.“ 
Režisierė nepraleido progos ir Ka-
niušaitės lūpomis sudainavo „mano 
mėgstamą dainą“. Tikrai gražu. 

Storpirščio Griša – tipinis šiuo-
laikinis rašytojas, niekuo neišsiski-
riantis iš masės. Po viso to, kas jau 
parašyta, praktiškai nieko naujo 
parašyti neįmanoma. Galvodamas 
apie tekstą, skirtą Paryžiui, jis sako: 

„Aš taip parašyčiau. Vienas iš bur-
bulų nuskrenda. Ir viena iš mer-
gyčių nubėga paskui... Pro... pro 
viską, kas tik tame Paryžiuje yra.“ 
Storpirštis nekuria egocentriško 
rašytojo, nekuria ir grafomano. Jo 
rašytojas, kaip ir dramaturgės nu-
rodyta, labai šiuolaikiškas, tad ak-
toriui nesunkiai sekasi „suktis“ viso 
spektaklio epicentre. 

Ilgai tarp žiūrovų pasodintas pra-
būna Kazanavičiaus Stasikas. Ro-
dos, jau spektaklis link pabaigos, 
jau prasideda epigrafas, ir staiga, 
vos atitraukęs kėdę, priekyje atsidu-
ria girtutėlis Stasikas. Girtumas – tai 
ne tik personažo diagnozė, tai uni-
fikuota „tipažinė“ būsena. Panašūs 
personažai matomi dažnoje pjesėje. 
Po viso to, kai „žmogus iš žuvies ir 
dar du – kažkas-ten-iš-globos-rū-
pybos“ – išsiveda Odrę, aštuonerių 

metų mergaitę, bute Karavannaja 
gatvėje prasideda suirutė. O Kaza-
navičius, kaip atėjęs iš daugelio kitų 
spektaklių ir kartu ypač tinkantis 
šiam spektakliui, vadovaujasi labai 
svarbiu jo veikėjui skirtu aprašymu: 

„Niekas nežino, ką daryti. Išskyrus 
Stasiką. Stasikas tvarkoj.“ Kaza-
navičius tą „tvarkoj“ ir suvaidina. 
Jis išsitraukia cigaretę, užsirūko. 
Nors salėje oras jau seniai būna iš-
kvėpuotas, nes veiksmas tęsiasi jau 
beveik dvi valandas, nei jam, nei 
režisierei nė motais, kad žiūrovai 
dūsta. Jis vaidina linksmą „alcha-
šiuką“, žmogų, kurio problemos – 
nesibaigiančios istorijos apie vagys-
tes, muštynes, būrimą iš delno linijų 
ir panašiai. Visos istorijos pasako-
jamos aistringai. Kazanavičius ne 
šiaip gerai atlieka šį vaidmenį – jis 
tiesiog maudosi, klesti vaidmenyje. 
Jo Stasikas pripratęs būti iš visur ve-
jamas, tad jis ir klausia, ir atsako 
pats: „O ko tu toks susiaudrinęs?“ O 
aš jam: „O Stasikas, jis visada toks 
susiaudrinęs.“

Po spektaklio vienas aktyvus žiū-
rovas, kurį tenka sutikti dažname 
spektaklyje, garsiai pasakė savo 
nuomonę: „Spektaklis prasidėjo 
tik tada, kai atsirado Stasikas.“ Jis 
aiškiai turėjo omenyje personažų 

skaidrumą. Kazanavičiaus Stasi-
kas, nors ir kalba niekus, tikroviš-
kas, visi kiti – „paplaukę“. 

Labai tiksliai aktoriaus ir, sa-
kykim, daugiau poetinio veikėjo 
atskirtį nusako pati dramaturgė. 
Kalbėdama apie Odrei (ji scenoje 
taip ir nepasirodo) atliekamą sani-
tarinę apžiūrą, sako: „Šitą mes ži-
nome kaip aktoriai, nes veikėjai ten 
niekada nebuvo, o mes lankėmės, 
ir mums ten aiškino „procedūras“, 
taigis.“ Tai yra šmaikščiausios kū-
rinio vietos, kada autorė „išlipa“ iš 
savo kūrinio ir vėl „įlipa“ (manau, 
tai neakivaizdi Woody Alleno filmų 
įtaka). Žiūrovui šiame spektaklyje 
veikti yra ką, nors ir oro trūksta, ir 
pabaigos kelios, tos pačios drama-
turgės prigalvotos. 

Kaip tam tikrą reprizą Vološina 
vis prisimena Mandelštamo 1930 m. 
eilėraščio „Leningradas“ frazes, o 
tai itin būdingas Peterburgo inteli-
gentų bruožas. Nors gyvena dabar-
tyje ir jau retai kada arbatą iš lėkštu-
čių sriūbčioja, šie žmonės niekada 
nepamiršta savo tautiečių, ypač tų, 
kurie kūrė jų istoriją, kurie yra jų 
didžiosios kultūros dalis. 

Į lig ašarų savą, – kaip vaiko liga, –
Aš grįžau į pažįstamą miestą atgal.

Tu grįžai atgalios, tad nuryki
                                         greičiau
Vaistus leningradietiškų molų 
                                         karčius.

Ūkanotos dienos tu esi kalinys,
Kaip niauriam degute įmaišytas
                                           trynys.

Peterburge, klausyk, dar nenoriu 
                                          numirt:
Knygeles telefonų tu mano turi.

Atminty dar išsaugojau adresus aš,
Negyvųjų balsus dar galėsiu surast.

Gyvenu laiptų narvo tamsiam
                                       kambary
Ir sutvinksi skambutis gailus 
                                        smilkiny.

Kiaurą naktį pralaukęs 
                      brangiausių svečių,
Grandinėlių retežiais prie durų
                                         žaidžiu.

(Vertė Audrius Dzikaras)

Įdomu, ar šiandien yra sniego 
Karavannaja gatvėje, kur dramos 
istorija tebesitęsia? 

Daiva Šabasevičienė

Atkelta iš  6  psl .

Rosana Lukauskaitė

Nyderlanduose gyvenantis japonų 
kilmės šokėjas ir choreografas 
Kenzo Kusuda kartu su violončeli-
ninku Mindaugu Bačkumi bei cho-
reografe Agnija Šeiko sukūrė šokio 
ir muzikos spektaklį „Oneiro“, jo 
premjera įvyko gruodžio 7 d. Klai-
pėdos „Kultūros fabrike“. VšĮ „Vio-
lončelių muzika“ ir Šeiko šokio te-
atro bendro projekto pavadinimo 
kilmė – ne tik graikų kalbos žodis, 
reiškiantis sapno būseną, bet ir 
kitaip sudėlioti japoniško žodžio, 
nusakančio garso spalvą, dėmenys 
(ne-iro). Taip pat galima iššifruoti ir 
anglišką žodį one, leidžiantį kalbėti 
apie globalaus pasaulio vienatvę.

Spektaklio struktūra, itin glau-
džiai susiejanti muziką, violončeli-
ninką ir šokėją, paprasta, bet įtaigi – 
lėtai prasidėjęs dramatiškas tempas 
paspartėja ir pasibaigia tarsi atviru 
klausimu. Dėl išskirtinės, itin poe-
tiškos kūno kalbos ir savitos šokio 
filosofijos žinomas Kusuda per save 
geba atskleisti kolektyvinės sąmo-
nės traumą. Kūrinio pradžioje me-
nininkas juda palengva, leisdamas 
energijai natūraliai cirkuliuoti. Tai 
primena Kenzuo Ohno – minima-
listinės butoh šokio technikos pra-
dininko – siekį lėtais, intensyviai 
kontroliuojamais mikrojudesiais 
kalbėti apie pirminę žmogaus būtį. 
Toks šokis turi vaizduoti ne sveiko 
kūno galimybes, o ligoto kūno 
ribotumą, geriausiai atspindintį 

šiuolaikinio žmogaus egzistencinį 
nerimą. Dažniausiai šokis prasi-
deda nuo stovėjimo, o šis – nuo 
negalėjimo atsistoti. Tai liudija ne-
numaldomą pasaulio nestabilumą. 
Kaip šokti tarp griuvėsių?

Dėl šviesos dailininko Justo Bø 
įdirbio apšvietimas ir rūkas scenoje 
sukuria tirštą nespalvoto sapno es-
tetiką, kuriai vis dėlto įsakmiausiai 
vadovauja tamsa, paaštrinanti žiū-
rovų pojūčius. Atmosfera, nepik-
tnaudžiaujanti garsu ir vaizdais, su-
teikia progą nurimti ir įsiklausyti 
ne tik į muziką, bet ir į savo paties 
pulsą bei kvėpavimą. Ritmikai už-
hipnotizavus publiką ateina ir spro-
gimo laikas – staigūs šokėjo judesiai 
neišbudina iš sapno būsenos, bet 
dar labiau panardina į spektaklio 
kuriamą pasaulį. Sąmyšis galvoje 
virsta sąmyšiu ir kūne – šokis tarsi 
pradeda judėti atgal, bet net rever-
siniai judesiai negali pakeisti to, kas 
jau įvyko. Šokančiojo galva laiki-
nai įgauna galūnių funkcijas. Tai 
sukelia mistišką jausmą, panašų į 
tą, kurį sužadina belgų siurrealisto 
René Magritte’o paveikslai.

Šokio spektaklio „Oneiro“ ašis – 
Davido Lango kūrinys „World to 
come“, jo pavadinimą galima su-
prasti ne tik kaip „Ateisiantį pa-
saulį“, bet ir kaip anapusinį pa-
saulį, laukiantį po mirties. Kūrinį 
kompozitorius sukūrė po Rugsėjo 
11-osios tragedijos. Šie įvykiai su-
judino įsivaizduojamus Vakarų 
visuomenės ramsčius ir reprezen-
tuoja ne trečiojo pasaulio pavydą 

Vakarų turtui ir individo laisvėms, 
o veikiau globalizmo sustiprintą 
pačių vakariečių slaptą sąžinės ne-
rimą ir norą matyti Ameriką par-
klupdytą ant kelių už savo besotę 
gerovę. Aukšto lygio technologijų 
valstybė buvo pakirsta kelių iš sil-
pniau ekonomiškai išsivysčiusių ša-
lių atvykusių „barbarų“, ginkluotų 
fanatiška ideologija ir maketavimo 
peiliukais. Spektaklyje to atšvaitu 
tampa Bačkaus ir Kusudos šokis su 
violončelės strykais – savižudiška 
dvikova bei akistata ne su prieši-
ninku, o su savo paties veidrodiniu 
atspindžiu, bet kuriuo atveju besi-
baigianti mirtimi. Atsisakius ginklų, 
daug šiurpesni tampa žvilgsniai, 
persmelkiantys vienas kito esybę, 
bei kabukio teatro žingsniai, atlie-
kami tarsi ne paties žmogaus, bet jo 
kūną užvaldžiusios pamėklės.

Kartais įsivaizduojama, kad pa-
saulio istorija juda cikliška spirale, 
bet gal tas judėjimas artimesnis 
matematinei Mėbijaus juostai, ku-
rios paviršius yra nenutrūkstamas 
ir bekryptis. Objektas, egzistuo-
jantis tokios formos visatoje, nesi-
skirtų nuo savo paties veidrodinio 
atvaizdo. Mokslininkai neatmeta 
galimybės, kad tokiu principu gali 
funkcionuoti ir visata. Šokėjas Ku-
suda irgi juda tokiomis nesibai-
giančiomis, į save nukreiptomis 
trajektorijomis. Jo banguojančiame 
šokyje išnyksta riba tarp aktyvaus ir 
pasyvaus prado, panašiai kaip gy-
venime: juk bet kokios pozityvios 
arba negatyvios įvykių traktavimo 

kategorijos yra reliatyvios ir mūsų 
pačių susikurtos.

Tampa visai nesvarbu, koks 
veiksmas ar konkretaus įvykio ato-
veiksmis iš tikrųjų vaizduojamas 
scenoje, nes nebėra linijinio tęsti-
numo ir aiškaus priežastingumo – ši 
žmogiškoji skruzdžių kolonija pati 
išardo savo skruzdėlyną. Teroro 
akto įsukto prieštaringų interpre-
tacijų verpeto nebesutramdo nei 
sąmokslo teorijos, nei objektyvūs 
faktai. Tragiškas įvykis sukuria su-
dėtingą matematinį algoritmą, at-
veriantį portalą į vieną iš pomir-
tinio pasaulio variantų. Tačiau net 
tokio sukrečiančio įvykio prisimi-
nimas po kurio laiko išsigimsta ir 
yra suprekinamas: norint aplankyti 
Rugsėjo 11-osios aukų atminimo 
paminklą reikia nusipirkti bilietą. 
Įvyksta trumpas sujungimas ir atsi-
randa atskira gedulo industrija. Vis 
dėlto nusivylimą ir tuštumą, kurią 
palieka nevykusios politinės, kor-
poracinės ir žiniasklaidos struktū-
ros, neabejotinai galima užpildyti 
menu ir šokiu.

Artėjant kūrinio kulminacijai šo-
kėjas išguldo violončeles tarsi žuvu-
siųjų kūnus šermenims. Jų figūros 
iš tikrųjų panašios į žmonių. Meni-
ninko auka – prisipažinimas, kad 

teroro aktų akivaizdoje jis bejėgis 
ir net menas negali padėti užgydyti 
šių žaizdų. Fiodoras Dostojevskis 
rašė, kad grožis išgelbės pasaulį, 
bet pamirštamas frazės iš romano 

„Idiotas“ kontekstas – šiuos žodžius 
ištaria jaunuolis Ipolitas Terentje-
vas, ironiškai klausdamas: „Ar tiesa, 
kad sakėte, jog pasaulį išgelbės gro-
žis?“ Šis pasakymas suprantamas ir 
interpretuojamas pažodžiui: prie-
šingai, nei turėjo omenyje pats 
autorius. Greičiausiai pasaulį gali 
išgelbėti tik, atrodo, neįmanomos 
pusiausvyros tarp grožio ir bjauras-
ties, gėrio ir blogio, šviesos ir tam-
sos išlaikymas. Tą ir bando padaryti 
šokėjas, mėgindamas rasti violon-
čelės nugarėlės svorio centrą, tačiau 
neilgai trukus instrumentas triukš-
mingai krinta žemyn...

Bandymas išlaikyti pusiausvyrą 
šiame chaoso kardinaliai išbalan-
suotame pasaulyje – tai laviravi-
mas tarp būties ir nebūties, suvo-
kimas, kad žmonės, kurie dar nėra 
gimę, kažkada ateityje jau bus mirę 
ir kad mūsų „čia ir dabar“ visada 
yra pasiruošimas kažkieno kito da-
barčiai. Sapnas – tai patirties forma, 
kuriai nusilenkia tikrovė. Ar šokėjai 
sapnuoja judesiais?

Kenzo Kusuda ir Mindaugas Bačkus spektaklyje „Oneiro“ E. Sabal iauskaitės  n uotr .
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Ukrainiečių įniršis Klaipėdoje 
Ukrainos fotografija KKKC parodų rūmuose, arba Fotografijos šventės II dalis

Valentyn Odnoviun

Sovietmečiu Ukrainos ir Lietuvos 
fotomenininkų sąveika buvo labai 
produktyvi. Dažniausiai iniciatyvą 
rodydavo ukrainiečiai. Fotografai – 
Charkovo grupės „Vremia“ („Lai-
kas“) nariai Borisas Michailovas, 
Jurijus Rupinas, Olegas Malevany 
ir Jevgenijus Pavlovas – važiuo-
davo pas lietuvių fotografus į Nidą 
ir Vilnių, domėjosi Aleksandro Ma-
cijausko, Vito Luckaus ir Rimanto 
Dichavičiaus kūryba. XX a. 8-ojo 
dešimtmečio pabaigoje Jurijus 
Rupinas persikėlė į Vilnų ir čia gy-
veno daugiau nei 30 metų iki mir-
ties 2008-aisiais. Fotografų grupė 
iš Černivcių (miestas Ukrainoje) 
taip pat atvažiuodavo į Lietuvą. Čia, 
Lietuvoje, jie net sukūrė keturių fo-
tografų grupę, kurią pavadino lie-
tuvišku žodžiu „Keturi“, ir 1973 m. 
surengė savo pirmąją parodą Šiau-
lių fotografijos muziejuje. 

