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Vaizdo detektyvai –
ironiškai
Mikko Waltari paroda „Dokumentinis spektaklis“
Vilniaus fotografijos galerijoje
Agnė Narušytė

Jei ne paveikslinis dydis, daugelis
Mikko Waltari kadrų būtų gana
kasdieniški. Sujauktų peizažų, nejaukių komercinių pastatų, apleistų
statybų dokumentai. Nieko dramatiško nematyti. Išskyrus kelis kartus pradėto ir nebaigto, galbūt vėl
pradėsimo nacionalinio stadiono
griaučius. Tačiau dydis ir vaizdo
kokybė įtraukia į detektyvą. Renki
detales kaip įkalčius (iš kur Vilniuje
prie to gelžbetoninio „koliziejaus“
atsirado lama?). Pamažu iššifruoji
ne tik tos konkrečios vietos, bet ir
šiuolaikybės „nusikaltimą“. Šiuo
„Mažosios moterys“ požiūriu Waltari „paveikslai“ primena vokiečių fotografo Andreaso
Gurskio panoramas. Pavyzdžiui,
Atėnų Eksarčėjos (Exarcheia),

gyvenamojo rajono, vaizdas iš viršaus: baltoje namų begalybėje, kuri
nesibaigia ties horizontu, – vos keletas žalumos intarpų; civilizacija
nusiaubė žemę kaip dirbtinė stichija ir vien į ją bežiūrint darosi
karšta; bet vos ne ant kiekvieno
stogo – saulės kolektoriai, turintys
pristabdyti katastrofą. Pats fotografas čia mato ką kita – „radikalios
politikos ir intelektualinio aktyvizmo vietą“, kur „renkasi anarchistai ir narkotikų prekeiviai“, o
„riaušių malšinimo policijos būriai
patruliuoja nuolatos“. Tačiau tiesiog
dokumentuodamas tai, kas yra, jis
man leidžia susikurti savo versiją,
pagrindžiamą vaizdo įrodymais.
Detalaus, bet apibendrinto
vaizdo abejingumas slepia Waltario šypsnį, nujaučiamą bent jau
tiems, kurie jį pažįsta (šis suomis

jau senokai gyvena daugiau Vilniuje nei Helsinkyje). Jis žino, ką
paslėpė akivaizdybėje, ir laukia,
kada tai pamatysime. Prisimenu,
kaip Mikko man rodė vieną pirmųjų šios serijos darbų, padėjusių
jam užčiuopti „dokumentinio spektaklio“ paradoksą – kad, norint jį
sukurti, net nereikia aktorių. Akimis klaidžioju po įprastai ištaigingą
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedros bazilikos interjerą ir
galvoju, ką čia autoriui apie tai pasakyti. Tada truputį sau netikėtai
aptinku mažytį restauratorių, besidarbuojantį apšviestoje plėve pridengtoje celėje ant pastolių. Tai net
nėra šviesiausia vieta šiame vaizde,
ją nustelbia langų atšvaitai, bet ji
prikausto dėmesį – interjerą staiga
N u k e lta į 6 p s l .
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Muzika

Romantikai Nacionalinėje filharmonijoje
Valstybinio Vilniaus kvarteto, pianisto Roko Valuntonio ir kontrabosininko Dainiaus Rudvalio koncerto įspūdžiai
Kristupas Antanaitis

