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Laimutė Ligeikaitė

Sausio 19-osios vakaras Naciona-
linėje filharmonijoje buvo toks 
ypatingas ir turiningas, kad sunku 
nuspręsti, nuo ko pradėti. Tad pra-
dėsiu iš eilės, nuo istorinės reikšmės 
kompaktinės plokštelės pristatymo, 
į kurį pakvietė filharmonija ir Lie-
tuvos muzikos informacijos centras 
(LMIC). O kur svarbūs įvykiai, ten, 
žinoma, moterys. Kad pastaraisiais 
metais būtent jos garsina Lietuvą 
pasaulyje – šito nepaneigs nei ak-
tyviausi lygių galimybių šalininkai, 
nei užkietėję seksistai. Jau kurį laiką 
stabiliai ir užtikrintai pasaulio kul-
tūros elite laikosi dirigentė Mirga 
Gražinytė-Tyla; jau senokai už-
sienio muzikos autoritetų dėmesį 

į naująją lietuvišką kūrybą yra at-
kreipusi kompozitorė Raminta 
Šerkšnytė; pagreitį įgauna dirigen-
tės Giedrės Šlekytės sceninė veikla. 
Į šią trijulę dėmesį atkreipė bene 
prestižiškiausia įrašų kompanija 

„Deutsche Grammophon“. Prieš 
du mėnesius firma išleido autorinį 
R. Šerkšnytės muzikos albumą, 
kuriame diriguoja M. Gražinytė-
Tyla ir G. Šlekytė. Kūrinius („Va-
sarvidžio giesmė“, „De profundis“, 

„Saulėlydžio ir aušros giesmės“) at-
lieka „Kremerata Baltica“ (vadovas 
Gidonas Kremeris), Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas Modestas Pitrėnas), choras 

„Jauna muzika“ (vadovas Vaclovas 
Augustinas), solistai Lina Dam-
brauskaitė, Justina Gringytė, Tomas 
Pavilionis ir Nerijus Masevičius. 

Albumą sudaro ne tik muzikos 
įrašai, bet ir dokumentinio filmo 
apie M. Gražinytę-Tylą DVD (aut. 
Daniela Schmidt-Langels). Prie šio 
istorinės reikšmės leidinio prisidėjo 
LMIC, Lietuvos nacionalinė filhar-
monija ir Lietuvos kultūros tarybos 
finansavimas. Beje, albumas įrašy-
tas Nacionalinėje filharmonijoje ir 
Lietuvos plokštelių studijoje ir, pa-
sak Viliaus Kero, pavyko todėl, kad 
čia dalyvauja geriausi Lietuvos atli-
kėjai. Pridursiu, jog nemenką įrašų 
sėkmę lemia ir itin profesionaliai 
dirbantys „Baltic Mobile Recor-
dings“ garso režisieriai Vilius ir 
Aleksandra Kerai.

Užsienio leidiniai albumą jau pava-
dino „rimtu pareiškimu“, „užfiksuota 

D. Matv ejevo n uotr .Lukas Geniušas ir Modestas Pitrėnas
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Prasidėjo „Čiurlionio dialogai“
Įspūdžiai iš Peterio Laulo rečitalio Čiurlionio namuose

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Sausio 6 d. Čiurlionio namuose Vil-
niuje įvyko įspūdingas fortepijono 
rečitalis „Sidabro amžius“, kuriame 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
ir Aleksandro Skriabino kūrinius 
skambino Peteris Laulas (Estija, Ru-
sija). Čiurlionio namų vadovas pia-
nistas Rokas Zubovas pristatė visą 
koncertų ciklo „Čiurlionio dialo-
gai“ idėją. Anot jo, Čiurlionio na-
mai jau pradėjo aktyviai rengtis ar-
tėjančioms Čiurlionio 150-osioms 
gimimo metinėms, kurios bus mi-
nimos 2025 metais. Vienas tikslų – 
noras pasiekti, kad Čiurlionio kū-
rybos interpretacija sulauktų kuo 
daugiau tarptautinių refleksijų. 
Todėl 2020-aisiais rengiamas kon-
certų ciklas pavadinimu „Čiurlio-
nio dialogai“. Šiame koncertų cikle 
kviečiami dalyvauti užsienio šalių 

Rita Nomicaitė

LNOBT ir Nacionalinė filharmo-
nija jau keletą metų iš eilės rengia 
koncertus Laisvės gynėjų dienai. 
Abiejų institucijų atlikėjai kuria iš-
skirtinius lietuvių muzikos vaka-
rus – teatro scenoje Sausio 13-osios 
pergalei švęsti skiriami prakilnūs, 
dvasią sutelkiantys veikalai. Itin 
gražu, kad skamba ne stilių „šiu-
pininė“, o vienas stambaus žanro 
kūrinys. Taip esame girdėję Algirdo 
Martinaičio „Pietą“, Onutės Narbu-
taitės „Tris Dievo Motinos simfoni-
jas“. Koncertus rengiantis ir jiems 
diriguojantis Robertas Šervenikas 
šiemet priminė Vidmanto Bartulio 
oratoriją „Nelaimėlis Jobas“. 

Veikalas grįstas Senojo Testa-
mento Jobo knygos fragmentais, 
parašytas 2 tenorams, 2 baritonams, 
bosui, mišriam chorui ir simfoni-
niam orkestrui. Oratorijos prem-
jera įvyko 2003 m. birželį Nacio-
nalinėje filharmonijoje (užsakius 
Vilniaus festivaliui), taigi dabar pa-
jutome interpretacijos brandą, kaip, 
beje, klausydamiesi ir kitų minėtų 
opusų.

Tačiau pirmiausia pažvelkime 
į oratorijos idėjas ir sąrangą. Pa-
grindinė veikalo tema – ištikimy-
bės Dievo valiai, tikėjimo tvirtumo 
išbandymai kaip žmogiškųjų nelai-
mių šaltinis. Oratorija tą simboli-
zuoja pasakodama Jobo kančias. 
Visų vaikų ir pastogės bei ūkio ne-
tekęs, dar ir baisiomis ligomis už-
leistas dorybingasis Jobas, mūsų 

akimis žiūrint, iš dalies galbūt 
mąsto paradoksaliai – lieka atsida-
vęs Viešpačiui, nes pasitiki savo ne-
kaltumu ir suvokia Jo planus esant 
nežinomus. „Bet iš kur ateina išmin-
tis? – kalba Jobas. – Bedugnė sako 
jos neturinti, nė jūra, ji paslėpta ir 
nuo padangių paukščių. Vien Die-
vas kelią į ją težino, juk Jis mato 
žemės pakraščius ir stebi visa po 
dangumi.“ Jobo draugai šio ištarmę 
vadina tauškalais, tvirtindami, kad 
jis kančias užsitraukė už ydas. Ta-
čiau Jobas tikėjo malone taip patirti 
Dievo visagalybę. Galų gale Viešpats 
Jobo pasigailėjo ir viską jam grąžino. 

Kompozitoriaus koncepcija ro-
mantiškai akcentuoja dramatiškas 
šio Biblijos mokymo puses. Kon-
certo buklete cituojamos jo įžvalgos, 
teigiančios, kad Jobo lemtis – būti 
pasiruošusiam viskam. „Jobas tapo 
įkaitu ir nežinoma, ko iš jo norima, 
kita vertus, atsiskleidžia šio veikėjo, 
apskritai žmogaus gyvenimo tra-
pumas, neturėjimas sau jokios va-
lios. Ir galų gale paaiškėja, kad visa ko 
prasmė ir yra kančia. Viskas, kas nepa-
ženklinta kančia, yra daugiau mažiau 
melaginga“, – tvirtina kompozitorius.

V. Bartulio pasirinktos idėjos, jų 
didybė ir visuotinumas natūraliai 

atitinka kompozitoriaus muzikinę 
mąstyseną. Svarbiausias bruožas 
būtų muzikos teatriškumas, api-
mantis Dievo kūrinijos tragedijas 
ir komedijas. Stiprus, pabrėžtinas, 
gal net kiek perspaustas kentėjimų 
paveikslo plėtojimas taip pat ga-
lėtų būti traktuojamas kaip teatro 
kalbos priemonė. Ir, žinoma, kon-
trastai – pagrindinis dramaturgijos 
sąrangos būdas.

Muzikinės oratorijos kalbėsenos 
visuotinumo elementais taip pat 
pavadinčiau savotišką paprastumą, 
sentimentalumą, tokius būdingus 
V. Bartulio mąstysenai apskritai, o 

šio veikalo temai atskleisti ypač tin-
kamus. Mielo jausmingumo požy-
miu laikyčiau ir kartais prognozuo-
jamus dramaturginius šuolius, ypač 
po juodžiausių epizodų (žemiausi 
varinių ir styginių tembrai, sulė-
tėjusi muzikos tėkmė) nujaučiant 
šiltą, šviesų skambesį (pora stygi-
nių ir vienas kitas medinis pučia-
masis). Tęsdama mintį svarstyčiau, 
argi, giedant apie kančią, neatleis-
tini guodžiantys beveik populiarios 
muzikos stiliaus intarpai, prakilnūs 
Johanno Sebastiano Bacho, Josepho 
Haydno muzikos atšvaitai, savotiš-
kai apibendrinantys skirtingų epo-
chų žmonijos likimą? 

Pasitempę atlikėjai atskleidė žavų 
oratorijos kameriškumą, jaukią po-
etiką, visa tai gražiai sulydydami su 
teatriška partitūros išmone. Inten-
syviausią partiją kuo pagarbiausiai 
perteikė Jobo vaidmens atlikėjas 
Arūnas Malikėnas, šventiškai susi-
kaupę pasirodė Jobo draugai Dai-
nius Stumbras (Zofaro Naamatie-
čio partija), Mindaugas Jankauskas 
(Elifiazas Temanietis), Bildadą 
Šuhietį įkūnijęs Egidijus Dauskur-
dis, Eliahą Buzietį – Rafailas Karpis, 
nors ir skirtingo pajėgumo balsais. 
Šiltų padėkos žodžių nusipelno Lie-
tuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro choras (meno vadovas Čes-
lovas Radžiūnas) bei skambesį nuo 
geležinės agresijos iki dainavimo 
proverksmiais sugebėjęs niuansuoti 
Nacionalinis simfoninis orkestras 
(meno vadovas Modestas Pitrėnas, 
pasirodymo koncertmeisterė Rasa 
Vosyliūtė). 

„Vien Dievas kelią į ją težino“
Įspūdžiai iš Vidmanto Bartulio oratorijos „Nelaimėlis Jobas“ atlikimo Sausio 13-ąją 

Egidijus Dauskurdis, Dainius Stumbras, Rafailas Karpis, Mindaugas Jankauskas ir Nacionalinis simfoninis orkestras
M. Alek sos  n uotr .

Peteris Laulas MKČ na mų  nu otr.

kūrėjai, kurių kiekvienas pristato 
Čiurlionio kūrybos interpretacijas, 
siejamas su sava kultūrine aplinka. 

„Ir štai jau sausio mėnesį pianis-
tas Peteris Laulas savo rečitalio 
programoje derino du XX a. pra-
džios genijus – Čiurlionį ir Skria-
biną. Kovo mėnesį į Lietuvą esame 

pakvietę Izraelio kompozitorių ir 
pianistą Uri Brenerį, kuris jau anks-
tyvoje jaunystėje buvo susižavėjęs 
Čiurlionio tapyba ir pagal ją jau ne 
vieną dešimtmetį kuria labai įdo-
mią muziką. Jo koncertai drauge su 
lietuviais muzikantais vyks Kaune 
ir Vilniuje. Čia skambės jo kūri-
niai „Auka“, „Rex“ ir fortepijoni-
niai preliudai, įkvėpti įvairių Čiur-
lionio paveikslų, taip pat „Žydiška 
siuita“, pristatanti kompozitoriaus 
kultūrinę terpę“, – pasakojimą tęsia 
R. Zubovas, pridurdamas apie viso 
sezono planus. Tai kovo mėnesį lau-
kiantis labai įdomus susitikimas su 
Kanadoje gyvenančiu pianistu Ale-
xandru Panizza, kurio koncertinėje 
programoje greta Čiurlionio kūri-
nių skambės Kanados ir Argentinos 
kompozitorių muzika. Pianistas rezi-
duoja Toronte, tačiau jo šaknys – Ar-
gentinoje. Pianisto žmona muziko-
logė Cintia Cristia taip pat skaitys 

paskaitą apie peizažo įtaką įvairių 
tautų muzikai. Tikimasi, kad pas-
kaita taps diskusijų vakaru, žinant, 
kiek Čiurlionio muzikinei raiškai 
buvo svarbus peizažas. 

Gegužės–birželio mėnesių sandū-
roje įvairiuose Lietuvos miestuose 
savo kūrybinę programą pristatys ir 
Čiurlionio namų rengiamame cikle 
viešės septyni įdomūs jauni muzikai 
iš Latvijos, parengę programą „Zo-
diakas“. Čia į dvylika Čiurlionio mu-
zikinių opusų kūrybingai pažvelgta 
pro džiazo ir šiuolaikinės kamerinės 
muzikos stilistikos prizmę. Rudenį 
ciklą papuoš svečiai iš Norvegijos, 
JAV ir Latvijos. Taigi per metus 
klausytojai galės išgirsti labai įvai-
rių Čiurlionio kūrybos interpreta-
cijų. „Mes Čiurlionio namuose la-
bai tikimės, kad visi šie muzikai tęs 
pažintis su mūsų didžiojo genijaus 
kūryba ir su ja supažindins savo ša-
lių klausytojus“, – sakė R. Zubovas. 

Aktyviai koncertuojantis pia-
nistas, Sankt Peterburgo valstybi-
nės konservatorijos profesoriaus 
Adamo Sandlerio auklėtinis, įvai-
rių tarptautinių konkursų laureatas 
Peteris Laulas 2000 m. laimėjo pirmą 
premiją tarptautiniame A. Skria-
bino pianistų konkurse Maskvoje. 
Po to šio unikalaus kompozito-
riaus muzika tapo itin svarbi pia-
nisto kūrybinėje veikloje. P. Laulo 
rečitaliai vyko pagrindinėse Rusi-
jos scenose, jo klausėsi Paryžiaus, 
Niujorko, Amsterdamo, Utrechto, 
Brėmeno, Monpeljė, Tokijo, Liuk-
semburgo, Briuselio ir kitų miestų 
publika, įrašų išleido nemažai gar-
sių tarptautinių kompanijų. 

Kaip juokavo Čiurlionio namų 
vadovas R. Zubovas, šis žymus pi-
anistas sutiko koncertuoti tokioje 

N u k elta į  3  p s l .
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M u z i k a

Lietuvos muzikos moterų jėga“. Pa-
sak LMIC, kai „Deutsche Gram-
mophon“ su M. Gražinyte-Tyla 
pasirašė išimtinę ilgalaikę sutartį, 
tai tapo istoriniu įvykiu, nes mo-
ters dirigentės pavardė pirmą kartą 
atsidūrė kompanijos įrašų katalo-
guose greta legendinių pasaulio 
dirigentų. Belieka priminti, kad 
tai jau antras muzikės albumas, iš-
leistas „Deutsche Grammophon“: 
anksčiau ji su „Kremerata Baltica“ 
ir Birmingamo simfoniniu orkes-
tru įrašė Mieczysławo Weinbergo 
simfonijas, o albumas buvo nomi-
nuotas „Grammy“. Prisiminkime, 
kad M. Gražinytė-Tyla „Classic FM“ 
buvo paskelbta geriausia dirigente 
pasaulyje, jai įteikta Lietuvos nacio-
nalinė kultūros ir meno premija.

CD pristatyme (koordinavo Jūratė 
Katinaitė), vykusiame prieš vakarinį 
koncertą, filharmonijos direktorė 
Rūta Prusevičienė pasidžiaugė, kad 
bent porą metų vykęs bendras dar-
bas prie šio albumo pagaliau davė 
puikių vaisių, o M. Gražinytė-Tyla, 

nors dėl užimtumo gali dalyvauti ne 
visuose numatytuose projektuose, 
labai padeda skleisti lietuvių mu-
ziką. Pastaruoju metu jos diriguo-
jami koncertai festivaliuose Varšu-
voje ir Berlyne sukėlė tikrą furorą 
(skambėjo ir R. Šerkšnytės „De 
profundis“), o Birmingamo pu-
blika jos dėka pirmą kartą išgirdo 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio „Jūrą“, Onutės Narbutaitės „La 
barca“. LMIC vadovė Asta Pakar-
klytė pridūrė, kad „Mirga padeda 
visiems, prie ko prisiliečia, ji turi 
labai stiprią derybinę galią, tad ti-
kimės ir kitų sėkmingų sumanymų 
įgyvendinimo“. 

Nacionalinės premijos laureatei 
R. Šerkšnytei tai antras autorinis al-
bumas. Ji džiaugėsi ir dėkojo abiem 
jos kūrinius diriguojančioms diri-
gentėms, negailėjo gražių žodžių la-
bai sėkmingai prie jos kūrybos pri-
silietusiai G. Šlekytei. Vis dėlto su 
Mirga kompozitorė jau daugiau nei 
dešimtmetį sudaro tvirtą meninį 
tandemą. Kupina emocinės jėgos 

ir nenusakomos mistikos kūryba ir 
šilta energija bei unikaliu muzika-
lumu spinduliuojanti M. Gražinytė-
Tyla vieną po kitos užkariauja gar-
siausias koncertų sales (antai vien 
tik Birmingamo simfoninis orkes-
tras simfoniją „Ugnys“ yra atlikęs 
septyniose Europos koncertų sa-
lėse, tarp jų ir „Musikverein“). Šio 
laikraščio puslapiuose jau buvo 
rašyta ir apie 2018 m. Vilniaus 
festivalyje po vienuolikos metų 
pertraukos vėl atliktą R. Šerkšny-
tės oratoriją „Saulėlydžio ir aušros 
giesmės“, Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro, diriguojamo 
G. Šlekytės, ir solistų pasirodymą 
su šiuo kūriniu garsiame Baltijos jū-
ros festivalyje Stokholme, kur buvo 
paminėtas Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos valstybių atkūrimo 100-metis. 
Nuo šiol šiuo opusu ir kitais laiko 
bei gamtos temas apmąstančiais 
R. Šerkšnytės kūriniais klausyto-
jai galės mėgautis įsigiję ir naująjį 
albumą. Džiugu, kad Lietuvos kū-
rėjai ir atlikėjai jau yra įkėlę koją į 

Pavasarišką atgimimą skelbiantis koncertas
Atkelta iš  1  psl .

pasaulines leidyklas „Naxos“, „On-
dine“, o dabar ateiname ir į „Deuts-
che Grammophon“! Beje, pirmasis 
iš mūsų kolektyvų čia CD išleido 
Lietuvos kamerinis orkestras su 
Sergejumi Krylovu. Šie faktai by-
loja apie itin aukštą Lietuvos mu-
zikinę kultūrą, kurią belieka kuo 
dažniau patirti ir tinkamai įvertinti 
tiek mūsų visuomenei, tiek valdžiai.

R. Šerkšnytės „De profundis“ sty-
giniams pradėjo ir vakaro koncertą, 
tarsi susiedamas turiningą Naciona-
linio simfoninio orkestro programą. 
Jos ašimi tapo visuomet laukiamo 
pianisto Luko Geniušo pasirody-
mas. Šiais metais numatęs itin in-
tensyvų koncertinį maratoną (nuo 
Lenkijos, kur netrukus koncertuos 
su Nacionaliniu simfoniniu orkestru 
ir M. Pitrėnu, iki įvairių programų 
Paryžiaus „Salle Gaveau“, Japonijoje 
ir JAV), Lukas ne kartą pasirodys ir 
Vilniuje. Šį kartą filharmoniją vėl su-
drebino Sergejaus Rachmaninovo 
Antrasis fortepijoninis koncertas 
c-moll (ne per seniausiai klausiusieji 
M.K. Čiurlionio pianistų konkurso 
finalistų šio opuso prisisotino iki 
valios, kaip, beje, ir orkestras). Bet 
ką reiškia tikras meistriškumas ir 
muzikalumas! Tuo ir vėl sužavėjo 
Lukas, suteikęs prabangą populiarų 
Antrąjį koncertą išgirsti lyg naujo-
mis ausimis. Su orkestru vieningai 
kvėpuodami, jie tarsi tapė plačius, 
nepertraukiamus potėpius, valdė 
emocinį (ir tempų) intensyvumą, 
nerdavo gilyn ir didingai išnirdavo. 
Antros dalies lyrika prabilo jautriu 
ir iškalbingu fortepijono garsu, o 
paskutinės natos pianissimo buvo 
tiesiog neįtikėtinas. Beje, abejoju, 
ar jį būtume išgirdę senosios salės 
sąlygomis. Po renovacijos Didžioji 
salė pasižymi, sakyčiau, negailes-
tinga akustika – girdisi kiekvienas 
orkestro instrumentas, kiekvienas 
niuansas. Tad ne mažesnį pasigė-
rėjimą kėlė aiškiai sklidęs raiškus, 
nefragmentuotas orkestro grojimas, 
nors, turiu pripažinti, buvo momentų 
pirmoje dalyje, kai dinamika ir garso 
jėga orkestras nustelbė pianistą.

Už pakylėtas emocijas dėkinga 
publika netylančiais aplodismen-
tais išprašė biso. Lukas paskambino 

porą skirtingo charakterio Edvardo 
Griego ir Leonido Desiatnikovo 
miniatiūrų.

Ir kai atrodė, kad programos 
kulminacija pasiekta, mūsų laukė 
toks ypatingas potyris, kuriuo, ne-
abejoju, ten buvusieji gyvens dar il-
gai. Tą vakarą Nacionalinis simfoni-
nis orkestras pradėjo ir pasaulinius 
Ludwigo van Beethoveno metus, 
skirtus jo 250-osioms gimimo me-
tinėms. Suskambo Šeštoji simfonija 
F-dur, „Pastoralinė“. Koks tai buvo 
atlikimas! Prie visų tikrai sėkmingų 
šio kolektyvo koncertų – šis paliko 
tiesiog be žado. Pradėkime jau nuo 
to, kad M. Pitrėnas didingą simfoniją 
dirigavo be partitūros, atmintinai! 
Jo laisvę ir nepaprastą užsidegimą 
spinduliuojantys judesiai, matyt, 
įkvėpė ir orkestrantus. Šie tiesiog 
skrido muzikoje, o užburianti 
darna su dirigentu darė stebuklus. 
Audros scena sukrėtė išjaustu dra-
matizmu, sodriais gamtos, o ir žmo-
gaus sielos, stichijos šuorais. Atski-
ras bravo mediniams ir variniams 
pučiamiesiems! Šioje simfonijoje 
jiems skirtas itin svarbus vaidmuo 
ne tik daugybėje solo ar ansamblių 
epizodų, bet ir perteikiant muzikos 
spalvingumą, įvaizdžius (kokia gi 

„pastoralė“ be čiulbančių fleitų, suo-
kiančių obojų, miško garsus prime-
nančių valtornų?). „Jei ši muzika 
turėtų kvapą, – svarstė tyrinėto-
jai, – gal tai būtų šviežiai nupjauta 
žolė ar rugiagėlių laukai, o gal 
jaukios sodybos kvapas?“ Taip, ši 
simfonija jau pranašauja romantinį 
programinės muzikos įsigalėjimą, 
sužadina vaizdinius ir asmeninius 
pojūčius. Kaip niekad jautėsi, jog 
orkestras ir dirigentas ją išgyveno 
nuoširdžiai asmeniškai. Gal retai 
apie tai pagalvojame, bet įsiminti-
nas meninis potyris žmogui yra ne-
paprastai reikšmingas. Iš koncerto 
gausi publika skirstėsi akivaizdžiai 
prašviesėjusi ir praturtėjusi.

Nebuvusius koncerte galima pra-
džiuginti tuo, jog šį unikalų kon-
certą jau netrukus bus galima iš-
girsti skaitmeninėje filharmonijos 
salėje (nationalphilharmonic.tv). 

Laimutė Ligeikaitė

mažoje, jaukioje kamerinėje aplin-
koje iš dalies todėl, kad jam patinka 

„Bechsteino“ firmos instrumen-
tai. Savo dvejų dalių programoje 
P. Laulas kūrinius paskirstė taip, 
kad pradėdavo Čiurlionio, o baig-
davo Skriabino opusais. Neįprasta 
buvo girdėti šį scenų galiūną at-
sargiai, tarsi nedrąsiai traktuojant 
Čiurlionio „Mažąją sonatą“, „Hu-
moreską“, du Noktiurnus, nes šie 
trapūs kūriniai, atrodė, netilpo į 
jo ryškaus, labai įtaigaus atlikimo 
stiliaus rėmus. Antroje koncerto 
dalyje skambėjo Čiurlionio 1901 m. 
vasarą sukurti šeši Preliudai (pra-
dedant VL 186 ) ir Mažų peizažų 

ciklas „Jūra“. Pastarasis buvo lyg 
labiau „prisijaukintas“, nors vis 
jautėsi pianisto noras labiau pa-
ryškinti, sureikšminti turinį. 