Visa tai vyko dėl kelių priežas-
čių. Lietuva buvo vienintelė respu-
blika visoje Sovietų Sąjungoje, nuo 
1969 m. turėjusi savą Fotografijos 
meno draugiją (kitos respublikos 
tokias organizacijas galėjo įkurti tik 
1989 m.). Geležinė uždanga taip pat 
atliko savo vaidmenį, nes buvo sun-
kiau susitikti su Vakarų meninin-
kais, tad fotografai buvo priversti 
bendrauti Sąjungos teritorijoje. 
Ieškodami naujų idėjų jie keliau-
davo į Lietuvą ir į Maskvą, kur fo-
tografai buvo laisvesni nei kituose 
miestuose. 

Žlugus sovietinei sistemai, lai-
kai pasikeitė ir fotografai atsigręžė 
į Vakarus, kurie „priartėjo“. Lietu-
vai praradus Sovietų Sąjungos fo-
tografijos šventovės statusą ir fi-
nansavimą, Lietuvos ir Ukrainos 
fotografai vis dar bendravo, bet 
gerokai mažiau. Dabar, kai visos 
sienos atidarytos ir abiejų valsty-
bių fotografai gali laisvai dalyvauti 
prestižiniuose konkursuose visame 
pasaulyje, sąveikos, regis, turėtų 
vykti pagrindiniuose fotografijos 
centruose: Berlyne, Paryžiuje, Ams-
terdame ar internete. Bet vėl atsta-
tomi Lietuvos ir Ukrainos fotogra-
fus suvedantys tiltai. Visą grandinę 
naujų ryšių išprovokavo vienas su-
sitikimas, pasibaigęs 2016 m. Klai-
pėdoje vykusia Romano Piatkovkos 
paroda. Po kiek laiko, 2019 m., Jer-
milovo centre Charkove surengta 
paroda „Ekspozicijos. Klaipėdos 
fotografija XX amžiaus pabaigoje“, 
ukrainiečiams pristačiusi Viktoro 
Trublenkovo, Artūro Šeštoko, Ar-
vydo Stubros, Juozo Meškio ir Rai-
mundo Urbono fotografijas. Da-
rius Vaičekauskas kartu su Artūru 
Šeštoku ir Tomu Tereku aplankė 
Charkovą, kur geriau susipažino 
su greitai kylančia Ukrainos jau-
nąja fotografija. 

Nuo tada imta bendrauti dar in-
tensyviau – LFS Klaipėdos skyrius 
jauniems Ukrainos fotografams 
bei kuratoriams suorganizavo re-
zidenciją. Ukrainiečiams keletą 
kartų apsilankius Lietuvoje, pra-
sidėjo naujas sąveikų etapas, kurio 
rezultatas – dabar KKKC parodų 

rūmuose veikianti Ukrainos foto-
grafų ir videomenininkų paroda 

„Meilė, geismas ir įniršis“. Joje pri-
statyti 12 menininkų ir kolektyvų 
darbai. Čia matome jaunosios fo-
tografijos įvairovę, bet kartu ir ke-
lias visus projektus siejančias temas.

Paroda prasideda jaunos daini-
ninkės Stasik videofilmu „Lopšinė 
priešui“. Autorė patyrė karo siaubus 
pati dalyvaudama antiteroristinėje 
operacijoje – nepaskelbtame kare 
su Rusija. Šis karas – viena iš paro-
dos dominančių. Andrejus Loma-
kinas serijoje „Amuletas“ pristato 
eilinius Ukrainos piliečius, kurie 
prasidėjus agresijai nusipirko au-
tomatus, kad jaustųsi saugesni. Šiuo 
metu vienas garsiausių Ukrainos 
fotografų Sergejus Melničenko su-
kūrė seriją „Karinis komisariatas“ – 
apie vaikinus, kuriems gresia tapti 

„dvyniais“, nes kariuomenė ištrins 
individų tapatybes. 

Tapatybė – dar viena jauniesiems 
menininkams aktuali problema. 
Janos Kononovos portretų dipti-
kai ir migloti Ukrainos peizažai 
kalba apie individo ir jo aplinkos 
ryšius, Julios Krivič filmas „Mano 
pasaulis nėra ten, kur esu“ – apie 
tapatybės paieškas. Kiti daugiau dė-
mesio skiria seksualumui: Bogda-
nas Gulyay (projektas „Nebaigtos 
ukrainietiškos erotikos studijos“), 
Anastasija Lazurenko („Perliniai 
vartai“), grupė „Gorsad“, tyrinė-
janti vaikų seksualumą. Grupės 

„AntiGonStaff “ projekte „Bega-
linė ligų istorija. SBOYKA. Ki-
jevo porno siaubai“ išreiškiamos 

daugelio Ukrainos visuomenės 
kartų patirtos slaptos baimės, abe-
jonės ir traumos. Andrejaus Boiko 
serijoje „Naudota karta“ jaunosios 
kartos adrenalinas tarsi nutrūksta 
nuo viešosios nuomonės ir poso-
vietinės moralės grandinių.

Kai kurie fotografai tęsia postmo-
dernistinius žaidimus. Saša Kurmaz 
pristato anoniminių fotografijų, 
surinktų iš internetinių socialinių 
platformų, kolekciją „Oh Yeah, Yea, 
Yea, Yea!“. Igorio Čekačkovo pro-
jektas „NA4JOPM8“ atsirado suge-
dus kietajam diskui, kuris sumaišė 
jo fotografijas į vieną bloką, tačiau 
pats autorius atrinko darbus pa-
gal savo skonį. Valentino Bo serija 

„Tavo kitas žingsnis būtų atlikti per-
davimą“ išsiskiria kokybe – jis žvel-
gia tolyn į ateitį poetiškai piešdamas 
kiberhumanizmo viziją, artėdamas 
į postrealizmo ir virtualumo zoną. 

Jurgita Ludavičienė

Mūsų takioji modernybė todėl ir 
taki, kad nieko pastovaus čia ne-
lieka: keičiasi net, regis, tvirčiau-
siai žinotų sąvokų, tokių kaip meilė, 
prieraišumas, saugumas, apibrėži-
mai. Ką ir kalbėti apie meno šakų 
apibūdinimus, kur vizualiųjų menų 
sritys jau senokai susiliejo su mul-
timedija, kur bet koks skirstymas 
kartais atrodo ne tik beprasmis, bet 
netgi ir nekorektiškas. Tačiau greta 
tarpdisciplininio meno sėkmingai 
tebeegzistuoja antrą šimtmetį ma-
rinama tapyba, skulptūra ir gra-
fika, visa tai eksponuojama meno 
mugėse ir perkama interjerams 
bei muziejams, todėl kelti klau-
simą – kas šiuo metu yra „tradici-
nės vaizduojamosios dailės“ sritys, 
regisi logiška. 

Jos niekur nedingo ir atrodo, kad 
savirefleksija ypač pasižymi grafikai. 

Kas yra grafika? Ar tai – vis dar gra-
fika? Kur yra grafikos vieta meno 
sričių hierarchijoje (jei tokia vis 
dar tebeegzistuoja)? Šie klausimai 
mano atmintyje skamba trečią de-
šimtmetį, liudydami apie šios meno 
šakos kūrėjų norą suprasti save ir 
kitus bei provokuoti diskusijai. O 

diskusijų būta. Alfonsas Andriuš-
kevičius beveik prieš du dešimtme-
čius priekaištavo grafikai, jog ši 
dailės sritis ne iki galo išnaudoja 
jo iškeltus kriterijus: transgresija, 
ambivalentiškumas ir romantinio 
kičo potencialas. 2011 m. kolega 
Ignas Kazakevičius pokalbyje su 

Vidu Poškum teigė: „Vaizduoja-
mųjų menų sektoriuje grafika yra 
amžina atstumtoji, tapatinama su 
amatu, tvarkingai ir taisyklingai 

„daromu“ paveikslu. Prie to ženkliai 
prisidėjo patys grafikai. Viena ver-
tus, grafikos nebuvimo šiuolaikinio 
meno kontekste problema yra jos 
kūrėjų abejingumas kūrybinėms 
strategijoms, kūrinio koncepcijai, 
kurią grafikai dažnai painioja su 
impresionistiniu minties dvelksmu, 
skatinančiu sukurti kūrinį, arba pa-
sirinktos koncepcijos dekoravimu 
simboliniais vaizdais.“

Čia tik pora šios daugelį metų 
besitęsiančios diskusijos pavyzdžių, 
tačiau ji pakankamai simptomiška. 
Grafika kaip amžina podukra, tra-
dicinių grafikos technikų vaidmuo 
skaitmeniniame pasaulyje, amatas 
versus konceptualumas – visi šie 
klausimai, regis, nenustoja jaudinti 
menininkų, o kartais (gerokai re-
čiau) ir kritikų. Viena aktyviausiai 

grafikos problemas keliančių kūrėjų 
yra Jūratė Stauskaitė, nepailstanti 
inicijuoti diskusijų ir veiksmais, ir 
tekstais. Naujausias grafikos kilmei, 
t.y. praeičiai, o vėliau – dabarčiai 
ir galbūt ateičiai, skirtas projektas 

„Artspaudas“ Stauskaitės Vilniaus 
vaikų ir jaunimo galerijoje prasi-
dėjo 2019 m. gruodį. Šis projektas 
turėtų apimti lietuvių grafikos iš-
takas, eksponuojant šiuo metu dar 
tebedirbančių klasikų – Nijolės 
Šaltenytės, Mikalojaus Povilo Vi-
lučio ir daugelio kitų, dešimtme-
čiais formavusių lietuvių grafikos 
veidą, kūrybą. Noras parodyti lie-
tuvių grafikos istoriją susijęs ne tik 
su savotišku pamato tolesnei dis-
kusijai padėjimu, bet ir su eduka-
cine misija. Norint svarstyti, kur 
einame, labai pageidautina žinoti, 
iš kur atėjome. Kita vertus, gal pa-
sirodys, jog jokių klausimų kelti 

Grafikos žemėlapis: pirmas bandymas
Projekto „Artspaudas“ Vilniaus vaikų ir jaunimo galerijoje pirmoji paroda 

N u k elta į  9  p s l .

Daugeliui menininkų vis dar ak-
tualūs saviraiškos ir seksualumo 
klausimai – praeitas etapas Lietu-
vos menininkams. Tikėkimės, juos 
patyrinėję ukrainiečiai pereis prie 
šiuolaikiškesnių temų. Paroda gali 
patikti arba ne, bet kuratoriai Da-
rius Vaičekauskas ir Galina Gleba 
puikiai padirbėjo. Romanas Piat-
kovka netgi pasakė: „Tai yra geriau-
sias jaunosios Ukrainos fotografi-
jos pristatymas per pastaruosius 
penkerius metus.“ Iš tiesų, paroda 
išskirtinė. Ji padės plėtoti Lietuvos 
ir Ukrainos fotografų ryšius, žadan-
čius naują, įdomią sąveikų istoriją.

Paroda veikia iki sausio 19 d.
KKKC parodų rūmai 
(Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 11–19 val.

Bendras ekspozicijos vaizdas

Ekspozicijos fragmentas S . Me ln itchen ko nuotr .
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Klajoklis, keliavęs pirmąja klase
Lasario Segallo paroda Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre 

D a i l ė

Laima Laučkaitė

Dešimtajame XX a. dešimtmetyje 
į Lietuvą sugrįžo Vakaruose išblaš-
kyta lietuvių emigrantų dailė, grįžo 
parodomis, albumais, net naujais 
muziejais. Pastaraisiais dešimtme-
čiais Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus Tolerancijos centro darbuotojų 
dėka pareina kitos mūsų etninės 
bendruomenės, žydų išeivių, dailė. 
Jau sugrįžo nemažai žymių vardų, 
tačiau pažvelgę į enciklopedinę 
Jolantos Širkaitės studiją „Vilniaus 
piešimo mokykla“ (kurioje mokėsi 
dauguma žydų dailininkų, vėliau iš-
garsėjusių pasaulyje) įsitikinsime, 
kad potencialus susitikimų sąrašas 
dar ilgas. Šiandien turime galimybę 
susipažinti su puikia vilniečio, Bra-
zilijos modernisto Lasario Segallo 
(1889–1957) paroda, kūriniais, at-
keliavusiais iš dailininko muziejaus 
San Paule. Vilniaus Gaono žydų 
muziejus 2010 m. jau rodė jo ke-
lių ofortų ciklą „Vilniaus prisimi-
nimai“ iš Judaizmo meno ir istori-
jos muziejaus Paryžiuje, tačiau tik 
ši paroda visapusiškai atskleidžia 
Segallo kūrybą. Kuratorės Kamilė 
Rupeikaitė ir Ieva Šadzevičienė, tal-
kinamos Lasario Segallo muziejaus 
San Paule direktoriaus Giancarlo 
Hannudo, pristato ne tik dailininko 
kūrybą: gausi, nematyta dokumen-
tinė medžiaga, nuotraukos, filmų iš-
traukos atskleidžia jo biografinį kon-
tekstą, šeimos istoriją, likimo vingius. 

Gajus stereotipas, kad Lietuvos 
žydų egzodo dailininkai dažniau-
siai balansavo ant visiškos skurdo, 
išgyvenimo ribos. Segallo atvejis šį 
mitą paneigia. Taip, jis buvo klajo-
klis, tačiau klajoklis, kuris keliavo 
po pasaulį pirmąja klase. Užaugo 
Vilniuje, pasiturinčioje šeimoje 
(tėvas buvo prekybininkas ir reli-
gingas žydas, Toros perrašinėtojas), 
pasimokęs dailės Vilniuje, septy-
niolikmetis išvyko į Vokietiją, nuo 
1906 m. studijavo Berlyno, nuo 
1910 m. – Dresdeno dailės akade-
mijoje. Dar studentas 1908 m. pelnė 
prestižinę Maxo Liebermanno pre-
miją „Secesiono“ parodoje Berlyne. 
Užsiėmė tapyba, gerai įvaldė grafi-
kos technikas. Dresdene suartėjo 

su žymios ekspresionizmo grupės 
„Tiltas“ nariais, dalyvavo jų paro-
dose, anksti sulaukė pripažinimo. 
Kitaip nei daugelis vilniečių, XX a. 
pradžioje pasirinkusių Paryžių ir įsi-
liejusių į Ecole de Paris gretas, Segallas 
tapo vokiškojo modernizmo adeptu.

1912 m. pirmą kartą aplankė Bra-
ziliją – ne vargo ar uždarbio vejamas, 
o norėdamas pakeliauti, išvysti eg-
zotišką kraštą, kur sėkmingai buvo 
įsikūrusi jo sesuo. Grįžęs gyveno 
Vokietijoje, prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, jis kaip priešiš-
kos valstybės, Rusijos, pilietis buvo 
internuotas. Tačiau netrukus paleis-
tas, ir karo metais sugebėjo net kelis 
sykius aplankyti Vilnių, kai tokios 
kelionės buvo beveik neįmanomos, 
nes karinė valdžia drastiškai ribojo 
ir kontroliavo Oberosto gyventojų 
judėjimą.

Segallo kūryba patenka į Pirmojo 
pasaulinio karo metais atsiradusį 
ir po karo Vokietijoje suklestėjusį 
Ostjuden (vok. Rytų žydai, t.y. Rytų 
fronto teritorijoje gyvenę žydai) 
diskursą, gyvavusį iki nacių atėjimo 
į valdžią. Jo pradininkai buvo žydų 
kilmės vokiečių intelektualai, kaip 
kareiviai patekę į Rytų frontą, oku-
puotas vakarinių Rusijos imperijos 
provincijų – Lietuvos, Baltarusijos, 
Lenkijos žemes. Čia jie netikėtai 
atrado autentišką žydišką pasaulį, 
tradicijas, protėvių papročius ir ti-
kėjimą išlaikiusią bendruomenę, 
taip besiskiriančią nuo modernių, 
asimiliuotų Vakarų žydų. Tą ben-
druomenę kaip sektiną moralinį 
pavyzdį aukštino sionistinių pa-
žiūrų rašytojai Arnoldas Zweigas, 
Sammy Gronemannas, su pie-
tizmu ir atjauta jį vaizdavo dailinin-
kai Hermannas Struckas, Jacobas 
Steinhardtas, Cornelia Gurlitt ir kiti 
(juos ir Ostjuden diskursą plačiau 
nagrinėjau savo knygoje „Vilniaus 
dailė Didžiojo karo metais“). Juos 
žavėjo žydų bendruomenės dva-
sinė stiprybė ir kartu pribloškė jos 
kančios, skurdas. Susidomėjimas 
Ostjuden pasauliu buvo politinė, 
kultūrinė aktualija Vokietijoje (jai 
atliepė ir kitas žymus vilnietis Moi 
Ver, kurio fotografijų paroda dabar 
veikia Nacionalinėje dailės galeri-
joje), o Segallas pažinojo tą pasaulį 

nuo vaikystės. Jo personažus, tradi-
cinius šeimos santykius, kasdienes 
religines praktikas, vargingą buitį 
vaizdavo kūriniuose „Mano sene-
liai“, „Talmudo mokykla“, „Jaunuolis 
iš Vilniaus“, „Rabino galva“, „Šeima“, 

„Amžinieji klajokliai“ ir kt. Jo kūryba 
rodyta asmeninėje parodoje Hagene 
1919 m.; esė parodos katalogui pa-
rašė žydų kilmės vokiečių ekspresi-
onizmo rašytojas Theodoras Däu-
bleris (1924 m. aplankęs Vilnių, jis 
publikavo reportažą, labai pagarbiai 
atsiliepdamas apie Vilniaus žydus). 