Nuo pat vaikystės šių eilučių autorius, girdėdamas kamerinę muziką
koncertų salėse, muistydavosi kėdėje ir nesuprasdavo, kaip galima
kelias valandas sėdėti ir mėgautis
kelių atlikėjų atliekamais kūriniais.
Tačiau po truputį išaugo suvokimas,
jog klausantis šios nuostabios muzikos gali įsivaizduoti tą romantinę
dvasią, mintimis nusikelti į mažą
butą ar kambarėlį Vienoje, Prahoje
ar Milane, kur žvakių šviesoje ir kūrybiniame chaose gimsta muzika. Vilniaus kvartetas, Rokas Valuntonis, Dainius Rudvalis
D. M at v e j e vo n u ot r .
Sausio 22-ąją Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje įvyko
Pirmoje koncerto dalyje skam- per Ludwigo van Beethoveno fenoValstybinio Vilniaus kvarteto –Da- bėjo Brahmso Styginių kvartetas Nr. 1, meno prizmę, šio kompozitoriaus
lia Kuznecovaitė (I smuikas), Ar- op. 51 c-moll. Kompozitorius ilgai įtaka jautėsi ne vieno autoriaus dartūras Šilalė (II smuikas), Kristina ir lėtai rašė savo pirmuosius du sty- buose. Tad kūrėjams teko nemenka
Anusevičiūtė (altas, tąvakar pakei- ginių kvartetus. Iš Josifo Joachimo užduotis kurti savitą braižą, stentusi Girdutį Jakaitį) ir Augustinas laiško yra žinoma, kad 1865 m. giantis nutolti nuo Beethoveno
Vasiliauskas (violončelė) – kon- Brahmsas jau buvo pradėjęs kurti manieros.
Valstybinis Vilniaus kvartetas vicertas, kuriame skambėjo bene pirmąjį kvartetą, tačiau iki galo
iškiliausių romantikų Johanneso nėra aišku, ar tai tas pats kūrinys, sas keturias šio kūrinio dalis atliko
Brahmso ir Felixo Mendelssohno kuris yra įvardijamas kaip pirma- nepriekaištingai. Puiki dinamikos
kūriniai.
sis kvartetas. Po kūrinio premjeros skalė, spalvų koloritas, aiškūs bei
Pakili ir šilta nuotaika buvo jau- kompozitorius liko nepatenkintas. ryškūs akcentai – visa tai išgirdome
čiama jau nuo pirmųjų akordų, o Prabėgus metams Brahmsas išvyko koncerte. Deja, dalis publikos, mafilharmonijos salė, akustiškai palan- atostogauti į mažą miestelį piečiau tyt, iš susižavėjimo, nusprendė ploti
kiausia kameriniams koncertams, Miuncheno. Leisdamas vasarą prie tarp dalių. Tad salėje buvo jaučiama
sužydėjo pačiomis ryškiausiomis ežero kompozitorius ėmėsi taisyti šiokia tokia įtampa, matoma net ir
atlikėjų veiduose.
spalvomis. Galima buvo pasijusti savo pirmąjį kvartetą.
tarsi geriausioje Europos koncertų
Brahmso gyvenimo periodu
Antroje koncerto dalyje, prasisalėje.
styginių kvartetai buvo suvokiami dėjusioje vedėjos prašymu neploti

tarp dalių (šis prašymas taip ir nebuvo išgirstas), skambėjo Mendelssohno Fortepijoninis sekstetas, op. 110
D-dur, fortepijonui, smuikui, dviem
altams, violončelei ir kontrabosui.
Fortepijono partiją atliko Rokas
Valuntonis, kontraboso – Dainius
Rudvalis, o antruoju altu griežė
smuiką į šalį padėjęs Artūras Šilalė.
Pasak atlikėjų, šis sekstetas Lietuvos
koncertų salėse dar nėra skambėjęs,
tad publikai buvo pateikta savotiška
šio kūrinio premjera.
Sekstetą kompozitorius sukūrė
būdamas vos 15 metų, jį rašė greta
savo komiškosios operos „Kamacho vestuvės“ („Die Hochzeit des
Camacho“). Įdomus faktas, jog
Berlyno valstybinėje bibliotekoje
saugomame Seksteto rankraštyje
yra labai mažai kompozitoriaus
taisymų bei remarkų, tad tyrinėtojams sunku atsekti aiškią kūrimo
raidą. Taip pat pastebima, jog apie
šį kūrinį nėra užsimenama ir kompozitoriaus laiškuose, tad fortepijoninį sekstetą gaubia nemažai
paslapčių.
Styginiai griežia žemuose registruose ir taip leidžia atsiskleisti
fortepijonui, tad klausantis opusas
labiau primena fortepijoninį koncertą, o ne kamerinį, ansamblinį
kūrinį. Tokia instrumentų sudėtis, kai ansamblyje groja du altai, lygiuojasi greta retų ir įdomių

Johanno Nepomuko Humelio ar
Franzo Schuberto opusų.
Žaismingiausios Seksteto pirmoji
(Allegro vivace) ir paskutinė (Finale.
Allegro vivace) dalys. Kūrinyje išlaikomas pakopų principas, kai kiekviena dalis iki finalo trumpėja. Po
lyriškos antros (Adagio), trečioji
dalis (Minuetto) truko vos kelias
minutes ir buvo savotiška įžanga į
finalą, kuriame vėl grįžo ugninga
ritmika bei dinamikos šuoliai.
Daugiau nei 20-ies tarptautinių
konkursų laureatas, globojamas
prestižinės Londono agentūros
„City Music Foundation“, pianistas
Rokas Valuntonis Sekstete skambino taip lengvai, kaip, atrodo,
Mendelssohnas ir sumanė. Nepriekaištingas bei preciziškas atlikimas
prilygo geriausių pasaulio pianistų
pasirodymams. Šiam sudėtingam
ir nuostabiam kūriniui atlikti reikalingos itin stiprios pajėgos, ir čia
aiškiai buvo galima suprasti, jog
R. Valuntonis yra tikra šio kūrinio
ašis. Ypač pagirtina pianisto jaučiama dinamika bei jos plėtojimas.
Gaila, jog šis užsienyje gyvenantis
pianistas Lietuvos scenose – dar retas
svečias. Tikimės išgirsti jį dažniau.
Buvo įsimintinas vakaras su puikiais atlikėjais – tą liudijo ir publikos ovacijos bei gėlių puokštės
scenoje.