Visai kitaip P. Laulas skambino 
Skriabino kūrinius: atmintinai, grįs-
damas labai ryškiais kontrastais, vy-
ravo galingi, neįprasti Skriabino kū-
rinių interpretacijoms sąskambiai, 
pasitaikė ir išjaustų, ramiai išklau-
sytų muzikos salelių. Be anksty-
vųjų šio kompozitoriaus opusų – 
trijų Pjesių, op. 2, dvejų Noktiurnų, 
op. 5, ir keturių dalių Sonatos Nr. 3 
fis-moll, op. 23, skambinamos giliai 
dramatiškai, vientisai, įtraukian-
čios į jausmų gelmę, – girdėjome 
ir Valsą, op. 38, Etiudus Nr. 3 ir 
Nr. 5, op. 42. Taip pat skambėjo ir 
įspūdingi vėlyvieji, galbūt reikš-
mingiausi fortepijoninės Skriabino 

kūrybos pavyzdžiai: Sonata Nr. 9, 
op. 68 („Juodosios mišios“), dvi 
Poemos, op. 71, ir Poema „Verse la 
flamme“ („Į liepsną“), op. 72, ku-
riuose ypač jautėsi ryški, galinga 
P. Laulo asmenybės aistra šiai mu-
zikai, su didžiule vidine jėga išgau-
nami kokybiški garsūs sąskambiai, 
vos telpantys nedidelėje jaukioje 
muziejinėje patalpoje. 

Bisui šis originalus menininkas 
labai subtiliai ir jautriai paskam-
bino du Skriabino ankstyvuosius, 
lyriškus, dažnai pianistų atliekamus 
Preliudus bei Preliudą ir Noktiurną 
kairei rankai. Nekantriai lauksime 
kitų įdomių Čiurlionio namų 
koncertų. 

Aldona Eleonora Radvilaitė

Atkelta iš  2  psl .

Lukas Geniušas, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Raminta Šerkšnytė ir Mirga Gražinytė-Tyla M. Ež erskio  n uotr .

D. Mat ve je vo  nu ot r.



4 psl. 7 meno dienos | 2020 m. sausio 24 d. | Nr. 3 (1324)

Iš šono gyvenimą stebintys herojai
Apie baleto artistą Vaclovą Sasnauską

Š o k i s

Žilvinas Dautartas

           Geriausias ateities pranašas yra ateitis. 
        (Lordas Byronas)

Noriu sugrįžti į praeitį ir prisiminti 
tada dar Akademinio operos ir ba-
leto teatro baleto artistą Vaclovą Sas-
nauską, ne tik teikusį gražių vilčių, 
bet ir kėlusį nemažą pavojų savo 
šiek tiek vyresniems kolegoms, be-
sivaržantiems dėl geresnės vietos po 
sofitais. Ir nieko stebėtina, juk Va-
clovas, Vidurinės meno mokyklos Ba-
leto skyriaus III laidos absolventas, 
pasižymintis išskirtiniais fiziniais 
duomenimis, racionaliu mąstymu 
ir darbštumu, tikrai pretendavo, 
laikui bėgant, į geriausio solisto 
statusą. Naivu būtų dabar aiškintis, 
kodėl Vaclovo indėlis į Lietuvos ba-
leto lobyną nebuvo išnaudotas, kaip 
nebuvo išnaudotas ir jo talentas, ne 
vienam konkurentui badęs akis. Juk 

„grupė draugų“ ir tais laikais galėjo 
lemti ir lėmė savų protegavimą bei 

svetimų blokavimą. Gyvenimas toks 
buvo, yra ir bus. Ar galėjo būti ki-
taip? Manau, kad taip, juk Vaclovui 
tereikėjo pasinaudoti savo uošvio, 
tuomečio švietimo ministro Mečis-
lovo Gedvilo ryšiais ir įtaka. Deja, 
to nebuvo padaryta. Matyt, Vaclo-
vas norėjo viską pasiekti savo jėgo-
mis, savo darbu ir tuo, ką davė mo-
tina gamta, arba įtakingas uošvis 

nenorėjo ar bijojo kištis į tas intri-
gas. Be to, ir demokratijos tais laikais 
buvo mažiau. 

O gamta Sasnauskui davė tikrai 
daug. Profesiniais duomenimis jis toli 
lenkė savo kolegas ir konkurentus. Ta-
čiau visi pagrindiniai vaidmenys, ku-
riuos sukūrė Vaclovas, buvo tarsi igno-
ruojami. Operos solistas ir režisierius 
Rimantas Siparis mėgdavo cituoti rusų 
aktorių ir režisierių Konstantiną Sta-
nislavskį: „Padėkite talentui, o nega-
bus nevykėlis pats prasimuš.“ Gaila, 
tačiau šiam gabiam jaunuoliui, mūsų 
baleto mokyklos auklėtiniui, padėti 
norėjo ne visi. Vieni negalėjo susitai-
kyti su mintimi, kad kažkokios mo-
kyklos, gyvuojančios vos dešimtmetį, 
auklėtinis gali varžytis su jais kaip ly-
gus su lygiais, kitų atmetimo reakciją 
skatino paprasčiausias pavydas. Be 
abejo, nemažą vaidmenį suvaidino ir 
Vaclovo charakteris. Noras būti sava-
rankiškam, turėti savo nuomonę ir ją 
ginti, aštrus, kartais netgi žeidžiantis 
liežuvis palankumo jam nepelnė. Net 
jo išoriniai duomenys nelabai atitiko 
to meto standartus. Gal todėl ir buvo 
sunku jaunąjį šokėją „paslėpti“ korde-
balete, o praleisti į priekį ne tik nesi-
norėjo, bet ir buvo pavojinga. 

Buvau ir dabar esu įsitikinęs, kad 
vienas ryškiausių Vaclovo perso-
nažų – Albertas Adolphe’o Adamo 
balete „Žizel“. Teatleidžia man visi 
kiti, šokę šį personažą mūsų sce-
noje, bet Sasnausko sukurtas grafas 
Albertas tarsi įkūnijo romantizmo 
epochos banginių – vokiečio Hein-
richo Heine’s, prancūzų Adamo 
ir Théophile’io Gautier bei anglo 
Lordo Byrono idėjas. Gautier pa-
gal Heine’s užrašytą legendą parašė 
baleto libretą, Adamas sukūrė mu-
ziką, o Byrono literatūrinis herojus 
Čaild Haroldas galėjo tapti grafo Al-
berto prototipu. Bent jau pagal Sas-
nausko traktuotę. Nuo pirmų žingsnių 
scenoje matėme (bent jau aš) nuobo-
džiaujantį, persisotinusį gyvenimu 
aristokratą, ieškantį nuotykių. Ir į ka-
pines grafas ateina ne genamas sąži-
nės graužaties ar savo kaltės suvokimo. 
Jam tai tiesiog dar vienas nuotykis, ke-
liantis adrenalino lygį kraujyje. 

Turiu pripažinti, kad visi Vaclovo 
herojai tarsi atsiriboję nuo aplinki-
nių, gyvenantys savo uždarą gyve-
nimą, stebintys viską iš šono, su-
gebantys išlaikyti saugų atstumą. 
Jo Mėlynasis Paukštis Piotro Čai-
kovskio „Miegančiojoje gražuolėje“ – 
tikrai ne erelis ar kondoras (kaž-
kodėl šiais laikais dauguma atlikėjų 
šį personažą traktuoja kaip piktąjį 
genijų iš „Gulbių ežero“ arba kaž-
kokį vanagą), jis artimesnis Mau-
rice’o Maeterlincko pjesės-pasakos 

„Žydroji paukštė“ personažui. Ne 
mažiau įspūdingas ir Carlo Marios 
von Weberio vieno veiksmo balete 

„Rožės sapnas“ (mūsų literatūroje 
vadinamas „Kvietimu šokiui“, gal 
tikslesnis vertimas būtų „Rožės 
dvelksmas“) sukurtas pagrindinis 
personažas. Platūs, nesuvaržyti ju-
desiai, lengvi negirdimi šuoliai tarsi 
dvelksmo bangos pripildo sceną. 
Ir dar vienas efektingas personažas, 

savo originalia traktuote ryškiai be-
siskiriantis nuo kitų atlikėjų sukurto 
vaidmens, – Spragtukas Čaikovskio 

„Spragtuke“. Skrupulingai laikyda-
masis choreografijos teksto, neprie-
kaištingai atlikdamas visus judesius, 
Vaclovas sugebėjo (nežinau, gal nesą-
moningai) be ironijos perteikti alavi-
nio prūsų kareivėlio jausmų paletę.  

Šokėjo kūrybinėje kraitėje – ne 
vienas ir ne du vaidmenys. Dažnai 
šokdamas kordebalete ar antraeilius 
vaidmenis, Vaclovas neskirstė jų į 
vertus įdėto darbo ir nevertus. Da-
bar sunku pasakyti, kaip būtų susi-
klostęs jo kūrybinis gyvenimas, jei 
ne sunki operacija. Gal jam būtų 
pavykę įveikti neafišuojamą sub-
tilų ignoravimą? O gal ir ne. Jis juk 
ne pirmas ir ne paskutinis. Kad ir 
kaip būtų, Vaclovas Sasnauskas tikrai 
vertas, kad mes bent kartais jį pri-
simintume, – ne tik kaip baleto 
artistą, bet ir kaip pedagogą. Juk 
vienas ryškiausių jo mokinių – Vol-
demaras Chlebinskas, universalus 
aktorius, sugebantis laužyti nusisto-
vėjusius charakterinių vaidmenų 
traktavimo stereotipus. Kaip ir jo 
mokytojas Sasnauskas, tarsi atvėręs 
duris kitoms mūsų baleto atlikėjų, 
baigusių Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto sky-
rių, kartoms. Tų, kurie matė Sas-
nauską scenoje, neturėtų stebinti 
Petro Skirmanto, Mindaugo Baužio, 
Nerijaus Juškos, Aurimo Paulausko 
ir kitų skyriaus absolventų laimėji-
mai ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. 
Drįstu tvirtinti, kad vis dažniau į 
baletą ateina gabaus, puikių pro-
fesinių duomenų jaunimo, o sky-
riaus pedagogai sugeba optimaliai 
panaudoti jų duomenis. Jaunoji 
karta puikiai tai patvirtina. 

Ko gero, teisus Lordas Byronas: 
„Geriausias ateities pranašas...“

Premjera „Iš kūno ir 
kraujo“ 
Režisierė Uršulė Bartoševičiūtė pra-
ėjusį birželį nugalėjo Nacionalinio 
Kauno dramos teatro konkursą 

„IDėja 2019“. Praėjus pusmečiui 
jauna menininkė debiutuoja šiame 
teatre, analizuodama pirmųjų kartų 
temas, apčiuopiamas Kaino ir Abe-
lio istorijoje. Premjera „Iš kūno ir 
kraujo“ įvyks sausio 29, 30 ir vasario 
19 d. Mažojoje scenoje. Pateikiame 
režisierės ir Jolantos Garnytės-Jad-
kauskienės pokalbio ištrauką. 

Spektaklis kuriamas pagal dra-
maturgo Mato Vildžiaus pjesę 

„Iš kūno ir kraujo“. Kokie keliai 
suvedė su šia medžiaga?

Mane jau seniai domina Kaino 
ir Abelio istorija. Skaitydama įvai-
rias šios istorijos interpretacijas, ra-
dau Byrono misteriją „Kainas“. Su 
dramaturgu iš jo „pasiskolinome“ 

Anonsai

struktūrą. Nauja Mato pjesė rašyta 
specialiai šitam pastatymui ir pro-
ceso metu keičiasi. Tai, mano ma-
nymu, labai svarbu: tekstas yra su-
dėtingas, gana archajiškas, vietomis 
eiliuotas, bet pjesė kinta ne tam, kad 
paprastėtų, – tokiu būdu ieškome 
šios istorijos atspindžių savyje. Man 
regis, pjesės gyvybė atsiranda tuo-
met, kai „nebetarnauji“ tekstui, ne-
laužai galvos, kaip išspręsti sceną, 
kuri yra monumentali, nepakei-
čiama. Pasisekė turėti šalia drama-
turgą, kaip didžiausią pagalbininką, 

kuris gali įdėti į žodžius tai, ką mes 
su aktoriais galvojame. Dramatur-
gija keičiasi talkininkaujant drama-
turgui, bet ne Byrono šmėklai.

Kokios svarbiausios šio kūri-
nio temos? Kaino ir Abelio mo-
tyvas suponuoja religinę temą. 
Ar taip galima teigti?

Religinė tema yra fonas, šaltinis, 
iš kurio šita istorija ateina,  – ji yra 
užrašyta Senajame Testamente, ta-
čiau religija nėra centrinė pjesės 
tema. Mes imamės pirmųjų žmonių 
mirties precedento tyrimo, kraujo 
linijos svarbos. Man įdomi žmog-
žudystė, kraujo praliejimas – trapi 
žmogaus riba tarp buvimo ir ne-
bebuvimo. Kalbamės su aktoriais 
apie tai, kad žmogžudystė, kaip ak-
tas, privalėjo įvykti, tik kyla klau-
simas: per kurį asmenį šitas aktas 
pirmą kartą pasaulyje būtų įvykęs? 
Per Kainą, Abelį, Adomą ar Adą? 
Visi jie patenka į ribinę situaciją ir 
visi galėtų atlikti pirmąjį žudymo 
aktą. Tai yra įvykis, kuris turėjo 

nutikti, tam, kad įvyktų drugelio 
efektas, – visa tai, kas įvyko po to. 
Tam, kad Ievai ir Adomui būtų 
duotas sūnus Setas, kad Nojus 
pastatytų laivą – viskas būtų nu-
šluota nuo žemės paviršiaus ir t.t. 
Tam, kad susiformuotų didžiuliai 
istoriniai, naratyviniai klodai, ar-
chetipai, kad gyvybė galėtų tapti 
vertybe, peržengtų fiziologinę savo 
prasmę, kad vėliau galėtume ana-
lizuoti žmogaus laikyseną mirties 
akivaizdoje, mirties apeigą ir tra-
diciją. Tai yra didžiulė jėga. Mirtį 
galima suvokti dvejopai: kaip fi-
zinį aktą ir metafizinį procesą. 

Kainas klausia, kas ta mirtis: „Kas 
už manęs šešėliu tūno?“, jo paieš-
kos susijusios su bandymu aprėpti, 
įvardyti tai, kas žmogų lydi visą gy-
venimą, – savo baigtinumo perpra-
timą. O Ada, jo žmona, pasakoja 
apie tai, koks pažeidžiamas, trapus 
ir trumpalaikis mūsų fizinis kūnas. 
Kraujas – dviprasmiškas. Tai skystis, 
nešantis deguonį, palaikantis mus 
gyvus, ir skystis, įteisinantis mūsų 
šeiminę, dvasinę priklausomybę. 
Tik ar kažkam esu sava, nes mus 
jungia kraujo linija?

Pagal NKDT inf.

Vaclovas Sasnauskas ir Gražina Sakalauskaitė balete „Žizel“

Vaclovas Sasnauskas ir Gražina Sakalauskaitė Nuot rau ko s  i š  a sme ni ni o  a rch yvo

Uršulė Bartoševičiūtė
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T e a t r a s

Dauguma ties panikos priepuolio riba
Spektaklis „Panika“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Pe r f r a z u o d am a s  Pe d ro  A l -
modóvaro filmo pavadinimą, suo-
mių dramaturgas Mika Myllyaho 
2005 m. savo sukurtai pjesei „Pa-
nika“ pridėjo paantraštę „Vyrai 
ties nervų krizės riba“. Kadangi 
Almodóvaro kinas pasižymi ryš-
kiais moterų portretais, atrodo, kad 
Myllyaho siekia būti šiuolaikinių 
vyrų psichologu. Nors pjesės vei-
kėjai diskutuoja ir apie Almodóvaro 
filmą „Pasikalbėk su ja“, Myllyaho 
kūrinio estetika neturi nieko bendro 
su ispanų režisieriaus kinu, pasižy-
minčiu ryškiu, išradingu, savoms 
taisyklėms paklūstančiu meniniu 
pasauliu, kuriame veikia saviti per-
sonažai. „Panikos“ veikėjai, atvirkš-
čiai, yra įprasti, esantys arti tikro-
vės – šiek tiek schematizuotos kaip 
realistinėje romantinėje komedijoje 
ar seriale. Nepaisant to, dvylikoje 
scenų per daugumai suprantamas 
ir atpažįstamas kasdienes komiškas 
situacijas atsiskleidžia gerą dalį Va-
karų pasaulio vidurinio sluoksnio 
vyrų kamuojančios problemos: psi-
chikos sutrikimai, sunkumai darbe 
ir asmeninių santykių peripetijos. 

Pagal šią pjesę režisierė Kamilė 
Gudmonaitė, kryptingai tęsdama 
kūrybinę biografiją, pastatė de-
vintą savo spektaklį. Šešerius me-
tus nuosekliai eksperimentavusi, 
spektaklyje „Panika“ ji panaudoja 
amato atradimus bei meistriš-
kumą, siekdama paveikti žiūrovų 
daugumą. Gruodžio 18 d. Naciona-
liniame Kauno dramos teatre paro-
dytas kūrinys siejasi su spektakliu 

„Keturi“ (NKDT, 2018), tyrinėjančiu 
specifinio socialinio sluoksnio – tre-
ninguotų rajono vaikinų – vyriš-
kumo sampratą bei gyvenimo filo-
sofiją. „Panikoje“ veikia kitokie trys 
draugai: grafikos dizaineris, televi-
zijos žurnalistas ir inžinierius – tipi-
niai vidurinio sluoksnio atstovai, su 
kuriais didžiajai daliai žiūrovų len-
gviau susitapatinti nei su margina-
lais Kolianu ir Šuriku. Gudmonaitė 
atidžiai skaito Myllyaho pjesę ir ją 
interpretuoja išryškindama vyrų 
pažeidžiamumo, noro būti myli-
miems bei draugystės motyvus.

Rūtos salėje vykstančiam spek-
takliui Barbora Šulniūtė sukūrė 
taiklią scenografiją. Pagrindinis 
jos elementas – stiklinis „narvas“, 
įrėminantis stilingą, su virtuve 
sujungtą, minimalistiškai įrengtą 
šiuolaikinę svetainę, joje ant švie-
saus kilimo stovi juoda odinė sofa, 
virš jos kabo televizorius. Naktį į 
šį Makso butą pasibeldžia girtas 
jo draugas Leo, o ryte ateina bro-
lis Jonis. Šis butas – ne tik pagrin-
dinė spektaklio veiksmo vieta, bet 
ir šiuolaikinio miestiečio gyve-
nimo metafora, pabrėžianti indi-
vido atskirtį bei savęs įspraudimą 
į tapatybės rėmus. Savas „stiklo 
gaubtas“ dengia kiekvieną veikėją, 

įkalindamas jį savose problemose 
ir atribodamas nuo kitų. Nors es-
tetiniu požiūriu šis scenografinis 
sprendimas nėra naujas, čia jis vei-
kia prasmingai ir išvien su aktoriais.

Dešinėje scenos pusėje įrengta 
treniruoklių salė su svarmenimis, 
kamuoliais ir bokso maišu simboli-
zuoja stereotipinį išorinį vyriškumą. 
Kairėje matomi Rytų kultūros žen-
klai – bonsas, meditacijos bei jogos 
pratimų kilimėlis ir ant sienos pa-
kabinti hieroglifai – rodo vidinio 
dvasingumo siekį. Vakarų ir Rytų 
elementai nuo debiutinio Gudmo-
naitės spektaklio „Sapnas“ būdingi 
jos kūrybai. Taip pat ir „Keturiuose“ 
šiuolaikinio dvasingumo paieškos 
paradoksaliai pasireiškė per pa-
slaptingą būtybę – ketvirtąjį. „Pa-
nikoje“ ketvirtuoju tampa budistų 
vienuolis, pasirodantis televizoriaus 
ekrane ar kaip mažytė raudonai ap-
sigobusi lėlytė, simbolizuojanti tai, 
ko kiekvienas iš veikėjų ilgisi. O 
labiausiai jie išgyvena dėl meilės 
(jos praradimo ar nebuvimo), ku-
rią geriausiai supranta per vakarie-
tišką masinės kultūros idealizuotą 
santykį su romantiniu partneriu. 
Nors humoras būdingas visiems 
Gudmonaitės spektakliams, „Pa-
nika“, kitaip nei kiti, žanriniu po-
žiūriu priskirtina komedijai, todėl 
ir į sandūrą tarp Vakarų ir Rytų čia 
žvelgiama ironiškai. Rytų praktikas 
veikėjai suvokia kaip terapiją ir sie-
kia pasimokyti atsiriboti nuo savęs 
pačių: suvaidina, kad miršta, ir tada 
stebi save iš šalies; visai kaip mes, 
žiūrovai, matantys juos, personažus.

Ritmiškoje, dinamiškai reži-
suotoje Gudmonaitės „Panikoje“ 
svarbiausi yra aktoriai, jie dirba 
kūrybingai, laisvai ir mėgaujasi 
vaidindami jiems suprantamus ir 
artimus personažus – spektaklyje 
nėra dirbtinio teatro didingumo, 
religiniam artimo patoso ar intelek-
tualinių rebusų. Myllyaho sukuria 
aiškias dramaturgines veikėjų lini-
jas – kiekvienas jų išgyvena lūžį ir 

pasikeičia, todėl aktoriai sėkmin-
gai individualizuoja apibendrintus 
personažus ir įsijaučia į jų patirtis 
bei emocijas. 

Manto Zemlecko vaidinamo 
Makso namuose vyksta veiksmas 
ir iš visų veikėjų jis atrodo sąmo-
ningiausias. Skaitydamas saviugdos 
knygas, medituodamas, atlikdamas 
jogos pratimus jis gilinasi į savo vi-
dinį pasaulį ir mėgina sau padėti 
išgyventi išsiskyrimą. Tačiau iš 
tiesų jis yra izoliavęsis nuo išori-
nio pasaulio, taip pat atskleidžia 
ir despotišką savo pusę. Viename 
jautriausių spektaklio epizodų per 
galinę scenos sieną rodomas iš arti 
filmuojamas Maksas atsiveria, iš-
sako savo baimes ir pasirodo pažei-
džiamas bei sutrikęs. Vis dėlto kol 
kas ši scena neišvengia ir paskai-
tos apie panikos priepuolius tono. 
Pastaruoju metu žiniasklaidoje ši 
tema darosi itin populiari ir tai rodo 
jos aktualumą greito tempo, streso 
bei konkurencijos iškamuotiems 
miestiečiams. 

Gudmonaitės kūrybai būdingas 
socialinis matmuo: spektaklyje 

„Trans Trans Trance“ (OKT, 2017) 
nagrinėjusi moteriškumą ir trans-
lytiškumą, „Keturiuose“ ir „Pani-
koje“ režisierė susikoncentruoja į 
vyriškumo problemas. Vis dėlto 
kalbėti apie psichinę sveikatą vy-
rams, pagal tradicinius vyriškumo 
stereotipus mokomiems slopinti 
emocijas ir nerodyti silpnumo, vis 
dar gali būti sunkiau, o ypač keblu 
pripažinti turint problemų ir kreip-
tis pagalbos. 

Taip nutinka Gyčio Laskovo Leo – 
paprastam, nuoširdžiam vaikinui, 
nuo mokyklos laikų viską dariu-
siam taip, kaip visi, ir tuo patenkin-
tam. Tačiau ir jis neišvengia krizės, 
o sutrikęs ir sugniužęs pirmą kartą 
yra priverstas analizuoti savo jaus-
mus. Tai jam nauja ir neįprasta, be 
to, jis nori greito rezultato.

Vaidas Maršalka suvaidina Jo-
nio, sėkmės lydimo, madingo ir 

„pasikėlusio“ vaikino, mito griū-
ties istoriją. Iš pirmo žvilgsnio jis 

atrodo pasitikintis savimi, neven-
giantis pasityčioti iš kitų ir šiuo-
laikiniame technologijų pasaulyje 
besijaučiantis kaip žuvis vandenyje. 
Jis veda laidą ir nuo pradžių yra ro-
domas per televizorių (vaizdo pro-
jekcijų autoriai Ridas Beržauskas, 
Šulniūtė, Jonas Litvinas). Tačiau pa-
aiškėja, kad ir jis trokšta išsivaduoti 
iš savo kalinančio įvaizdžio. 