Segallo kūrybos stilistika mo-
derni ir tipiška XX a. 2-ojo dešimtme-
čio vokiečių dailei: joje susipina 
ekspresionizmas, geometriškai 
kapotos formos, primityvo raiška; 
3-iajame dešimtmetyje atsiranda 
naujojo daiktiškumo bruožų. Tiek 
jo tapybos, tiek grafikos kūriniai 
pasižymi tuo pačiu charakteringu 
tipažu: deformuotos figūros di-
delėmis galvomis, mažais kūnais, 
melancholiška, skausminga veido 
išraiška. Žmonės, žadinantys em-
patiją: jautrūs, liūdni, pažeidžiami, 
nesaugūs. Tarpukario dailės kritika 
rašė, kad Segallas greta Marko Cha-
gallo yra žymiausias tapytojas, su-
gebėjęs modernia forma giliai ir įti-
kinamai perteikti žydiškumo esmę.

Pirmojo pasaulinio karo metais Se-
gallas sukūrė litografiją „Vilnius ir aš“: 
šalia autoportreto iškyla grėsmingi 

juodi miesto mūrai, gatvele slenka 
vos įžiūrimas užguitas žmogelis. Dai-
lininkui Vilnius nebuvo įspūdingos 
istorinės architektūros, romanti-
zuotos praeities miestas, kokį vaiz-
davo daugelis jo amžininkų, jam tai 
buvo niūri, slegianti vargo vieta. Po 
karo į Vilnių jis nesugrįžo. 1923 m. 
iš Berlyno persikėlė į Braziliją, kur 
rado kitokį, saulėtą, karštą pasaulį, 
iškart buvo palankiai sutiktas kaip 
naujo, modernaus meno pranašas, 
gavo užsakymų, įsijungė į tenykščio 
avangardo gretas. 1925 m. San Paule 
vedė antrą sykį; Jenny Klabin buvo 
išsilavinusi, intelektuali, didelį turtą 
paveldėjusi moteris; šeima pasistatė 
modernius namus su studija ir gy-
veno užtikrintai, pasiturimai. 1928–
1932 m. juodu praleido modernistų 
Mekoje Paryžiuje, kur 1931 m. jis su-
rengė asmeninę parodą. Tekstą jos 
katalogui parašė žydų kilmės pran-
cūzų kritikas Walteris  George (tas 
pats, kuris 1937 m. parašė įžangą ir 
Adomo Galdiko parodos Paryžiuje 
katalogui).

Braziliškoje Segallo kūryboje at-
sirado egzotikos, vietinių motyvų, 
nuo 4-ojo dešimtmečio jis pasuko 
link klasikinės, nuosaikiai realistinės 
raiškos, monochrominio, rusvo tapy-
bos kolorito, eksperimentavo tapy-
boje naudodamas smėlį. Kraupios 
žinios iš Europos, nacizmas, Antra-
sis pasaulinis karas, Holokaustas 

paskatino dailininką sukurti žy-
miausias, programines didelių 
mastelių daugiafigūres kompozici-
jas „Emigrantų laivas“, „Pogromas“, 
kurių, tiesa, Vilniaus ekspozicijoje 
neišvysime. Man parodoje didžiau-
sią įspūdį paliko grafika – nedidelio 
formato sausos adatos raižiniai iš 
serijos „Emigrantų laivas“, sukurti 
1928–1930 m. laikotarpiu. Ištisas sa-
vaites plaukdamas laivu per Atlantą 
iš Europos, Segallas piešdavo laivo 
scenas ir sukūrė socialinę, psicho-
loginę denio epopėją: stilinga besi-
linksminanti pirmos klasės publika 
gurkšnoja vyną, trečios klasės ke-
leiviai sėdi ant denio ar dėžių, su-
siglaudę, nuleidę galvas, paskendę 
ateities nežinioje. Segallas palietė 
skaudžią XX a. temą – emigraci-
jos fenomeną, masinį priverstinį 
žmonių kraustymąsi iš savo namų 
ir tėvynės, sukeltą ekonominių, po-
litinių, socialinių, ideologinių, na-
cionalinių kataklizmų. Mane šie 
dailininko raižiniai sužavėjo savo 
meistriškumu, formos minima-
lizmu ir švara, taupiu, precizišku ir 
kartu šiltu piešiniu. Pirmos klasės 
buvo ne tik Lasario Segallo kelionės 
ir gyvenimas, pirmos klasės yra ir 
jo kūryba. 

Paroda veikia iki kovo 1 d.

nebereikia? Kad grafika, kaip sa-
varankiška meno sritis, išaugo iš 
amžinų svarstymų apie tai, kas ji 
yra? Bet kokiu atveju kita projekto 
paroda turėtų kelti vien klausimus, 
tačiau jau žiūrovams. Nes ji skirta 
grafikai, kuri yra nutolusi nuo tra-
dicinio šios meno šakos supratimo 
tiek toli, kiek tik įmanoma. 

Pačia plačiausia prasme grafika 
gali būti viskas, kas yra ant ko nors 
atspausta. Atspaudas arba atspaudo 

atspaudas. Autorinės technikos, kū-
riniai, kuriuose grafika gali įsikū-
nyti ne tik plokštumoje, bet ir er-
dvėje, netgi judesyje ar garse. Ar 
tai vis dar yra grafika, kas yra at-
spaudas, kur jis – ir ar vis dar rei-
kia jo ieškoti? Kiek svarbi technika 
apskritai? „Artspaudas“ siekia su-
judinti grafikų (ir ne tik jų) ben-
druomenę ne tik parodomis, bet ir 
edukacija, kūrybinėmis dirbtuvė-
mis ir pokalbiais su autoriais. Šis 
iki pavasario truksiantis grafikos 
vietos ieškojimas prasidėjo labai 
simboliškai – Kristinos Norvilaitės 

kūrybos paroda „Braižau savo že-
mėlapį“ Vilniaus vaikų ir jaunimo 
galerijoje.

Ši menininkė, ko gero, sau se-
nokai yra atsakiusi į tekste minė-
tus klausimus. Norvilaitė grafikos 
technikas, o ypač vizitine kortele 
tapusį linoraižinį, naudoja kaip 
priemonę, o ne kaip tikslą. Kaip 
priemonę, skirtą kalbėti apie savo 
pačios gyvenimą, ir tas kalbėjimas 
apima ir plokštumą, ir erdvę, ir žai-
dimą, ir skaudų pasakojimą. Čia ir 
Andriuškevičiaus minėtoji trans-
gresija, ir ambivalentiškumas, ir 

romantinio kičo potencialas – vis-
kas išnaudota aistringam, raudo-
nam ir juodam asmeniniam kraš-
tovaizdžiui sukurti. Linoraižiniai 
atsiduria ant spintelių su durelėmis, 
kurias privaloma atidaryti, objektai 
kartais primena asmeninę kunstka-
merą, o vaizduojami motyvai – at-
pažįstamos praeities reliktus. Visa 
tai skirta tam, kad transgresyvus 
žaidimas, į kurį įtraukiamas ir žiū-
rovas, pasakotų apie tikrus, visiš-
kai nežaislinius išgyvenimus ir ne-
retai nelinksmas patirtis. Kiekviena 
patirtis suvokiama kaip atspaudas 

mūsų atmintyje ir psichikoje, o kie-
kvienas atspaudas – mūsų patirties 
ženklas. O drauge visa tai – viena 
teritorija tame meno žemėlapyje, 
kurį kiekvienas autorių, žiūrovų ir 
kritikų bendruomenės narys nuo-
lat braižo pats sau. Jo ribos ir sie-
nos nepaliaujamai kinta, o kaip tik 
tai ir yra visų įdomiausia. Grafikos 
prigimčiai būdinga daugintis. Ir 
nenuostabu, kad daugėjant raiškos 
būdų daugėja ir klausimų – tačiau 
daugėja ir bandymų į juos atsakyti. 
Takioji grafika takiojoje moderny-
bėje keičiasi tam, kad išliktų.

Atkelta iš  8  psl .

Ekspozicijos fragmentas M. Kr ikštopaitytės  nuotr .
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Jei staiga viskas sustotų
Pokalbis su menininke ir kuratore Akvile Anglickaite apie projektą „Septintą dieną upės ilsėjosi“ Šv. Jonų bažnyčioje

Emilija Vanagaitė

Šviežio dažų kvapo neskleidžian-
čioje, tačiau sąlyginai naujoje parodų 
erdvėje „Atletika“ vieną vėsų vakarą 
atidaryta paroda „Pabaigai atspari 
situacija“ (organizuota Lietuvos 
tarpdisciplininio meno kūrėjų są-
jungos). Ten rodomas filmas savo 
turiniu lyg ir flirtuoja su hibridiš-
kumo apibrėžtimi, tačiau tai tik ne-
aiškūs signalai, veikiau blaškymasis, 
lyg stroboskopas pulsuojantis įvai-
riose medijose, bet tik tiek – pul-
suojantis. Iš pirmo žvilgsnio visa 
paroda susideda iš vieno meno 
kūrinio – trumpametražio filmo. 
Tačiau kūrinys skaidosi į vis kitus 
įmanomus patalpos ir suvokimo 
kampus, yra statomas skirtingų 
menininkų, kurie sudėlioja jį pagal 
savo norus, išgyvenimus ar vizijas. 
Muzikos takelį kūrė Gailė Griciūtė, 
patį filmą – Thuy-Han Nguyen-
Chi. Po trumpos ir jaukios prakal-
bos menininkės nurodo pasiimti ir 
papildomą tekstą, parašytą Mahsos 
Saloor, taip paversdamos filmą ne-
vientisu, bet gana įtaigioje sintezėje 
keistai gyvenančiu organizmu. O 
įtaigumas ištirpsta ir pats sau prieš-
tarauja: nebematant kūrinio prieš 

akis būtų galima net svarstyti, jog 
įtaigumas egzistavo tik dėl jau mi-
nėto šalčio sukaustymo. Atidarymo 
vakarą į kūrinį pirmiausia įsigilinu 
be jokio papildomo konteksto, tik 
šaltis kauluose ir filmas priešais. 
Nuovargis gana jaukiai įsupa mane 
į tai melsvai nudažytus, tai steriliai 
baltus ir tvarkingus kadrus ir aš, re-
gis, pasiduodu savo pačios keisto-
mis prieigomis kuriamai medita-
cijai. Ten sėdėdama savaip jaučiu, 
jog kūrinys man visai patinka, bet 
jau kitą dieną suprantu, kad man 
patiko ne jis, o tik asmeninės pri-
eigos, ir peržvelgiu savo patirtį iš 
naujo, atkurdama ją iš atminties, 
tačiau ryškiai, ir eidama tam tikru 
nepasitenkinimo keliu. Suprantu, 
kad į šį kūrinį reikėtų žiūrėti per 
tris patirtis – kalbos, vaizdo, mu-
zikinės kompozicijos. Ir tuomet toji 
įtaigioji sintezė staigiai pranyksta.

Pasitelkiant kalbą kuriamas vien-
tisas naratyvas, kurį būtų galima 
tam tikra prasme pavadinti riša-
mąja medžiaga, neleidžiančia, kaip 
jau įprasta, šiuolaikinio meno gai-
valui užsivedus, pamesti esminės 
linijos ar tiesiog pasiklysti savyje, 
kitaip tariant – tekstas kuria pa-
matą, kurį lengviausia priimti kaip 
logišką sprendimą, o ne meninius 

kliedesius. Bet net ir kalba svaigina – 
girdime istoriją, pasakojamą dviem 
balsais, kone lipančiais vienas per 
kitą, vienas jų kalba vietnamietiškai, 
kitas – vokiškai, o pats tekstas išdės-
tomas ir angliškais subtitrais. Tarp šio 
esminio kalbinio trilypumo susiveja 
ir pasakojamos istorijos turinys sim-
boline prasme – vis kalbama apie tau-
tiškumo, pilietybės (ne)atsisakymą, 
kurį išgyvena istorijos herojus.

Pavadinimu „Pabaigai atspari 
situacija“ lyg ir atsakoma į klau-
simą, kurio nereikėtų užduoti, nes 
tai griauna parodos integralumą ir 
poveikį. Žvelgiant poetine akimi, 
toks kūrinys galėtų būti prilygin-
tas Andrejaus Tarkovskio filmų 
žiūrėjimui nesuprantant kalbos ir 
todėl negebant sekti turinio tikslia, 
sąmoninga trajektorija. Vertinant 
kūrinį kaip kolektyvinį darbą ar ko-
lektyvinę menininkių atmintį (pas-
taruoju vertinimu būtų galima sua-
bejoti), bendras menininkių darbas 
įtraukia ir žiūrovą – verčia jį „pri-
tempti“ save prie (ne)esančių pras-
mių, kapstytis po pavienius vaizdus, 
kurie, jei atmintis nemeluoja, ne-
buvo kurti pačios menininkės, o 
veikiau sumontuoti iš jau prieš tai 
turėtų, taip tam tikra prasme pa-
naikinant grynąsias vaizdo prasmes, 

nesukuriant vientisumo, bet ir ne-
kuriant paveikaus montažo. Verčia 
žiūrovą apsikrauti asociatyviu be-
reikšmiškumu – pasitelkus darbą 
su matomu kūriniu pasiekti kokį 
nors asmeninį sutarimą.

Gailės Griciūtės kurta muzika 
gyvena lyg ir atskirą gyvenimą, sun-
kiai suvedamą su kitomis kūrinio 
dalimis, o šis vienumos nebuvimas 
kartojasi kone visuose šio kūrinio 
elementuose. Tačiau muzika pra-
naši tuo, jog jos prigimtinis abstrak-
tumas laikui bėgant įsilieja į kitas 
medijas, o eksperimentinės muzi-
kos atveju galima ir pernelyg nerea-
guoti į pavienius garsus, jie neužgo-
žia vaizdinio ar kalbos, tik sukuria 
šiokį tokį atpažinimo džiaugsmą 
vietinio šiuolaikinio meno stebė-
tojams (ir klausytojams). Bent tiek. 

Šis kūrinys, kurį gana sunku api-
brėžti kaip filmą, neaiškiai ištrans-
liuoja tam tikrą meninę ar gyve-
nimo kaip meno (ir vice versa) 
idėją, tiesiog parodo įmanomus 
kelius kuriant kolektyvines patir-
tis, tačiau stokoja visokeriopo įtai-
gumo. Patirtį kuriantys dirgikliai 
išsisklaido nepasiekdami ir nepa-
veikdami žiūrovo, tik parodydami 
kolektyvinio meninio darbo gali-
mybes. Darbo pabaiga dar išties 

toli, o gal tas pavadinime minėtas 
„atsparumas“ ir prakeikia tą kelią?

Bet kokiu atveju paskiromis de-
talėmis lyg ir patrauklus, tačiau ne 
iki galo veikiantis mechanizmas 
teparodo įprastus meninius ir kū-
rybinius esamojo laiko procesus 
bei sprendimus, nepasiekiant už-
baigtumo. Jei idėja – kulminacijos 
bei aiškios pabaigos nebuvimas – ir 
buvo sąmoninga, ji nepaaiškėja iš-
kart, o tai lyg ir rodytų kūrinio ir / 
ar jo suponuojamos idėjos nepavei-
kumą bei neišpildymą. Be abejo, ne 
kiekvienas kūrinys turi parklupdyti 
ant kelių, tačiau geras kūrinys tu-
rėtų siekti palikti įspūdį ar minčių, 
kurias žiūrovas pasiimtų su savimi 
ar bent būtų pranašus kitais meni-
nės raiškos aspektais.