Mūza. Melancolia

Mintys išklausius kompaktinę plokštelę
Vytautė Markeliūnienė

Tai vienos kompaktinės plokštelės
viršelyje išdėstyti žodžiai, savaimingai sudarantys jautriai skambantį
junginį. Šis kaip tik pradeda „Melancolia“ pasakojimą: pradžioje –
žodžiais (kompaktinės plokštelės
bukleto teksto autorė – Beata Baublinskienė), vėliau – muzika, kurią
atlieka pianistė Mūza Rubackytė,
jos mama pianistė, pedagogė Taïsa
Teresė Gomolickaitė-Rubackienė,
tėvas dainininkas Vladimiras Rubackis, teta pianistė, pedagogė Irena
Gomolickaitė. Skaityti šį pasakojimą galima įvairiu režimu: nuo
pradžių iki pabaigos, nuo pabaigos ligi pradžių arba pasirinkta sava
tvarka, nes kiekviena padala skatina atminties darbą, procesą, kai
muzikos kūrinys ar jo fragmentas
savaip asmeninasi. Ir nebūtinai tai
susitapatina su plokštelės sumanytojos Mūzos Rubackytės intymiąja
„programa“. Manau, pianistė suprastų ir tuos plokštelės klausytojus, kuriems ši kūrinių kompozicija
padiktavo dar ir savus klausymosi,
2 psl.

atminties užnugarius, praplėtė
prisiminimų kontekstus, nes jie
ima ir atsiranda be jokio išankstinio sąmoningo plano. Cituoju
Edmundą Gedgaudą: „Atmintis
išliko, ji ir toliau tvers. O Tradicija smuktelėjo į duobę. Neištiesėme jai rankos, nepasiūlėme senų
drapanų pakeisti naujesniu drabužiu. Siaučiant 2014 metų Kaziuko
mugei (smarkiai pakitusiai), į Katedrą žvelgiančiame Rudnickio kavinės lange aptikau triraidį KFC,
sakyte sakantį: „pamirškit...“ O
kas toliau?“ (Edmundas Gedgaudas. Prisijaukinant Vilnių, Versus
aureus, 2015, p. 180).
Šioje plokštelėje aptinkame tarsi
laikiną nuraminimą to ne vienam
iškylančio liūdnoko klausimo – o
kas toliau? Ak, jeigu šios plokštelės
giluminė išraiška kažkaip paveiktų
tuos, kuriems Vilnius tėra „statybų
plotas“, o ne istorija, savita atmosfera, istorinė pašvaistė, jaukus prieglobstis... Juk nepakanka „lentelių“
ant pastatų, paminklų atidengimo
iškilmių – reikia dar ir giluminio,
valingo noro, tęstinumo pastangos, kad išliktų autentiškas dvasinis

turinys, ne tik kartkartėmis suplevenantis, bet ir nuolat, be atvangos
kalbantis. Vilnius nėra „proginis“
miestas, jis, kad ir kaip būtų, amžinas, nepaisant kai kurių merkantiliškų įsitikinimų.
Plokštelės sambūvį sudaro įvairių kompozitorių stilistiniai
balsai – nuo Domenico Scarlatti
Sonatos f-moll, K. 466 (pradinis
impulsas), Ludwigo van Beethoveno, Wolfgango Amadeus Mozarto, Dmitrijaus Šostakovičiaus
koncertų, Aleksandro Skriabino,
Camille’io Saint-Saënso, Ferenco
Liszto, Césaro Francko, Franzo
Schuberto, Piotro Čaikovskio iki
Claude’o Debussy, Aleksandro Kačanausko kūrinių. Įvairovės įvairovė?
Ne, įvairovės visuma, subordinuota
visuma. Tai tikrai neprimena pagal grožį surinktų muzikinių karoliukų, nes svarbiausią vaidmenį
vaidina muzikinės (gyvenimiškos)
patirties stotelės – juk būna, kad iš
kūrinio visumos kartais labiausiai
įkrinta kai kas, o gal net tik viena
kuri muzikinė tema, už kurios vėliau kažkodėl atsiveria labirintai
iki pat dangaus. Ir gal tos patirtys