Spektaklyje muzika atlieka ne 
vieną funkciją: tarkim, Jonio pasi-
rodymą lydi „alfa patino“ pasitikė-
jimą ir žemiausius instinktus žadi-
nantis motyvas, o vienoje scenoje 
daina ironiškai kuria holivudinio 
filmo patosą. Tačiau pati svarbiau-
sia čia – grupės  „Radiohead“ daina 

„Creep“, ją kartu buitiškai dainuo-
dami vaikinai ne tik perteikia savo 
jauseną, bet ir sukuria itin intymią 
akimirką, parodančią kiekvieno jų 
netobulumą bei stiprią draugystę.

Nors gali pasirodyti, kad komiš-
kam spektakliui trūksta gelmės, vis 
dėlto jis sąžiningai atspindi šiuolai-
kinio vidurinio sluoksnio žmogaus 
problemas, ir jei jos atrodo pavir-
šutiniškos, tai nereiškia, kad vei-
kėjams mažiau skauda. Šiandien 
nedaugelis kankinasi dėl dostojevs-
kiškų temų, jas Gudmonaitė nagri-
nėjo garso spektaklyje „Sapnavau 
sapnavau“ (VJT, 2019), paveikian-
čiame rimtomis ir išskirtinėmis ka-
linių bei nusikaltimo aukų istori-
jomis. Tačiau teatre svarbu ne tik 
susipažinti su kitu, bet ir atpažinti 
save, – būtent taip veikia „Panika“, 
retkarčiais nevengdama pataikauti 
publikos daugumai. Nors kūrinyje 
ir nėra itin originalių minčių ar 
sprendimų, sukurtas jis profesio-
naliai, o stebint aktorių aistringai 
vaidinamus personažus galima iš 
šalies pamatyti save ir pasijuokti iš 
daugeliui būdingo elgesio. Tad ti-
kėtina, kad ši vakaro pramoga dau-
gumai padės geriau suprasti save.

Mantas Zemleckas spektaklyje „Panika“

Vaidas Maršalka, Gytis Laskovas ir Mantas Zemleckas spektaklyje „Panika“

D. Stankev ičiaus  n uotr aukos
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T e a t r a s

Pajusti įspūdį, įsivaizduoti santykius
Spektaklis „Maskuotė“ festivalyje „Kitoks“

Aušra Kaminskaitė

Dešimtajame teatro vaikams fes-
tivalyje „Kitoks“ trupės iš Nyder-
landų „Captain Sugar & The Mon-
key Puppets“ spektaklis „Maskuotė“ 
skirtas 5–10 metų vaikams – pradi-
nukams. Tikriausiai tai lėmė cirko 
žanras, kuris yra viena palankiausių 
formų patraukti jauniausią publiką. 
Techniški triukai, nuolatinis judėji-
mas, šiuolaikinė magija sugeba iš-
laikyti jaunesniųjų dėmesį kur kas 
sėkmingiau nei pati įtikinamiausia 
vaidyba – bent jau spektakliui tęsiantis 
ilgiau nei pusę valandos. Todėl „Mas-
kuotėje“ istorija gali lengvai pasislėpti 
už ryškių spalvų, daugybės veiksmų, 
puikiai įvaldytų cirko technikų.

Vis dėlto greta to „Maskuotė“ – 
kaip ir dauguma šių metų „Kitokio“ 
darbų – remiasi į socialinį turinį ir 
analizuoja, kaip bendruomenes vei-
kia individų įpročiai ir kas nutinka 
į juos įsikišus stipriai, nepažiniomis 
taisyklėmis besivadovaujančiai asme-
nybei. Stebint spektaklį susidaro įspū-
dis, kad patys kūrėjai neturi tikslios 
interpretacijos, nes kiekvienas isto-
rijos vingis, pokytis gali reikšti labai 
daug ką ir galiausiai priklauso nuo 
asmeninės žiūrovo vertybių skalės. 

Kai spektaklio pradžioje paeiliui 
daugiau ar mažiau netikėtai atsi-
randa keturi istorijos personažai, 
juos pirmiausia apibūdina pasiro-
dymo scenoje būdas (miegojimas 
ant sofos, išsiridenimas iš kilimo ir 
pan.), o tuomet – kiekvienam bū-
dingos spalvos. Šeimos mama vilki 
mėlynai, geria mėlyną arbatą, valgo 
tik mėlyną maistą ir priperka vai-
kams krūvą mėlynų drabužių. Šių 
jie, be abejo, negali vilkėti, nes vie-
nas priima tik tai, kas žalia, kitas – 
geltona, o mergytė renkasi vien rau-
donos spalvos drabužius, gėrimus ir 
maistą. Kiekvieno ketvertuko nario 
įpročiai, tikslai ir interesai saviti, o 
pačios asmenybės nepaprastai ryš-
kios (dėl spalvų, cirko gebėjimų ir 
kartais per daug utriruotos vaidy-
bos). Tačiau į jų namus patekus 
nepažįstamajam, vilkinčiam baltus 
drabužius ir dėvinčiam juodą kati-
liuką, individualumas sutrikdomas, 
kiekvienam po truputį pasiūlant pri-
imti kažką, prie ko nėra pratę.

Pradžioje istorija liudija žmo-
nių išsilaisvinimą iš saugios aplin-
kos, komforto zonos. Bendruome-
nėje, kurioje kiekvienas žino savo 
vietą ir daro tik tai, kas jam atrodo 
saugu, pažįstama ir nenutolsta 

nuo įsisenėjusių įpročių, priversti 
žmogų mąstyti kitaip gali tik išo-
rės veiksniai, kitaip sakant – nau-
jos patirtys. Pavyzdžiui, svečio pri-
versti valgyti kitos, nei jiems įprasta, 
spalvos maistą veikėjai pastebi, kad 
tokia patirtis neįprasta, baugi, tačiau 
nekenksminga. Taip savo įpročiuose 

„pelijusiems“ individams tenka susi-
durti su iššūkiais ir nutolti nuo įprastų 
normų arba tiesiog išsilaisvinti.

Tai skamba kaip teigiami poky-
čiai, tačiau jaukią ir laisvą atmosferą 
trikdo svečio pomėgis erzinti, lengvai 
šaipytis, vadovauti. Žinoma, be tam 
tikro spaudimo ir lengvos prievar-
tos žmonių, kurie to patys nesiekia, 
iš komforto zonos išvesti neįmanoma. 
Tačiau nors didžiąją spektaklio dalį 
sunku pasakyti, kam pokyčiai nau-
dingesni – šeimos nariams ar svečiui, 
pabaigoje peršasi vienintelė išvada: 
ryškios asmenybės ką tik buvo nu-
asmenintos, suvienodintos, pavers-
tos juodos ir baltos spalvos figūro-
mis, vizualiai – nepažįstamo svečio 
kopijomis. Individualumas neberei-
kalingas, nes sukurta masė, kuri ne 
tik išlaisvino žmones iš įsisenėjusių 
įpročių, bet ir sukūrė jiems naujus. 
Tokius, kuriems diriguoja ir vado-
vauja baltasis užklydėlis.

„Maskuotėje“ interpretacijos su-
silieja, veiksmo kryptys ir prasmės 
atrodo nenuspėjamos ir ne visada 
paremtos nuoseklia logika. Kalbu 
ne apie siužetą ar naratyvą, bet apie 
sceninės dramaturgijos logiką, api-
brėžiančią spektaklio visumą ir pa-
dedančią ją sukurti žiūrovo galvoje. 
Sukūrę spektaklį apie visuomenės 
įpročius ir papročius, patys kūrėjai, 
regis, neapsibrėžė jokios socialinės 
žinutės ar pozicijos, kurią teigtų ar 
kviestų kvestionuoti. Įdomu, kad 
tokie neaiškumai skatina vaiz-
duotę ieškoti jungčių tarp skirtingų 
scenų, leisdami gimti nepaprastai 
įdomiems pasvarstymams bei iš-
vadoms. Sutrikdo tik tai, kad kon-
kretus finalas galiausiai nepasiūlo 

jokios tematinės išvados ar klausimo – 
tarsi nuo scenos nesklistų joks po-
žiūris. Tarsi būtų neišnaudota puiki 
proga suteikti vaikams bei juos at-
lydėjusiems asmenims galimybę pa-
svarstyti ne tik apie momentinius 
įspūdžius, bet ir apie galios santykius 
ar tai, ką reiškia būti stipriu individu. 

Galbūt todėl galiausiai lieka ne-
aišku, kas šiame spektaklyje yra 
maskuotė. Pasislėpimas po viena 
spalva ar asmenybės užgožimas 
susijungus į bespalvę masę? Neįsi-
vaizduoju, ar kūrėjai turi atsakymą, 
bet greičiausiai sutiktų su abiem 
versijomis, nes spektaklyje viskas, 
išskyrus žaviai naudojamas aukšto 
lygio cirko technikas, yra žiūrovų 
interesų ir vaizduotės klausimas.

Kamilė Žičkytė

Kaip dabar tapo madinga, suaugu-
sieji metus pradeda Naujųjų metų 
rezoliucijomis: pažadais, kaip pa-
keis savo gyvenimą, kur nukeliaus, 
ką nusipirks. Nuo pat pirmos savo 
gyvenimo dienos vaikas bando su-
prasti, koks yra pasaulis, tad jaunieji 
teatro žiūrovai metus skaičiuoja 
kitaip: naujomis patirtimis, gebė-
jimais, išmoktais žodžiais ar iškritu-
siais pieniniais dantimis. Manoma, 
kad pirmieji teatralizuoti pasako-
jimai vaikams Europoje vyko dar 
XIX a. pabaigoje, o pirmieji spek-
takliai jaunajai auditorijai gimė kur 
kas vėliau. Bene pirmasis pavyzdys 
Lietuvoje – režisierės ir pedagogės 
Dalios Tamulevičiūtės auklėtinių 
spektaklis „Bebenčiukas“, parody-
tas 1975 m. per legendinio aktorių 
dešimtuko diplominių spektaklių 
festivalį, vėliau atsiranda ir mano 
vaikystę nuspalvinę 1989 m. įkurto 
Keistuolių teatro spektakliai.

Šiandien situacija kitokia: prieš 
kelias dienas Vilniuje baigėsi jau 
dešimtasis „Menų spaustuvės“ or-
ganizuojamas tarptautinis teatro 
festivalis vaikams ir jaunimui „Ki-
toks ’20“. 2007 m. Lietuvoje įsikūrė ir 
šiuo metu gausiai visame pasaulyje 
gastroliuojantis šokio teatras „Dan-
sema“ – teatro kūdikiams pionierius 

ir lyderis. Spektaklius vaikams kuria 
ir nepriklausomos trupės: Stalo 
teatras, Teatriukas, Klaipėdos jau-
nimo teatras ir kt., vis daugiau spek-
taklių jaunajai auditorijai atsiranda 
ir valstybinių teatrų repertuare. Lie-
tuvoje daugėja ir vaikams kuriančių 
teatrų ar trupių, kurie ima pavyzdį 
iš kolegų Vakaruose ir kviesdami į 
spektaklį pažymi tikslinę amžiaus 
grupę. Taip pabrėžiamos įgytos ži-
nios apie vaikų raidos specifiką bei 
poreikius ir, priešingai nei masėms 
skirtame komerciniame kine, ban-
doma atsikratyti ydingo „pramoga 
visai šeimai“ apibrėžimo. 

Prieš dvejus metus šeimų pa-
mėgtame „Ogmios mieste“ Vil-
niuje duris atvėrė ikimokyklinio 
amžiaus vaikams kultūrinę pro-
gramą siūlantis teatras „Pradžia“. 
Jau antrus metus jaukioje teatro 
salėje kiekvieną savaitgalį vyksta 
spektakliai šeimoms su pačiais 
mažiausiais, gyvai atliekamos kla-
sikinės, džiazo ir chorinės muzikos 
koncertai, o darbo dienomis ren-
giami meno pažinimo užsiėmimai. 
Vaiko žodynas, kognityviniai gebė-
jimai, empatija, požiūris į pasaulį ir 
jo reiškinius plečiasi susiduriant su 
įvairiomis meno formomis, knygo-
mis, skaitymo procesu ir jį supan-
čia kalba. „Pradžios“ teatre galima 
pamatyti spektaklius, sukurtus pagal 
gerai žinomas ir įvertintas knygeles 

vaikams: tai „Sivužas“, rež. Žilvinas 
Beniušis (vaikams nuo 2 metų), Vėjų 
teatro spektaklis „Apie draugystę“, 
rež. Eglė Kižaitė (vaikams nuo 4 metų, 
pagal „Draugystė ant straublio galo“) 
ir teatralizuotas koncertas „Apie žu-
vis, ausis ir mamą“, rež. Kižaitė (vai-
kams nuo 3 metų, pagal „Maži eilė-
raščiai mažiems“). Pastarųjų knygelių 
autorius – vienas mylimiausių vaikų 
rašytojų Marius Marcinkevičius.

Naujausia ir jau vienuolikta teatro 
premjera – spektaklis „Meškis ir 
žąsis“, kurį režisierius Žilvinas Be-
niušis skyrė 2–5 metų žiūrovams. 
Pagrindinis istorijos motyvas – 
draugystė. Knygelės tuo pačiu pava-
dinimu autorė ir iliustruotoja Nadia 
Kovaliova seka žmonių ir kasdie-
nio gyvenimo įvykių įkvėptą isto-
riją apie geriausius draugus meškį 
ir žąsį, kuriems, atėjus žiemai, rei-
kia išsiskirti. Spektaklyje „Meškis 
ir žąsis“ nerangų, šiek tiek naivų 
ir didelį meškiną vaidina pats Be-
niušis, o ištįsusią ir skraidyti besi-
mokančią žąsį – Šarūnas Gedvilas. 
Išgyventi savo jausmus yra daug ge-
riau negu laikyti užslėptus, o šiame 
amžiaus tarpsnyje dauguma vaikų 
patiria daug išbandymų: pradeda 
lankyti darželį, mokosi bendrauti, 
žaisti su bendraamžiais. Nors per 
spektaklį nenuskamba nė vienas žo-
dis, mažieji žiūrovai įdėmiai stebi 
ir seka besikeičiančiame gamtos 

cikle draugystės išbandymus pati-
riančius veikėjus, jų žaidimus, išgy-
vena liūdnas išsiskyrimo ir džiugias 
ilgai laukto susitikimo emocijas. 

Istoriją pasakoti aktoriams pa-
deda ne tik šmaikštūs ir gyvi klou-
nados, šiuolaikinio cirko, impro-
vizacijos elementai, spalvoti ir 
išradingi kostiumai ar kaitrūs 
teatriniai prožektoriai. Ir Beniušis, 
ir Gedvilas ne vienus metus yra 
organizacijos „Raudonos nosys. 
Gydytojai klounai“ nariai, profesio-
nalumą ugdo su patyrusiais klou-
nados lektoriais, dalyvauja tarp-
tautiniuose mainuose užsienyje 
bei mokymuose Lietuvoje, beveik 
kasdien semiasi patirties vaikų li-
goninėse, sanatorijose, specialiojo 
ugdymo mokyklose. Nors nėra vie-
nos „teisingos“ spektaklio vaikams 
formulės, kaip ir kiekviename tokio 

spektaklio kūrimo procese, svarbi 
tampa ne tik konkrečios amžiaus 
grupės raidos etapus atitinkanti 
teatrinė kalba bei tema, bet ir ak-
torinė patirtis, gauta ne „didžiojoje“ 
scenoje, o konsultuojantis su raidos 
specialistais, psichologais ir kasdien 
bendraujant su vaikais. 

Aktorių įgūdžiai ir žinios leidžia 
kiekvieną kartą iš naujo kūrybiškai 
megzti ryšį su mažaisiais žiūrovais, 
sudominti knygelės puslapiuose su-
tiktais personažais ar teatriniais žaidi-
mais, ieškoti sąsajų su sava patirtimi. 
Atsakingi spektakliai vaikams – ne tik 
kokybiška ir turininga pramoga, gali-
mybė visai šeimai prasiblaškyti nuo 
kasdienės rutinos, bet ir priemonė 
lavinti, bendrauti, pažinti ir patirti. 
Vaiko pasauliui tos dvidešimt aštuo-
nios minutės teatre įgauna visai kitą 
vertę.

Dvidešimt aštuonios minutės tylos
Spektaklis „Meškis ir žąsis“ teatre „Pradžia“

Scena iš spektaklio „Maskuotė“ D. P utin o n uotr .

Šarūnas Gedvilas ir Žilvinas Beniušis spektaklyje „Meškis ir žąsis“
L. Vansev ičien ės  n uotr .
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Wilna-Dessau-Paris-Cfat
Paroda „Moišė Ravivas-Vorobeičikas. Modernybės montažai“ Nacionalinėje dailės galerijoje 

f o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

Tai buvo ryškiausias prisiminimas 
iš kadaise mano aplankyto festiva-
lio Arlyje „Fotografijos susitikimai“. 
Buvo karšta, nors pūtė mistralis. Po 
penkių dienų vaikščiojimo po visą 
miestą, ieškant galerijų, garažų, 
muziejų, kiemų su parodomis, nie-
kur nebesinorėjo eiti. Vis dėlto su 
drauge užsukome į Arlio ligoninę 
ieškoti van Gogho pėdsakų. Vidi-
niame kiemelyje, kuris atrodė tarsi 
perkeltas iš jo paveikslo ir taip už-
konservuotas, buvo per karšta gėrė-
tis sodu, tad palindome po arkomis. 
Ten prekiavo keletas bukinistų. Tin-
giai per viršelius slenkančias akis 
sustabdė pavadinimas: „Ein Ghetto im 
Osten – Wilna“. Autorius – Moišė 
Vorobeičikas, kurio iki tol nebu-
vau girdėjusi. Knyga kainavo gal 
800 eurų – man neįmanoma suma 
net dabar. Paprašiusi išimti knygą 
iš plastikinio aplanko, ją galėjau tik 
pavartyti. Tai, ką pamačiau, neati-
tiko susikurto Vilniaus fotografi-
jos įvaizdžio. Ne tik dėl to, kad tai 
buvo sugriauto žydų kvartalo gatvių, 
pastatų, jų buvusių gyventojų – 
beveik visiškai sunaikintos miesto 
tautinės bendruomenės – nuotrau-
kos. Labiausiai nustebino padū-
mavusiems Jano Bułhako roman-
tizuoto miesto vaizdams svetimas 
modernizmas – drąsus, net įžūlus. 

Spausdindamas vieną ant kito 
uždėtus negatyvus, iškarpydamas 
fotografijas, jas padaugindamas ir 
suklijuodamas į naujas kompozici-
jas Vorobeičikas kūrė kur kas dina-
miškesnio miesto, nei man pažįsta-
mas Vilnius, įspūdį. O juk tada, kai 
jis fotografavo –1928 m., – gyven-
tojų buvo perpus mažiau nei dabar. 
Vorobeičikas dekonstravo miestą 
dar gerokai iki dekonstrukcijos są-
vokos atsiradimo. Vengdamas nu-
sibodusios miestovaizdžio tvarkos 
jis kartais pakreipdavo horizontą. 
Šalia sinagogos atvaizdo įklijavo 
stambų besišypsančio žydo veidą, 
o jo palto apykaklės atlapą už-
baigė mažyte voliuta, tarsi čia būtų 
ne drabužis, o architektūrinė de-
talė – žmogus, įkūnijantis miestą. 
Varganai apsirengusią, tarpduryje 
susigūžusią pardavėją Vorobeiči-
kas užvertė batais, rėčkomis, vir-
vėmis ir kitais rakandais taip, kad 
tam daiktų chaosui tiktų ironiškas 
pavadinimas: „Tavo tauta, Izraeli, 
turtinga!“ O iš tiesų turtinga buvo 
po Europą jau pasitrankiusio, Bau-
hauze studijavusio ir ten fotomon-
tažu apsikrėtusio menininko vaiz-
duotė. Miestas, kuriame užaugo, 
jam buvo itin paranki medžiaga 
kūrybai – Europos kultūros elitui 
nematytas ir vaizdingas.

Tuos pageltusius puslapius, tada 
paliktus ant prekystalio, tikėjausi 
pamatyti dr. Nissano Niso Perezo 

kuruotoje parodoje Nacionalinėje 
dailės galerijoje. Tikėjausi pamatyti 
ir kitą, fotografą labiausiai išgarsi-
nusią knygą apie Paryžių su garsiojo 
dailininko Ferdinando Léger tekstu. 
Jos autorius, patartas rašytojo An-
dré Malraux, jau pasivadinęs pran-
cūzams lengviau suvokiamu ir išta-
riamu pseudonimu: Moï Ver. Abi 
knygas pamačiau, bet tik viršelius – 
jos užverstos guli stenduose ir, deja, 
nesudaryta galimybė jas pavartyti 
bent ekrane. Na, tiek to – ant sienų 

konkrečiai – kritikui dr. Emiliui 
Schaefferiui, kuris įtikino šveicarų 
leidyklą „Orell Füssli“ išleisti knygą 
apie Vilnių 1931 metais, tais pačiais, 
kai pasirodė ir knyga „Paris“ (leidy-
kla „Jeanne Walter“). 

Žiūrint „plikas“ fotografijas, už-
fiksuotas to paties laikotarpio Eu-
ropoje, Rytų ir Vakarų skirtumas 
akivaizdus. Nereikėjo nei geleži-
nės uždangos, nei Berlyno sie-
nos – tų dabar jau simbolinių linijų, 
tebežyminčių dviejų kultūrinių ir 

geležinkelio abstrakcijos. Jas Moišė 
fotografuoja ir Palestinoje, kur per-
sikėlė 1932 metais. Tačiau ilgainiui 
modernizmo trauką nugali no-
ras dokumentuoti naujakurių sta-
tomą Cfatą – aukščiausiai iškilusį 
Galilėjos miestą (jį, pasak legendos, 
po Didžiojo Tvano įkūręs Nojaus 
sūnus).

Paroda tokia nedidelė, kad visa 
fotografavimo būdų epocha pra-
sisuka labai greitai, kaip ir Moišės 
Vorobeičiko gyvenimas, nors ir 

kolegomis, pasikviesdavę į studiją, 
leisdavę stebėti, kaip jie dirba. Su 
Kandinskiu Moišė netgi dainuo-
davę rusiškas dainas.

Vilniuje reikėjo mokytis akade-
minio piešimo pagrindų, o Desau 
dėstytojas galėjo paskleisti ant stalo 
visokių iškarpų ir tiesiog pasiūlyti 
mokiniams ką nors iš to padaryti. 
Galbūt koliažai išeidavo panašūs, 
bet laisvė daugelį išmokė surasti 
meno bet kokiame kasdienybės 
skutelyje. Taip pat – ir fotografijoje. 
Būtent Bauhauze Moišę pagavo vi-
suotinio susidomėjimo fotografija 
banga. Ne tik dėl Moholy-Nagy’o 
eksperimentų bei teorinių pas-
kaitų – tuo metu atsiradusi „Leica“ 
išlaisvino fotografus nuo įrangos 
svorio. Jie staiga galėjo lipti į bokš-
tus ir fotografuoti miestą iš viršaus, 
iš kur tik nori – keisti žiūros taškus 
vos ne taip pat lengvai kaip vaiz-
duotėje. Grįžęs į Vilnių atostogų 
Moišė tiesiog privalėjo tą naująjį 
matymą pritaikyti taip dar niekada 
nefotografuotam miestui. Knygos 
idėją padiktavo „atsitikimas“, sako 
jis interviu. Man smalsu – koks gi 
tas atsitikimas? Ogi visai paprastas – 
tiesiog pasitaikė „saulėta diena“. Tai 
išgirdusi šyptelėjau: saulėtas Vil-
nius – tikrai nuostabus atsitikimas.

Matau žmogų, kuriam viskas 
nuostabu. Tai patvirtina ir fotogra-
fijos, supančios interviu skambantį 
balsą. Moshe kalba tik gerai – apie 
mokytojus, apie leidėjus, apie vai-
kystės patirtis. Ir Vilniaus nemini 
bloguoju, nors galėtų – ten (ar, 
mūsų atžvilgiu, – čia) Holokauste 
pražuvo jo tėvai, brolis, dvi seserys 
ir vienos jų dvynukės dukros (apie 
tai Moshe nekalba, perskaitau Sigu-
tės Chlebinskaitės sudarytoje bio-
grafijoje). Tad nors jo vienas svar-
biausių kūrinių – knyga apie „getą 
Rytuose“ – lyg ir yra mūsų fotogra-
finio palikimo dalis, jį savintis su-
dėtinga. Tai – miestas, kuris galėjo 
būti, bet nebuvo. Ir negali to nura-
šyti vien istorinėms aplinkybėms. O 
pats Moišė Vorobeičikas – Moï Ver, 
Moshe Ravivas – buvo per laisvas ir 
per didelis, kad čia sutilptų, todėl iš-
gyveno. Jis laiku paliko Europą, bet 
spėjo paliudyti XX a. pradžioje ją 
sudraskiusias įtampas: ji progre-
syvi ir atsilikusi, apsėsta ir nacio-
nalizmo, ir modernizmo, plakatais 
raginanti iššluoti lauk svetimšalius 
ir geidžianti jų žvilgsnių įvairovės. 
Išėjusi iš parodos negaliu atsikra-
tyti minties, kad ir dabar tai kaip 
niekad aktualu.