Šioje situacijoje neatrandant nei 
pabaigos, nei atsakymo, nei dide-
lio estetinio pasitenkinimo, tiesiog 
belieka pasidžiaugti tarptautiniu 
ir įvairiapusišku jaunų menininkų 
bendradarbiavimu, bet tuomet 
ir atsimušama į tą vaikystėje iš 
tėvų guodžiamai girdimą posakį: 

„Svarbu dalyvauti, o ne laimėti.“ Ir 
kiek tai guodžia? 

Būtent.
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Neužbaigtumui neatspari situacija
Paroda „Pabaigai atspari situacija“ projektų erdvėje „Atletika“

Kodėl dabar yra svarbu kurti 
patyrimą, kai jo tiek daug siūlo 
pramogų, atostogų rinka? Kuo 
šis patyrimas kitoks?

Aš į patyrimo kūrimą žvelgčiau 
ne iš pramogų industrijos pers-
pektyvos, kur yra aiškios taisyklės 
ir tikslai, o iš meno. Man pačiai 
stebint, kas vyksta šiuolaikinio vi-
zualaus meno kontekste, gerokai 
trūksta šio aspekto, dėl to pojūčio 
kūrimas ar sąlygų sudarymas pa-
tirti meno kūrinį kūnu papildo tai, 
kas šiandien vyksta meno lauke. Ta-
čiau šios parodos patyrimas neapsi-
riboja vien efekto kūrimu. Joje yra 
keletas sluoksnių, kuriuos žiūrovas, 
jei norės, galės sau atverti.

Ką mokslas, o ką menas gavo 
iš šio bendro projekto? Kaip 
vyko bendradarbiavimas?

Bendradarbiavimas vyko labiau 
kaip galimybių išbandymas. Stu-
dentai susitiko su mokslininkais 
susipažinti su jų tyrimais. Ir, ma-
nau, šioje vietoje bandyti surasti ap-
čiuopiamą naudą gana sudėtinga, 
nes svarbesnis skirtingų kontekstų 
susitikimas. Ir galbūt šiandien ne-
galėtume pasakyti, ką susitikimai 

davė mokslininkui ar menininkui, 
bet, sakyčiau, vien galimybių per-
mąstymas abiem pusėm tikrai buvo 
naudingas. 

Kodėl nutarėte patirti bažny-
čios erdvę? Pamačiusi nuo-
traukas, pirmiausia pagalvojau 
apie Šv. Kotrynos bažnyčią, ji 
dažnai tampa kultūrinių ren-
ginių erdve, matyta įvairiai 
apšviesta. Bet tada pagalvojau, 
kad bažnyčios erdvė apskritai 
yra kaip konstanta, ji turi ben-
drą vardiklį, planą, patyrimą. 
Kiek ir kaip krikščioniškasis 
kontekstas buvo svarbus jūsų 
projektui?

Bažnyčia yra ypatinga erdvė, 
pradedant architektūra ir baigiant 
funkcija. Sodrus kultūrinis, reli-
ginis jos kontekstas leidžia išeiti 
už įprasto menui balto kubo ribų 
ir kiek kitaip kreipti žiūrovo min-
tis. Tavo minima Kotrynos bažny-
čia yra geras pavyzdys, parodantis, 
kad bažnyčia, nors ir nebeveikianti 
kaip maldos namai, visgi yra išsau-
gojusi savitą atmosferą, nes ji, kaip 
erdvė, tam buvo sukurta. Ir tai ne de-
šimtmečių, o šimtmečių kūryba. Tai 

formos, kurios yra „įsirašiusios“ į 
mūsų pasąmonę. Jos negali neveikti. 
Ir tik nuo menininko, „įeinančio“ į 
šia erdvę, požiūrio ar jautrumo pri-
klauso, kokį santykį jis su ja sukurs. 

Šioje parodoje krikščioniškas, re-
liginis kontekstas yra kaip atspirties 
taškas pamąstyti apie dabar vyks-
tančius dalykus. Pavadinime mi-
nima septinta diena turi tiesioginę 
nuorodą į viską sukūrusį ir besiil-
sintį Dievą. Taip pat bažnyčia yra 
vieta, kur ši septinta diena buvo ar 
yra švenčiama. Tai yra apie poilsį ir 
sustojimą. Ir tiek pati erdvė, tiek šis 

kontekstas ir šis laikas susijungia į 
vieną visumą.

Kodėl pasirinkote upės 
metaforą? 

Mane jau seniai domino ši meta-
fora. Upės tėkmė visada asocijuojasi 
su judesiu, kaita, nepastovumu. Ši 
upės, kaip judesio, metafora labai 
stipriai įsišaknijusi į mūsų mąstymą. 
Bet kartą aptikau legendą, minimą 
rabinistiniuose tekstuose, apie upę, 
kuri šešias dienas teka, o septintą 
kaip Dievas sustoja pailsėti. Toks 
sustojusios upės įvaizdis man pa-
sirodė labai stiprus, prieštaringas 
ir tarsi apverčiantis mąstymą apie 
tai, kad kaita yra nuolatinė. Šioje 
parodoje norėjosi paklausti: o kas, 
jeigu viskas jau yra sukurta, jeigu 
staiga viskas sustotų ir ilsėtųsi, ko-
kia tai būsena, koks tai pojūtis? Ma-
nau, šiandien ypač aktualu atverti 
vaizduotę šiems klausimams.

Buvo tikrai daug žiūrovų, ne 
visi sulaukė eilės prie virtua-
lių akinių. Ką pro juos galima 
pamatyti? 

Taip, turiu prisipažinti, kad to-
kios žiūrovų gausos nesitikėjome, 

dėl to ne visiems pavyko išbandyti 
virtualios realybės akinius. Sausio 
18 d. šį nepatogumą ištaisysime. 
O kol kas galiu tik anonsuoti, ką 
per juos galima pamatyti. Tai yra 
Gailės Cijunaitytės darbas. Ši me-
nininkė dar vasarą nuskenavo visą 
Jonų bažnyčios erdvę iki smulkiau-
sių detalių. Taip pat „į kadrą“ pa-
kliuvo ir ten buvę žmonės. Vieni 
meldėsi, kiti apžiūrinėjo bažnyčią 
ar tiesiog ilsėjosi. Šį vaizdą ji dar 
kartą perdirbo ir dabar per VR aki-
nius galime pamatyti kiek pakeistą 

„realią“ akimirką ir po ją pasivaikš-
čioti. Šiame kūrinyje „susisumuoja“ 
postapokaliptinis arba vis dar besi-
kuriančios vientisos erdvės vaizdas. 

Ar kūrinys yra griežtai įvietin-
tas, ar galėtų atsidurti bet kur 
pasaulyje tinkamoje erdvėje? 

Negriežtai. Jis galėtų atsidurti bet 
kokioje kitoje pasaulio vietoje, ta-
čiau bažnytinė erdvė jam yra būtina.

Parengė Monika Krikštopaitytė

Projektas „Septintą dieną upės ilsė-
josi“ bus atviras lankytojams sausio 
18 d. 17–20 val. Šv. Jonų bažnyčioje.

R e ngė jų  nu ot r.
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Dokumentikos „Oskaras“
Aptariant kandidatus

K i n a s

Santa Lingevičiūtė, 

Ilona Vitkauskaitė

Didžiųjų apdovanojimų sezonas 
prasidėjo. Tad šįkart nuspren-
dėme aptarti „Oskarui“ nominuo-
tus dokumentinius filmus, kurie 
neretai lieka žvaigždžių spindesio 
ir triukšmo šešėlyje. Galima susi-
daryti įspūdį, kad Amerikos kino 
akademija dokumentinį kiną ver-
tina gana utilitaristiškai – svarbiau-
sia yra siunčiama žinia. Tad nieko 
keista, kad į sąrašą patekusių filmų 
temos sukasi apie tą pačią pasauliui 
nerimą keliančių politinių, ekologi-
nių, socialinių ir kitokių katastrofų / 
problemų ašį (žmogaus teises, ra-
sizmą, politinį atstovavimą). 

Pirminiame penkiolikos kandi-
datų sąraše vizualiniu požiūriu visa 
galva kitus filmus lenkė Viktoro 
Kosakovskio „Akvarelė“ („Aqu-
arela“, D. Britanija, Vokietija, Da-
nija, JAV, 2018). Ar dokumentika 
yra menas – amžinas klausimas. Ar 
Roberto J. Flaherty „Nanukas iš Šiau-
rės“ („Nanook of the North“, 1922) 
dabar jau pernelyg surežisuotas ir 
subjektyvus? Kas dokumentikoje 
turi imti viršų – autentika ar menas? 
Gal ši kino rūšis turi labiau linkti 
link britų dokumentinio kino judė-
jimo pradininko Johno Griersono 
minties, kad kinas turi būti socia-
linis, o ne estetinis, veikiantis žiū-
rovo požiūrį, stiprinantis moralinę 
atsakomybę ir suvokimą, kurstan-
tis veikti? Gal socialinis aktualumas 
ir estetiniai sprendimai neturėtų 
skambėti kaip antitezės? Juk vie-
name kūrinyje gali derėti politinė, 
etinė pozicija, subjektyvus žvilgsnis, 
eksperimentavimas forma, vaikš-
čiojimas plonyte riba tarp fakto 
ir fikcijos su užuomina, kad vie-
nos tiesos gali ir nebūti. Peržiūrė-
jus pristatytus filmus ir paskelbtą 
galutinį nominantų penketuką 
akivaizdu, kad JAV neturi doku-
mentinio kino meno tradicijos. 
Amerikiečiams labiau imponuoja 
turinys, o ne forma. Regis, ne tik 
JAV, bet ir visame pasaulyje visuo-
menei tampa per sudėtinga suvokti 
režisieriaus mintį, perteikiamą tik 
vaizdais. Tad nenuostabu, kad pas-
tarųjų metų Lietuvos kandidatai į 

„Oskarą“ – Arūno Matelio „Nuos-
tabieji lūzeriai“ ir Audriaus Stonio 

„Laiko tiltai“ – nepateko net į išplės-
tinį penkiolikos filmų sąrašą. Ne to-
kia dokumentika ten įdomi. 

Į tai dėmesį atkreipė ir Viktoras 
Kosakovskis, kurio „Akvarelė“ pa-
teko tik į pristatytųjų sąrašą. Pasak 
režisieriaus, „Akvarelė“ – tai jo at-
sakas kitiems dokumentininkams: 

„Tiek daug dėmesio skiriama tik tu-
riniui, temoms, problemoms. Atsi-
prašau, tačiau kur yra kinas?“ Re-
žisierius teigia, kad jo filmo žinutė 
labai paprasta: jeigu žmogus dingtų 

nuo Žemės paviršiaus, planeta ga-
lėtų atsikvėpti. Tad filme apie kli-
mato atšilimo padarinius (kuriuos, 
beje, ne vienas Lietuvos politikas 
vertina kaip tikėjimo klausimą), 
priešiškus santykius tarp žmogaus 
ir gamtos, vandens stichiją kalbama 
įspūdingai nufilmuotais vaizdais. 
Kaip įprasta režisieriui, filme nėra 
užkadrinio komentaro ar užrašų, 
nurodančių, kur filmuojama, tik 
retkarčiais kaip komentaras pasi-
girsta metalo muzika. Deja, abs-
trakti Kosakovskio vandens sim-
fonija gali priversti ne tik galvoti 
apie savo žmogišką menkystę, bet 
ir užliūliuoti.

Tačiau plačiau aptarsime filmus, 
patekusius į galutinį penketuką. 
Akivaizdu, kad Ljubomiras Stefa-
novas ir Tamara Kotevska taip pat 
kratosi reportažo ar žurnalistinės 
dokumentikos. Jų „Medaus šalis“ 
(„Honeyland“, „Medena zemja“, 
Makedonija, 2019) vizualumu ir 
metaforiškumu atitinka visus po-
etinės dokumentikos standartus. 
Filmo herojė – atokioje kalnų gy-
venvietėje gyvenanti Hatidzė Mura-
tova, besiverčianti laukine bitinin-
kyste. Ji su sergančia 85-erių motina 
gyvena apleistame sugriuvusiame 
kaime be elektros ir vandentiekio. 
Moterys – paskutinės kaimelio gy-
ventojos. Netrukus tikrovė reži-
sieriams pasiūlo puikų konfliktą: 
kaimynystėje įsikuria daugiavaikė 
klajoklių šeima. Nors iš pradžių 
Hatidzė džiaugiasi kompanija, su-
sidraugauja su vaikais, netrukus 
kaimynai tampa moters košmaru 
ir pradeda kelti grėsmę jos ir lauki-
nių bičių pasauliui. Akivaizdu, kad 
režisieriai mums siūlo įžvelgti ka-
pitalistinės sistemos, besaikio gam-
tos išteklių naudojimo atspindžius 

herojų gyvenime. Nepaisant perso-
nažų charizmatiškumo, daug apie 
juos iš filmo nesužinosime, pa-
slaptis liks ir apleisto kaimo isto-
rija. Vis dėlto, nepaisant gana tiks-
liai kuriamo konflikto tarp gamtos 
ritmui paklūstančios Hatidzės ir 
greito pelno siekiančių kaimynų, 
žiūrint „Medaus šalį“ sunku ne-
galvoti apie personažų gyvenimo 
sąlygas ir skurdo eksploataciją.

Rodos, Akademijos nariams 
svarbi ir geografinė kandidatų įvai-
rovė, ir, aišku, JAV problemos. Filmų 
kandidatų šalys aprėpia ne tik JAV, 
jau minėtą Makedoniją, bet ir Bra-
ziliją, Siriją. Tarp kandidatų į galu-
tinį penketuką buvo filmai „Apollo 
teatras“ („Teh Apollo“, rež. Roger 
Ross Williams) apie legendinį teatrą 
Niujorko Harleme „Apollo 11“ (rež. 
Todd Douglas Miller), pasakojan-
tis apie pirmąją žmogaus kelionę į 
Mėnulį iš sumontuotos restauruo-
tos archyvinės medžiagos; „Didžiau-
sias mažas ūkis“ („The Biggest Little 
Farm“, rež. John Chester) apie su-
tuoktinių porą, bandančią Kaliforni-
joje atkurti tobulą ekosistemą; „Di-
dysis nulaužimas“ („The Great Hack“, 
rež. Karim Amer, Jehane Noujaim) 
apie skandalą dėl „Cambridge Ana-
lytica“; „Nugriauti namą“ („Knock 
Down the House“, rež. Rachel Lears) 
apie keturias moteris, pasiryžusias 
mesti iššūkį JAV politiniam elitui. 
Bet, matyt, labiausiai amerikiečių ego 
žeidžia Kinijos kompanijų atėjimas į 
jų šalį. Tad į nominantų penketuką 
pateko filmas „Amerikietiška gamy-
kla“ („American Factory“, rež. Steven 
Bognar, Julia Reichert, JAV, 2019). 
Gali būti, jog dar ir todėl, kad tai pir-
mas Obamų poros ir jų kompanijos 

„Higher Ground Productions“ kartu 
su „Netflix“ prodiusuotas filmas. 

2016 m., užsidarius automobilių 
milžinei „General Motors“, Ohajo 
valstijoje atidaromas Kinijos įmo-
nės „Fuyao“ padalinys, gaminantis 
automobilių stiklus. Asmeniniame 
lėktuve pakeliui į JAV kalbinamas 
kinų milijardierius ir įmonės savi-
ninkas Cao Dewangas aiškina, kad 
svarbiausia ne tai, kiek jis uždirba, 
o tai, kaip amerikiečiai traktuoja 
Kiniją ir jos piliečius. Tad nenuos-
tabu, kad iš šios šalies atvežami 
keli šimtai kinų, turinčių pamo-
kyti amerikiečius dirbti. Greit pa-
aiškėja esminiai kultūrų skirtumai, 
tačiau režisieriams, regis, svarbiau 
pasakyti, kad ir vieni, ir kiti yra 
agresyvaus ir išnaudojančio kapi-
talizmo aukos, parodyti, kaip vei-
kia propaganda, ir paklausti, ar kam 
nors apskritai rūpi paprasto darbi-
ninko teisės. Vis dėlto kūrėjai sten-
giasi laikytis distancijos ir nesileisti 
į didaktiką ar antagonizmų kūrimą. 
Filmas sukurtas gana įtemptu laiku, 
ypač žinant apie dabartinį JAV ir 
Kinijos prekybos karą, tad galima 
įžvelgti ir šiokį tokį propagandinį 
jo aspektą: geriau dirbti JAV ir ska-
tinti amerikietiškų prekių pirkimą, 
antraip prisidėsite prie baisaus ki-
niško žmogaus išnaudojimo. Tačiau 
ironiškai skamba ir tai, kad filmą 
apie kapitalizmą, siaubingą atskirtį 
tarp išrinktųjų turtuolių ir vargšų 
finansavo „Netflix“ – viena turtin-
giausių dabartinės kino industrijos 
milžinių. 