padaro esmingą įtaką pasirenkant
gyvenimo temą (apie ją – pabaigoje).
Kuo dar žavi šios plokštelės
kompozicija? Joje ypač svarbus tonacinis planas, tai tartum didinga
moduliacija iš f-moll (Scarlatti) į
Des-dur (Debussy) – o, kaip šį santykį mėgo Schubertas, moduliacijomis į „šeštą žemą“ išgraviravęs
savo vėlyvųjų opusų kulminacijas!
Tad ši tonacinio plano logika sąlygoja nuostabų klausymą „iš kairės
į dešinę“, nes tai yra toji tonacijų
seka, kuri kiekvienam muzikui
yra labai iškalbinga. O tai – f, As,
c-C, a, E, h, B, fis (ges), g, Es, B, g,
d, ir staiga – Anapusybės pasaulis,
suskambantis Des-dur tonacijoje.
Taip, tai Debussy „Claire de Lune“
(„Mėnulio šviesa“), skambinamas
M. Rubackytės.
Čia iš tikrųjų galėčiau pateikti sąrašėlį žmonių, kuriuos labai jautriai
paveikė šis M. Rubackytės sudarytas įrašas plokštelėje dėl keleto dalykų. Vienas jų ypatingu matmeniu
kaip alternatyva atsiveria nūdienos
varžybose dėl kovos „kas jaunesnis,
tas geresnis“. Tai besąlygiška pagarba savoms šaknims, ištakoms,

šaltiniams, saviems Mokytojams,
artimiesiems, tiems esminiams
meno skiepams, kuriems negalioja
senaties terminas, kuriems tereikia
vieno – deramos, kad ir kuklios, atminties, pagarbos.
Plokštelės knygelėje užrašytas
šio leidinio autorės paskyrimas:
„Albumą „Melancolia“ dedikuoju
Anapilin išėjusiai savo mylimai Mamai Taïsai Teresei GomolickaiteiRubackienei ir visai savo muzikų
šeimai, kuri man suteikė gyvenimo
Temą: Tetai Irenai Gomolickaitei,
Tėvui Vladimirui Rubackiui.“
P. S. Būtina paminėti ir kitus šios
kompaktinės plokštelės kūrybos
bendradarbius: tai garso meistrai –
Arūnas Zujus, Vilius Keras, vertėja
Sonata Zubovienė, fotografai Arūnas Baltėnas, Dmitrijus Matvejevas,
Michailas Raškovskis, dailininkas
Tomas Liutkevičius, Vilniaus fortepijono festivalis, Nacionalinė
filharmonija.
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Pasiduoti dabarties akimirkai
Pokalbis su džiazo pianistu Peteriu Beetsu

žirgų lenktynėse neverta statyti pinigų už kelis skirtingus žirgus, reikia rinktis vieną. Apsisprendimas
atėjo natūraliai, savaime, kai grupė
sulaukė sėkmės. Jei mūsų nebūtų
kvietę dažnai koncertuoti, dabar
gal būčiau teisininkas. Manau, jog
dauguma didžiųjų gyvenimo sprendimų daromi natūraliai.

Ona Jarmalavičiūtė
Vasario mėnesį į Vilnių atvyksta
vienas žymiausių Nyderlandų džiazo pianistų Peteris Beetsas. Augęs
muzikantų šeimoje, savo karjerą jis
pradėjo trio su savo broliais Mariumi
ir Alexanderiu kaip ansamblis „The
Beets Brothers“. Trio sėkmė lėmė
tolesnę Peterio karjerą, pianistas
scena dalijosi su tokiomis džiazo
asmenybėmis kaip Jeffas Hamiltonas,
Curtis Fulleris ar Chickas Corea. Vasario mėnesį Peteris Beetsas rengia
koncertus su Kauno bigbendu Vilniuje, Kongresų rūmuose, ir Kauno
valstybinėje filharmonijoje, kuriuose
pristatys Fryderyko Chopino improvizaciją bliuzo tema „Chopin Meets
The Blues“ („Chopinas susitinka
bliuzą“). Kalbiname pianistą apie
muzikos prasmę, pasirinktą gyvenimo būdą ir prieš dvidešimt metų
vykusius pasirodymus Lietuvoje.