Paroda veikia iki vasario 23 d.
Nacionalinė dailės galerija 
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
Dirba antradieniais, trečiadieniais, penkta-
dieniais ir šeštadieniais 11–19 val., ketvirta-
dieniais 12–20 val., sekmadieniais 11–17 val.

kabo fotografijos, iš kurių sukurtos 
tos knygos. Nors ir ne originalai, bet 
skaitmeniniai atspaudai iš negatyvų. 
Tiesa, ne visos – tik pavyzdžiai, kū-
rybos etapų fragmentai. 

Pirmiausia – iš knygos atpažįs-
tami Vilniaus kadrai: siauros gatve-
lės, jomis gurgantis grindinys, Di-
džioji sinagoga, medinės langinės, 
aptrupėjęs sienų tinkas, hebrajų 
raštų perrašinėtojo dirbtuvės lan-
gas, tarpduriai, kiemai, mediniai 
sandėliukai. Šioje scenografijoje 
šmėkščioja žmonės: į savo apdris-
kusias skrandas įsisupę kepurėti 
vyrai, skarotos moterys, skarma-
luoti vaikai. Du vyrai, regis, miega 
sukniubę tiesiai ant grindinio, kaž-
kas už lango meldžiasi. Visa tai ma-
tydama suprantu, kad karpymais, 
fotomontažais, dvigubomis ekspo-
zicijomis Vorobeičikas sumoder-
nino miestą – jei ne tikrovėje, tai 
bent fotografijoje Vilnius gali tapti 
panašesnis į jo jau matytus Desau, 
Kelną, Paryžių. Iškirpti stačiakam-
piai, apskritimai, kvadratai yra tarsi 
ląstelės su Vilniaus DNR, persodi-
namos į to laiko mąstymą ir skonį. 
Galbūt kaip tik šis medžiagos ir 
formos prieštaravimas pasirodė 
įdomus to meto intelektualams, 

ekonominių zonų ribas. Jei tikėsime 
Vorobeičiko fotografiniais liudiji-
mais, ta riba egzistavo seniau. Žiūri-
nėdama parodą nė nepajuntu, kaip 
Vilniaus gatvelių vaizdus ir žmones 
pakeičia Lenkijos miestų vaizdai ir 
žmonės. Ir ten, ir ten gatvės smui-
kininkai, vežikai, prekijai, vaikai 
panašūs, nors įsižiūrėjus Vilniuje 
gal skurdesni. Kad suprasčiau, kur 
yra kas, tenka skaityti etiketes. Bet 
kai Moišė ima fiksuoti Paryžių, eti-
kečių nebereikia. Ne tik todėl, kad 
niekur kitur nėra Eifelio bokšto, į 
kurį pasilypėjęs jis stebi Marso lau-
kais vaikštinėjančius žmogelius (šis 
vaizdas, regis, pažįstamas iš Andre 
Kertészo fotografijų). Daugiaaukš-
čiai pastatai čia savaime įstrižainė-
mis šauna į dangų, nieko nereikia 
pakreipti, karpyti ar montuoti. Bet 
dviguba ekspozicija išlieka, nes į 
vieną kadrą reikia sutalpinti kelis 
žiūros taškus – kad elegantiškai ap-
sirengusios moterys, kostiumuoti 
vyrai su katiliukais ir lazdelėmis 
vaikščiotų tarp ištaigingų parduo-
tuvių, kad persiklotų paties foto-
grafo, lakstančio per miestą kaip 
Sergejus Eizenšteinas su kamera, 
žvilgsniai (juodu susipažino 1927 m.). 
Galiausiai lieka tik metalo linijos, 

netrumpas – jis mirė 1995 metais. 
Stabteliu pasiklausyti jo interviu Iz-
raelio televizijai kažkurios retros-
pektyvos proga, kai jį vėl „atrado“ 
Europa. Tuomet jis jau buvo dar 
kartą persivadinęs – tapo Moshe 
Ravivu. Inteligentiškas pagyvenęs 
menininkas, klausinėjamas žurna-
listo, noriai pasakoja apie savo gy-
venimą. Jis gimė Zaskonių kaime 
(dabartinė Baltarusija, pasienio 
zona) 1904 m., bet po dešimties 
metų šeima persikėlė į Vilnių ir bū-
tent čia Moišė lankė ne tik dr. Jo-
sifo Epšteino gimnaziją, bet ir Vil-
niaus dailininkų draugijos piešimo 
mokyklą, paskui studijavo Stepono 
Batoro universiteto Dailės fakultete, 
klausėsi ir Jano Bułhako paskaitų. 
Tačiau iš šios piktorializmo oazės 
jį išviliojo žinia, kad Vokietijoje, 
Veimare, veikia unikali mokykla – 
Bauhauzas. Tiesa, kol jis ten išsi-
ruošė 1927 m., Bauhauzas dėl po-
litinių aplinkybių buvo perkeltas 
į Desau. Moshe lygina dvi meno 
mokyklas – Vilniuje profesorius 
studentui buvo nepasiekiamas 
autoritetas, o Desau tokios asme-
nybės kaip Vasilijus Kandinskis, 
Paulis Klee ir László Moholy-Nagy 
bendraudavę su studentais kaip su 

Ekspozicijos fragmentas
G.Gri gėn aitės  nuotr .
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D a i l ė

Atkaklus noras išgyventi
Orūnės Morkūnaitės „Siena“

Aistė Kisarauskaitė

„Norėtųsi pristatyti sumanymą, kurį 
įgyvendintą bus galima pamatyti 
jau kitą savaitę“, – 1999 m. sausio 
29-ąją rašė Jonas Valatkevičius, 
„7  meno dienose“ pristatyda-
mas parodą „Kaip tapti laimingu“ 
(ŠMC). Paradoksalu, kad tai buvo 
beveik tą pačią dieną, kaip dabar, 
tik prieš 21 metus. Aš taip pat no-
rėčiau pristatyti būsimą įvykį, tad 
galite tarti, kad čia – reklama, nors 
man tai rodosi kaip duoklė Lietu-
vos šiuolaikinio meno pradžiai, tam 
laukiniam 10-ajam dešimtmečiui, 
kuris sukūrė ar leido išsiskleisti 
daugeliui įdomiausių autorių, o ne-
trukus kai kuriuos ir nušlavė nuo 
meno lauko paviršiaus. Tas laikas 
buvo tikras cunamis, verdanti lava, 
kurioje kristalizavosi naujos kultū-
rinės strategijos, institucijos, asme-
nybės ir jų legendos. Nemaža dalis 
autorių ir toliau tęsė menininko 
karjerą, likę pasitraukė į kitas vei-
klas, kartais ne mažiau sėkmingas. 
Pirmųjų ankstyvus kūrinius šiek 
tiek žino plačioji publika (nors ir 
tuo smarkiai abejoju), o antrųjų 
darbai atsidūrė po užmaršties pe-
lenais, kartais sunkiai benukrapš-
tomais, nors šie menininkai lieka 
ne mažiau svarbūs istoriniame 
kontekste. 

Viena jų, dabar pasitraukusi iš 
aktyvios parodinės veiklos, yra 
Orūnė. Rašydama pavardę, turbūt 
turėčiau išvardinti visas, kurio-
mis galime ją žinoti: Orūnė Mor-
kūnaitė, vėliau – Orūnė Raudonė, 
dabar – Gibavičienė. 

Žvelgiant atgal, į tą 10-ąjį de-
šimtmetį, Dailės akademijos (tuo-
met – Dailės instituto) studentų 
kūriniai buvo pačiame naujojo 

meno avangarde. Neverta bijoti šio 
dažniau modernizmo kontekste pa-
sitaikančio žodžio, nes seno ir naujo 
konfrontacija iš tiesų buvo panaši 
į dvi kariaujančias puses: Dailės 
instituto studentų streikas ir po to 
vykęs sovietinės jo valdžios nuver-
timas, netrukus – šalies Nepriklau-
somybė, Sausio 13-oji ir ekonominė 
blokada. Dainuojanti revoliucija 
buvo galinga revoliucija, kaip jai 
priklauso, nešanti milžiniškas per-
mainas, o Dailės instituto studen-
tai tuo metu buvo ne tik politinių, 
bet ir meno įvykių avangarde. Nors 
dabar taip pat magistrų darbai daž-
niau ar rečiau, bet dalyvauja svar-
biose Lietuvos, kartais – tarptauti-
nėse parodose, tuomet daugybė dar 
studentaujant sukurtų darbų tapo 
pirmais Lietuvos šiuolaikinio meno 
žingsniais.

Skaitant to meto kultūrinę spaudą, 
SMD (Studentų meno dienų) apž-
valgose mirga dabar nuolat links-
niuojamų menininkų pavardės – 
Rokas Dovydėnas, Eglė Ridikaitė, 
Jurga Barilaitė, Dainius Liškevičius, 
Darius Žiūra, Mindaugas Gapševi-
čius ir t.t.  Visai aišku, kad SMD, 1995 
ir 1996 metais skirtos M.K. Čiurlio-
nio jubiliejui (1995-ieji – 120-osios 
M.K. Čiurlionio gimimo metinės), 
ir be Čiurlionio buvo tikras meni-
nis įvykis – dideli straipsniai pu-
blikuoti „Lietuvos ryte“, „7 meno 
dienose“, „Šiaurės Atėnuose“, o 
tarp jų autorių galime rasti VDA 
diplomantės Laimos Kreivytės ir 
Skaidros Trilupaitytės tekstus. Vėl 
gerai pažįstamos pavardės, ar ne? 
Viena iš šiuose tekstuose išskiriamų 
autorių – Orūnė Morkūnaitė, ku-
rios kūrinių fotografijomis ilius-
truojami aukščiau paminėti teks-
tai (dar verta pridėti, kad dažnos 
nuotraukos autorius – Gintautas 

Trimakas). Šiose parodose buvo 
eksponuojami du Orūnės kūriniai – 

„Smėlio kambarėlių maldelės“ (1995) 
ir „Siena“ (1996).

Apie pastarąją Laima Kreivytė 
rašė: „Simptomiškas kūrinys, ku-
riame harmoningai dera postmo-
dernistiškas kultūros formų sąmyšis 
ir individuali pasaulėjauta – Orūnės 
Morkūnaitės „Siena“ (6,20 x 2,45). 
Ritminga ir iš pažiūros racionali 
kompozicija sukonstruota „psichi-
nio automatizmo“ principu – daik-
tai nesirenkant imami iš aplinkos, 
nesistengiant susieti jų loginiais 
ar simboliniais ryšiais. Ne prane-
šimas, o rašmenys, abėcėlė. Reli-
giniai, militariniai, astrologiniai, 
buitiniai įvaizdžiai tampa vieno-
dai reikšmingi (ar nereikšmingi) vi-
sus užklojus tualetiniu popieriumi. 
Vartotojų mentalitetą atspindintis 
mąstymas daiktais paradoksaliai 
derinamas su viduramžiška rankų 
darbo sakralizacija. (...) Didelis for-
matas reikalauja „ištęsto suvokimo“ 
(I. Vaišvilaitės terminas). Atsiradusi 
laiko dimensija, kurią anksčiau su-
gestijavo ritualinės-apeiginės „Smė-
lio kambarėlių maldelės“ ir po ko-
jomis girgždančios smiltys, dabar 
įkūnijama pasitelkus „atpažinimą“. 
Atpažįstame reikmenis ir jų istorijas, 
atpažįstame tolimą Egipto reljefų 
dekoratyvumą.“ (Laima Kreivytė, 

„Studentų sąstingio dienos“, 1996 m. 
birželio 1 d., nr. 22).

Orūnė Morkūnaitė dalyvavo ne 
viename iš itin reikšmingų 10-ojo 
dešimtmečio projektų – „Butas 99“ 
(1999), „Identifikacija“ (meno kūri-
niai, eksponuoti troleibusuose, ku-
ratoriai Laima Kreivytė, Rokas Do-
vydėnas, Kostas Bogdanas, Antanas 
Zabielavičius, 1999), „Kaip tapti lai-
mingu“ (ŠMC, kuruota Jono Valat-
kevičiaus, 1999), „Jutempus“ salėse. 

Čia savo kūrinius eksponavo Sva-
jonė ir Paulius Stanikai, „Akade-
minio pasiruošimo grupė“, Džiu-
gas Katinas, Mindaugas Navakas, 
Renata Valčik, Donatas Jankauskas.

Orūnės Morkūnaitės kūriniai 
taip pat 1997 m. buvo eksponuo-
jami Diuseldorfo meno rūmuose 
(Kunstpalast) veikusioje metinėje 
Šiaurės Reino-Vestfalijos regiono 
menininkų parodoje, kur Lietuva 
dalyvavo kviestinio svečio teisėmis. 
Lietuvos šiuolaikinio meno prista-
tymą kuravo Raminta Jurėnaitė, o 
paroda atsirado pasinaudojus So-
roso meno centro ir Diuseldorfo 
dailės parodų organizavimo drau-
gijos kontaktais. Turbūt nereikia 
sakyti, kad, kaip rašo Rūta Pilec-
kaitė „7 meno dienose“ (1997 m. 
gruodžio 26 d.): „Tapybos kolekci-
joje išsamiai pristatyta nacionalinę 
koloristikos mokyklą reprezentuo-
janti neoekspresionistinė kryptis.“ 
O Vokietijos apžvalgininkai mini 
Eglės Rakauskaitės „Vandens leli-
jas. Skiriama Monet“, Andriaus Kvi-
liūno „Tėkmės refleksiją“, Gintaro 
Makarevičiaus „Ragus“, „Ginklus“ 
ir nunešiotus „Batų padus“, Artūro 
Railos šiaudines skulptūras „Vis-
kas gražu, kas praeitis“, Rūtos Ka-
tiliūtės tapybą bei Vyganto Paukš-
tės akvareles (Antje Klos straipsnį 
iš „Rheinische post“ perspausdino 

„7 meno dienos“, 1998 m. vasario 
27 d.). 

Tiesa, „Jutempus“ eksponuota 
Orūnės Morkūnaitės „Karuselė“ 
(1997) neišliko – buvo per didelė, 
neturint vietos jos laikymui, suirę 
likučiai buvo atiduoti ugniai. Pana-
šus likimas ištiko daugelį didesnio 
formato to meto kūrinių, o ir da-
bar padėtis nė kiek ne geresnė, net 
turint dirbtuvę, pavyzdžiui, Dai-
niaus Liškevičiaus „Labyrinthus“ 
ir „Muziejus“ užima beveik visą 
jo studijos erdvę, palikdami nau-
jiems kūrybos procesams tik keletą 
kvadratinių metrų. Turbūt nereikia 
priminti, kad Lietuvos valstybiniai 
muziejai beveik nepirko šiuolaiki-
nio meno kūrinių, neperka jų ir da-
bar. Net tų, kurių vertę jau seniai 
patvirtino laikas. 

Teksto pabaigoje turėčiau užsi-
minti, kad netrukus, sausio 29-ąją, 
galerijoje namuose „Trivium“ ir bus 
eksponuojama Orūnės Morkūnai-
tės „Siena“. Daugiau nei 20 metų 
ji stovėjo supakuota lauke (tiesa, 
po stogu, bet vis tiek lauke) ir at-
kakliai stengėsi išlikti. Nesuprantu, 
kaip tai pavyko, bet mes vis dar ga-
lime pamatyti „Sieną“, nors ir ne 
visos komplektacijos (dalis jau mi-
nėtoje Diuseldorfo parodoje buvo 
parduota). Tačiau ir dabar ši „Siena“ 
užima visą galerijos perimetrą. Tad 
kviečiu sausio 27 d. į galeriją na-
muose „Trivium“ pagerbti tokį at-
kaklų kūrinio norą gyventi ir švęsti 
jo sugrįžimą.

Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Psichodelika, popartas, opartas ir 
sovietmečio Lietuva – rodos, turėtų 
būti nesuderinami dalykai. Ir visgi 
į plakatų kūrėjo Juozo Galkaus parodą 

„Ne tik gatvei...“ Taikomosios dai-
lės ir dizaino muziejuje (kuratorės 
Gražina Gurnevičiūtė ir Živilė In-
taitė) kviečia psichodelinės nuo-
taikos Galkaus eskizas iš 1980-ųjų. 
Plakato menas buvo viena iš nedau-
gelio laisvesnių nišų, leidusių dai-
lininkams išbandyti vakarietiškas 
meno tendencijas. Lietuviškuose 
plakatuose mirgėjo optinio meno 
geometrija, subtilūs minimalizmo 
įkvėpti sprendimai, energingai, net 
kiek agresyviai rėkė popartiškos 
spalvos. Plakato funkcija atkreipti 

dėmesį, įtaigiai perduoti žinutę cen-
zorių akyse pateisino jo dekoraty-
vumą, koliažo elementus, optines 
iliuzijas. Tad, nepaisant nei cenzū-
ros, nei gana skurdžių poligrafijos 
apribojimų, 6–9-asis dešimtmetis, 
kai aktyviai kūrė Galkus, buvo lie-
tuviško plakato meno klestėjimo 
laikas. Visi socialiniai ir techni-
niai apribojimai tik skatino daili-
ninkus ieškoti netikėtų, kūrybiškų 
sprendimų.

Tačiau grįžkime prie psicho-
delinio Galkaus parodos plakato. 
Parodos „Ne tik gatvei...“ kurato-
rės viename skyrelyje mini, kad 
pats autorius banguotas linijas la-
biau linkęs sieti su art nouveau sti-
listika, tačiau ši stilistika 6-ajame 
dešimtmetyje, veikiama hipių ju-
dėjimo ir roko muzikos, naujomis 

formomis atgimė visame pasaulyje 
ir tapo žinoma psichodelinio meno 
vardu. Būtent su muzika susiju-
siuose plakatuose Galkus išbandė 
šios stilistikos bruožus. Tame pa-
čiame skyrelyje eksponuojami ir es-
kizai, sukurti 1965–1967 m., rodan-
tys menininko susidomėjimą dar 
viena meno tendencija – optiniu 
menu. Eskizuose Galkus sukuria 
įtikinamas matematiniu tinkleliu 
paremtas optines iliuzijas, tačiau 
plakatuose apsiriboja nuosaikes-
nėmis šios krypties apraiškomis. 
Jos matomos ne tik vakarietiškoms 
meno tendencijoms pristatyti skir-
tame skyrelyje, bet ir kituose paro-
doje esančiuose plakatuose: „Eglė 
žalčių karalienė“ (1964), „Lietuvių 
grafikos paroda“ (1966), „Globo-
kime kultūros paminklus“ (1965) 

pagrindą taip pat sudaro smulkių 
geometrinių formų žaismas. 

Gaila, kad parodoje pakankamai 
dėmesio neskirta dar vienai meno 
krypčiai, ryškiai atsispindinčiai 
Galkaus darbuose – popartui. Bū-
tent Galkaus kūryboje aptinkamos 
pirmosios poparto apraiškos Lie-
tuvoje. 1959-ųjų plakatas „Prenu-
meruokite Lietuvos spaudą“ (prak-
tiškai vienalaikis (!) su žymiuoju 
britų poparto kūrėjo Richardo 
Hamiltono koliažu „Kas daro šiuo-
laikinius namus tokius skirtingus 
ir patrauklius“, 1956) taip pat ko-
liažo technika sukurtas iš skirtingų 
spaudos leidinių fragmentų, žur-
nalų viršelių, optimistiškai pertei-
kiantis vartojimo džiaugsmą. Dar 
vienas ikoninis Galkaus kūrinys – 
irgi atšilimo pradžioje, 1960-aisiais, 

sukurtas plakatas „Knyga – geriau-
sias draugas“, sukomponuotas pasi-
telkiant tuo laiku itin drastišką api-
bendrinimą, grynas, ryškias spalvas. 
Popartui būdingas ryškus, kontras-
tingas koloritas greitai tapo vienu 
iš charakteringiausių Galkaus pla-
katų bruožų.

Lietuviško plakato ikonos
Juozo Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje
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Orūnė Morkūnaitė, „Siena“

Juozas Galkus, plakatas „Ansamblis 
„Lietuva“. 1968 m.
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D a i l ė

Atradimų paroda
„Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Prieš Kalėdas atidarytos parodos, skir-
tos šiuolaikinės sakralinės dailės atve-
jams pristatyti, proga br. Mindaugas 
Slapšinskas OP kalbina vieną iš parodos 
kuratorių Birutę ValečKaitę.

Birute, ką ši parodoje atsisklei-
džianti sakralaus meno raida 
sako apie mūsų visuomenę?

Šis klausimas yra paliktas atvi-
ras, kad kiekvienas lankytojas ga-
lėtų susimąstyti. Nenorėčiau pa-
teikti vieno galutinio atsakymo. 
Pasistengsiu pasidalinti tik pora 
asmeninių įžvalgų, atrastų dirbant 
su šia paroda. Mano galva, parodoje 
pateikiami pavyzdžiai gana aiškiai 
atskleidžia mecenatystės pokyčius 
ir pačių užsakovų pageidavimų 
pokyčius. 

Ar galėtumėte pailiustruoti?
Vienas ryškiausių parodos pavyz-

džių – dailininko Vaidoto Žuko kū-
rinys „Pal. Jurgis Matulaitis“, nuke-
liantis mus į devintąjį dešimtmetį, 
į parodos priešistorę. Mecenatas 
ir meno gerbėjas Anykščių klebo-
nas Albertas Juozapas Talačka tar-
pininkauja Kauno arkivyskupijai, 
ieškančiai menininko, galinčio su-
kurti Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio paveikslą, ir užsako jį nutapyti 
Vaidotui Žukui. Atvykęs apžiūrėti 
baigto paveikslo, tuometinis Kauno 
arkivyskupas Liudvikas Povilionis 
MIC nesuprato menininko raiškos, 
jam nepatiko tas Palaimintasis Jur-
gis Matulaitis, todėl netaręs nė žo-
džio apsisuko ir išvažiavo. Šį atvejį 
galima laikyti ne vienetiniu nesusi-
pratimu, o gana dažnu nekalbėjimo 
ir nesusikalbėjimo pavyzdžiu.

Nuo 1992–1993 m. išryškėja vie-
nuolijų vaidmuo užsakant meno 
kūrinius. Atrodo, kad čia aiškiau 
žinoma, ko norima, ko prašoma iš 
menininkų ir ko tikimasi. Nuo 2009 m. 
galima pastebėti gan aktyvų pasau-
liečių dalyvavimą drąsiai tampant 
bažnytinio meno mecenatais. Tu-
rime parodoje vieną pavyzdį iš Var-
nių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčios, kurioje buvo nutarta 
sukurti naują bažnyčios altorių. 
Žemaičių vyskupystės muziejaus 
vadovas Antanas Ivinskis užsakė 
kūrinį pas dailininką Petrą Repšį 
ir architektę Gražiną Pajarskaitę, 
o visą projektą padėjo įgyvendinti 
mecenatas Stepas Gedminas. Dar 
ryškesnis pavyzdys – mecenatų 
Rusteikų šeimos pastangomis pa-
statyta Dubingių bažnyčia.

Pažvelgę, kokiais keliais kitose 
šalyse XX a. modernus menas 
ėjo į bažnyčias, pamatytume 
ilgus, vingiuotus ir sudėtin-
gus takus. Ilgą laiką buvo gaji 
mintis, kad bažnyčioms skirtą 
meną gali kurti tik tikintis me-
nininkas, tik tikintis žmogus 
gali suprasti liturginę erdvę, li-
turginį gyvenimą. Ar Jūs, kal-
bindama užsakovus, kunigus, 
menininkus, mecenatus, pa-
jutote Bažnyčioje dar gyvą šią 
nuostatą? Koks menininkas 
gali kurti bažnyčioms?