Waad Al-Kateab ir Edwardo 
Wattso filmą „Mano dukrai Samai“ 
(„For Sama“, D. Britanija, Sirija, 
2019) ir jo kelionę po tarptautinius 
festivalius bei renkamus apdova-
nojimus, matyt, būtų galima ver-
tinti kaip politinį pareiškimą. Vis 
dėlto, prisimindami Kosakovskio 
klausimą „Kur yra kinas?“, jo čia 
tikrai nepamatysime. Dokumenti-
nių filmų apie karą Sirijoje pasta-
ruoju metu nors vežimu vežk. Ta-
čiau kalbėti apie juos kritiškai šiame 
politkorektiškame pasaulyje lyg ir 
negražu. Kita vertus, žiūrovas jau 
tiek prisižiūrėjęs karo vaizdų, kad 
jį paveikti dar vienu reportažu iš 
Alepo be galo sunku – jų gausa mus 
paprasčiausiai atbukino. Žiūrint šį 
filmą kilo dvejopi jausmai, kaip ir 
ankstesnį, taip pat nominuotą „Os-
karui“, „Paskutinį žmogų Alepe“ 
(„Last Men in Allepo“, rež. Feras 
Fayyad). Net nekyla abejonių, kad 
filmo „Mano dukrai Samai“ kūrėjus 
vedė kilnūs tikslai, tačiau prasimuša 
ir manipuliavimas žiūrovu. Supran-
tama, kad tokiomis sąlygomis pro-
fesionaliai filmuoti neįmanoma, 
tačiau režisierė, rodos, apskritai 

nemoka elgtis nei su kamera, nei 
priešais kamerą. Tokiu atveju ga-
lėtų pasitarnauti stipri dramatur-
gija, kurios filme, deja, nėra. Tad 
žiūrovai dar kartą padejuos, kaip 
Sirijoje baisu, tačiau kitą dieną vėl 
gyvens savo ramų gyvenimą, nes 
šis filmas tikrai neprivers Vakarų 
pasaulio išeiti į gatves.

Ne šiaip sau paminėjome „Pa-
skutinį žmogų Alepe“, mat ir nau-
jausias jo režisieriaus filmas „Urvas“ 
(„The Cave“, Danija, Vokietija, JAV, 
Sirija, Kataras, 2019) – tarp nomi-
nantų. Reikia manyti, kad Feraso 
Fayyado intencijos irgi kilnios, bet 
kartu atrodo, kad jis šiek tiek nau-
dojasi Sirijos žmonių tragedija. Gal 
tai nuskambės nemaloniai, tačiau 
kodėl panašūs filmai, kad pasiektų 
kuo platesnę pasaulio bendruo-
menę, nededami tiesiog į „You-
Tube“ platformą, kur juos gali pa-
matyti bet kas? Ir „Žmogų Alepe“, 
ir šį pristato pardavimo ir platinimo 
kompanijos, kurios kiną traktuoja 
tik kaip verslą...

Iš visų kandidatų labiausiai iš-
siskiria Petros Costos „Demo-
kratijos pakrašty“ („The Edge of 
Democracy“, „Democracia em 
vertigem“, Brazilija, 2019) – poli-
tinis trileris ir epas, pasakojantis 
apie kairiųjų politikų Brazilijoje 
pergalę, šalies prezidentu tapus 
Luizui Inácio Lulai da Silvai, apie 
dešiniųjų politinių jėgų ir kapitalo 
sąmokslą bei susidorojimą, apie 
korupcijos skandalus, piktnaudžia-
vimą valdžia, epochinius valdžios 
ir ideologijos poslinkius tiek Pietų 
Amerikoje, tiek visame pasaulyje. 
Filme analizuojamos aplinkybės ir 
įvykiai, kai vienam prezidentui pa-
skelbiama apkalta, kitas įkalinamas, 
o visa šalis pakrypsta link autorita-
rizmo. Costa – kruopšti ir atkakli 
faktų „atkasinėtoja“ bei įvykių in-
terpretatorė, puikiai naviguojanti 
politiniame šalies kraštovaizdyje. 
Kartu režisierė meistriškai derina 
analitinę ir asmeninę perspektyvą, 
savo šeimos istoriją pasakodama 
paraleliai su Brazilijos demokrati-
jos iškilimu ir grėsmingu jos irimu 
pastaraisiais metais. Regis, filmas 
vedamas dviejų jėgų: Costos susi-
rūpinimo dėl šalies ir jos demokra-
tinės sistemos ateities bei analitinio 
aiškumo poreikio katastrofos įkarš-
tyje. Nors akivaizdu, kuriai pusei re-
žisierė jaučia simpatijas, šis subjek-
tyvumas nekiša kojos pasakojamos 
istorijos kokybei. 

Piktos kino kritikės

„Amerikietiška gamykla“

„Medaus šalis“

„Akvarelė“
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Kai laikai ima švinkti
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Italija, 1966-ieji. Džiazo trimiti-
ninkas Chetas Bakeris atsidūrė ka-
lėjime. Jį kankina haliucinacijos... 
Taip prasideda kanadiečio Robert’o 
Budreau filmas „Gimęs liūdėti“ 
(„LRT Plius“, 23 d. 21.33), iškart pa-
reiškiantis, kad nuostabiausios me-
lodijos gimsta iš skausmo, kraujo ir 
purvo. Iš narkotikų ir meilės.Tokių 
filmų buvo daug. Tačiau ir Budreau 
nelabai nutolsta nuo šio apie džiazo 
muzikantus pasakojančio kino 

„kanono“. Kai 1988-aisiais Bakeris 
Amsterdame iššoko pro viešbučio 
langą, vis dar buvo priklausomas 
nuo narkotikų. 

Iš pradžių „Gimęs liūdėti“, ku-
riame trimitininką vaidina Ethanas 
Hawke’as, buvo pavadintas siaurai 
auditorijai skirtu biografiniu filmu, 
bet, regis, džiazo gerbėjų vis dar 
yra daugiau, nei manoma. Tačiau 

„Gimęs liūdėti“ neprimena tradi-
cinių biografinių filmų, kuriuose 
pagrindinio herojaus gyvenimas 
rodomas nuo vystyklų iki pasku-
tinės akimirkos. Budreau greitai 
juda tarp pagrindinių muzikanto 
gyvenimo įvykių ir vietų, į rea-
lybę nuolat įsiveržia prisiminimai 
ir fantazijos, o biografiniai faktai 
virsta mitais. Tačiau viena prieš-
taringiausių XX a. kultūros figūrų 
filme pateikiama su tikru tragizmu. 
Juk Bakeris neatsitiktinai buvo va-
dinamas „džiazo Jamesu Deanu“: 
nors mirė 59-erių, gyveno greitai, 
naikindamas save. 

Budreau ir Hawke’as rodo ir 
Bakerio nuopuolį, ir triumfo aki-
mirkas, primena, kad juodaodžiai 
džiazo muzikantai žiūrėjo į kolegą 
šiek tiek iš aukšto, nes melancho-
liška Bakerio muzika jiems atrodė 
pernelyg saldi, o kompozicijų 
struktūra – primityvi. 

Žinoma, didžioji filmo dalis lai-
kosi ant Hawke’o pečių. Jis norėjo 
suvaidinti Bakerį dar prieš dvide-
šimt metų, bet tada jiems su Ri-
chardu Linklateriu nepavyko su-
rinkti pinigų.

Ne tik kino kūrėjai seniai žino, 
kad žudikų maniakų istorijos – pa-
čios perkamiausios ir žiūrimiausios. 
Joe Berligerio filmas „Žavusis žu-
dikas Tedas Bandis“ (LNK, 20 d. 
22.30), regis, yra naujausias iš visų 
apie šį pabaisą sukurtų filmų, jis pa-
sirodė pernai. Tedo Bundy teismo 
procesas – pirmas, apie kurį taip 
plačiai pasakojo televizija, ir tai su-
prantama, nes žudikas tikrai buvo 
žavus, iškalbingas vyras, ir dar stu-
dijavo teisę. Filme jį vaidina Zacas 
Efronas. Vos pasirodęs, „Žavusis 
žudikas Tedas Bandis“ sulaukė kal-
tinimų, kad žudikas romantizuo-
jamas ir tai įžeidžia šimtų jo aukų 
atminimą, juolab kad visi siaubingi 
Bundy nusikaltimai tarsi lieka už 
kadro. Manau, kad filmas labiau 
sudomins tuos, kurie nieko apie 
Bundy nėra girdėję ir mėgsta fil-
mus su retro prieskoniu apie 8-ojo 
bei 9-ojo dešimtmečio JAV. 

Sunku sekti austrų režisieriaus 
Stefano Ruzowitzky, kuris 2008 m. 
pelnė „Oskarą“ už istorinę krimina-
linę dramą „Pinigų padirbinėtojai“ 
apie nacių konclageriuose gamin-
tus padirbtus pinigus, kūrybą. Nors 
filmų nedaug, jie patys įvairiausi: 
siaubo, mokslinės fantastikos, ana-
lizuojantys Holokausto vykdytojų 
mentalitetą, pasakos. 

LNK (21 d. 22.30) parodys JAV 
sukurtus Ruzowitzky „Spąstus“ 
(2012), kuriuose pagrindinius vaidme-
nis sukūrė Ericas Bana, Olivia 
Wilde ir Charlie Hunnamas. Pir-
miausia siūlau filmą žiūrėti tiems, 
kurie pasiilgo sniego. Jo bus daug 
(kanadietiško) ir pačiais įvairiau-
siais rakursais. Filmo personažus 
sieja kraujo ryšiai, tarp jų ir ne-
malonūs, pavojingi, sukeliantys 
traumą. Ką tik apiplėšę kazino ir 
išsikrapštę iš kelyje apsivertusios 
mašinos, brolis ir sesuo nuspren-
džia atskirai keliauti namo. Brolis 
pasikliauja šautuvu, sesuo pasinau-
doja pavėžėti sutikusiu boksininku, 
kuris ką tik vos neužmušė savo va-
dybininko ir vyksta pasveikinti tėvų 
Padėkos dienos proga. Atvykus 
mergina prisistato kaip boksininko 
žmona. Tačiau prieš tai namuose 
jau pasirodė jos brolis, o netrukus 
atvyks ir plėšikų ieškanti vietos še-
rifo duktė. Trumpai tariant, laukia 
film noir balto sniego fone.

Kito austro Nikolauso Leytne-
rio filmo „Tabakininkas“ („LRT 

Plius“, šįvakar, 17 d. 21.30) isto-
rija girdėta (ar skaityta) ne kartą: 
jaunuolis atvyksta iš provincijos į 
didelį miestą, mokosi amato ir gy-
venimo paslapčių, patiria pirmąją 
meilę ir kitas iniciacijas. Šįkart 
tai 4-ojo dešimtmečio pabaigos 
Viena, netrukus prieš prijungiant 
Austriją prie Trečiojo reicho. Filmo 
pradžioje pagrindinio veikėjo sto-
tyje sutikta iš pirmo žvilgsnio be-
protė moteris sako: „Tai dvokiantys 
laikai.“

Didžioji istorija įsibraus į Franco 
(Simon Morzé) gyvenimą, jo santy-
kius su čeke Anežka (Emma Dro-
gunova), jo darbą tabako parduotu-
vėlėje (ar dar prisimenate tokias?). 
Čia galima nusipirkti ne tik tabako 
gaminių, bet ir įvairių dienraščių, o 
nelegaliai – ir pornografijos. Pirkė-
jai patys įvairiausi, tarp jų net pro-
fesorius Sigmundas Freudas (regis, 
vienas paskutinių Bruno Ganzo 
vaidmenų).

Freudas filme – senųjų laikų, kai 
kavinės, menininkai, rašytojai ir 

mokslininkai pavertė Vieną viena 
pasaulio kultūros sostinių, simbo-
lis. Pirmą smūgį tiems laikams su-
davė Pirmasis pasaulinis karas, an-
trą – Austrijos Respublikos žlugimas 
1934-aisiais, trečią ir paskutinį – Hitleris. 
Kitas šios epchos reliktas filme – krau-
tuvėlės savininkas Otas (Johannes 
Krisch), karo veteranas, kuris nieko 
neteisia, pripažįsta teisę į išmintin-
gus malonumus, asmeninio gyve-
nimo šventumą ir netoleruoja tik 
nacių bei jų antisemitizmo.

„Tabakininkas“ įtikinamai rodo, 
kaip žlunga gana laisva visuomenė: 
užtenka tik išlaisvinti žmonėse tū-
nančius demonus. Visai nedaug 
reikia, kad vienas žmogus ar jų 
grupė – žydai, komunistai – virstų 
simbolinės ar realios prievartos 
objektais. Tuo, man regis, „Ta-
bakininkas“ ir aktualus, nors, be 
abejo, buvo vertas daug geresnio 
režisieriaus.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Gimęs liūdėti“

Živilė Pipinytė 

Vienas didžiųjų italų kino kū-
rėjų Marco Bellocchio debiutavo 
1965-aisiais. Tada jo filmas „Kumš-
čiai kišenėse“ vieniems tapo naujojo 
italų kino maišto simboliu, kitiems – 
Vakarų kultūros degradavimo įro-
dymu. Bėgant metams Bellocchio 
požiūris į kiną, visuomenę ar poli-
tiką, regis, nepasikeitė. Kad režisie-
rius ir toliau lieka ironiškas Italijos 
visuomenės kritikas, įrodo ir pernai 
Kanų kino festivalio konkurse paro-
dytas jo filmas „Mafijos išdavikas“ 
(„Il Traditore“, Brazilija, Prancūzija, 
Vokietija, Italija, 2019). Filmo veiks-
mas apima maždaug 1960–2000 m. 
laikotarpį, jis ilgas – trunka dvi su 
puse valandos, bet jam pasibaigus 
pamaniau, kad gal nurodant trukmę 
įsivėlė klaida. Tik paskui supratau, 
kad Bellocchio – iš tų profesionalų, 
kurių elegantiškas amatas ne vienam 
šių dienų kino kūrėjui galėtų tapti 
puikia pamoka, kaip kurti ir pras-
mingą, ir nenuobodų kiną. 

„Mafijos išdaviko“ pagrindinis 
veikėjas – iš tikrųjų gyvenęs Tom-
maso Buscetta, Sicilijos „La Cosa 

Nostra“ narys, bene labiausiai prisi-
dėjęs prie jos žlugimo. Daugelio jis 
iki šiol vadinamas išdaviku, tačiau 
filmo pavadinimas atspindi, saky-
čiau, ironišką režisieriaus požiūrį. 
Juk Buscetta sutiko liudyti prieš 
mafiją, jo žodžiais tariant, tada, kai 
pamatė, kad jo bendražygiai išdavė 

„Sicilijos vertybes“ ir pradėjo žudyti 
moteris, senius, vaikus, nes vienin-
teliu jų tikslu tapo pelnas. Belloc-
chio, žinoma, nepamiršta parodyti, 
kad mafija turėjo savo žmonių ne 
tik parlamente, bet ir aukščiausioje 
Italijos valdžioje.

Filmo pradžia primena repor-
tažą: susipažįstame su daugybe 
veikėjų, Tomazo klano ir šeimos 
narių, girdime daug informacijos, 
faktų. Juos režisierius rodo tam, kad 
vėliau nereikėtų spėlioti, kodėl To-
mazo ryžosi liudyti teisme. Tačiau 
pamažu Bellocchio ir aktorius Pier-
francesco Favino pradeda pasakoti 
labai asmenišką Tomazo transfor-
macijos istoriją. Ji susideda ne tik 
iš niekingojo Toto Riino sulaužytų 
susitarimų, Siciliją užliejusio kraujo 
ar į Braziliją persikėlusio Tomazo 
kankinimų, nors ore nufilmuota 

scena, kai viename sraigtasparnyje 
sėdintis žiauriai sumuštas pagrin-
dinis veikėjas mato, kaip jo žmoną 
policininkai iškiša pro priešais 
skrendančio sraigtasparnio duris 
ir rodo Tomazui, kad tuoj išmes ją į 
jūrą, o fone skamba populiari 8-ojo 
dešimtmečio daina apie meilę, iš-
lieka tikrai ilgam. 