Kodėl Jūs, džiazo pianistas, pasirinkote Chopino muziką?
Manau, kad Chopinas pats sau
atrado džiazo muziką. Jo melodijos dainingos, tarsi vokalios. O melodiniai ornamentai labai susiję su
bliuzo muzikai būdingu harmoniniu ir melodiniu judėjimu. Chopinas juk niekada nebuvo susidūręs
su afrikietiškais ritmais bei melodijomis, kurios tapo džiazo ir bliuzo
muzikos pagrindu, taigi savitas šios
muzikos idėjas jis išrado pats ir panaudojo savo kūryboje. Šiame koncerte mes interpretuojame Chopino
muziką savaip. Jungiame Chopino
melodijas su afrikietiškais ritmais
ir šiuo pagrindu improvizuojame.
Išeina džiazas!
Kokiomis priemonėmis interpretuojate Chopino muziką,
jungdami ją su bliuzu?
Džiazas ir klasikinė muzika yra
visiškai skirtingi pasauliai. Interpretacijoje man svarbu suvokti ir
įsisąmoninti Chopino harmoninį
ir melodinį piešinius. Nekreipiame
dėmesio į romantinės muzikos atlikimo stilistiką. Be abejo, norint interpretuoti Chopiną, reikia turėti
tam tikrą techninį pasirengimą ir
nemenkus klasikinio fortepijono
atlikimo įgūdžius. Visi grupės nariai turi klasikinį muzikos išsilavinimą, tačiau tai, ką mes atliekame
dabar, – visai kas kita. Į Chopiną
žvelgiame laisvai. Juk ir pats kompozitorius savo kūrinius skambindavo skirtingai. Kiekvienas autorius
ir atlikėjas koncerte daugiau ar mažiau improvizuoja.
Kaip muzikantas subrendote
veikiamas Nyderlandų džiazo
muzikos tradicijos. Kuo ši džiazo
mokykla išsiskiria iš kitų?
Džiazas Nyderlanduose išpopuliarėjo maždaug nuo 1965 metų.

Peter Beets

P. G i s p e u n u ot r .

Mano prioritetas – per muziką kurti
ryšį su klausytojais. Dėl to savaime
nesiekiu anarchijos ir chaoso scenoje, kas būdinga avangardiniam
džiazui. Manau, jog Nyderlandų
džiazas pasižymi šiokiu tokiu chaotiškumu, tačiau mano atlikimui tai
nebūdinga.

Žinau, jog kiti atlikėjai didžiąją
metų dalį keliauja po pasaulį ir nuolat koncertuoja. Aš nenorėčiau taip
gyventi. Gastroliuoju gal dešimt savaičių per metus, likusį laiką praleidžiu namie su šeima. Tuomet man
malonu išvykti į gastroles ir dar maloniau iš jų sugrįžti.

Kaip siekiate paveikti Jūsų besiklausančią publiką?

Koks didžiausias Jūsų profesinio gyvenimo iššūkis?

Noriu jiems įrodyti, jog muzika
Sunkiausia planuoti koncertų
gali žmogų pakylėti, nuimti naštą programas keleriems metams į
nuo pečių, įnešti grožio ir stipry- priekį. Negaliu nuspėti, kas bus
bės į jų gyvenimą. Tikiu, jog mu- tada pasikeitę, ką norėsiu atlikti.
zika suteikta Dievo ir gali padėti Juk dažnai viskas susiklosto ne taip,
žmonėms. Su muzika aš gyvenu kaip įsivaizdavau, ir kaip muzikankasdien. Tai mano didžiausias gy- tas augu visai kitokia kryptimi, nei
venimo džiaugsmas ir tikslas. Esu esu numatęs. Siekiu nuolat koncerlaimingas, nes galiu kasdien groti. tuoti ir tobulėti. Vienaip Chopiną
Džiazo muzikantai turi būti laisvi. atlikau prieš metus, šįmet jis gali
Scenoje jie turėtų ieškoti garso, jun- skambėti visai kitaip. Skambindatamo ore. Tai intuicija, tokios muzi- mas Chopiną jaučiuosi laisvas, gakos niekaip negali surepetuoti. Pa- liu labai skirtingai interpretuoti jo
prastai koncerte noriu groti apie tai, kūrybą. Esu tarsi tapytojas, kuriam
ką jaučiu ir kas vyksta aplink mane. Chopino kompozicija suteikia poŽvelgiu į publiką ir transliuoju Cho- pierių ir teptuką, kuriu savo muziką
piną pagal tai, kokia yra akimirka, su tuo, kas jo yra duota.
kokia erdvė ir koks laikas. Taigi
muzikuoju kartu su publika. Aš Žinau, jog muzikavote nuo vaiimprovizuoju – keičiuosi, prisitai- kystės, tačiau kažkuriuo metu
kau prie aplinkos, prie savo jausmo, studijavote teisę. Kaip galiauprie besiklausančiųjų. Chopinas čia siai pasirinkote muziko kelią?
tėra įrankis, padedantis man kurti
Tuo metu, kai studijavau teisę,
ryšį su kitais. Taip kiekvienas pasi- buvau tik pradėjęs koncertuoti su
rodymas tampa unikalus.
grupe ir neturėjome daug galimybių pasirodyti. Tačiau mums labai
Kaip apibūdintumėte savo,
greitai pradėjo sektis, žmonės nokaip muzikanto, gyvenimo
rėjo mūsų klausytis, taigi pasirinbūdą?
kimas atėjo pats savaime. Sakoma,
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Kas labiausiai Jums „surezonuoja“, kai klausotės kitų muzikantų pasirodymų ar įrašų?