Lietuviškame kontekste galima 
pastebėti kokybiškus ir tikinčių, ir 
mažiau su Bažnyčios bendruomene 
susijusių menininkų darbų pavyz-
džius. Vienas jų būtų šviesaus at-
minimo vitražisto Algirdo Dovy-
dėno atvejis. Pirmasis bažnytinis 
projektas, kuriame sutiko kurti 
vitražus, – Rainių Kančios koply-
čia. Kadangi buvo kilęs iš tremti-
nių šeimos, veikiau sutiko prisidėti 
prie istorinės atminties įamžinimo. 
Dovydėno pirmas prisilietimas prie 
krikščioniškos ikonografijos buvo 
sėkmingas, greitai jis gavo ir dau-
giau užsakymų. Brolis pranciškonas 
Benediktas Jurčys OFM pakvietė 
kurti vitražus Vatikano nunciatūros 
koplyčioje. Vėliau – Kryžių kalno 
vienuolyno koplyčiai, kur brolių 
prašymu reikėjo pavaizduoti dvi 
pasakojimo linijas: Pranciškonų 
ordino istoriją nuo šv. Pranciš-
kaus laikų ir pranciškonų įsikūrimą 
Lietuvoje. Dovydėnas sukūrė ir Ni-
dos bažnyčios vitražus, už kuriuos 
vienų buvo labai giriamas, kitų 

kritikuojamas. Į kritiką meninin-
kas atsakė taip: „Sutinku, kad Ni-
dos bažnyčioje mano kūrinys yra 
nepastebimas. Vitražai yra presbi-
terinėje bažnyčios dalyje, kur yra 
daug svarbesnių liturgijai skirtų 
objektų, į kuriuos turėtų krypti ti-
kinčiojo dėmesys. Vitražai yra an-
traeilis dalykas. Juk ne dėl meno 
žmonės ateina į bažnyčią.“

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pau-
liaus bažnyčioje sukurti centrinio 
altoriaus antepedijų buvo pakvies-
tas Petras Repšys. Nors iki tol nie-
kada nebuvo skyręs savo darbų 
bažnyčioms, menininkas su dide-
liu nuoširdumu ir kruopštumu pa-
sinėrė į užsakymą, aptarė kiekvieną 
antepedijuje turėsiantį būti gyvūną 
su zoologais, kiekvieną lotynišką 
žodį – su lotynų kalbos specialistais.

Matome, kad net tik Bažnyčios 
žmogus moka išgirsti užsakovus 
ir suprasti liturgiją, giliai pajusti 
krikščionybę. Jei menininkas yra 
tikras profesionalas, jis daug ką gali 
ir atrasti, ir suprasti, ir netgi nauju 
žvilgsniu perteikti krikščionybės 
dvasią. Tai kodėl Bažnyčia turėtų 
atimti ir iš jų, ir iš savęs pačios ga-
limybę bendradarbiauti? 

Beje, man buvo be galo įdomu 
atrasti tikinčių menininkų darbus 
ir apžiūrėti jų eskizus. Prisimenu 
pokalbį su skulptoriumi Rimantu 
Sakalausku – visų sukurtų altorių 
eskizus jis pusiau juokais, pusiau 
rimtai vadina savo kančių keliais. Taip 
pat ir Nijolė Vilutytė, kiekvienam kū-
riniui paruošianti po kelias dešimtis 
eskizų, kalba apie maldą. Ruošimasis 
įgyvendinti bažnytinį užsakymą jiems 
yra tarsi asmeninė malda.

Parodoje pastebėjau pasakoji-
mus, kad ne taip retai užsakovas 
atsisako pristatyto darbo. Kaip 
manote, kodėl taip nutinka? 
Kaip į tai reaguoja menininkai? 

Žmogiška, kad kiekvienas kū-
rėjas nori būti įvertintas ir priim-
tas. Manau, kad kiekvienam būna 
skaudu, kai jo kūrinys atmetamas, 
ir natūraliai kyla klausimas, kodėl 

taip nutinka. Kartais pats autorius 
atsiima dėl vienų ar kitų priežas-
čių, tarkime, dailininkas Vaidotas 
Žukas atsiėmė freskas iš Kauno Šv. 
arkangelo Mykolo (Įgulos) bažny-
čios. O štai Ksenijos Jaroševaitės Švč. 
Mergelės Marijos Maloningosios 
skulptūra nebuvo priimta į Vilniaus 
Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, nes 
tikinčiųjų bendruomenė nusprendė, 
kad neįmanoma melstis prieš šį kū-
rinį. Nors klebonas palaikė meni-
ninkę ir stengėsi parapijiečiams pa-
aiškinti, kad skulptūra nepažeidžia 
jokių ikonografijos taisyklių, vietoj 
jos galiausiai buvo pastatyta gipsinė 
Lurdo Švč. Mergelės Marijos kopija. 

Kodėl taip nutinka? Ar dėl ne-
susikalbėjimo tarp užsakovo 
ir menininko? Juk negalima 
teigti, kad esame kultūrinėse 
paraštėse, nesuvokiantys ir ne-
priimantys šiuolaikinio meno. 

Manau, kad dažniausiai taip nu-
tinka, kai užsakovas būna didelė 
bendruomenė, tarkim, parapija, kur 
daug žmonių, daug nuomonių. Jei 
kūrinys neįprastos meninės raiškos, 
neįmanoma visiems įtikti, todėl 
dažnai kyla pasipiktinimas. O jei 
dar bendruomenėje yra ryžtingai 
nusiteikusių „nemylėtojų“, neretai 
jiems pavyksta pasiekti savo – kū-
rinys šalinamas iš bažnyčios. 

Pasakykite atvirai, ar rengiant 
šią parodą neatėjo pagunda 
pasilyginti su kitomis šalimis –  
Prancūzija, Belgija, Ispanija ir 
t.t.? Ar neapėmė liūdesys, kad 
labai jau negausu šiuolaikinio 
bažnytinio meno Lietuvoje?

Gal nereikėtų lygintis su kokia 
Prancūzija, tada ir nebus liūdna 

(juokiasi). Iš pradžių trokšdamos 
tokios parodos kartu labai bijojome, 
ar turėsime ką rodyti. Pradėjusios 
domėtis greitai suvokėme, kad ji 
taps atradimų paroda. Mes nesi-
tikėjome surasti labai daug ekspo-
natų. Akivaizdu, kad šiandien me-
nininkas, kuriantis bažnyčiose, yra 
didelė retenybė. Be to, nežinojome, 
ar bus pakankamai gerų darbų, ku-
riuos galėsime pasiskolinti, o išėjo 
taip, kad net ne viską rodome, ką 
galėtume ir norėtume. Taip, mūsų 
bažnytinis menas yra kuklus, bet šis 
kuklumas dažnai susijęs su pačių 
autorių noru neužgožti kūrinių re-
liginės funkcijos. Vien tai, kad toks 
menas egzistuoja ir matome tikrai 
gražių jo pavyzdžių, man yra žen-
klas, kad nesame visiškose kultūri-
nėse paraštėse.

Ar galima būtų sakyti, kad pas-
taruoju metu bažnytinės dailės 
užsakymų daugėja? 

Paskutinis parodoje pristatomas 
šiuolaikinio meno kelių į Lietuvos 
bažnyčias atvejis yra skirtas būtent 
pastarojo dešimtmečio pokyčiams. 
Galima pastebėti, kad maždaug 
nuo 2013–2014 m. bažnyčių ben-
druomenės ėmė kur kas dažniau 
užsakyti naujai paskelbtų šventųjų 
ir palaimintųjų atvaizdus, o juos 
tapo pasaulietinėje aplinkoje gerai 
žinomi profesionalūs dailininkai 
Paulius Juška, Andrius Zakaraus-
kas, Patricija Jurkšaitytė. Ypač daug 
naujų atvaizdų užsakyta po Teofi-
liaus Matulionio beatifikacijos 2017 
metais. Nors ir sunku numatyti, ar 
ši Bažnyčios ir dailininkų bendra-
darbiavimo „banga“ tęsis ir toliau, 
šiandien ji tikrai pastebima.

Galkaus darbai vertingi ir dėl ge-
bėjimo suteikti šiuolaikišką formą 
archajiškiems reiškiniams. Geras 
tokio derinio tarp tautiško turi-
nio ir vakarietiškos formos pavyz-
dys – plakatas „Ansamblis Lietuva“ 
(1968). Jame pavaizduota reklamiš-
kai besišypsanti lietuvaitė, kurios 
tautinis kostiumas ir aplinka mirga 
psichodeliniais raštais, o virš gal-
vos puikuojasi stilizuotas taikinio 
motyvas. Plakato galutinėje versi-
joje taikinys sunkiai atpažįstamas, 
tačiau eskize matyti, kad pradinė 
Galkaus idėja buvo pavaizduoti šį 
poparto krypčiai būdingą motyvą. 
Tad plakatas įdomus kaip tautinio 
poparto egzempliorius, rodantis, 

kaip vartotojiškumą reflektuojanti 
vakarietiška kryptis buvo adaptuota 
socialistinėmis sąlygomis ir papil-
dyta naujomis prasmėmis.

Džiaugiuosi, kad parodos kura-
torės (reikia manyti, su autoriaus 
pritarimu) nevengė eksponuoti 
ideologinio turinio plakatų. Visų 
pirma todėl, kad jie – įdomūs is-
toriniai šaltiniai, leidžiantys vi-
siems, gimusiems po 1990-ųjų, ge-
riau suvokti tą laiką, kurio neteko 
patirti. Be to, būtent šie plakatai, 
jungiantys tokius paradoksus kaip 
socialistinis turinys ir popartiška 
forma, gali būti įdomus vaizdinės 
antropologijos tyrimų šaltinis, kal-
bantis apie tuščią idėjinį vaizdinės 
propagandos kiautą. Žiūrint į Gal-
kaus plakatus matyti, kad lozungų 
ar sovietinių švenčių įvaizdinimas 

dailininkams dažnai tebuvo dar 
viena proga paeksperimentuoti 
forma.

Vėlesnių metų Galkaus kūryboje 
atsiranda naujų poslinkių, taip pat 
neatsiliekančių nuo pasaulinių ten-
dencijų. Jis buvo vienas pirmųjų 
grafikų, kurie ėmėsi postmodernis-
tinės kitų autorių kūrinių citavimo 
strategijos. Plakate „Pabaltijo tary-
binių respublikų paroda „Papuo-
šalai ir suvenyrai“ (1979) meninin-
kas aproprijuoja Boticelli Veneros 
siluetą. Savo tikslams menininkas 
pasitelkia ir M.K. Čiurlionio pa-
veikslą „Ramybė“ (1905), kurio 
peizažą papildo ežere plaukiojan-
čia skardine, taip sukurdamas vieną 
ryškiausių lietuviškų aplinkosaugai 
skirtų plakatų „Gamta – šventovė. 
Neterškime jos“ (1980). Įdomu, 

Atkelta iš  8  psl .
kad būtent šis plakatas papiktino 
cenzorius, teigusius, kad „tai būtų 
įžeidimas ne tik M.K. Čiurlioniui, 
bet ir visiems lietuviams“ (Juozas 
Galkus, Plakatas, tapyba, heral-
dika, sud. I. Korsakaitė, Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2005, p. 76–77), tad taip ir nebuvo 
išspausdintas.

Parodoje plakatai eksponuo-
jami pabrėžiant jų meno kūrinio 
statusą – įrėminti, suteikta tuščios 
erdvės aplink. Tačiau salėje pasta-
tytas ir apvalus reklaminis stendas, 
ant kurio esame įpratę matyti pla-
katus gatvėse. Gausiu sluoksniu 
stendą aplipę Galkaus plakatai lei-
džia įsivaizduoti, kaip jie funkci-
onavo originaliose paskirties vie-
tose. Šiek tiek stebina, kad gana 
agresyvūs spalvų ir šriftų deriniai 

kiekvienas sugeba patraukti dė-
mesį – į visus norisi įsižiūrėti ati-
džiau, įsiskaityti. Tai liudija ne tik 
aukštą meninę Galkaus plakatų 
vertę, bet ir puikiai atliktą funkciją.

Šiame tekste liko plačiau neap-
tartos kitos Galkaus kūrybos sritys, 
kuriose jo pėdsakas taip pat ryškus. 
Tai – ir modernus, puikiai sujun-
giantis tekstą ir vaizdą knygų dizai-
nas (vien ko vertas paties Galkaus ir 
Antano Gedmino parengtos knygos 
„Lietuvos plakatas“ vidinis viršelis 
su, vėlgi, psichodeline maniera iš-
lenktu šriftu!), ir Lietuvos miestų 
heraldika. Viską aprėpti trumpame 
tekste sunku, tad pabaigoje telieka 
pakviesti apžiūrėti parodą.

Paroda veikia iki balandžio 12 d.

Rimanto Sakalausko darbai Ren gėjų  n uotr .
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Vakarai su prancūzų kinu
Kviečia „Žiemos ekranai“ 

Sausio 23 d. jau penkioliktą kartą 
prasideda prancūzų kino festivalis 

„Žiemos ekranai“. Jį sudaro pagrin-
dinė, retrospektyvinė ir jauniesiems 
žiūrovams skirta programos. Pagrin-
dinėje, kuri pavadinta „Dabarties 
laiko beieškant“, bus parodyta 
penkiolika pastarųjų metų prancūzų 
filmų, retrospektyvinę programą 

„atsitiktinumai ir sutapimai“ sudaro 
dešimt kino klasikos kūrinių, jau-
niesiems žiūrovams siūloma trumpo 
metražo animacinių filmų progra-
ma bei Marco Borealio ir thibaut 
Chatelio animacinis filmas „Mano 
mamytė amerikoje, ji sutiko Bufalo 
Bilą“ („Ma maman est en amerique, 
ella a rencontre Buffalo Bill“, 2013). 

Pagrindinė programa

Didžioji pagrindinės programos 
filmų dalis analizuoja šiuolaikinių 
prancūzų problemas, rodo jų kas-
dienybę. Tačiau filme „Į pasaulio 
kraštą“ („Les Confins du monde“, 
2018) Guillaume’as Nicloux, išgar-
sėjęs filmais, kuriuose vaidino ra-
šytojas Michelis Houellebecq’as, 
atsigręžė praeitį. Filmo veiksmas 
nukelia į pokario Indokiniją, o ka-
reivis, kurį vaidina Gaspard’as Ul-
lielis, ieško ten savo brolio žudikų, 
kad jiems atkeršytų. Klaidžiojant 
sutikta mergina ir jausmai jai pri-
vers kareivį susimąstyti. 

Alexis Michaliko „Edmundas“ 
(„Edmond“, 2018) – tai pasakojimas 
apie rašytoją Edmond’ą Rostand’ą, 
kuris išgyvena kūrybinę krizę ir per 
tris savaites turi parašyti naują pjesę. 
1897-ųjų gruodį jis žino tik pjesės 
pavadinimą – „Sirano de Beržera-
kas“. Šioje elegantiškoje ir prancūzų 
kritikų pagyrimų sulaukusioje ko-
medijoje pagrindinį vaidmenį su-
kūrė Thomas Solivérèsas.

Pagrindinė programa tradiciš-
kai supažindins su debiutantais. 
Stéphane’as Batut ne vienus metus 
dirbo aktorių atrankos režisieriumi, 
jo debiutinio filmo „Klajojanti siela“ 
(„Vif-Argent“, 2019) premjera įvyko 
Kanuose. Tai fantastinė meilės 
drama. Jos herojus klaidžioja Pary-
žiaus gatvėmis, ieškodamas žmonių, 
kurie netrukus atsidurs mirusiųjų 
pasaulyje. Prieš tai Žiustas surenka 
jų paskutinius prisiminimus. Vieną 
dieną minioje jis pamato savo bu-
vusią mylimąją... Pirmasis pilname-
tražis aktoriaus Félixo Moati filmas 

„Du sūnūs“ („Deux fils“, 2018) – 
liūdna komedija. Ji prasideda, kai 
gydytojas Žozefas nusprendžia 
nutraukti šį darbą ir tapti rašytoju. 
Sprendimas sužadina dviejų jo sūnų 
nerimą. Prancūzų kritikai šią sub-
tilią trijų krizę išgyvenančių vyrų 
dramą gyrė ir už puikų Vincent’o 
Lacoste’o, Benoît Poelvoorde’o bei 
Mathieu Capella ansamblį. Pirma-
sis vaidybinis Nadège Trebal (Claire 
Denis filmų scenarijų autorė ir do-
kumentinių filmų režisierė) filmas 

„Dvylika tūkstančių“ („Douze mille“, 

2019) pasakoja apie mylinčią porą, 
kuri susiduria su nedarbo problema. 
Netekęs darbo vyras nori rasti tokį, 
kad jo atlyginimas prilygtų dvylikai 
žmonos gaunamų tūkstančių. Pa-
grindinį vaidmenį šioje proletariš-
koje odisėjoje sukūrė pati režisierė. 
Pilnametražio Erwano Le Duco de-
biuto „Esminis poreikis“ („Perdrix“, 
2019) premjera įvyko Kanuose. Tai 
romantiška komedija apie netikėtą 
meilę, įsiveržiančią į provincialios 
Perdriksų šeimos gyvenimą. 

„Žiemos ekranai“ tradiciškai pri-
statys ir moterų režisierių filmus. 
Catherine Corsini „Neįmanoma 
meilė“ („Un amour impossible“, 
2018) – tai Christine Angot auto-
biografinio romano ekranizacija, 
kurioje skamba ir incesto motyvas. 
Filmo veiksmas prasideda 6-ojo 
dešimtmečio pabaigoje, kai kukli 
biuro darbuotoja Rašelė įsimyli tur-
tuolį. Skirtingų socialinių sluoks-
nių mylimieji bus priversti išsiskirti. 
Rašelė viena augins dukterį ir vil-
sis, kad mergaitės tėvas kada nors 
sugrįš. Sophie Fillières filmo „Gra-
žuolė ir gražuolė“ („La Belle et la 
Belle“, 2018) išeities taškas – fantas-
tinis: viename vakarėlyje susitinka 
dvidešimtmetė studentė ir keturias-
dešimtmetė mokytoja. Jos abi – vie-
nas asmuo. Pagrindinius vaidmenis 
šioje komedijoje apie susitikusias 
praeitį ir dabartį atlieka Sandrine 
Kiberlain, Agathe Bonitzer. Reži-
sierės bei aktorės Valérie Donzelli 
filmo „Notre Dame“ (2019) herojė 
Mod (ją suvaidino pati režisierė) – 
Paryžiuje gyvenanti architektė ir 
vieniša dviejų vaikų mama. Ji laimi 
aikštės prie Paryžiaus Dievo Mo-
tinos katedros atnaujinimo darbų 
konkursą, bet projektas piktina vi-
suomenę, o neplanuotas nėštumas 
sunkina naujus santykius. 

Moterų likimai – ir kitų progra-
mos filmų tema. Nicolas Pariser 
filme „Alisa ir meras“ („Alice et le 
maire“, 2019) išsekęs po trisdešimt 
metų trunkančios politiko karjeros 
Liono meras (Fabrice Luchini) pa-
kviečia bendradarbiauti jauną filo-
sofę (Anaïs Demoustier), tikėdama-
sis naujų idėjų. Tikrais faktais grįsto 
Louis-Julieno Petit filmo „Nema-
tomos“ („Les Invisibles“, 2018) he-
rojės – benamės moterys. Jos kie-
kvieną rytą skuba į benamių dienos 
centrą, bet savivaldybės sprendimu 
šis netrukus bus uždarytas. Veikė-
joms liko trys mėnesiai darbui, būs-
tui ar meilei rasti. Taip pat tikrais 
įvykiais paremta biografinė Boris 
Lojkine’o drama „Kamilė“ („Ca-
mille“, 2019) pasakoja apie žurna-
listę, kuri atvyksta į Centrinę Af-
rikos Respubliką rengti reportažo 
apie pilietinį karą. Alaino Raousto 
filmo „Jaunystės svajos“ („Reves 
de jeunesse“, 2019) herojė studentė 
Salomė keliauja ne taip toli – pa-
sibaigus mokslo metams ji įsidar-
bina gimtojo miestelio sąvartyno 
prižiūrėtoja. Filme pasakojama 

apie šiuolaikinius jaunuolius, ku-
riuos sieja laisvės, kitokio – teisin-
gesnio pasaulio troškimas. Sébas-
tieno Marnier trilerio „Paskutinė 
pamoka“ („L’heure de la sortie“, 
2018) veikėjai – prestižinio licė-
jaus moksleiviai. Naujas moky-
tojas ima sekti grupelę itin gabių 
mokinių. Šie, įsitikinę, kad artėja 
visuotinė ekologinė katastrofa, ren-
giasi blogiausiam. Tačiau, regis, šių 
dienų pasaulyje visi mieliau jaučiasi 
piteriais penais. Toks ir Antoine’o 
de Bary filmo „Mano šlovinga jau-
nystė“ („Mes jours de gloire“, 2019) 
veikėjas – dvidešimt kelerių Adrie-
nas. Vaikystėje išgarsėjęs aktorius 
nedirba ir neturi santaupų. Jis 
grįžta pas tėvus ir bando kabintis į 
gyvenimą. Ar pavyks jam pagaliau 
užaugti?

Retrospektyvinė programa

Šiemet „Žiemos ekranų“ retros-
pektyvinė programa primena miš-
rainę, kurios kiekvienas ingredien-
tas puikus savaime, bet vis iš kito 
recepto. Prancūzų kino istorija 
neįsivaizduojama be Julieno Duvi-
vier (1896–1967), Jeano Grémillono 
(1901–1959), Maxo Ophülso (1902–
1957) filmų. 1936 m. Duvivier su-
kurto filmo „Pėpė le Moko“ („Pépé 
le Moko“) herojus – Paryžiaus nusi-
kaltėlis, kuris slapstosi Alžyro Kas-
bos kvartale. Policijos inspektorius 
sugalvoja, kaip išvilioti Pėpė iš jo 
slėptuvės. Tam turi pasitarnauti ir 
gražuolė Gabi, ir stiprėjantis Pėpė 
Paryžiaus bei laisvės troškimas. Tik 
pasirodęs filmas sulaukė didžiulio 
dėmesio, 1938 m. atsirado pirmasis 
jo perdirbinys Holivude. Istorikai 
teigia, kad filmas žymėjo poetinio 
realizmo pradžią Prancūzijoje. Jo 
įtaka akivaizdi ir Holivude, kad ir 
Michaelo Curtizo „Kasablankoje“, 
jis prisidėjo prie film noir stiliaus 
atsiradimo. „Pėpė le Moko“ galima 
vadinti ir gangsterių filmu, ir me-
lodrama, ir psichologiniu trileriu. 
Ekrane rodoma dirbtinė, pastišą 
primenanti tikrovė tarsi nuausta iš 
svajonių apie egzotiškas šalis, ypa-
tingą didvyrį ir galingas aistras. Tikri 
kaip mituose tik pagrindinių veikėjų 
jausmai. Pakvietęs pagrindiniam 
vaidmeniui Jeaną Gabiną, Duvivier 
sukūrė „didesnį už gyvenimą“ he-
rojų – sentimentalų ir tragišką. 

Jeano Grémillono „Vasaros šviesa“ 
(„Lumiere d’été“) pasirodė 1943 m., 
Viši vyriausybės valdomoje šalyje. 
Filmui tinka šio laikotarpio kinui 
André Bazino taikytas „Pabėgimo 
kino“ (cinéma d’évasion) apibrė-
žimas, mat režisieriai vis dažniau 
atsigręždavo į fantastiškas, nieko 
bendra su okupacine tikrove ne-
turinčias, dekadentiškas istorijas. 
Tačiau bendradarbiaudamas su Ja-
cques’u Prévert’u, „Vasaros švie-
soje“ režisierius netikėtai sujungė 
3-iojo dešimtmečio kino avangardo 
motyvus, siurrealizmą ir realizmą. 
Tai pasakojimas apie Mišelę (teatro 

ir kino žvaigždė Madeleine Renaud), 
kuri atvyksta į „Angelo sargo“ nakvy-
nės namus kalnuose, kad sulauktų čia 
mylimojo, nevykėlio dailininko Ro-
lano, bet įsitraukia į naujas pažintis. 

Maxo Ophülso filmas „Ponios X 
auskarai“ („Madame de...“, 1953) – 
tai Louise de Vilmorin romano ekra-
nizacija. Apie aistrą ir santuokinę 
neištikimybę filme pasakojama se-
kant parduodamų, užstatomų, iš-
perkamų, dovanojamų, aukojamų 
ir vėl išperkamų ponios X auskarų 
keliu. Pagrindinius vaidmenis šioje 
rafinuotoje psichologinėje dramoje 
sukūrė Charles’is Boyer, Danielle 
Darrieux ir Vittorio De Sica.

Šių klasikų, ypač Ophülso, filmus 
„Cahiers du cinéma“ puslapiuose su-
sižavėję aptarinėjo būsimieji pran-
cūzų Naujosios bangos autoriai. 
Kelis iš jų taip pat pristato retrospek-
tyva. Jacques’o Rivette’o (1928–2016) 

„Paryžius priklauso mums“ („Paris 
nous appartient“, 1961) – vienas pir-
mųjų šio kino manifestų. Jis buvo 
filmuojamas kelerius metus, o mon-
tažą ir garsą finansavo režisieriaus 
draugas François Truffaut. Veiksmas 
nukelia į 1957-ųjų Paryžių, netrukus 
po sovietų numalšinto Vengrijos su-
kilimo. Paryžiaus intelektualai ne-
sėkmingai bando statyti Williamo 
Shakespeare’o „Periklį“. Tačiau, re-
gis, režisieriui (Gianni Esposito) 
daugiau rūpesčių kelia Fritzo Lango 
filmų herojų daktarą Mabuzę prime-
nantis pasaulinis sąmokslas. Rivet-
te’as – vienas nuosekliausių Naujo-
sios bangos autorių. Nors jo skonis 
visada buvo klasikinis, „Cahiers du 
cinéma“ redaktorius ir režisierius 
nuolat ieškojo naujų avangardinių 
kino išraiškos priemonių. 