Būtent vidinė transformacija ir 
privers italams perduotą Tomazą 
pasakyti teisėjui (tai buvo legen-
dinis Giovanni Falcone, kurį filme 
suvaidino Fausto Russo Alesi), kad 
jis liudys teisme. Beje, Falcone ti-
kėjo, kad „La Cosa Nostra“ žlugs, 
kai prabils nors vienas jos narys. 
Sakyčiau, kad būtent tada „Mafi-
jos išdavike“ pirmąkart nuskamba 
romantiška gaida, kuri filme tik stiprės, 
ir kartais atrodys net amoralu taip 
gėrėtis filmo personažu (tikrai tai 
pajutau). Favino – nuostabus akto-
rius. Jo vaidinamas Tomazo, išdi-
džiai gyvenimo smūgius pakelian-
tis milžiniškos valios žmogus, net 
priartėjęs prie savižudybės išlieka 
savimi, nors aktorius nevengia ir 
pasišaipyti iš savo personažo, jo 
tradicinio „itališkumo“. Tačiau kai 

filmo pabaigoje pasirodys tikrojo 
dainuojančio Buscettos home video, 
taps galutinai aišku, koks tai didis 
ir tragiškas vaidmuo. 

Kita vertus, tą romantišką To-
mazo aurą tik sustiprina teismo sce-
nos, kurios, nepaisant jų dokumen-
tiškumo ir tiksliai atkurtos proceso 
vietos bei eigos, primena groteską 
ar net operą (muzika filme – svar-
bus „veikėjas“). Kai teisiamieji (pagal 
Buscettos parodymus už grotų pa-
teko keturi šimtai) visaip tyčiojasi iš 
Tomazo, sėdinčio už neperšaunamo 
stiklo sienos, nusirenginėja nuogai, 
rėkia, vaiposi, o paskui į salę rėk-
damos įsiveržia jų moterys, jis tikrai 
primena romantišką kovotoją. Juoba 
kad tie grasinimai, riksmai ir paty-
čios trunka ne vienus metus, o Bel-
locchio tai iliustruoja Piotro Čai-
kovskio „Mažųjų gulbių šokiu“.

Be abejo, šviesios režisieriaus 
ironijos momentai tik paryškina 
filmo ištarmės dviprasmiškumą, 
kurį ypač malonu stebėti scenose, 
rodančiose Tomazo ir šeimos gyve-
nimą JAV, kur jie persikėlė pakeitę 
tapatybę. Bellocchio nekuria kažko 
panašaus į amerikiečių gangsterių 
epus, kad ir Franciso Fordo Coppo-
los „Krikštatėvį“. Jam svetimas ame-
rikietiškas didaktiškumas. Užtat po 

„Mafijos išdaviko“ atmintyje lieka 
ne moralas, bet parabole virtęs To-
mazo gyvenimo įvykis, kai 1963-iai-
siais jam pirmąkart reikėjo nužu-
dyti žmogų, bet šis prisidengė savo 
sūnumi ir nuo tada tas visada buvo 
šalia tėvo. Jų pasirodymas Tomazo 
prisiminimuose, sapnuose, o gal 
fantazijose skamba kaip klausimas, 
į kurį turi atsakyti pats žiūrovas.

Istorijos groteskas
Nauji filmai – „Mafijos išdavikas“

„Mafijos išdavikas“
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(Anti)herojai?
Kauno miesto kamerinio teatro premjera

T e a t r a s
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mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Miglė Munderzbakaitė

Kauno miesto kamerinio teatro 
spektaklis „Superherojai“ – tikrų 
paauglių istorijų koliažas, skirtas 
tikslinei auditorijai, jaunajai kar-
tai, bei jos problemų permąstymui, 
(savi)refleksijai.

Režisierė Loreta Vaskova ir dra-
maturgė Gabrielė Labanauskaitė 
atliko tyrimą: ėmė interviu iš skir-
tingai socialinei aplinkai atsto-
vaujančių paauglių, gyvenančių 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Jų pa-
sakojimai tapo spektaklyje kuriamų 
situacijų pagrindu. Rašydama 
teatrui Labanauskaitė dažnai ku-
ria tekstus iš tyrimo būdu surink-
tos medžiagos ir renkasi socialiai 
jautrias temas: prieš keletą metų 
Kaune kartu su režisieriumi Vidu 
Bareikiu sukūrė moterų homosek-
sualumą ir jo priėmimą reflektuo-
jančias „Žalgires“, Šiauliuose su 
Monika Klimaite žiaurumo ir agre-
sijos formas analizavo spektaklyje 

„Išrinktieji“. O kūrinio „Superhe-
rojai“ pavadinimas pasiskolintas iš 
komiksų, į juos dramaturgė gręžiasi 
ne pirmą kartą – ji rašė libretą re-
žisierės Dr. GoraParasit komiksų 
operai „Alfa“, transformavusiai jų 
estetiką teatro scenai.

Bendradarbiaudamos spektaklio 
kūrėjos iš atrinktų pasakojimų iš-
grynina pagrindines paauglius ka-
muojančias problemas ir jiems ak-
tualias temas. Daugiausia dėmesio 
sutelkiama į santykių temą: santy-
kius su tėvais, draugais (priešais) 
bei pirmuosius romantinius ryšius. 
Pasak kūrėjų, spektaklyje siekiama 
parodyti skirtingiems požiūriams 
atstovaujančius paauglius. Nors 
scenoje kuriami itin kontrastingi 

„personažai“ – nuo moksliuko iki 
žiauraus nusikaltėlio, – tačiau, kaip 
jau darosi įprasta, dominuoja sun-
kesnių problemų turintys paaugliai 
bei šių „herojų“ aplinka: alkoholiz-
mas, narkotikai, fizinis bei psicho-
loginis smurtas šeimoje ir už jos 
ribų, socializacijos centrai, nuola-
tinis „bendravimas“ su policija ir 

galiausiai kalėjimas. Norisi tikėti, 
kad šie paaugliai nėra ir netaps 
dominuojančia mūsų visuomenės 
grupe, nors dėl jų poelgių apie juos 
kalbama daugiausia. Įsivaizduojant 
potencialų šio spektaklio žiūrovą, 
paauglį, kuriam skiriamos šios isto-
rijos, vargu ar galima tikėtis, kad jis 
priklausys būtent minėtai aplinkai. 
(Nekalbant apie pavienius atvejus, 
kai į spektaklį atkeliaus mokytojų 
ar kitų įstaigų atstovų lydimos jų 
grupės.)

Žiaurumo ir negatyvumo pri-
sodrintos istorijos, reikia pripa-
žinti, artimesnės ir patrauklesnės 
teatrinei raiškai nei, sakykime, sun-
kiau apčiuopiami maratonus orga-
nizuojančių ar bibliotekoje dienas 
leidžiančių paauglių problemų 
niuansai. Polinkis į kraštutinumus 
būdingas daugeliui skirtingas socia-
lines grupes reflektuojančių spek-
taklių. Tarkim, jeigu kalbama apie 
emigrantus, tai dažniausiai ben-
draujančius tik keiksmažodžiais, 
vemiančius per kelto bortą arba 
miegančius po tiltu kartoninėje dė-
žėje. Vėl kyla klausimas, ar jie pa-
tys tampa spektaklio auditorija, ar 
jų gyvenimo tragedijas stebi tik tie, 
kurie save suvokia kaip gerokai pra-
našesnius. Grįžkime prie „Super-
herojų“: gali nutikti, kad palankes-
nei socialinei aplinkai priklausantis 
spektaklio žiūrovas šiose istorijose 
matys ne save, bet šalia esančio ben-
draklasio, tapusio mokyklos (anti)
herojumi, projekciją. Tai gali sukelti 
empatiją, bet taip pat ir reakciją: 

„žiūrėk, čia kaip tas iš spektaklio“.
Žinoma, spektaklyje prisilie-

čiama ir prie universalesnių, dides-
nei daliai paauglių aktualių temų. 
Tarkim, socialiniuose tinkluose ro-
mantiškam santykiui užmegzti var-
tojama specifinė, lakoniška kalba 
atpažįstama ir artima daugeliui 
žiūrovų. Panašių reakcijų sulaukė 
ir vienos iš veikėjų istorija apie per-
nelyg liberalių pažiūrų tėvus bei pa-
tiriamą nejaukumą, jiems bandant 
itin atvirai bendrauti.

Kadangi spektaklis sudarytas 
daugiausia iš autentiškų istorijų, 

buvo netikėta girdėti itin skirtin-
gas paauglių „kalbas“, matyt, nu-
lemtas ne tik socialinės aplinkos, 
bet ir geografinės vietovės. Kai ku-
rie pasisakymai („durnas kvadratu“; 

„nieko negirdžiu, per radiją kalbu“) 
skamba kaip citatos iš kelių dešimtme-
čių praeities. Kitais atvejais sakiniai 
atrodo neorganiški: „nu, tipo, mes 
gėrėm alkoholinius gėrimus“, „pa-
siūlė (...) psichotropinių“. Tokiame 
tekste išliko per interviu apklaus-
tųjų noras pateikti save iš „taisyklin-
gesnės“ pusės.

Skirtingų istorijų herojus spek-
taklyje kuria jaunosios kartos akto-
riai Kamilė Petruškevičiūtė, Mantas 
Bendžius ir Šarūnas Januškevičius. 
Situacijų, dialogų bei monologų 
gausą jie perteikia gyvai ir nuosekliai, 
kurdami skirtingas istorijų nuotai-
kas: nuo tarp socializacijos centrų ir 
globėjos namų migruojančios pa-
auglės atvejo, teismo proceso ins-
cenizacijos iki merginų konflikto, 
įvilkto į vesterno žanrą. Emilijos Vi-
šinskaitės sukurtoje erdvėje vyks-
tančias skirtingas scenas atskiria 
bendras kompozitoriaus Domi-
nyko Digimo, šviesų dailininko 
Tomo Zinkaus ir choreografės In-
drės Puišytės-Šidlauskienės darbas, 
kiekvienai situacijai sukuriantis 
įtraukiantį ritmą. Spektaklyje greta 
teksto nemažai dėmesio skiriama ir 
aktorių judesio raiškai bei jų atlie-
kamiems muzikiniams fragmen-
tams. Dainų pasirinkimai, kaip ir 
istorijos, pasižymi kontrastingumu: 
nuo Johno Denverio iki Mikos. 

Apskritai personažų istorijos bei 
jų gyvenimo fragmentai pertei-
kiami be vertinimo, kritikos, reži-
sierės ar aktoriaus asmeninio po-
žiūrio į paauglių veiksmus, tačiau 
kai kuriose scenose jaučiamas ki-
toks aktorių santykis su kuriamais 

„herojais“: ironiškas žvilgsnis, kar-
tais peraugantis net į parodiją. 

Vis dar mažai dėmesio sulau-
kiančiai, dažnai teatro erdves ap-
lenkiančiai paauglių auditorijai 
skirto spektaklio „Superherojai“ 
forma patraukli, aiški ir nereika-
laujanti išankstinio pasirengimo. 

Mantas Bendžius spektaklyje „Superherojai“ D. A li ša usko  nu ot r.
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nius : Vaga, 2019. – 374, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-01982-3 (įr.)

Karalienė Barbora : istorinis romanas / Edmundas Malūkas. – Panevėžys : Magilė, 2019. – 
410, [6] p. : portr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-9986-956-38-9 (įr.)

Kiekvienas žmogus : [romanas] / Philip Roth ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – 
Vilnius : Vaga, 2019. – 139, [4] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-5-415-02570-1 (įr.)

Komandoro nužudymas : romanas / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Gabija En-
ciūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]-    . – (Įr.)

[D.] 1, Iškilusių idėjų antologija. – [2019]. – 495, [1] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 
978-609-479-276-2

Kombinio moteris : romanas / Sayaka Murata ; iš japonų kalbos vertė Gabija Čepulionytė. – 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 141, [1] p. + 1 lap.. – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-609-480-124-2 (įr.)

Laikinos būtybės ir kitos psichoterapinės istorijos / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Ieva 
Šimkuvienė. – Vilnius : Vaga, 2019. – 203, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-
02382-0 (įr.)

Lyrika / Marcelijus Martinaitis ; sudarytojai Marcelijus Martinaitis ir Gintaras Bleizgys. – 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 205, [6] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 
978-609-480-120-4

Mano vardas – Marytė : romanas / Alvydas Šlepikas. – 9-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, [2019]. – 207, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-39-903-2 (įr.)

Melagis ant kušetės : romanas / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – 
Vilnius : Vaga, 2019. – 445, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-01950-2 (įr.)

Nurodymai žengiantiems į pragarą : [romanas] / Doris Lessing ; iš anglų kalbos vertė Aušra 
Stanaitytė-Karsokienė. – Vilnius : Vaga, 2019. – 302, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-
5-415-02573-2 (įr.)

Pienininkas : [romanas] / Anna Burns ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – 
Vilnius : Sofoklis, 2019. – 383, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-313-8 (įr.)

Pilna burna paukščių : [apsakymai] / Samanta Schweblin ; iš ispanų kalbos vertė Augustė 
Čebelytė-Matulevičienė. – Vilnius : Sofoklis, 2019. – 190, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-444-307-7 (įr.)

Puikus naujas pasaulis : romanas / Aldous Huxley ; iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvai-
tis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 262, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-9986-39-835-6 (įr.)

Randai : romanas / Auður Ava Ólafsdóttir ; iš islandų kalbos vertė Rasa Ruseckienė. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 207, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-480-121-1 (įr.)

Raudonasis gyvsidabris : romanas / Arno Jundze ; iš latvių kalbos vertė Jurgis Banevičius. – 
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 519, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 
978-609-480-122-8 (įr.)

Rupaus malimo : romanas apie žmonių likimus Mažojoje Lietuvoje / Nijolė Kliukaitė-Kepe-
nienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 150, [1] p.. – Tiražas 800 
egz.. – ISBN 978-609-480-117-4 (įr.)

Siegfried Immerselbe atsinaujina : [mokslinės fantastikos romanas] : [fantastinė tarpukario 
satyra] / Ignas Šeinius. – Vilnius : Vaga, 2019. – 250, [5] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-
5-415-02571-8 (įr.)

Tu : [trileris] / Caroline Kepnes ; iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. – Vilnius : Sofo-
klis, 2019. – 446, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-309-1 (įr.)

Vietoj dienoraščio, 1976–1983 / Juozas Baltušis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
kla, [2019]. – 1300, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-480-116-7 (įr.)

Viskas, ko neprisimenu : romanas / Jonas Hassen Khemiri ; iš švedų kalbos vertė Raimonda 
Jonkutė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 301, [1] p.. – Tiražas 1500 
egz.. – ISBN 978-609-480-119-8 (įr.)

Žemuogių pievelė ; Sekmadienio vaikas ; Rudens sonata / Ingmar Bergman ; iš švedų kalbos 
vertė Zita Mažeikaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]. – 268, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-480-118-1 (įr.)
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Sausio 17–26
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Lietuvos plakato klasiką ir istoriją reprezentuojantis Juozas Galkus su-
rengė išsamią parodą „Ne tik gatvei...“ Taikomosios dailės ir dizaino mu-
ziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius), jos reikėtų nepraleisti. Rodomi ne tik 
plakatai, bet ir jų eskizai, niekada neatspausti darbai. Atrodo, kad vadi-
namasis Arsenalas tampa ryškia aktualių didesnės apimties parodų erdve. 
Galkaus paroda veikia iki balandžio 12 dienos.

Muzika

Sausio 22 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje skambės opusai iš 
kamerinės muzikos aukso fondo. Valstybinis Vilniaus kvartetas muzikuoja 
su jaunais talentingais muzikantais: tarptautinių konkursų laureatu, pres-
tižinės Londono agentūros „City Music Foundation“ globojamu pianistu 
Roku Valuntoniu ir kontrabosininku, Lietuvos nacionalinio ir Kauno 
simfoninių orkestrų muzikantu Dainiumi Rudvaliu. Kartu jie atlieka vieną 
ryškiausių Felixo Mendelssohno-Bartholdy kamerinių kūrinių – Fortepijoninį 
sekstetą D-dur, op. 110. Koncerte skambės ir Valstybinio Vilniaus kvarteto 
atliekamas kito nemaraus romantiko – Johanneso Brahmso – Styginių 
kvartetas Nr. 1, op. 51 c-moll.