Noriu, jog mano klausomi atlikėjai visiškai pasiduotų dabarties
akimirkai ir viską paaukotų dėl buvimo šią akimirką. Tuomet galima
išgirsti tikrąsias jų asmenybes, jų
dvasią. Vis dėlto nedažnai tai patiriu koncertuose, nes atlikėjai varAr koncertuose esate patyžosi ir netiki savo jėgomis. Visi diręs stiprių vidinių sukrėtimų,
džiausi džiazo muzikantai mokėjo
pakilimų?
atsiduoti muzikai, laisvai ja komuNors nieko tokio nesitikiu, nuo- nikuoti. Net dabar, klausydamasis
lat siekiu stiprių muzikinių poty- 1960-aisiais išleisto įrašo, jaučiu
rių. Kai esi tam pasirengęs, kaž- muzikantą, jaučiu jo sielą ir meilę.
kas tave užvaldo ir išjungia tavo Argi tai ne stebuklas?
sąmonę. Tuomet pats tampi klausytoju, stebi lyg kažkieno kito ve- Ar savo muzika stengiatės perdamus tavo pirštus, girdi viso to ku- teikti gyvenimiškas patirtis?
riamus garsus. Man tai kaip dvasinė
Tikrai taip. Iš gyvenime sukauppraktika – pasineriu į tą akimirką. tos patirties mokausi, ji mane skatina atleisti sau ir būti geru žmoDažnai scenoje bendradargumi tiek sau, tiek kitiems. Kasdien
biaujate su kitais muzikantais. reflektuoju save, savo praeities poKaip tuomet keičiasi bendraelgius ir įvykius. Vis dėlto gyvenu
vimo, muzikos dinamika?
ir muzikuoju dabar, muzikoje stenSu broliais mes vieni kitus, be giuosi perteikti su ateitimi siejamas
abejo, labai gerai pažįstame. Tai viltis ir vizijas. Kartu su publika jauprivalumas, tačiau grojant su nau- čiame dabarties akimirką ir dalijajais žmonėmis kartais susikuria mės savo svajonėmis, nuojautomis
nauja energija, yra juntamas mu- dėl ateities. Tai šventė.
zikavimo gaivumas. Grojant kartu
scenoje svarbiausia yra pasitikė- Kokia gyvenimiška pamoka ar
jimas. Kaip pianistas, pirmiausia patarimas Jums tapo itin svarsusidraugauju su kontrabosininku. bus profesiniame kelyje?
Grojant trio kontrabosininkas turi
Prisimenu, vieną kartą mano forpajausti pianistą ir sekti paskui tepijono mokytojas paklausė: „Ar
jį, nurodydamas improvizacijos myli muziką? Jei gerai pagrosi, ar
kryptį perkusininkui.
būsi laimingas?“ Toliau jis kalbėjo
taip: „Jei manai, jog Dievas nubaus
Ar tai reiškia, jog muzikuotave už klaidas, pasakysiu, kad jis
jant trio pianistas vadovauja
nebaudžia už klaidas grojant muimprovizacijai?
ziką. Taigi, kodėl tau nepagrojus geTaip, jeigu kontrabosininkas rai, jeigu tai tave pavers laimingu
perima tą patį pianisto suteikiamą žmogumi? Grodamas turi klausytoimpulsą ir perduoda jį perkusininkui, jams perteikti savo meilę muzikai.“
tuomet trio tampa darniu vienetu ir Šių mokytojo žodžių nepamiršau,
didesnėje džiazinio ansamblio sudė- jie nurodė visą tolesnę mano mutyje. Visi gali vieningai sekti solistą. zikavimo kryptį.
Paprastai toks trio yra ansamblio
ritminis pagrindas, taigi jo darna Ar pirmą kartą koncertuojate
nepaprastai svarbi. Jeigu ansamblyje Lietuvoje?
pianistas nejaučia bendrumo su ritmiEsu koncertavęs gal prieš 20
nių instrumentų grupe – pasirodymas metų. Puikiai praleidau laiką. Konbus silpnas. Taigi, pianistas turi vesti certas vyko atviroje erdvėje, kažkur
kitus ritmo grupės muzikantus.
netoli turgaus. Vėliau koncertavome restorane medinėmis grindiKokia buvo Jūsų pirmoji pažin- mis. Iki šiol prisimenu tą koncertą.
tis su džiazo muzika?
Man atrodo, jog kartu muzikavo ir
Mano tėvas namuose įrašinėjo tuometinis miesto meras ar panaradijo koncertus, vykusius 1955– šias pareigas užimantis asmuo. Jis
1960 metais. Turėjome Ellos Fitz- grojo trimitu! Tai buvo puiki pagerald įrašų. Kai buvau ketverių, tirtis, gaila, jog po to dvidešimt
pirmą kartą juos išgirdau. Didžiau- metų negrįžau į Lietuvą. Bet dasią įspūdį man paliko Oscaro Pe- bar nekantraudamas laukiu savo
tersono atliekamas „Summertime“. pasirodymo!
Būdamas šešerių parduotuvėje radau „Charlie Parker and the strings“ Dėkoju už pokalbį!
įrašą. Jį išgirdęs supratau, jog noriu tapti džiazo muzikantu. MąsDžiazo pianisto Peterio Beetso oričiau, kad tikrai nepagrosiu taip ge- ginali programa „Chopin Meets The
rai, kaip Charlie’is Parkeris, tačiau Blues“ su Kauno bigbendu Lietuvoje:
bent jau turiu ko siekti. Gyvenime vasario 12 d. 19 val. Vilniaus konlabai svarbu judėti kažko link. Aš gresų rūmuose; vasario 14 d. 18 val.
judu link Charlie’o Parkerio.
Kauno valstybinėje filharmonijoje
3 psl.