Avangardinis kino kūrėjas iki pat 
mirties liko ir kitas Naujosios ban-
gos pradininkas Alainas Resnais 
(1922–2014). 1986 m. pasirodžiusi 
jo „Melodrama“ („Mélo“) – vienas 
pirmųjų postmodernistinių filmų. 
Režisierius tiksliai perkėlė į ekraną 
1929 m. pasirodžiusią populiaraus 
Paryžiaus teatrų dramaturgo Henry 
Bernsteino pjesę, bet sukūrė tokią 

„Melodramą“, kokią pats būtų no-
rėjęs pamatyti vaikystėje, dar prieš 
karą, įsivaizduodamas, kad kartu 
su Bernsteinu rašo filmo scenarijų. 
Resnais nuosekliai pabrėžia filmo te-
atrališkumą ir konvencionalumą, kad 
pamažu žiūrovas tai visiškai pamirštų 
ir sektų tikrą melodramą. Resnais pa-
vyko įgyvendinti tikslą – „hipnotizuoti 
žiūrovą ir kartu išsaugoti distanciją“. 

Dar vieną Naujosios bangos 
autorių – Éricą Rohmerą (1920–
2010) – primins 1993 m. sukurta 
„Vasaros pasaka“ („Conte d’été“), 
subtili brendimo drama. Per-
nykštę „Žiemos ekranų“ surengtą 
Henri-Georges’o Clouzot retrospek-
tyvą papildys dokumentinis filmas 

„Picasso paslaptis“ („La mystere Pi-
casso“, 1956), tradicinės prancūzų 
komedijos ilgesį žadins Franciso 
Vebero „Ožka“ („La Chevre“, 1981) 
ir Jeano-Paulio Rappeneau „Lau-
kinis“ („Le Sauvage“, 1975), o kari-
nės dramos apie Pirmąjį pasaulinį 
karą „Gyvenimas ir nieko daugiau“ 
(„La vie et rien d’autre“, 1989) au-
torius režisierius, kino kritikas ir 
istorikas Bertrand’as Tavernier jau 
seniai nusipelnė tik jam skirtos 
retrospektyvos.

Parengė Ž. P.

„Du sūnūs“

„Ponios X auskarai“
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Tarptautinis „Oskaras“
Aptariant kandidatus

K i n a s

Šįkart aptarsime kandidatus į „Os-
karą“ užsienio filmo kategorijoje, 
kur akivaizdžiai viršų ima sociali-
nės dramos. Tamaros Kotevskos ir 
Ljubomiro Stefanovo „Medaus šalį“ 
aprašėme ankstesniame tekste, mat 
ji nominuota „Oskarui“ ir kaip ge-
riausias dokumentinis filmas. Vis 
dėlto mus domina ir šio filmo sėkmės 
fenomenas. Regis, Vakarų pasau-
lis tik dabar atranda poetinę doku-
mentiką. „Medaus šalis“ pateko ir 
tarp geriausių britų žurnalo „Sight 
& Sound“ penkiasdešimties metų 
filmų. Jo premjera įvyko Sandanso 
kino festivalyje, ten filmas buvo 
apdovanotas net trimis prizais. Ne 
paslaptis, kad filmų kokybę lemia 
ne tik jų kūrybinė grupė su reži-
sieriumi priešaky, bet ir įtakingi 
leidiniai, kino kritikai, festivalių 
programų sudarytojai. Tačiau ga-
nėtinai aiški filmo žinutė taip pat 
palengvino kūrinio kelią po pasaulį 
ir „Oskaro“ nominacijų link. 

Štai „Sight & Sound“ rašo, kad 
tai skausminga grobuoniško kapi-
talizmo, naikinančio aplinką, ale-
gorija; arba – žmogaus, linkusio 
nuolat naikinti visa aplinkui, mi-
krokosmosas. Dar aiškiau pasi-
daro, kai viską paaiškina patys re-
žisieriai: Hatidzės istorija primena 
bitės, su kuriomis ji (su)gyvena, 
istoriją. Tai bitė motinėlė, niekada 
nepaliekanti savo namų, o bičių 
grupės, gyvenančios toje pačioje 
teritorijoje, nuolat kovoja dėl išli-
kimo, tad, anot kūrėjų, akivaizdu, 
kad skirtumo tarp mūsų ir mažes-
nių pasaulių nėra. 

Taip, ekodokumentika dabar la-
bai populiari, juolab kad iš galuti-
nio penketuko užsienio filmo ka-
tegorijoje „Medaus šalis“ išstūmė 
ir Kantemiro Balagovo „Ilgšę“ 
(„Dylda“, Rusija, 2019), ir Mati 
Diop „Atlantes“ („Atlantique“, Se-
negalas, Prancūzija, Belgija, 2019). 
Ankstesniame tekste taip pat užsi-
minėme apie skurdo eksploataciją, 
kuri filme akivaizdi, tad negalime 
nesutikti su „The New Yorker“ piktu 
kino kritiku Richardu Brody, pava-
dinusiu filmą agrarine fantazija. Jis 
taip pat pliekia režisierius, kad šie 
pasinaudojo „žalia“ Hatidzės gy-
venimo medžiaga kaip moliu ir 
pavertė jį atpažįstama drama, ati-
tinkančia tvarkingą ir hermetišką 
kūrėjų schemą. Taip jie esą parodė 
nepagarbą savo filmo personažams. 
Vienas filmo režisierių Ljubomiras 
Stefanovas naują filmą kurs apie 
vėžlius gėjus. Gali būti, kad LGBT 
kino festivaliai jo lauks išskėstomis 
rankomis.

Didžiausiu praėjusių ir jau šių 
metų medijų favoritu tapo Bong 
Joon-ho ir jo filmas „Parazitas“ 
(„Gisaengchung“, Pietų Korėja, 
2019). „Sight & Sound“ nė nemirk-
telėję režisierių vadina numylėti-
niu ir pirmąkart žurnalo istorijoje 

suteikė jam progą tapti kovo nu-
merio redaktoriumi. Į numerį bus 
įtrauktos „Parazito“ kadruotės, ap-
rašytas režisieriaus kūrybinis kelias, 
prisimenamas kitas Pietų Korėjos 
režisierius Kim Ki-youngas, taip 
pat Bong Joon-ho atrinks dvidešimt 
jam asmeniškai įdomiausių režisie-
rių iš viso pasaulio. Dar 2012-aisiais 
žurnalui Bong Joon-ho sudarė ge-
riausių filmų dešimtuką, iš kurio 
gana aiškiai galima susidaryti nuo-
monę ir apie jo paties stilistiką. Są-
raše atsidūrė Orsono Welleso „Blo-
gio prisilietimas“ („Touch of Evil“, 
1958), Alfredo Hitchcocko „Psicho-
patas“ („Psycho“, 1960), iš vėlesnių – 
brolių Coenų „Fargo“ (1995) ar Da-
vido Fincherio „Zodiakas“ (2007). 

Saspenso ir trilerio „Parazite“ 
apstu, tačiau ar masinis pamišimas 
dėl šio filmo adekvatus – parodys 
laikas. Bong Joon-ho visada buvo 
aršus socialinės nelygybės kriti-
kas (prisiminkime kad ir distopiją 

„Sniego traukinys“, 2013), puikiai ge-
bantis apie opias problemas kalbėti 
satyriškai, net komiškai, o kai kurių 
situacijų absurdiškumas ir siužeto 
vingiai „Parazite“ šiek tiek primena 
Coenų ar Quentino Tarantino fil-
mus. Čia patosą keičia komedija, 
šią – laukinis žiaurumas, verčiantis 
ne tik krūpčioti, bet ir kvatoti, nes 
situacijos nebekelia nuostabos, ypač 
skaitant kasdienes naujienas, kaip 
Homo sapiens elgiasi su savo rūšies 
atstovais. Gerai dabartinę situaciją 
apibūdino britų kino kritikas Mi-
chaelas Atkinsonas: nuo „Brexito“ 
iki trampizmo, nuo Honkongo iki 
Filipinų – nusidėvėję socialinių kla-
sių laidai vis labiau pradeda kibirkš-
čiuoti ir galiausiai užsidega. Tur-
tuoliai atakuoja vargšus, šie kerta 
atgal, mat esant dabartinei stresi-
nei situacijai nebėra ko prarasti ir 
jau darosi nebeaišku, kas bus toliau. 
Tačiau įžūlus filmo tiesmukumas, 
deja, atima iš žiūrovo teisę į fanta-
ziją. Jei prisiminsime ankstesnius 
režisieriaus filmus, „Parazitas“ gana 
konservatyvus: Bong Joon-ho tik 
flirtuoja su ekstremalia forma, tad 
filmas nei revoliucinis, nei vizio-
nieriškas, tačiau skleidžia svarbią 
moralinę žinią. 

Kaip ir Bong Joon-ho, Janas 
Komasa filme „Kristaus kūno ir 

kraujo šventė“ („Boże Ciało“, Len-
kija, 2019) nevengia komiškų si-
tuacijų. Jau pats filmo išeities taš-
kas – jaunas nusikaltėlis apsimeta 
kunigu – greičiau apeliuoja į kome-
diją nei į socialinę dramą. Filmo 
protagonistas Danielis (Bartosz 
Bielenia) atlikdamas bausmę ko-
lonijoje susižavi religija ir norėtų 
tapti kunigu. Tačiau, kaip galime 
suprasti, tai neįmanoma. Lygtinai 
paleistas Danielis atvyksta į Len-
kijos užkampį, kuriame netikėtai 
yra palaikomas kunigu ir galiau-
siai imasi bendruomenės ganytojo 
vaidmens bei bando atkurti jos tra-
pią moralinę tvarką. Galima sakyti, 
kad filmas – dar viena fantazija apie 
šaunią Bažnyčią. Danielis nesako 
tradicinių pamokslų, bendrauja su 
jaunimu, kartu net parūko žolės, 
rengia konkursus vaikams, sten-
giasi būti kaimo bendruomenės 
dalimi. Tai prieštarauja Bažnyčios 
griežtumui ir senamadiškumui. Vi-
somis prasmėmis Danielis – „kietas“ 
kunigas, energingai degančiomis 
akimis (regis, tokie norėtų būti ir 
Lietuvos kunigai, leidžiantys kny-
gas, besifilmuojantys televizijoje 
etc.). Jis taip pat bando sutaikyti 
bendruomenę, kurią padalijo au-
tomobilių avarija, nusinešusi sep-
tynių jaunuolių gyvybes. Tad greta 
Bažnyčios vaidmens šiuolaikinėje 
visuomenėje temos Komasa kalba 
apie bendruomenę, skaldomą ne-
apykantos bei keršto troškimo, ir 
psichoterapijos poreikį. Režisie-
rius filme derina išties profesio-
naliai, sklandžiai, amerikiečiams 
suprantama kino kalba papasakotą 
istoriją apie nusidėjėlį šventąjį ir 
temas, akivaizdu, aktualias ne tik 
Lenkijai. 

Komasos filme bendruomenę 
bando vienyti kunigas, o kitame 
nominuotame filme „Vargdie-
niai“ („Les misérables“, Prancūzija, 
2019) visuomenės vienytoju tampa 
futbolas. Tačiau vienybė trunka aki-
mirką – pasibaigus pasaulio futbolo 
čempionatui, kuriame triumfavo 
Prancūzijos komanda, visi grįžta į 
savo realybę ir getus. Victoro Hugo 

„Vargdienių“ ekranizacijų, ko gero, 
daugiau nei Shakespeare’o „Romeo 
ir Džuljetos“ ar „Hamleto“, tačiau 
režisierius Ladjas Ly nebijo būti 

apkaltintas senamadiškumu ir ne-
originalumu. Juolab kad temos uni-
versalios: galios prigimtis, kaltė, ne-
apykanta ir meilė, politika ir moralė, 
likimo nuskriaustieji, nekilmingieji 
ir beturčiai. Laikai keičiasi, o žmo-
gaus elgesys – beveik toks pat. Šį-
kart nuskriaustieji – ne tik viename 
skurdžiausių Paryžiaus rajonų gy-
venantys skirtingų rasių ir religijų 
atstovai, bet ir rajono gatvėse patru-
liuojantys policininkai. Dokumen-
tine stilistika nufilmuotų socialinių 
dramų prikurta daug (ypač pran-
cūziškų), tačiau režisierius neku-
ria aukų ir agresorių stigmų. Tie 
patys policininkai yra politinių ir 
socialinių aplinkybių įkaitai. Kaip 
ir Bong Joon-ho „Parazite“, šiame 
filme netrūksta veiksmo, bet „Varg-
dienius“ žiūrėti daug sunkiau, nes 
filmas kur kas arčiau realybės, kuri, 
rodos, žiauresnė už kiną. Net ir jau-
niausių filmo personažų veiduose 
atsispindi tokia baisi panieka Kitam, 
kad darosi baugu, kur link nuves 
neapykanta. Režisierius klausimą 
palieka atvirą – ne tik prancūzams, 
bet ir viso pasaulio žiūrovams.

Visame šiame aktualios tematikos 
filmų kontekste labiausiai išsiskiria 
Pedro Almodóvaro „Skausmas ir 
šlovė“, kuris dėl savo autobiogra-
fiškumo lygintas su Federico Fel-
lini „8 ½“ (1963) ar Ingmaro Ber-
gmano „Žemuogių pievele“ (1957). 
Filmai, kuriuose autoriai linksta į 
savirefleksiją, kalba apie kūrybą ir, 
žinoma, kiną, dabar neretai gali būti 
laikomi blogu skoniu arba tiesiog 

nebeaktualiais. „Skausme ir šlo-
vėje“ ne tik pasineriame į fizinius 
ir dvasinius skausmus, vienatvę iš-
gyvenančio kino režisieriaus Salva-
doro (Antonio Banderas) prisimi-
nimus, bet ir paties Almodóvaro 
kino pasaulį, nors ir melancholiš-
kesnį, santūresnį, nei įprasta. Ne-
paisant „rudeniško“ filmo tono 
bei krizę išgyvenančio Salvadoro 
nuovargio, nugaros skausmų ir 
kitų senstančio kūno negandų, iš-
gyvenamos kūrybinės egzistenci-
nės krizės, „Skausmas ir šlovė“ – są-
mojingas, rafinuotas, jausmingas ir 
temperamentingas filmas, tankiai 
persisunkęs nuorodų į režisieriaus 
gyvenimą ir kūrybą. Almodóvaras 
dar kartą įrodo, kad yra tikras savęs 
citavimo ir intertekstualumo meis-
tras. Tai filmas filme, pasakojimas 
pasakojime, sapnas sapne. Ko ver-
tas kad ir Almodóvaro prustiškas 
atminties žaismas – elegantiški per-
ėjimai iš dabarties į praeitį ir atgal. 

„Skausmas ir šlovė“ – sklandžiai te-
kantis vanduo, kuris filme „įkrau-
namas“ tirštomis simbolinėmis 
prasmėmis. Viena scena ar motyvas 
čia energingai keičia kitą, nespėjęs 
tapti lengvai redukuojama žinute. 
Linkime Almodóvarui šlovės per 

„Oskarų“ apdovanojimus!

Piktos kino kritikės
Santa Lingevičiūtė, 
Ilona Vitkauskaitė

„Parazitas“

„Skausmas ir šlovė“

„Vargdieniai“
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Paprasta ir gražu
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Antanas Laurušas 

Johanesas Becleris – dešimtmetis 
Hitlerjugendo narys, svajojantis 
tapti didžiu naciu. Net jo įsivaiz-
duojamas draugas, kuris visada 
paguodžia ir padrąsina, yra ne 
kas kitas, o Trečiojo Reicho va-
das. Tiesa, Johaneso, arba, kaip jį 
vadina draugai, Džodžo, gyveni-
mas apsiverčia aukštyn kojom, kai 
fiureris vos jo nepražudo. Atrodo, 
Taika Waititi tokia fantasmagoriška 
įžanga bando žiūrovams pasakyti, 
kad filmas „Zuikis Džodžo“ („Jojo 
Rabbit“, JAV, Vokietija, Čekija, 
2019) – ne šiaip juodojo humoro 
komedija ar satyriškas žvilgsnis į 
nacių Vokietiją. 

Džodžo esame ar buvome kie-
kvienas mūsų. Jauni, nepatyrę, gy-
venantys aplinkinių sukurtame pa-
saulyje. Besistengiantys pritapti, o 
ne tiesiog būti savimi. Atradęs savo 
namo palėpėje mamos slepiamą 
jauną žydaitę Elsą, Džodžo su-
trinka. Jis susiduria ne tik su pro-
pagandos išgarsintu tautos priešu, 
bet ir su naujais, dar nepatirtais 
jausmais. Komedijomis išgarsėjęs 
režisierius Waititi, ekranizuoda-
mas Christine Leunens knygą, pir-
miausia bando papasakoti istoriją 
apie brandą, išsilaisvinimą iš ap-
linkinių primestų normų, ideologi-
jos, baimių. Waititi pašiepia nacių 
simbolius, dažnai pasitelkia juodo-
sios komedijos išraiškos priemo-
nes, bet kartu neatsisako liūdnos, 

kartais net už širdies griebiančios 
atmosferos. 

Neatsitiktinai Waititi nuolat 
pabrėžia filmo herojaus dvipras-
miškumą. Kadre Džodžo (Roman 
Griffin Davis) nuolat supa sienos 
ar jam blogą įtaką darantys žmo-
nės. Berniukas tarsi bailus zuikis 
uždarytas į narvelį, kuriame ne-
pajėgia atsiskleisti. Nestebina, kad 
jaustis iš tiesų laisvas jis gali tik bū-
damas kartu su motina (Scarlett Jo-
hansson). Vėliau ir su jos slapstoma 
Elsa (Thomasin McKenzie), kuriai 
tampa neabejingas, o gamtoje Džo-
džo gauna progą pabūti tiesiog vaiku. 

Paties režisieriaus suvaidintas 
Hitleris – paikas ir emocingas siste-
minės ideologijos produktas. Wai-
titi sėkmingai šaržuoja diktatoriaus 

asmenybę, rodo visą jo menkystę, 
bet kartu berniuko draugas Hitleris 
filme įkūnija Džodžo baikštumą ir 
infantilumą. Pradžioje linksmas ir 
padūkęs, filmui įpusėjus Hitleris vis 
dažniau įsižeidžia ir pyksta ant savo 
bręstančio jaunojo draugo. Ši įsi-
vaizduojamo fiurerio transforma-
cija paaštrėja, kai Džodžo ima lipti 
iš savo narvelio ir pradeda laisvintis 
iš ideologijos, baimės. Režisierius 
tai rodo stambiais pakartų artimųjų 

Ideologijos spąstuose
Nauji filmai – „Zuikis Džodžo“

1851-ieji. Broliai Čarlis ir Elaja 
Sistersai (Joaquin Phoenix, John 
C. Reilly) yra samdomi žudikai. Jie 
užaugo Laukiniuose Vakaruose ir 
kitokio gyvenimo nepažįsta. Vyres-
nėlis Elaja labiau linkęs susimąstyti 
ir, regis, jau norėtų gyventi kitaip. 
Amžinai girtas Čarlis nori būti šio 
dueto svarbiausias. Broliai nuolat 
svarsto, kurio iš jų požiūris į gyve-
nimą teisingesnis. Su jais susipažįs-
tame tą akimirką, kai jų vaizduotę 
užvaldo Kalifornijos aukso karšligė. 
Brolių kelionė iš Oregono link Ra-
miojo vandenyno, medžiojant naują 
auką – chemiką, kurio reagentas 
leidžia išgauti auksą pramoniniu 
mastu, taps ne tik šeimos ryšių iš-
bandymu, bet ir kova dėl išgyve-
nimo. „Broliai Sistersai“ (TV3, 
29 d. 22 val.) – pirmas JAV kurtas 
prancūzo Jacques’o Audiard’o filmas. 
Jis pelnė Venecijos kino festivalio 
prizą už geriausią režisūrą ir papildė 
gausią Audiard’o apdovanojimų ko-
lekciją, kurios vertingiausias trofė-
jus, matyt, – „Auksinė palmės ša-
kelė“ už filmą „Dipanas“. Nors kai 
kuriems kolegoms Audiard’as at-
rodo pernelyg akademiškas režisie-
rius, besigrožintis klasikinėmis kadro 
kompozicijomis, mėgstu jo filmus dėl 
to senamadiško sentimentalumo ir 
meilės kinui dvelksmo, kurį juntu vi-
sose jo pasakojamose kriminalinėse 
istorijose.  

„Broliai Sistersai“ – vesternas pa-
gal kanadiečio Patricko deWitto 
bestselerį, filmuotas Ispanijoje ir 
Rumunijoje. Michailas Trofimen-
kovas yra pasakęs, kad visi šį žanrą 
bandę demitologizuoti kūrėjai, nuo 
Samo Peckinpah, Sergio Leone’s, 
Arthuro Penno iki Quentino Ta-
rantino, demaskuodami vesterno 

„melą“, iš tikrųjų reabilituodavo jo 

mitologinę galią, todėl jų filmuose 
Laukiniai Vakarai likdavo JAV lopšiu. 
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
Audiard’as elgiasi panašiai. Kažkur net 
skaičiau, kad tai „antivesternas“. „Bro-
lių Sistersų“ Laukiniai Vakarai – be-
vaisė žemė, tačiau dramatiško ir kru-
vino filmo intonacija kupina šilumos, 
kad ir kaip ironiškai tai skambėtų. Nes 
Audiard’as yra humanistas ir tiki žmo-
gumi. Todėl ir „Brolių Sistersų“ finalą 
bus sunku pamiršti – tai lyg lyriška odė 
žmogiškumui.

Seniai prisipažinau, kad nesu Paolo 
Sorrentino gerbėjas, nes erzina re-
žisieriaus įsitikinimas, esą jis kuria 

„didį kiną“. Man tai tik manieringas 
tikrai didžiųjų 7-ojo dešimtmečio 
italų kūrėjų mėgdžiojimas. Tačiau 
sutinku, kad laukiant naujų Sor-
rentino serialo apie Romos popie-
žių serijų gal ir pravartu prisiminti 
jo 2015 m. filmą „Jaunystė“ („LRT 
Plius“, 30 d. 21.33).

Veiksmo vieta – prabangi Švei-
carijos sanatorija ir ją supantys 
kalnai. Tai uždara erdvė, kurioje 
susitinka du „Jaunystės“ herojai. 
Britų kompozitorius ir dirigentas 
Fredas Balindžeris (Michael Caine) 
nusprendė būti tik pensininkas. 
Mikas Boilas (Harvey Keitel) dar 
nori sukurti paskutinį filmą – tes-
tamentą, todėl sanatorijoje kartu 
su, regis, penkiais jaunais drama-
turgais, kurių idėjos kaip reta lėkš-
tos, tobulina scenarijų. Du pagy-
venę menininkai, kuriuos vaidina 
puikūs aktoriai, nuolat kalbasi apie 
senatvę, bando ją suprasti, įveikti, o 
gal net užburti šviesiais jaunystės 
prisiminimais. Tačiau tie pokalbiai 
rėžia ausį: veikėjai kalba sentencijo-
mis, nušlifuotomis frazėmis, kurias, 
deja, galėjo sugalvoti nebent jaunieji 
Boilo bendraautoriai. 

Iš sanatorijos gyventojų reži-
sierius išskiria nesikalbančią pa-
gyvenusią porą, jauną Holivudo 
aktorių Džimį (Paul Dano), kuris 
gailisi suvaidinęs robotą, nes niekas 
nebeprisimena jo rimtų vaidmenų, 
pretenzijų tėvui kupiną Balindže-
rio dukterį Leną (Rachel Weisz), 
Tibeto vienuolį, kurio gebėjimu le-
vituoti niekas netiki, ir Diego Mara-
doną – bjauriai nutukusį, dūstantį, 
bet su milžiniška Karlo Marxo ta-
tuiruote ant nugaros. 

Kiekvienas šių personažų turi 
konkrečią užduotį, paaiškinančią 
filmo mintį. Iš tikrųjų gražiausioje 

„Jaunystės“ scenoje nuoga gražuolė 
pamažu lipa į baseiną, kurio kampe 
tarsi biblinės Zuzanos ir senių sce-
nos iliustracija nuščiuvo Balindže-
ris ir Boilas. Vienam iš jų mergina 
taps dievybės įsikūnijimu. Jausmai, 
nepasiekiamo grožio patyrimas nu-
stelbia net meną, kuriam savo gyve-
nimą atidavė abu draugai. Tačiau ši 
scena – bene metaforiškiausia filme, 
nes Sorrentino nori viską pasakyti 
iki galo, į visas prasmes pabaksnoti 
pirštu, kad kiekvienas suprastų, ką 
norėjo pasakyti režisierius. 