Teatras

Sausio 19 d. ir vasario 17, 20 d. Oskaro Koršunovo teatre rodomas spek-
taklis „Mongolija“. Dariaus Gumausko režisuotame kūrinyje klausiama: 

„Kodėl žmonės su Dauno sindromu gyvena atskiruose „getuose“ arba užda-
ryti butuose nuo vaikystės iki pat senatvės? Kodėl gatvėje sutikę Dauno ar 
kitą sindromą turintį žmogų dažniausiai sutrinkame, o vaikams liepiame 
nežiūrėti į juos, nes negalime atsakyti į jų klausimą, kodėl tas žmogus „ki-
toks“?“ Asmeninėmis patirtimis paremtame spektaklyje, tyrinėjančiame 
draugystę ir kitoniškumą, vaidina Darius Gumauskas ir Andrius Alešiūnas.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos 
dailės ekspozicija 
Fotografijų paroda „Moï Ver: Moišė Ravi-
vas-Vorobeičikas. Modernybės montažai“
iki 26 d. – paroda „Dirbtuvė. Kūrinio ge-
nezė. Augustinas Savickas“, skirta Augus-
tino Savicko šimtosioms gimimo metinėms

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 26 d. – paroda „Artur Grottger. „Litua-
nia“. 1863–1864 metų sukilimas Lietuvoje“

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
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Vlado Žiliaus (1939–2012) paroda „Atmin-
ties spalvos“

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
Rodo Dovydėno paroda „3 keramikos isro-
tijos: asmeninio požiūrio paieška“

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir 
ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda
Tarptautinė paroda „200 batų – 700 metų“ 

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

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Ekspozicija „Dangaus miestas. Vilniaus 
vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo 
muziejaus rinkiniuose“ 
Paroda „Šiuolaikinio meno keliai į bažny-
čias: 1990–2019“ 
Paroda „Bažnytinio paveldo muziejaus 
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
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 18 d. – paroda „Keliaujančios raidės ’19: 
Uroboras“

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Paroda „Hot“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Joanos Kairienės paroda „Kitas kailis“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Rimvydo Kepežinsko kūrybos paroda 

„Logorėja“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 25 d. – Algio Griškevičiaus paroda „Jų 
apeigos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Mikko Waltari fotografijų paroda „Doku-
mentinis spektaklis“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Adelės Pukelytės kūrybos paroda „Dvi lini-
jos, trys žalios ir mėlyna“ 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 24 d. – tarptautinė šiuolaikinio dizaino 
paroda „Budrūs daiktai“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 25 d. – Karinos Kazlauskaitės paroda 

„Gamta kaip žaislas“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų moky-
klos absolventų paroda „Tai tiek“
Grupinė stiklo studijos moksleivių paroda 

„Nebūtinai, bet labai“ 
Algimanto Stanislovo Kliaugos paroda „Ta-
patybės ženklai“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Rimo Sakalausko muzikinių 3D videokūri-
nių ir vaizdo klipų paroda „Dispozicija“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Angelinos Banytės kūrybos paroda „Monu-
mentalumas tyloje“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Mindaugo Norkaus fotoparoda „Akimirkos“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 25 d. – Solomono Teitelbaumo tapy-
bos paroda „Dieviško prado paieškos prie 
Baltijos“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 18 d. – Michalinos Bigaj paroda „Įsimi-
niau, tai neturėjo kvapo“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 19 d. – Sauliaus Grigoravičiaus paroda-
instaliacija „Dvi saulutės“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „XS / Studentų lėlių teatrai“ 
Vitalijaus Mazūro paveikslų paroda 

Paroda „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietu-
vos kino studijos vaidybiniai filmai“
Viktoro Radzevičiaus personalinė paroda 

„Kino žmonės. Švytėjimas“

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Virginijaus Malčiaus paroda „Arktis“ (gra-
fika, animacija)
Giedriaus Kazimierėno paroda „Vilniaus 
Gaonui – 300. Lietuvos istorijos Juodieji 
gobelenai“

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

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
iki 25 d. – Annos Strumiłło (Lenkija) 
paroda „Fotografija. Tekstilė“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Vytauto Poškos tapybos paroda „Kita erdvė“ 

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „M.K. Čiurlionis – pirmasis lietuvių 
kosmonautas“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki 25 d. – Deimos Katinaitės tapybos darbų 
paroda „Spalvos kontekstai“

„AP galerija“
Polocko g. 10
iki 26 d. – Gabrielio Vuljevo (Urugvajus) 
paroda „Trilogija“

V. Martikonio meno galerija 
„Autoportretas“
Pilies g. 12 
Karikatūrų paroda „Gera pradžia – pusė 
darbo?“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 19 d. – šiuolaikinio slovakų stiklo ir 
keramikos dizaino paroda „Daugiau yra 
daugiau II“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
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
Dormantės ir Jurgio Penkinski keramikos 
darbų paroda „Žemės skarba“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 25 d. – Agilės Mažonaitės paroda 

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Ingos Navickaitės-Drąsutės paroda „Pusi-
niai namai“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 19 d. – Igorio Savčenkos (Baltarusija) 
paroda „Žvilgsnis, kurio niekada nėra ten, 
kur esame“
iki 19 d. – šiuolaikinės Ukrainos fotografi-
jos paroda „Meilė, geismas ir įniršis“ 

Klaipėdos kultūros fabrikas
Bangų g. 5A
iki 19 d. – Arvydo Palevičiaus tapybos 
paroda „Požiūris“
iki 19 d. – Juditos Liaudanskaitės fotogra-
fijų paroda „Žvilgsnis“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Eglės Bičkienės grafikos ir piešinių paroda 

„Nėriniuotas žydėjimas“
Algimanto Puipos tapybos paroda „Kita 
tylos pusė“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 18 d. – Vilmanto Dambrausko paroda 

„Cliché“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Monikos Gedrimai-
tės keramikos paroda „Indo estetika: nuo 
daikto iki meno“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Remigijaus Venckaus fotografijų paroda 

„Asmeninis soliaris“

„Galerija XX“  
Laisvės a. 7
Paroda ,,Antra ( ne ) galimybė“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
17, 18 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzi-
kos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas
19 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 
Dir. A. Šulčys
26 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. 
Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras
21 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – I. Ber-
gmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVE-
NIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

24, 25 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių 
rūmuose – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. O. Koršunovas
26 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Strømgreno 

„DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

Valstybinis jaunimo teatras
17 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS 
MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross
18 d. 16, 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ 
(J.L. Borgeso apsakymų motyvais). 
Rež. A. Juška
19 d. 12 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-
derseną). Rež. R. Matačius
21 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. G. Varnas
21 d. 18.30 Studijoje – R. Stankevičiaus 

„VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. 
Rež. A. Bialobžeskis
22 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško
25 d. 18.30 – „BALKONAS“ (pagal J. Genet 
pjesę). Rež. E. Lacascade’as
26 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – 
T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras
17 d. 18.30 – „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ 
(pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas
19 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė
21 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
22 d. 12 val. – teatralizuota ekskursija jaunimui
23 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į 
ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus
24 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI 
REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas 
26 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Oskaro Koršunovo teatras
17, 18 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 

„BANG“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius, 
kost. dail. J. Ignatavičienė, G. Milevičiūtė, 
šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina P. Ga-
nusauskas, T. Gryn, I. Patkauskaitė, M. No-
reikaitė, M. Klementjevas, A. Matutis
19 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! 

„MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas. Vaidina 
D. Gumauskas, A. Alešiūnas
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20 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo 
„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas
21, 22 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapus-
tinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas
23, 27 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo 

„PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. 
Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
17 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
19 d. 18.30 – N. Gogolio „REVIZORIUS“ 
(Nacionalinis akademinis J. Kupalos 
teatras, Minskas)
23 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VIENIŠAS 
ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksijevič 
knygą „Černobylio malda“). A. Metalniko-
vos monospektaklis. Rež. V. Dorondovas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
19 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis
Palėpės salė
18 d. 12 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal 
D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, 
komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra
19 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
25 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
Festivalis „Kitoks ’20“
17 d. 10, 18 val. Kišeninėje salėje – „NEMA-
TOMI KRAŠTAI“ („Livsmedlet Theatre“, 
Suomija)
18, 19 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „MUŠK 
BŪGNĄ!“ („Theater De Spiegel“, Belgija)
18 d. 11, 14 val. – A. Rau dirbtuvės: Vaiz-
duotės kūrimas („The Little Theatre Trust“, 
Indija)
22 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BAKCHAN-
TĖS: AKTAS“ (pagal Euripido pjesę). 
Rež. I. Stundžytė („Atviras ratas“)
23 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAU-
GUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis 
(teatras „Atviras ratas“) 
23, 24 d. 19.30 Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ 
ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė
25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS 
GITAROJE, ARBA KAS ČIA BOSAS“. 
Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAGALVINIS“ 
(pagal M. McDonagh). Rež. I. Stundžytė 
(„Keistuolių teatras“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
17, 18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ 
(pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas
19 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno 
biografijos ir pasakų motyvais). 
Rež. I. Paliulytė 
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
Alytaus miesto teatro spektakliai
21 d. 14 val. Rūtos salėje – D. Čepauskaitės 

„SKRUDŽO GATVĖS ANGELAI“ (pagal 
Ch. Dickenso knygą „Kalėdų giesmė“). 
Rež. A. Lebeliūnas
22 d. 18 val. Rūtos salėje – „KITOKIA“. 
Rež. A. Kavaliauskaitė
23, 24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „ME-
CHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu ro-
maną „Mechaninė širdis“). Rež. A. Areima
25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 
M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
18, 19 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
23, 24 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SA-
VOJOJE“. Dir. J. Janulevičius
25, 26 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. 
Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Žel-
vys, dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
17 d. 18 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius
18 d. 18 val. – R. Klezio „DULKĖTI VEIDRO-
DŽIAI“. Rež. I. Jackevičiūtė
18 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys 
drambliai“ – „SUPERGALIOS“. 
Rež. K. Žernytė
19 d. 12, 14 val. – „7 RATAI“. 
Rež. I. Jackevičiūtė
22 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
24 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTI-
MIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

25 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“. 

Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras) 

25 d. 17 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

NĖSE“. Rež. G. Padegimas

26 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal 

K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras
18 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal 
T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir 
rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)
19 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 
Rež. A. Stankevičius
23 d. 18 val. – Bardai pristato koncertų ciklą 

„Muzikiniai dienoraščiai“. Mildos, Teresės ir 
Gintaro Andrijauskų trio 
25 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. 
Rež. A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
17, 18 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „PŪKUO-
TUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė 
P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, 
T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė
23 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele
24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – A. Strind-
bergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas
26 d. 17 val., 30 d. 18.30 Mažojoje salėje – 
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras
18 d. 18 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
17 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „SKULP-
TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius
18 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis
19 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. 
Rež. P. Ignatavičius
19 d. 15, 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevo-
jaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
23 d. 18.30 – „NUOSTABŪS DALYKAI. 
TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvi-
zacijos teatras“)
24 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„MEMOFUTURA“. Rež., dramaturg. ir sce-
nogr. J. Tertelis
25 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal 
P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). 
Rež. A. Giniotis
26 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR 
BULIS“. Rež. A. Gluskinas
26 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA 
PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU 
NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal 
E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). 

Rež. P. Ignatavičius
Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
17 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. M. Cemnickas
18, 19 d. 18 val. – M. Walczako „MŪSIŠKIAI“. 
Rež. ir scenogr. A. Areima
19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. V. Mazūras 
24 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
25 d. 18 val. Ignalinos kultūros ir sporto 
centre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež. G. Gabrėnas
26 d. 18 val. – I. Bručkutės „HOTEL UNI-
VERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Modestas, Lukas ir orkestras“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
L. Geniušas (fortepijonas). Dir. M. Pitrėnas. 
Programoje R. Šerkšnytės, S. Rachmani-
novo, L. van Beethoveno kūriniai
22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Romantinės muzikos vakaras“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, R. Valuntonis (fortepi-
jonas), D. Rudvalis (kontrabosas). Progra-
moje J. Brahmso, F. Mendelssohno-Bartholdy 
kūriniai
24 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 26 d. 
12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje, – teatralizuotas koncertas visai šeimai 

„Žvaigždžių karų siuita“. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Dir. K. Variakojis. 
Muzikologas V. Gerulaitis. Programoje 
J. Williamso „Žvaigždžių karų siuita“
25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Mozarto muzikos efektas“. Lietuvos 
kamerinis orkestras. Solistas I. Maknickas 
(fortepijonas). Dir. V. Kaliūnas. Programoje           
W.A. Mozarto kūriniai
26 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Dialogai. Lietuva–Danija“. Ansamblis 
„Musica humana“. Solistai C. Savickienė 
(obojus), R. Savickas (klarnetas). Progra-
moje J. Juzeliūno, F. Høffdingo, J. Naujalio, 
A. Malcio, C. Nielseno, E. Herrmanno 
kūriniai 

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
22 d. 19 val. – Naujų idėjų kamerinis 
orkestras NIKO (kompozitorius G. Gel-
gotas) ir O.E. Antonsenas (trimitas). 
Programoje G. Gelgoto, O.E. Antonseno 
kūriniai
26 d. 12, 15, 18 val. – Lietuvos tarptauti-
nės baleto akademijos šventinis žiemos 
koncertas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
22 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas su istoriku J. Rudoku ir jo knyga „Juozo 
Tūbelio laikai“. Koncertuoja M. Striaupa 
(fortepijonas)
21 d. 17 val. Lietuvos mokslų akademijos 
Mokslininkų rūmuose – iš ciklo „Įžymių 
žmonių portretai. Kompozitorius Algi-
mantas Vincentas Raudonikis“. R. Aleknai-
tės-Bieliauskienės monografijos „Žiem-
galos dainius. Algimantas Vincentas 
Raudonikis“ (2019) sutiktuvės. Dalyvauja 
dailininkas J. Galkus, kompozitorius 
A. Bražinskas, poetas S. Žlibinas, muziko-
logas V. Juodpusis, orkestrų dirigentas 
J. Cechanovičius, monografijos autorė, 
dainininkai J. Leitaitė, E. Chrebtovas, 
D. Staponkus, E. Seilius, K. Zmailaitė, 
A. Kiveris, M. Čoboto trečiojo amžiaus 
universiteto vokalinis ansamblis „Ave mu-
sica“, pianistė A. Motuzienė ir kiti. Ren-
ginį veda A. Daučiūnienė

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka
17 d. 12 val. Konferencijų salėje – do-
kumentinio filmo „Spec. žvėrynas“                    
(rež. A. Lekavičius) peržiūra ir susitikimas 
su režisieriumi
20 d. 18 val. Renginių erdvėje – A.J. Miš-
kinytės romano „Bitlas, Ana Orka ir aš“ 
pristatymas
21 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Pasivaikščiojimas po Vilnių ir 
jo apylinkes. Fotografija atskleidžia isto-
riją (2)“
22 d. 18 val. Renginių erdvėje – A. Kaušpėdo 
novelių knygos „Gyveno kartą bičas ir kai-
mynas. Pokalbiai prie alaus“ pristatymas

Kai kvartetas išauga į 
sekstetą, arba muzika 
romantikams
Sausio 22 d. Nacionalinės filhar-
monijos Didžiojoje salėje skam-
bės programa „Romantinės muzi-
kos vakaras“. Romantikų Johanneso 
Brahmso ir Felixo Mendelssohno-
Bartholdy kūriniai scenon suburs 
neįprastą kamerinės muzikos an-
samblį. Girdėsime ne tik laikinai 
šiek tiek pasikeitusios sudėties 
Valstybinį Vilniaus kvartetą, bet ir 
su šiuo kameriniu kolektyvu muzi-
kuosiančius jaunus kolegas.

Lietuvos nacionalinės premijos 
ir Baltijos Asamblėjos premijos lau-
reatas Valstybinis Vilniaus kvarte-
tas daugiau nei penkis dešimtme-
čius yra vienas ryškiausių kolektyvų 
Lietuvos kultūriniame gyvenime, 
pelno geriausius įvertinimus Lie-
tuvoje ir užsienyje. Kvarteto sce-
nos partneriai – įžymūs scenos 

meistrai ir jaunieji muzikai. Gau-
sybė įdomių, reikšmingų kvarteto 
programų ir ciklų telkia publiką, la-
vina jos skonį, supažindina su šio 
žanro šedevrais ir mažai Lietuvoje 
žinoma muzika, garsiais atlikėjais 
ir talentingu jaunimu.