Teatras

Kasdienybės triukšmas
Spektaklis „Bang!“ Oskaro Koršunovo teatre

Laura Šimkutė

Norint būti visaverčiu, šiuolaikinį
gyvenimą kaip reikiant gyvenančiu ir visų jo diktuojamų taisyklių
besilaikančiu žmogumi reikia:
sportuoti, užsiimti kokiomis nors
saviieškos ir dvasinėmis praktikomis, valgyti tik švarų maistą, užvis
geriausia rytą pradėti nuo proteino prisotintų, savo kokteiline susiplaktų vaisių ir daržovių glotnučių, būti visuomeniškai aktyviam,
rengtis vietinių dizainerių sukurtais
arba žinomų sportinių prekės ženklų drabužiais. Svarbiausia – nepamiršti kiekvieno elemento fiksuoti
ir dalintis su pasauliu socialiniuose
tinkluose, kitaip nesiskaito. Į šitokį
gyvenimo būdą propaguojančios
šeimos gyvenimą mums ir siūlo
pažiūrėti Paulius Ignatavičius savo
naujausioje premjeroje „Bang!“ pagal vokiečių dramaturgo Mariuso
von Mayenburgo pjesę.
Ralfas Bang (Pijus Ganusauskas) – ne pagal amžių didelis vaikas,
gyvenantis truputį išprotėjusioje,
bandančioje visokeriopai pasivyti
visas šiuolaikybės madas šeimoje.
Jis auga „Atviruose namuose“, nes