Sorrentino filmai – stiliaus ir for-
mos pergalė prieš turinį. Šis mini-
malus ir lėkštas, bet lyg kokioje 
metafizinės patirties reklamoje re-
žisieriaus pateikiamas kaip didžioji 
tiesa. „Jaunystės“ tiesą režisierius 
įdeda į savo senstančių menininkų 
lūpas: esame tik gyvenimo statistai, 
iš visko lieka tik jausmai, kurių bi-
jome visą gyvenimą. Gal ir teisin-
gos mintys, bet sunku patikėti, kai 
režisierius jas travestuoja į lėkštus 
vaizdus ir žodžius.

Panašios banalybės, regis, turi 
timptelėti masinės kultūros užau-
gintus žiūrovus iki „meniško“ kino 

lygio. Labai abejoju, nors, kita ver-
tus, ko norėti iš šiuolaikinių žiū-
rovų, kurie užaugo skaitydami ne 
klasiką, o specialiai paaugliams ra-
šomas knygas, kuriose „prieinamai“ 
pateikiamos didžiosios problemos 
ar netgi Holokaustas. Regis, pana-
šiems meno vartotojams skirtas ir 
Wayne’o Robertso filmas „Ričardas 
atsisveikina“ (TV1, 26 d. 21 val.), 
kuriame pagrindinį vaidmenį su-
kūrė Johnny Deppas.  

Jo vaidinamas respektabilaus 
(akivaizdžiai Gebenės lygos) uni-
versiteto profesorius Ričardas su-
žino, kad jam ketvirtos stadijos 
plaučių vėžys ir atsisakius gydytis 
lieka keturi gyvenimo mėnesiai. Ri-
čardą apima įniršis. Matyt, tą aki-
mirką jis ir nusprendžia gyvenimo 
pabaigą praleisti kitaip. Jei manote, 
jog jis puls rašyti savo didįjį romaną, 
išsirengs į kelionę, kad atsisveikintų 
su artimais žmonėmis, ar įgyven-
dins kokią kitą slaptą svajonę, klys-
tate. Ričardas nuspręs dulkintis su 
kuo papuola, rūkyti žolę ir lanky-
tis baruose kartu su gabiausiais 
studentais, o vienam (homoseksu-
aliam juodaodžiui) savo kabinete 
net leis pačiulpti. Dar jis skatins ne-
bijoti meilės savo dukterį lesbietę 
(Zoey Deutch), šantažuos žmonos 

(Rosemarie DeWitt) meilužį – uni-
versiteto rektorių (Ron Livingston) 
ir galiausiai iškeliaus į tamsią naktį 
kartu su šuneliu. Prisipažinsiu, kad 
filmui pasibaigus labiausiai jaudino 
šuns likimas.

Stebint Ričardą sunku patikėti, 
kad to visko, kam pasiryžta dabar, 
jis neišbandė jaunystėje. Juo labiau 
neaišku, kodėl jis anksčiau neliepė 
studentams skaityti knygų, ku-
rias siūlo dabar, kad ir svarbiausio 
amerikiečių romano „Mobis Dikas“. 
Akivaizdu, kad Robertsas, kuris yra 
ir scenarijaus autorius, nusprendė 
pasišaipyti iš amerikietiško politi-
nio korektiškumo, aukštųjų klasių 
veidmainiškumo ir šiuolaikinio 
meno. Bet Ričardo pasvarstymai 
apie gyvenimą, kad ir tas, kai lygina 
jį su paukščio giesme, pribloškia 
banalumu, o romantiška garbana, 
dažniausiai dengianti pusę Ričardo 
veido, neįtikina, kad jis – literatūros 
žinovas. Patikėti, kad Deppo hero-
jus – milžiniškas vidines permainas 
patiriantis intelektualas, sunku. Dar 
sunkiau – pakeisti piratišką akto-
riaus įvaizdį. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

batų kadrais ar stilizuotais herojaus 
pilve skraidančiais drugeliais. 

„Zuikis Džodžo“ – ne tik kontro-
versiška komedija apie berniuką ir 
jo įsivaizduojamą draugą Hitlerį. 
Žaisdamas temų ir žanrų konvenci-
jomis, pasitelkdamas žiūrovų jaus-
mus, jautrius dialogus apie meilę ir 
grožį, cituodamas Rilke, režisierius 
stengiasi pasakyti, kad su laisve į 
mūsų gyvenimą ateina tiek gera, 
tiek bloga. Svarbiausia išlikti. 

„Broliai Sistersai“

„Zuikis Džodžo“ 
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Ansamblis „Synaesthesis“ 
pakeliui į Niujorką 

Įsimintina garso ir laiko medita-
cija, supažindinanti su „žmonių, 
vabzdžių ir banginių laiku“ – tokį 
muzikinį patyrimą ruošia Vilniaus 
miesto šiuolaikinės muzikos an-
samblis „Synaesthesis“. Sausio 29 d., 
trečiadienį, Kauno menininkų na-
muose ir sausio 30 d., ketvirtadienį, 
fortepijonų salone „Organum“ Vil-
niuje ansamblis pristatys prancūzų 
kompozitoriaus Gérardo Grisey 

„testamentą“ – kūrinį „Vortex Tem-
porum“ fortepijonui, styginiams ir 
pučiamiesiems. Po atlikimų Lietu-
voje su šiuo kūriniu „Synaesthesis“ 
keliaus į Niujorką, kur dalyvaus 
bene žymiausio pasaulyje šiuolai-
kinės muzikos ansamblio „Bang on 
a Can“ organizuojamame festivalyje 

„Long Play“. 
Kritikai ir melomanai bendru su-

tarimu tvirtina, kad „Vortex Tem-
porum“ – nepamirštama muzikinė 
patirtis, visam laikui keičianti su-
vokimą apie muziką ir garsą. Šis 
kūrinys tyrinėja tiek laiko supra-
timą, tiek fizikinius garso aspek-
tus. Ansamblį „Synaesthesis“ jį 
įtraukti į savo repertuarą įkvėpė 
kita neeilinė patirtis – dalyvavi-
mas kursuose Austrijoje, kuriuose 
ansamblio nariai šį kūrinį tobulino 
kartu su ryškiausiais atlikimo meno 
specialistais. 

„Austrijoje radome erdvę, kurioje 
šiuolaikinė muzika yra svarbiau-
sias diskusijų objektas, o dėstytojų 
ir studentų santykiai pagrįsti apsi-
keitimu idėjomis ir kūrybinių atra-
dimų motyvacija – ten ir ruošėme 

„Vortex Temporum“. Nieko pana-
šaus nebuvau patyrusi: sėdėdavome 

Anonsai

viduryje auditorijos ir vis groda-
vome po dalį kūrinio. Mums susto-
jus, visi dėstytojai, tarsi bokso ringe, 
duodavo vis kitus nurodymus. Kie-
kviena nata buvo nepaprastai svarbi 
ir visi siekėme kažko labai ypatingo. 

„Pakrauti“ šio potyrio atvykome į 
Vilnių, kur tą rudenį debiutavome 
„Gaidos“ festivalyje, o mūsų atli-
kimo sužavėtas kompozitorius Mi-
chaelas Gordonas pasakė lauksian-
tis mūsų Niujorke. Ir iš tiesų, ten 
keliausime jau gegužę“, – pasakoja 
pianistė, viena ansamblio „Synaes-
thesis“ vadovių Marta Finkelštein. 

„Vortex Temporum“ – ypatingos 
precizikos tiek iš viso ansamblio, 
tiek iš kiekvieno jo nario reika-
laujantis kūrinys. Kompozitorius 
jame nevengė naudoti išplėstinių 
instrumentų technikų, sudėtingų 
metrų ar ritmo figūrų. Šio iššū-
kio ėmėsi ansamblio „Synaesthe-
sis“ nariai Vytenis Gurstis (fleita), 
Artūras Kažimėkas (klarnetas), 
Diemantė Merkevičiūtė (smuikas), 
Monika Kiknadzė (altas), Gunda 
Baranauskaitė (violončelė), Marta 
Finkelštein (fortepijonas) ir diri-
gentas Karolis Variakojis. Koncer-
tuose G. Grisey „Vortex Temporum“ 
ir ansamblį „Synaesthesis“ trumpai 

pristatys kompozitorius Ramūnas 
Motiekaitis. 

„Mokymosi procese, siekiant taikliai 
interpretuoti kompozitoriaus idėją, 
teko susidurti su daugybe techninių 
iššūkių, tačiau peržengus šį slenkstį 
atsivėrė galimybės išgirsti naują 
muzikinių garsų spektrą“, – kūry-
binio proceso detalėmis dalijosi 
violončelininkė G. Baranauskaitė. 

Po „Vortex Temporum“ koncertų 
Lietuvoje gegužę „Synaesthesis“ bū-
tent šiuo kūriniu debiutuos Niu-
jorke – amerikiečių kompozitorių 
Michaelo Gordono, Davido Lango 
ir Julios Wolfe kvietimu ansamblis 
dalyvaus šiuolaikinės muzikos festi-
valyje „Long Play“ kartu su ryškiau-
siomis pasaulio naujosios muzikos 
žvaigždėmis. 

Bendradarbiaudamas su inter-
neto portalu „Muzikos antena“, „Sy-
naesthesis“ taip pat kviečia rašyti 
apie „Vortex Temporum“ koncertus 
Vilniuje ir Kaune. Tekstų autoriams 
siūlomi kvietimai į koncertą ir plat-
forma publikacijoms. Norintys gali 
registruotis iki sausio 27 d. el. paštu 
info@synaesthesis.lt.

Rengėjų inf.

Ansamblis „Synaesthesis“ D. Mat ve je vo  nu ot r.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltoji mirtis : [romanas] / Robert Galbraith ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vil-
nius : Alma littera, 2020. – 605, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3964-6 (įr.)

Bella Germania : [romanas] / Daniel Speck ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 524, [4] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3920-2 (įr.)

Darbai ir dienos : poema / Hesiodas ; iš senosios graikų k. vertė, įvadą ir komentarus pa-
rašė Arnoldas Kazimierėnas. – Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2019. – 207, [1] p.. – ISBN 
978-609-8163-21-6

De Advenis : [fantastiniai apsakymai] / Gabrielius E. Klimenka. – Vilnius : [G.E. Klimenka], 
2019. – 154 p.. – ISBN 978-609-475-327-5 (įr.)

Karakase vis dar naktis : [romanas] / Karina Sainz Borgo ; iš ispanų kalbos vertė Alma Nau-
jokaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 188, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-
01-3972-1 (įr.)

Klajonių metai : [romanas] / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – 
Vilnius : Alma littera, 2020. – 363, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3970-7 (įr.)

Moteris Raudonais Plaukais : romanas / Orhan Pamuk ; iš turkų kalbos vertė Justina Pil-
kauskaitė-Kariniauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 246, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – 
ISBN 978-609-466-442-7 (įr.)

Namų tvarkytojos vadovas : novelių rinktinė / Lucia Berlin ; iš anglų kalbos vertė Eglė Nau-
jokaitytė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. – 485, [1] p. : portr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-427-406-0

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudaryto-
jai Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
[2019]. – 206, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8231-14-4

Pasakojimai prabudus : atsiminimai / Vytautas Toleikis. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : 
Naujasis židinys-Aidai, 2019. – 233, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 
978-609-8163-20-9

Paveldėtojai : [romanas] / William Golding ; iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka. – Vil-
nius : Alma littera, 2020. – 237, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3994-3 (įr.)

Peilis : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2019]. – 573, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 
5000 egz.. – ISBN 978-609-479-280-9 (įr.)

Po pabaigos : romanas / Clare Mackintosh ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vil-
nius : Alma littera, 2020. – 381, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3968-4 (įr.)

Pradžioje buvo ganiava : prieš šimtmetį / Stasė Valužienė ; [iliustracijų autorė Viktorija 
Valužytė]. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 175, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-609-462-138-3 (įr.)

Pro miglą : istorinis romanas / Zurabas Džavachišvilis, Petras Liubertas. – Vilnius : Versus, 
[2020]. – 285, [3] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9955-829-26-3 (įr.)

Šėtoniškas tango : romanas / László Krasznahorkai ; iš vengrų kalbos vertė Vitas Agurkis. – 
[Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. – 286, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-427-404-6

Žaidžiame ripką : Jokūbo Stiklerio atsiminimai, užrašyti sūnaus Zigmo. – Vilnius : Versus, 
[2019]. – 206, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-829-28-7 (įr.)

Žolės lapai : poezijos rinktinė / Walt Whitman ; [sudarė ir iš anglų kalbos] vertė Marius 
Burokas ir Kasparas Pocius. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2019]. – 180, [2] p.. – Tiražas 1200 egz.. – 
ISBN 978-609-427-407-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Barkšt! / Alan MacDonald ; iliustravo David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Valdas Kalvis. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2020. – 86, [2] p. : iliustr.. – (Aš skaitau! : 2 [lygis], ISSN 2669-0829). – Ti-
ražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-617-0 (įr.)

Berniukas, kuris augino drakonus / Andy Shepherd ; iliustravo Sara Ogilvie ; iš anglų kalbos 
vertė Darius Grėbliūnas. – Vilnius : Tyto alba, 2020. – 217, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 
egz.. – ISBN 978-609-466-446-5 (įr.)

Draugiškas sunkvežimis / [iš anglų kalbos vertė Odeta Venckienė] ; [iliustravo Paul Dronsfield]. – 
Kaunas : Vaiga, [2019]. – [10] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-440-322-4

Elė ir roko žvaigždė / Timo Parvela ; iliustravo Sabine Wilharm ; iš suomių kalbos vertė Vil-
tarė Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2020. – 117, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-441-612-5 (įr.)

Greta ir milžinai : įkvėpta Gretos Thunberg siekio išgelbėti pasaulį / Zoë Tucker, Zoe Per-
sico ; [iš anglų kalbos vertė Živilė Andriūnienė]. – Vilnius : Alma littera, 2020. – [32] p. : 
iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3960-8 (įr.)

Išklerusio autobuso detektyvas / Tomas Dirgėla ; iliustravo Rytis Daukantas. – Vilnius : Tyto 
alba, 2019. – 307, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-466-237-9 (įr.)

Juodavandeniai : [apysaka] / Ignė Zarambaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2020. – 142, [2] p.. – 
ISBN 978-609-441-616-3 (įr.)

Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą : [romanas] / Kimberly Brubaker Bradley ; iš anglų kalbos 
vertė Inga Tuliševskaitė. – 3-iasis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2020. – 260, [4] p.. – Tira-
žas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-440-4 (įr.)

Laivas vaiduoklis ir juodoji dama / Katarina Mazetti ; iš švedų kalbos vertė Elžbieta Kmitaitė. – 
Vilnius : Alma littera, 2020. – 134, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3954-7 (įr.)

2019-ieji Lietuvoje išsiskyrė 
lietuviškų premjerų gausa
Lietuvos kino centras skelbia 2019 m. 
kino teatrų lankomumo rodiklius. 
Praėjusiais metais šalies kino 
teatruose pozicijų ir vėl neapleido 
nacionalinis kinas. Žiūrimiausių 
filmų dešimtuke įsitvirtinę trys lie-
tuviški filmai patvirtina, kad  žiū-
rovai laukia savų kūrėjų naujienų ir 
noriai jas žiūri.

2019-aisiais kino teatruose įvyko 
net 23 (2018 m. buvo 21) lietuviškų 
filmų premjeros. Filmus sukūrė ir 
daug metų kuriantys režisieriai, tarp 
jų Algimantas Puipa, Raimundas Ba-
nionis, Šarūnas Bartas, ir debiutantai 
Ernestas Jankauskas, Tomas Vengris, 
Aistė Žegulytė, kiti. Pernai sukurti 52 
nauji filmai (2018 m. – 54), iš jų 17 vai-
dybinių ir 16 dokumentinių.

Tačiau nepaisant didelės pasiūlos 
nacionalinio kino dalis tarp visų kino 
teatruose rodytų filmų pernai sudarė 
19,64 proc. rinkos (2018 m. siekė 27,9 
proc.). Europietiškų filmų dalis rin-
koje buvo 15,77 proc. (2018 m. buvo 
11,8 proc.), o amerikietiškų filmų – 
60,88 proc. (2018 m. – 58,7 proc.) 

Pernai kilo vidutinė kino teatrų bi-
lietų kaina – nuo 5,26 iki 5,43 euro, bet 

Kronika lankomumas liko stabilus – per metus 
parduota daugiau nei 4 mln. bilietų, 
pajamos už bilietus – 22,5 mln. eurų. 

Populiariausiu 2019-ųjų filmu 
Lietuvoje tapo spalio mėnesį pasi-
rodžiusi Tado Vidmanto komedija 

„Pats sau milijonierius“. Jį pernai pa-
sižiūrėjo 204 860 žiūrovų. Filmas 
pralenkė net pasauliniu kino teatrų 
hitu tapusį „Džokerį“ (rež. Todd 
Phillips), kuris Lietuvoje sulaukė 155 
986 žiūrovų ir liko antroje Lietuvos 
kino teatruose rodytų filmų dešim-
tuko vietoje. 

Į populiariausiųjų dešimtuką 
pateko dar du lietuviški filmai – 
penktoje vietoje komedija „Ir visi 
jų vyrai“ (rež. Donatas Ulvydas), 
sulaukusi 120 707 žiūrovų, ir devin-
toje vietoje įsitvirtinusi kriminalinė 
drama „Pasmerkti. Kauno romanas“ 
(rež. Ramūnas Rudokas), į kino sa-
les pritraukusi 88 763 žiūrovus. 

2019-aisiais įvyko dviejų Donato 
Ulvydo filmų premjeros. Jo doku-
mentinis filmas „Valstybės paslap-
tis“ surinko 40 040 žiūrovų ir tapo 
populiariausiu dokumentiniu filmu 
Lietuvoje.

Praėjusiais metais žiūrovų ne-
stigo ir autorinio kino kūrėjams. 
Raimundo Banionio dramą „Pur-
purinis rūkas“ pernai pamatė 33 038 
žiūrovai, Marijos Kavtaradzės filmą 

„Išgyventi vasarą“ – 26 328, o Ernesto 
Jankausko „Čia buvo Saša“ – 22 413.

Pasak kino teatrų tinklo „Forum 
Cinemas“ vadovo Gintaro Plytniko, 
2019 m. repertuare didėjo įvairovė, 
bet sumažėjo pelningų filmų, kurių 
žiūrovų srautai sutraukdavo arba 
net viršydavo 100 000 ribą. Daž-
niausiai sulaukta apie 30 tūkstan-
čių  žiūrovų. G. Plytniko teigimu, 
ryškėjo tendencija, kad renkan-
tis filmus  žiūrovui vis svarbesnis 
tampa režisierius, aktoriai ar net 
prodiuseriai.

Pasak G. Plytniko, „rezultatų 
prasme 2019-ieji „Forum Cinemas“ 
kino teatrams buvo labai panašūs į 
2018-uosius: bendras žiūrovų skaičius 
išliko lojalus ir nekrintantis, bet pa-
grindinio 2018-ųjų variklio – nacio-
nalinių, pramoginių filmų  – galios 
pernai kiek sumenko (apie 10 proc.). 
2018-aisiais žiūrimiausių filmų dvi-
dešimtuke dominavo lietuviški filmai 
ir lietuviškai įgarsinta animacija, o 
2019-aisiais populiaresni buvo gar-
sūs Holivudo filmai. 

Visą kino teatrų lankomumo sta-
tistiką galite rasti Lietuvos kino cen-
tro interneto svetainėje: http://www.
lkc.lt/faktai-ir-statistika/ 

LKC inf.
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 „7md“ rekomenduoja

Skelbiamas konkursas eiti kultūros atašė pareigas 
Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse 

Švedijoje ir Suomijoje (viena pareigybė), Izraelyje, 
Lenkijoje ir Vokietijoje. 

Kultūros atašė kadencijos pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., 
trukmė – treji metai. 
Informacija apie konkurso reikalavimus skelbiama 
Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt 
Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 6 d. (imtinai)

Daugiau informacijos tel. +370 608 47638

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“
nuo 24 d. – paroda „Pirmą kartą lietuviškai: 
Vilniaus vardas Mikalojaus Daukšos Katekizme“ 

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–
XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)
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“ 
Dviejų iki šių dienų išlikusių 1862 m. lietu-
viškų plakatų paroda
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Šiuolaikinės Lietuvos kaligrafijos paroda

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
Leono Striogos kūrybos retrospektyva, 
skirta skulptoriaus 90-mečiui, „Su gimimo 
diena, Leonai!“
Paroda „Modern VS Classic“ (tapyba iš pri-
vačios Egidijaus Jakubausko kolekcijos)

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 31 d. – paroda „Hot“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki II. 1 d. – Rimvydo Kepežinsko kūrybos 
paroda „Logorėja“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 25 d. – Algio Griškevičiaus paroda „Jų 
apeigos“
nuo 29 d. – Gerdos Paliušytės paroda 

„Ceciliui“

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

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 31 d. – Adelės Pukelytės kūrybos paroda 

„Dvi linijos, trys žalios ir mėlyna“ 

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Algirdui Petruliui (1915–2010) skirta tapy-
bos paroda

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

„Gamta kaip žaislas“ iki sausio 25 d.

Galerija „Arka“

Aušros Vartų g. 7

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų 

mokyklos 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“

LDS parodų salė

Vokiečių g. 4

Minos Levitan-Babenskienės gobelenų ir 

pastelių paroda „Atmintis“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 

Pilies g. 40

iki II. 2 d. – Mindaugo Norkaus fotografijų 

paroda „Akimirkos“

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

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

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

„Kino žmonės. Švytėjimas“

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“
nuo 30 d. – paroda „Nacistinės Vokietijos 
Aušvico koncentracijos stovykla“

Namų galerija „Trivium“
Vitebsko g. 21, kultūros komplekse „Sodas 2123“
nuo 27 d. – Orūnės Morkūnaitės vieno kūri-
nio paroda „Siena“

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“ 

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Rimanto Dichavičiaus fotoparoda „Laiko 
ženklai“

„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
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
nuo 24 d. – Jazminos Cininas paroda „Eglė 
ir vilkmergės“

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
iki II. 2 d. – Dormantės ir Jurgio Penkinski 
keramikos darbų parodos „Žemės skarba“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 25 d. – Grégoire Fabvre (Prancūzija) 
ir Evos Fructuoso (Ispanija) videodarbų 
paroda
iki 25 d. – žurnalo „Nemunas“ paroda-ren-
ginys „12 + 1“
iki 25 d. – Agilės Mažonaitės paroda „Laisvė“

nuo 28 d. – Dovilės Martinaitytės-Tarallo 
fotografijų paroda ,,Sky is the body“

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

Klaipėda
KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

nuo 24 d. – Tomos Šlimaitės paroda „Neže-

miški vaikai“

Ievos Martinaitytės-Mediodios paroda „Ie-

vos išvarymai“

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

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

Trakų gatvės galerija

Vilniaus g. 100–1

Lilijos Valatkienės fotografijų parada 

„Išrinktieji“

Raimundo Savicko, Rūtos Eidukaitytės ir 

Svajūno Armano kūryba

Dailė

Leono Striogos kūrybos retrospektyva, skirta skulptoriaus 90-mečiui, 
„Su gimimo diena, Leonai!“ VDA „Titaniko“ parodų salėse ne tik nuosekliai 
pasakoja vieno įdomaus autoriaus kūrybos istoriją, bet yra ir puiki proga 
susipažinti su šio skulptoriaus darbais bei jų kontekstu. Parodos rengimu 
rūpinosi patyrę kuratoriai ir dailininko bičiuliai (Giedrė Jankevičiūtė, Kse-
nija Jaroševaitė, Ramutis Petniūnas, Vladas Urbanavičius), tad autorius 
atskleidžiamas nevaldiškai. Paroda veikia iki vasario 16 dienos.

Muzika

Vasario 1 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, solistas David Geringas (violončelė) ir dirigentas 
Yuri Serovas pristato išskirtinės simfoninės muzikos programą. D. Ge-
ringas grieš Dmitrijaus Šostakovičiaus Antrąjį koncertą, kuris neretai va-
dinamas „simfonija su violončelės solo“. Šio instrumento solo skambės ir 
ilgamečio atlikėjo draugo, šviesaus atminimo kompozitoriaus Anatolijaus 
Šenderovo kūrinyje Adagio violončelei ir styginiams iš baleto „Dezde-
mona“. Koncerto antroje dalyje girdėsime paskutinę rusų kompozitoriaus 
Sergejaus Rachmaninovo kompoziciją, apibendrinusią visą jo kūrybą, – 

„Simfoninius šokius“.