Koncerte „Romantinės muzi-
kos vakaras“ kolektyvas pasirodys 
kiek kitokios, nei pastaruoju metu 

esame įpratę, sudėties, mat kvarteto 
altininką Girdutį Jakaitį laikinai 
keičia orkestro „Kremerata Baltica“ 
altų grupės koncertmeisterė Kris-
tina Anusevičiūtė. I smuiku grieš 
Dalia Kuznecovaitė, II smuiku ir 
altu – Artūras Šilalė, violončele – 
Augustinas Vasiliauskas.

Su kvartetu muzikuos du jauni 
talentingi muzikantai: tarptautinių 

konkursų laureatas, viename di-
džiausių Europos klasikinės muzi-
kos žurnalų „International Piano 
Magazine“ bei pasaulyje žinomame 
klasikinės muzikos kanale „Classic 
FM“ minimas atlikėjas, prestižinės 
Londono agentūros „City Music 
Foundation“ globojamas pianistas 
Rokas Valuntonis ir kontrabosinin-
kas, Lietuvos nacionalinio ir Kauno 
simfoninių orkestrų muzikantas, 
styginių kvarteto „Bass arco“ ir Do-
nato Bagursko suburto kontrabosų 
orkestro narys Dainius Rudvalis.

Kartu su Vilniaus kvartetu mu-
zikai atliks vieną ryškiausių Felixo 
Mendelssohno-Bartholdy kameri-
nių kūrinių – Fortepijoninį sekstetą 
D-dur, op. 110, fortepijonui, smui-
kui, dviem altams, violončelei ir 
kontrabosui. Sodri styginių ir for-
tepijono tembrų koreliacija, ins-
trumentų dialogai, žaismingumas, 
lyrikos ir dramatizmo bangos čia 
atskleidžia visą romantiko Men-
delssohno kūrybinio žydėjimo 
periodo grožį. Audringas, šviesus 

Anonsai kūrinio finalas išsilieja nepaprasto 
virtuoziškumo reikalaujančiais for-
tepijono pasažais, sodriomis stygi-
nių spalvomis, atskleidžia visų tem-
brų ir kūrinio formos darną.

Koncerte skambės ir Valstybinio 
Vilniaus kvarteto atliekamas kito 
nemaraus romantiko – Johanneso 
Brahmso – Styginių kvartetas Nr. 1, 
op. 51 c-moll, žinomas kaip drąsios 
ir orkestriškos muzikinės kalbos 
pavyzdys, kuriame galima atrasti 
sąsajų su Ludwigo van Beethoveno ar 
autorių žavėjusio Josepho Haydno 
kūryba. Kvarteto muzika išaugi-
nama iš vieno tematinio branduo-
lio – pradžios motyvo, kas išryškina 
kūrinio vientisumą, nors opusą su-
daro keturios skirtingos nuotaikos 
ir tematikos dalys.

„Romantinės muzikos vakaras“ 
vyks sausio 22 d., trečiadienį, 19 val. 
Filharmonijos Didžiojoje salėje.

LNF inf.

D. Mat ve je vo  nu ot r.Valstybinis Vilniaus kvartetas
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Savaitės filmai

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

Sausio 17–23
Ki no re per tu a ras

1917  ****
Pirmajam pasauliniam karui artėjant prie pabaigos, du britų eiliniai 

Šofildas ir Peris gauna rizikingą užduotį, nuo kurios įvykdymo priklausys 
jų draugų gyvybė. Jie turi prasibrauti per priešo fronto liniją ir perduoti 
įsakymą, atšaukiantį ataką, kuri negali būti sėkminga. Jei misija nepavyks, 
gali žūti per pusantro tūkstančio kareivių, tarp jų ir Šofildo brolis. Ką tik  

„Auksiniais gaubliais“ už geriausią filmą ir režisūrą apdovanotoje Samo 
Mendeso karinėje dramoje vaidina Deanas-Charlesas Chapmanas, Geor-
ge’as MacKay’us, Andrew Scottas, Richardas Maddenas, Colinas Firthas, 
Benedictas Cumberbatchas. (JAV, D. Britanija, 2020)
Invazija  ***

Iš kitos planetos atskriejęs objektas padalijo gyvenimą į „iki“ ir „po“. 
Paprasta mergina iš Maskvos Čertanovo rajono Julija Lebedeva turi su-
sitaikyti su bandymų triušio vaidmeniu mokslinėje laboratorijoje, nes 
ji vienintelė susidūrė su ateiviu. Mokslininkai ir karo specialistai narsto 
jos jausmus, stengdamiesi suvokti joje augančios galios prigimtį. Bet bai-
siausia, kad jos ypatingos galios domina ne tik Žemės gyventojus: virš 
planetos tikrąja to žodžio prasme pakibo įsiveržimo grėsmė. O nugalėti 
bus galima tik vienu būdu – rasti savyje jėgų išlikti žmonėmis. Fiodoro 
Bondarčiuko efektų prigrūstame filme vaidina Irina Staršenbaum, Ri-
nalis Muchametovas, Aleksandras Petrovas, Sergejus Garmašas, Olegas 
Menšikovas, Jekaterina Stepanova. (Rusija, 2019) 
Skandalas  ***

Jay’aus Roacho filmas – tai pasakojimas apie žmogų, pavertusį „Fox 
News“ televizijos gigantu, formuojančiu milijonų JAV žiūrovų nuomonę. 
Neatsitiktinai viena filmo herojų Keit tiksliai suformuluoja principus, ku-
rių laikosi kompanija: „Jei tai sukels baimę mano senelei arba supykins 
mano senelį, vadinasi, tai „Fox“ istorija.“ Tačiau jame pasakojama ir apie 
tai, kas vyko ne televizorių ekranuose, o už kompanijos vadovo kabineto 
durų. Kartu ir apie tai, kaip jį nuvertė kelios moterys, pradėjusios kovą su 
seksualiniu priekabiavimu ir su diskriminacija pagal lytį. Vaidina Charlize 
Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, Johnas Lithgow, Allison Janney, 
Malcolmas McDowellas. (JAV, 2019)
Tarnas  ***

Oligarcho sūnus Griša nusprendė, kad jam viskas galima, todėl dabar 
bus sunku išvengti kalėjimo. Kad sūnus pasitaisytų, tėvas pasirengęs vis-
kam. Kartu su draugu psichologu jie sugalvoja unikalų projektą: apleistoje 
vietovėje atkuriamas XIX a. Rusijos kaimas. Griša neva pateks į avariją ir 
persikels į praeitį. Iš tikrųjų jis taps psichologinio eksperimento objektu 
ir virs kaimiečiu Griška, kuris gyvena dvarui priklausančiame tvarte. Jį 
supa aktoriai, kurių tikslas – pakeisti asmenybę ir gyvenimą, o kiekvieną 
Grišos judesį seka psichologo komanda ir daugybė kamerų. Klimo Šipen-
kos komediją pirmąją rodymo Rusijoje savaitę pasižiūrėjo per pusantro 
milijono žmonių. Pagrindinį vaidmenį sukūrė Milošas Bikovičius, taip 
pat vaidina Aleksandra Bortič, Ivanas Ochlobystinas, Marija Mironova, 
Kirillas Nagijevas. (Rusija, 2019) 
Zuikis Džodžo  ****

Režisieriaus Taikos Waititi filmo herojus yra dešimties metų berniu-
kas Džodžo (Roman Griffin Davis), kuris neteko tėvo ir bando rasti vietą 
pasaulyje. Kiti vaikai iš jo juokiasi ir berniukas sugalvoja įsivaizduojamą 
draugą – Adolfą Hitlerį, kuris neprimena visiems žinomo fiurerio. Situacija 
keičiasi, kai berniukas aptinka žydę (Thomasin McKenzie). Ją namuose 
slapsto mama (Scarlett Johansson). Turėdamas tik išgalvotą draugą, Džo-
džo turės pats susidoroti su savo aklu nacionalizmu. (Čekija, Vokietija, 
Naujoji Zelandija, JAV, 2019)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
17–23 d. – Pašėlę vyrukai amžiams (JAV) – 
13.35, 16.20, 19.05, 21.45
Daktaras Dolitlis (JAV) – 11, 13.25, 15.50, 18.40
Skandalas (JAV, Kanada) – 14, 19.10, 21.10
Siekiant gailestingumo (JAV) – 11.15, 18.40, 
21.35
17, 20–23 d. – Selma ir užburtas miestas 
(Meksika) – 18, 19 d. – 11.30, 14.10
26 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės translia-
cijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
17 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 11 val.
23–26 d. – „Žiemos ekranai 2020“ – 18.30
23 d. – Džentelmenai (JAV) – 18.50
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
17, 18 d. – Daktaras Dolitlis (JAV) – 10.50, 13.20, 
15.50, 17, 19.10, 23 val.; 19–23 d. – 10.50, 13.20, 
15.50, 17, 19.10
17, 18 d. – Pašėlę vyrukai amžiams (JAV) – 10.40, 
15, 18, 21.20, 23.20; 19–23 d. – 10.40, 15, 18, 21.20
17–23 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 11.30, 
18.30, 21 val.
Selma ir užburtas miestas (Meksika) – 
10.30, 12.45
Siekiant gailestingumo (JAV) – 17.45, 20.40
23 d. – Džentelmenai (JAV) – 18.20
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis
17 d. – specialioji programa „Animacinis 
pasaulis vaikams“– 17 val.
17 d. – nacionalinė konkursinė programa I – 
18.30 (po seanso vyks pokalbis su kūrėjais)
17 d. – nacionalinė konkursinė programa II – 
20.15 (po seanso vyks pokalbis su kūrėjais)
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Ilgai ir laimingai?“ – 15 val. (po seanso vyks 
pokalbis su kūrėjais)
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Kitoks pasaulis“ – 17.15 (po seanso vyks po-
kalbis su kūrėjais)
18 d. – specialioji programa „Siaubingai 
baisios istorijos“– 19.30
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Aukštos įtampos zona“– 21.15
19 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Prieš srovę“– 14.15
19 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Kraujo ryšiai“ – 16 val. (po seanso vyks po-
kalbis su kūrėjais)
19 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Jaunystės error’ai“ – 18.15
21 d. – festivalio nugalėtojų programa – 19 val.
19 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, 
Vokietija, Brazilija) – 20.10; 20 d. – 17 val.; 
21 d. – 20.30; 22 d. – 18.20; 23 d. – 20.25
20 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Bel-
gija) – 15 val. (seansas senjorams); 21 d. – 
17 val.; 22 d. – 21.10; 23 d. – 18.30
22 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-
nija, Sirija) – 16.30
23 d. – Pieno karas (Islandija, Danija, Vo-
kietija, Prancūzija) – 16.40
Karlsono kinas
18 d. – Ledo šalis 2 (JAV) – 13 val.
19 d. – specialioji programa „Animacinis 
pasaulis vaikams“ (iš Vilniaus tarptautinio 
trumpųjų filmų festivalio programos) – 13 val.

20 d. – F. Fellinio 100-asis gimtadienis. 
Čiau, Federico! (dok. f., Italija, JAV, Šve-
dija) – 20 val.

Pasaka
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
17 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Kitoks pasaulis“ – 18 val. 
17 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Ilgai ir laimingai?“ – 20.15
17 d. – kino naktis „Naktinė panorama su 
Caffeine“ – 22.30
18 d. – specialioji programa „Animacinis 
pasaulis vaikams“ (iš Vilniaus tarptautinio 
trumpųjų filmų festivalio programos) – 14.30
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Jaunystės error’ai“ – 16 val.
18 d. – nacionalinė konkursinė programa I – 
18 val.
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Kraujo ryšiai“ – 19.30
19 d. – specialioji programa „Animadok“ – 
15 val.
19 d. – nacionalinė konkursinė programa II – 
17 val.
19 d. – specialioji programa „Siaubingai 
baisios istorijos“ – 18.30 
19 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Kitoks pasaulis“ – 20.30
20 d. – festivalio nugalėtojų programa – 18.30
17 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ita-
lija, Olandija) – 17.30; 18 d. – 13.45; 19 d. – 
15.45; 20 d. – 18 val.; 22 d. – 20.45
17 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 17.45; 21 d. – 18.15
17 d. – Vanago portretas (rež. V.V. Landsber-
gis) – 19.30; 19 d. – 13.15; 22 d. – 18 val.
17 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, 
Vokietija, Brazilija) – 20 val.; 18 d. – 21.15; 
19 d. – 20.15; 20, 21 d. – 20.30; 22 d. – 19.45; 
23 d. – 20.30
17 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija) – 21.15; 
19 d. – 15.30; 21 d. – 17.45 
17 d. – Zuikis Džodžo (Čekija, N. Zelandija, 
JAV) – 23 val.; 18 d. – 19 val.; 20 d. – 20.45; 
22 d. – 18.15; 23 d. – 21.15
17 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 23.30; 
18 d. – 21.30; 19 d. – 17.45; 23 d. – 18.15
18 d. – Daktaras Dolitlis (JAV) – 14 val.
18 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 15.45; 
19 d. – 20.45; 22 d. – 18.30
18 d. – Siekiant gailestingumo (JAV) – 16.15; 
19 d. – 13 val.; 21 d. – 20.45
18 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 21.45; 20 d. – 
18.15; 21 d. – 18 val.; 22 d. – 20.30
19 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-
nija, Sirija) – 13.30; 21 d. – 20 val.
20 d. – Tobulas pasimatymas 
(rež. R. Razma) – 20 val.
23 d. – Mažosios moterys (JAV) – 18.30, 
19.30

MO salė
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
17 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Aukštos įtampos zona“ – 19 val. 
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Prieš srovę“ – 15 val. 
18 d. – specialioji programa „Animadok“ – 
17 val.
19 d. – specialioji programa „Animacinis 
pasaulis vaikams“ (iš Vilniaus tarptautinio 
trumpųjų filmų festivalio programos) – 15 val.
19 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Ilgai ir laimingai?“ – 16.30
18 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 19 val.
19 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 19.45

Kaunas
Forum Cinemas
17–23 d. – Daktaras Dolitlis (JAV) – 10.50, 
13.20, 15.50, 17.10, 18.05, 20.30
17, 18 d. – Pašėlę vyrukai amžiams (JAV) – 10.50, 
15.20, 19.05, 22, 23 val.; 19–23 d. – 10.50, 15.20, 
19.05, 22 val. 
17–23 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 10.20, 
14.50, 20.15
Selma ir užburtas miestas (Meksika) – 
10.30, 12.40 
Siekiant gailestingumo (JAV) – 13.30, 17.20, 
22.10
26 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 
įrašas – 17 val.
23 d. – Džentelmenai (JAV) – 19.45
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Romuva
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų 
festivalis
17 d. – trumpametražių filmų programa 

„Aukštos įtampos zona“ – 18 val. 
17 d. – trumpametražių filmų programa 

„Siaubingai baisios istorijos“ – 20.15 
18 d. – trumpametražių filmų programa 

„Animacinis pasaulis vaikams“ – 14 val.
18 d. – trumpametražių filmų programa 

„Prieš srovę“ – 15.45 
18 d. – trumpametražių filmų programa 

„Kitoks pasaulis“ – 18 val. 
18 d. – trumpametražių filmų programa 

„Jaunystės errorai“ – 20 val. 
19 d. – trumpametražių filmų programa 

„Kraujo ryšiai“ – 14 val. 
19 d. – animacinės dokumentikos programa 

„Animadok“ – 16 val. 
19 d. – trumpametražių filmų programa 

„Ilgai ir laimingai?“ – 18 val. 
21 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija) – 18 val.; 
26 d. – 14 val. 
21 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 20 val.
22 d. – Svaigulys (Švedija) – 18 val.
22 d. – Vienišos širdys (Prancūzija) – 
20 val.
23 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 18 val.; 
25 d. – 17.30 
23 d. – Vogti arklius (Norvegija) – 20.15
24 d. – Lopšinė (Prancūzija) – 18 val.; 
26 d. – 16 val.
24, 25 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Pran-
cūzija, Vokietija, Brazilija) – 20 val. 
25 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ita-
lija, Olandija) – 13 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas

17–23 d. – Daktaras Dolitlis (JAV) – 10.50, 

13.20, 15.50, 17 val. 

Pašėlę vyrukai amžiams (JAV) – 13.15, 18.35, 

21.50 

Skandalas (JAV, Kanada) – 16, 21.10 

Selma ir užburtas miestas (Meksika) – 

10.20, 12.25 

Siekiant gailestingumo (JAV) – 18.10

29 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės trans-

liacijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 

17 val.

23 d. – Džentelmenai (JAV) – 19.20

30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Skandalas“