Teatras

Sausio 29, 30 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks spektaklio 
„Iš kūno ir kraujo“ premjera. Režisierė Uršulė Bartoševičiūtė tiria kraujo 
linijos temą, kartu su dramaturgu Matu Vildžiumi nagrinėdama Sena-
jame Testamente aprašytą Kaino ir Abelio brolžudystę bei Lordo Byrono 
misteriją „Kainas“. Kaip sako režisierė: „Mes imamės pirmųjų žmonių 
mirties precedento tyrimo, kraujo linijos svarbos. Man įdomi žmogžu-
dystė, kraujo praliejimas – trapi žmogaus riba tarp buvimo ir nebebuvimo.“ 

Sausio 31, vasario 1 d. Jaunimo teatre – taip pat premjera, spektaklis 
„Miego brolis“ pagal Roberto Schneiderio romaną. Kaip teigia režisierius 
Adomas Juška: „Spektaklis bus apie ypač jautrų žmogų – Johanesą Eliją 
Adlerį, apie jo santykį su meile, muzika ir mirtimi. Apie žmogų, kuris gy-
vena, jaučia ir galiausiai miršta be jokių kompromisų. Apie žmogų, kuris 
muziką geba suvokti jutimiškai, o jį supantį pasaulį geba priimti ir girdėti 
kaip muziką. Galbūt realybėje tai nėra įmanoma, tačiau aš ir noriu kurti 
apie tai, kas neįmanoma. Apie neįmanomą jautrumą, neįmanomą meilę.“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
24, 25 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Cho-
reogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir 
dir. V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas
26 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto skyrius)
29, 30 d. 18.30 – O. Narbutaitės „KORNE-
TAS“. Dir. R. Šervenikas
30 d. 10 val., II. 1 d. 10, 12 val. Kamerinėje 
salėje – koncertas kūdikiams „Muzika ma-
žoms ausytėms“. Atlikėjai J. Narvidė, 
J. Narvidas, J. Martinkėnaitė, R. Jarami-
naitė, A. Balinytė-Dailidienė
31 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
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
28 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Turu-
nen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS 
ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen 
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30 d. 18 val. „Meno forte“– I. Šeiniaus 
„KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, 
rež. P. Markevičius
II. 1 d. 17 val., 2 d. 16 val. Šiaulių arenoje – 
M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. 
Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
25 d. 18.30 – „BALKONAS“ (pagal J. Genet 
pjesę). Rež. E. Lacascade’as
26 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina
29 d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS 
IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-
kio romaną). Rež. K. Smedsas (Suomija)
31, II. 1 d. 19 val. Salėje 99 – PREMJERA! 

„MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio ro-
maną). Rež. A. Juška
II. 2 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
24 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI 
REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas 
26 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina
30 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. R. Tuminas
31 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
II. 1 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. 
Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

Oskaro Koršunovo teatras
27 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PASIKĖ-
SINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. O. Koršunovas
28 d. 18val. Kaune, Girstučio kultūros ir 
sporto centre, 29 d. 18 val. Elektrėnų kutūros 
centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PO-
DOLSKO“! Rež. O. Koršunovas
30, 31 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Čer-
niauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. 
Rež. O. Koršunovas
II. 1 . 19 val., 2 d. 17, 19 val. OKT studijoje – 
M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
31, II. 1 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žitkovskio 

„KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova
II. 2 d. 14, 17 val. – „TRIUŠIS EDVARDAS“ 
(pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta 
Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
25 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ 
(pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trima-
kaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay
26 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal 
N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska 
29 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pa-
gal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris
II. 1 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUO-
TYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė
2 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS 
PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasa-
kas). Rež. N. Indriūnaitė
Palėpės salė
25 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis
26 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
30 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS POR-
TRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). 
Rež. G. Radvilavičiūtė
II. 1 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

Festivalis „Kitoks ’20“

24 d. 19.30, II. 2 d. 17,30 Stiklinėje salėje – „DA-

BAR 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“) 
26 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė 
(teatras „Atviras ratas“)
27 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Prancūzų liaudies 
pasaka „Lyderikas“. Pasakas seka S. Degu-
tytė (Stalo teatras)
28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – M. Vildžiaus 

„ŽUVĖDRA (REMIX)“. Rež. G. Rimeika (jau-
nųjų menininkų programa „Atvira erdvė ’19“)
30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos 
pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras 
ratas“)
30 d. 19 val. „GRAŽI IR TA GALINGA“. Kū-
rybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, 
R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, 
M. Žemaitytė (Klaipėdos jaunimo teatras) 
II. 1 d. 15, 19 val. Juodojoje salėje – šokio kom-
pozicijų vakaras „Naujesnis Tu“ („Low air“) 
2 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO 
HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė 
grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, 
M.L. Pranulis (Stalo teatras)
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAUNAS 
ZOO“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šo-
kio teatras „Aura“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „MECHA-
NINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu romaną 

„Mechaninė širdis“). Rež. A. Areima
25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 
M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
26 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO 
FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir 
S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas
28 d. 18 val. – „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ 
(pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas 
(Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)
28, 29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
29 d. 19 val., 30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – 
PREMJERA! M. Vildžiaus „IŠ KŪNO IR 
KRAUJO“ (remiantis Lordu Byronu ir Se-
nuoju Testamentu). Rež. U. Bartoševičiūtė
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius 
31 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
II. 1, 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobo-
lio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 

„Utopia“ teatru)
2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – N. de Pont-
charra „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūrybinė ko-
manda V. Masalskis, P. Pinigis, D. Želvys, 
L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
24 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
25, 26 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. 
Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Žel-
vys, dir. J. Geniušas
30, 31 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. 
Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis
II. 1 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius
2 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. J. Janulevičius
2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
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
29 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
30 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. G. Varnas
31 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa

Kauno lėlių teatras
25 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. 
Rež. A. Stankevičius
II. 1 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU 
DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį 

„Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda 
2 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – A. Strind-
bergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas
26 d. 17 val. – A. Strindbergo „TĖVAS“. 
Rež. M. Ķimele
30 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o 

„EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas
31 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. J. Vaitkus
II. 1 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino 

„PARADAS“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
26 d. 13 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PA-
SAKA“. Dir. D. Zlotnikas
31 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KAR-
MEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen 
siuitą“). Dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos 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
31 d. 18.30 – „VASARVIDŽIO NAKTIES SA-
PNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius
II. 1 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIE-
VAS“. Rež. A. Lebeliūnas
2 d. 12 val. – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS 
PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. Š. Datenis
2 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU 
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės 
pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
24 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
25 d. 18 val. Ignalinos kultūros ir sporto cen-
tre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AIS-
TROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež. G. Gabrėnas

26 d. 18 val. – I. Bručkutės „HOTEL UNI-

VERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius 

30 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI 

MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė 

31 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello 

„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 

Rež. L. Kondrotaitė

31 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – 

R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. 

Rež. D. Kazlauskas 

II. 1 d. 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. V. Mazūras
2 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – 
D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM 
ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
24 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje,                 
26 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Žvaigždžių karų siuita“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. K. Va-
riakojis. Muzikologas V. Gerulaitis. Progra-
moje 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 „Mu-
sica humana“. Solistai C. Savickienė (obojus), 
R. Savickas (klarnetas). Programoje J. Juze-
liūno, F. Høffdingo, J. Naujalio, A. Malcio, 
C. Nielseno, E. Herrmanno kūriniai 
29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Amerikietiški kvartetai“. Čiurlionio kvarte-
tas. Programoje H. Villa-Loboso, 
A. Dvořáko kūriniai
II. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Simfoniniai šokiai“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orchestras. Solistas D. Geringas 
(violončelė). Dir. Y. Serovas. Programoje 
A. Šenderovo, D. Šostakovičiaus, S. Rach-
maninovo kūriniai
2 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Japoniški įspūdžiai“. Ansamblis 

„Giunter percussion“: P. Giunteris, T. Kuli-
kauskas, S. Gailius, A. Rekašius, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos studentai. 
Programoje N. Rosauro, A.J. Cirone, 
K. Abe’s kūriniai
2 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Kvietimas į kelionę“. M. Shkirtil (mecoso-
pranas), Y. Serovas (fortepijonas). Progra-
moje H. Duparco, R. Schumanno, F. Liszto, 
P. Čaikovskio, E. Granados, R. Wagnerio, 
E. Griego ir kt. kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
25 d. 12 val. – nemokamas simfoninis kon-
certas „Dirigentų paradas“. Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orchestras. Dirigentai 
Tarptautinių orkestrinio dirigavimo kursų 
dalyviai

31 d. 19 val. – „LVSO gimtadienis: muziki-

nės šypsenos“. Lietuvos valstybinis simfo-

ninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Daly-

vauja teatro „Kitas kampas“ aktoriai 

A. Bružas ir K. Glušajevas. Programoje 

A. Vivaldi, G.F. Händelio, C. Saint-Saënso, 

G. Gershwino ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
26 d. 12, 15, 18 val. – Lietuvos tarptauti-
nės baleto akademijos šventinis žiemos 
koncertas
30 d. 19 val. – „Šv. Kristoforo kamerinis 
orchestras. Klarneto dinastija“. Atlikėjai 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. ir 
meno vad. M. Barkauskas), A. Makštutis 
(klarnetas), S. Makštutis (klarnetas), 
R. Makštutis (klarnetas). Programoje 
W.A. Mozarto, G. Rossini, A. Coplando 
kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
29 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – muzi-
kuoja smuikininkės M. Kontrimaitė, 
V. Šiekštelytė, trombonininkas J. Šiekštelė, 
arfininkė J. Varkulevičiūtė. Koncertmeiste-
rės I. Dombrovskaja, A. Lipinskienė, 
M. Grikevičiūtė
31 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – koncer-
tuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 
fortepijono dalyko moksleiviai (koordina-
torė mokytoja R. Sližytė)  

fortepijonų salonas „Organum“
30 d. 19 val. – šiuolaikinės muzikos ansam-
blis „Synaesthesis“. Programoje G. Grisey 

„Vortex Temporum“ fortepijonui, stygi-
niams ir pučiamiesiems 

Kaunas
Kauno menininkų namai
29 d. 19 val. – Vilniaus šiuolaikinės muzi-
kos ansamblis „Synaesthesis“

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
24 d. 17.30 – Mykolo Romerio universiteto 
teatro studijos spektaklis „Melo kojos... 
Ilgos?“. Idėjos ir scenarijaus autorė S. Ma-
tulienė. Režisierius J. Dautartas. Spektaklis 
sukurtas lietuvių literatūros klasikės Že-
maitės apsakymo „Marti“ motyvais. Vai-
dina M. Godlauskaitė, M. Šataitė, J. Mikėnė, 
J. Laukytė, G. Gerybė, E. Baranauskas, 
D. Gromnickaitė, B. Švenionytė, J. Dalge-
daitė, A. Vingilys, N. Petrūnas, K. Mažvi-
laitė, B. Lėverytė, J. Žymantas, G. Kazėnas

Valdovų rūmai
24–26 d. 18–23 val. Valdovų rūmų kieme – 
Vilniaus šviesų festivalis Valdovų rūmuose 
2020

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
24 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinio 
filmo „Nematomas frontas“ (rež. J. Ohma-
nas, V. Sruoginis ir M. Johnston) peržiūra
27 d. 18 val. Renginių erdvėje – literatūrinis 
vakaras „Laikas gyvena knygose“, skirtas 
XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 
90-mečiui
28 d. 15 val. Vaikų ir jaunimo literatūros 
departamente – K. Zylės knygos „Sukeistas“ 
pristatymas
29 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – pokalbis 

„Kalbos ir mąstymo ryšys: pasaulėvoka ir 
pasaulėkūra“. Dalyvauja rašytojas ir žur-
nalistas M. Gailius, filosofas V. Dranseika, 
svečius kalbina lingvistikos profesorė 
J. Zabarskaitė 
30 d. 18 val. Kino salėje – dokumentinio 
filmo „El Padre Medico“ (rež. V. Puidokas) 
peržiūra ir susitikimas su kūrybine grupe

Bažnytinio paveldo muziejus
25 d. 15 val. – kamerinio choro „Aidija“ 
(vad. R. Gražinis) paskaita-koncertas „Pėd-
sakas“. Programoje S. Rossi, F. Mendels-
sohno-Bartholdy, M. Feldmano, E. Whita-
cre’s, A. Martinaičio, O. Narbutaitės ir kt. 
kūriniai. Paskaitą-koncertą veda muzikolo-
gas J. Vilimas
29 d. 17 val. – diskusija, skirta aptarti šiuo-
laikinę architektūrą ir meną Lietuvos baž-
nyčiose. Diskusija vyks parodos „Šiuolai-
kinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ 
kontekste. Diskusijoje dalyvauja kunigai 
A. Belickas ir M. Slapšinskas OP, Dubingių 
Šv. Jurgio bažnyčios mecenatė A. Rustei-
kienė, architektai T. Grunskis, J. Reklaitė, 
menotyrininkės A. Andriulytė, T. Račiū-
naitė, skulptorius V. Urbanavičius, daili-
ninkai A. Zakarauskas, V. Žukas. Diskusiją 
moderuoja S. Maslauskaitė-Mažylienė
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Savaitės filmai

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

Sausio 24–30
Ki no re per tu a ras

1917  ****
Pirmajam pasauliniam karui artėjant prie pabaigos, du britų eili-

niai Šofildas ir Peris gauna rizikingą užduotį, nuo kurios įvykdymo 
priklausys jų draugų gyvybė. Jie turi prasibrauti per priešo fronto li-
niją 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 De-
anas-Charlesas Chapmanas, George’as MacKay’us, Andrew Scottas, 
Richardas Maddenas, Colinas Firthas, Benedictas Cumberbatchas. 
(JAV, D. Britanija, 2020)
Džentelmenai  ***

Talentingas Oksfordo absolventas sukūrė idealią nelegalaus pratur-
tėjimo schemą, pasinaudodamas nuskurdusių anglų aristokratų dvaru. 
Tačiau kai jis nusprendžia parduoti savo verslą įtakingam JAV milijar-
dierių klanui, kelią pastoja malonūs, bet griežti džentelmenai. Santykių 
aiškinimasis su jais greičiausiai neapsieis be susišaudymų ir nelaimingų 
įvykių. Naujame Guy Ritchie filme vaidina Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnamas, Colinas Farrellas, Hugh Grantas, Henry Goldin-
gas, Michelle Dockery. (JAV, 2020)
Invazija  ***

Iš kitos planetos atskriejęs objektas padalijo gyvenimą į „iki“ ir „po“. 
Paprasta mergina iš Maskvos Čertanovo rajono Julija Lebedeva turi 
susitaikyti 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 baisiausia, kad jos ypatingos galios domina ne tik Žemės gyvento-
jus: virš planetos tikrąja to žodžio prasme pakibo įsiveržimo grėsmė. 
O nugalėti bus galima tik vienu būdu – rasti savyje jėgų išlikti žmo-
nėmis. Fiodoro Bondarčiuko efektų prigrūstame filme vaidina Irina 
Staršenbaum, Rinalis Muchametovas, Aleksandras Petrovas, Sergejus 
Garmašas, Olegas Menšikovas, Jekaterina Stepanova. (Rusija, 2019) 
Mažosios moterys  ****

Greta Gerwig („Lady Bird“) perkėlė į ekraną klasikinį Louisos May 
Alcott romaną. Pagrindine filmo heroje tapo rašytojos alter ego Džo 
Marč. Ji ir pasakoja keturių seserų Marč, kurios XIX a. JAV nusprendė 
gyventi savaip, istoriją. Vaidina Saoirse Ronan, Emma Watson, Flo-
rence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl 
Streep. (JAV, 2020) 
Lopšinė *** 

Jauna pora Polis ir Miriam savo vaikams pasamdo auklę Luizą. Mi-
riam gali grįžti į darbą. Luiza atrodo patyrusi, išmintinga ir atsida-
vusi vaikams. Netrukus ji atsiduria šeimos gyvenimo centre. Tačiau 
gana greit Luizos reakcijos pradeda kelti nerimą. Lucie Borleateau 
filme pagrindinį vaidmenį sukūrė puiki aktorė Karin Viard. (Pran-
cūzija, 2019)  
Skandalas  ***

Jay’aus Roacho filmas – tai pasakojimas apie žmogų, pavertusį „Fox 
News“ televizijos gigantu, formuojančiu milijonų JAV žiūrovų nuo-
monę. Neatsitiktinai viena filmo herojų Keit tiksliai suformuluoja 
principus, kurių laikosi kompanija: „Jei tai sukels baimę mano se-
nelei 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 McDo-
wellas. (JAV, Kanada, 2019)
Zuikis Džodžo  ****

Režisieriaus Taikos Waititi filmo herojus yra dešimties metų berniukas 
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. Si-
tuacija keičiasi, kai berniukas aptinka žydę (Thomasin McKenzie). Ją 
namuose slapsto mama (Scarlett Johansson). Turėdamas tik išgalvotą 
draugą, Džodžo turės pats susidoroti su savo aklu nacionalizmu. (Če-
kija, Naujoji Zelandija, JAV, 2019)

Vilnius
forum Cinemas Vingis
24, 25 d. – Džentelmenai (JAV) – 16, 19.15, 
21.40, 23.20; 26–30 d. – 16, 19.15, 21.40
24–30 d. – Fiksiai prieš Krabius (Rusija) – 11, 
15 val. (originalo k.); 11.30, 13 val. (lietuvių k.)
Idealus vyras (Rusija) – 13.55, 17, 21.05
24, 25, 27–30 d. – Mažosios moterys (JAV) – 
13.25, 18.10; 26 d. – 13.25
24–30 d. – Lopšinė (Prancūzija) – 20.45
II. 1 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
26 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės translia-
cijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
24–26 d. – „Žiemos ekranai 2020“ – 18.30
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

forum Cinemas Akropolis 
24, 25 d. – Džentelmenai (JAV) – 16.10, 18.50, 
21.15, 23 val.; 26–30 d. – 16.10, 18.50, 21.15
24, 25 d. – Idealus vyras (JAV) – 17.15, 19.30, 
23.55; 26–30 d. – 17.15, 19.30
24–30 d. – Fiksiai prieš Krabius (Rusija) – 11.20, 
13.25 (originalo k.); 10.30, 14.20 (rusų k.)
24–30 d. – Mažosios moterys (JAV) – 13.45, 
20 val.
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
24 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Bel-
gija) – 16.30
28 d. – Lopšinė (Prancūzija) – 17 val.; 29 d. – 
21.25; 30 d. – 21.20
25, 26 d. – SKA rudens semestro darbų per-
žiūros – 13 val.
27 d. – Seansas senjorams. Edmundas (Pran-
cūzija, Belgija) – 15 val.
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
25 d. – Du sūnūs (Prancūzija) – 19.10
26 d. – Jaunystės svajos (Prancūzija, Portu-
galija) – 19 val.
27 d. – Neįmanoma meilė (Prancūzija) – 17.10
27 d. – Mano šlovinga jaunystė (Prancū-
zija) – 19.50
28 d. – Alisa ir meras (Prancūzija) – 19 val.
28 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 21 val.; 
31 d. – 20.40
31 d. – Dvylika tūkstančių (Prancūzija) – 18.30
24 d. – Vasaros pasaka (Prancūzija) – 18.30
24 d. – Pėpė le Moko (Prancūzija) – 20.50
25 d. – Pikaso paslaptis (dok. f., Prancū-
zija) – 17.30
25 d. – Ožka (Prancūzija) – 21.10
26 d. – Ponios X auskarai (Prancūzija) – 16.50
26 d. – Laukinis (Prancūzija) – 20.50
29 d. – Melodrama (Prancūzija) – 16.30
29 d. – Paryžius priklauso mums (Prancū-
zija) – 18.50
30 d. – Vasaros šviesa (Prancūzija) – 16.30
30 d. – Gyvenimas ir nieko daugiau (Pran-
cūzija) – 18.50

Pasaka
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
24 d. – Edmundas (Prancūzija, Belgija) – 
18.45; 29 d. – 18 val. 
24 d. – Laukinis (Prancūzija) – 21 val.; 
29 d. – 20.15
25 d. – Esminis poreikis (Prancūzija) – 15.45
25 d. – Melodrama (Prancūzija) – 18.45
25 d. – Neįmanoma meilė (Prancūzija) – 20.45

25 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 21 val. 
26 d. – Mano mamytė Amerikoje, ji sutiko 
Bufalo Bilą (Prancūzija) – 14.15
26 d. – Vasaros pasaka (Prancūzija) – 
15.45
26 d. – Kamilė (Prancūzija) – 16 val.; 
30 d. – 20.45 
26 d. – Vasaros šviesa (Prancūzija) – 18 val. 
26 d. – Paskutinė pamoka (Prancūzija) – 
20.30
27 d. – Pikaso paslaptis (dok. f., Prancū-
zija) – 18.15 
27 d. – Gyvenimas ir nieko daugiau (Pran-
cūzija) – 20 val. 
28 d. – Du sūnūs (Prancūzija) – 18.15 
28 d. – Ožka (Prancūzija) – 20.15 
30 d. – Neįmanoma meilė (Prancūzija) – 
18 val. 
24 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ita-
lija, Olandija) – 16 val.; 25 d. – 19.30; 
26 d. – 13.15; 27 d. – 20.30; 28 d. – 18.30
24 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 16.15; 
28 d. – 20.45
24 d. – Mažosios moterys (JAV) – 16.30, 
19 val.; 25 d. – 13.15; 25 d. – 16, 18 val.; 
26 d. – 13, 18.15; 27, 28 d. – 18 val.; 29 d. – 
20.45; 30 d. – 20.30 
24 d. – Džentelmenai (JAV) – 21.30; 26 d. – 
21 val.; 27 d. – 20.45; 30 d. – 18.15
24 d. – Sibilės vilionės (Belgija, Prancūzija) – 
21.45; 30 d. – 20.15
25 d. – Vanago portretas (rež. V.V. Lands-
bergis) – 13 val.; 26 d. – 15.15
25 d. – Zuikis Džodžo (Čekija, N. Zelandija, 
JAV) – 13.30; 29 d. – 18.15
25 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Bel-
gija) – 14.45
25 d. – Tobulas pasimatymas 
(rež. R. Razma) – 21.30
27 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-
nija, Sirija) – 18.30
28 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
20.30
29 d. – Lara (Vokietija) – 18.30
29 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, 
Vokietija, Brazilija) – 20.30
30 d. – Vogti arklius (Norvegija, Danija, 
Švedija) – 17.45

MO kinas 

24 d. – Mažosios moterys (JAV) – 18 val.; 

26 d. – 15 val. 

24 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 

20.45; 25 d. – 15 val.; 26 d. – 19.45

25 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 17.20

25 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, 

Vokietija, Brazilija) – 19.45

26 d. – Medaus šalis (dok. f., 

Makedonija) – 17.45

Kaunas
forum Cinemas
24, 25, 28 d. – Džentelmenai (JAV) – 17.20, 
19.50, 21.15, 23.50; 26, 27, 29, 30 d. – 17.20, 
19.50, 21.15
24–30 d. – Mažosios moterys (JAV) – 10.50, 
21.25; Fiksiai prieš Krabius (Rusija) – 11, 13 val.
29 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius, A. Lel-
kaitis) – 18.30
II. 1 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
29 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės translia-
cijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 18 val.
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
24 d. – Lopšinė (Prancūzija) – 18 val.; 26 d. – 
16 val.; 29 d. – 20 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.
25 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 17.30
26 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Belgija) – 
14 val.; 28 d. – 19.30 
26 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 18.30; 
28 d. – 17.30
29 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-
nija, Sirija) – 18 val.
30 d. – „Žiemos ekranų“ atidarymas. Ka-
milė (Prancūzija) – 18.30 

KLAIPĖDA
forum Cinemas
24–27 d. – Džentelmenai (JAV) – 18, 16.10, 
21.10; 28 d. – 18, 16.10, 21.10, 23.45; 29 d. – 
18, 16.35, 21.10
24–30 d. – Fiksiai prieš Krabius (Rusija) – 
10.20, 13.30 (lietuvių k.); 12.10 (originalo k.)
Idealus vyras (Rusija) – 19.10, 20.40
Mažosios moterys (JAV) – 17.40
II. 4 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
29 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginės translia-
cijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
forum Cinemas
24, 25 d. – Džentelmenai (JAV) – 16, 18.35, 
21, 23.35; 26–30 d. – 16, 18.35, 21 val.
24–30 d. – Fiksiai prieš Krabius (Rusija) – 
10.10, 12 val.
Mažosios moterys (JAV) – 17.30
30 d. – Importinis jaunikis (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Mažosios moterys“