mama (Indrė Patkauskaitė) reali- iš ekologiškų prekių parduotuvės,
zuoja save kurdama tam tikrą mo- kokteilinė, žurnalai apie jogą, o
terų judėjimą, priimdama į rūsį gerai įsižiūrėjus dar galima pamakenčiančias ar vyrų mušamas mo- tyti ir papjaustytos „zakuskės“. Nes
teris, jo tėvas (Tadas Gryn) – virtu- kaip kitaip parodyti, kad veiksmas
vės įrangos pardavėjas, nesibodin- vyksta Lietuvoje.
tis kartkartėmis atvirai pasigrožėti
Triukšmu paremta ne tik atmosaukle (Milda Noreikaitė). Kiekvie- fera, bet, regis, ir visa režisūrinė
nas Bangų šeimos epizodas yra fil- koncepcija. Spektaklio ritmas
muojamas dokumentininko iš BBC pastrigęs, nes nėra dinamikos, kal(Martynas Klementjevas), nes šis nelių, žaidimo dėmesiu. Veiksmų
berniukas Ralfas – ypatingas, gimęs kakofonija kaip prasidėjo, taip visą
su visais dantimis ir dar įsčiose su- laiką ir tęsiasi, kol galiausiai nebe- Martynas Klementjevas, Tadas Gryn ir Indrė Patkauskaitė spektaklyje „Bang!“
V. R u zg a i t ė s n u ot r .
gebėjęs pribaigti sesę dvynę. Me- lieka kur kilti. Tai į namus įsiverdžiagos absurdiškoms situacijoms žia kaimynas (Aidas Matutis), tai mėlynes ant moters kūno, būdami pavyzdys. Turbūt tam, kad būtų
kurti bei kelti klausimams apie esa- nesiliauja prie atvirų namų durų itin dėmesingi aplinkiniams, tė- linksmiau. Tik Ganusausko Ralfas
mąjį laiką – apstu.
stovinčių moterų skambučiai, tai – veliai tampa visiškai abejingi savo Bang yra lyg apie nieką, bet klausiRežisierius šiame spektaklyje – ir įvairios šeiminės dramos. Veiksmo pačių sūnui, kuris kažkur kampe mas – ar čia apgalvota atsvara visam
scenografas, ir kompozitorius: tai, daug: žiūrėk, kur nori, arba tiesiog prašo paprasčiausio pieno, o ne sceniniam triukšmui, ar tiesiog su
ką žiūrovas mato ir ką girdi, yra stebėk patį Ralfą Bang, kuris daž- beskonio proteininio gėrimo. O personažu nėra kur eiti, tik abejinjo valioje. Spektaklio atmosferą niausiai net nesivelia į visą vyksmą, kur dar scenos iš ankstyvos vai- gai sugerti viską, kas dedasi aplink.
Ignatavičius dėlioja iš kasdienybės likdamas abejingas.
kystės epizodų, kai „Atvirų namų“
Tam, kad „Bang!“ suskambėtų,
Atrodo, svarstant apie šį spektaklį, šeimininkė kapojasi ir įvairiau- praverstų susidėlioti akcentus, attriukšmo elementų – jokių metaforų, jokio simbolizmo, tik gryna būtų galima kalbėti apie šiandie- siais epitetais išvadina kitą mamą sirinkti, kas svarbiausia, nes kai
buitinė prezentacija. Fone skamba ninių gyvenimo ypatybių kritiką, parke, nes jų vaikai apsipyko. Dėl vienu metu žiūrovas atakuojamas
lietuviškų dainų popuri – nuo vi- pernelyg nesveiką norą būti svei- įvaizdžio personažai daro įvairiau- šitokiais srautais, galiausiai ir lieka
siškos „balių“ klasikos iki Selo. kiausiam, visuomeniškiausiam, sius dalykus, bet vis tiek galiausiai kažkokia tuštuma, dugnas, ir taip
Scenografija – truputis sporto sa- gražiausiam ir dar visokiausiam. prasimuša tikrasis jų veidas. Štai ir kas dieną ragaujamo gyvenimo skolės elementų ir virtuvinis stalas, nu- Užuomazgų tokiems svarstymams šiuolaikinės kaukės. Ne visi tokie nis, tik pernelyg sustiprintas. Stekrautas įvairiausiais rakandais bei yra, nes personažai – veidmainiai. geri, kokie bando pasirodyti. Viskas bint Ralfą ir jo pasirinkimus, visišprodukcija: čia ir proteino milteliai, Dėl kuo daugiau „Like“ paspau- kaip ir aišku. O dar kiekvienas jų – kai aišku tik viena – abejingumas
sveikuoliški batonėliai, produktai dimų jie vaizdo įraše sufalsifikuos tiesiog hiperbolizuotas stereotipo gimdo žiaurumą.

Anonsai

Turbūt neatsitiktinai pasirinkote Aleksejaus Žitkovskio
pjesę, pagal kurią eskizą pristatėte pavasarį Vilniuje vykusioje režisierių laboratorijoje? Ar anksčiau esate stačiusi
jo kūrybą? Kuo jus sudomino
pjesė „Kalniukas“, pernai pelniusi ir metų geriausios rusiškos pjesės titulą?

Premjera – „Kalniukas“
Sausio 31, vasario 1 d. Lietuvos rusų
dramos teatre (LRDT) įvyks režisierės
iš Latvijos Leros Surkovos spektaklio
„Kalniukas“ premjera. Geriausia
2018 m. teatrinio Rusijos sezono
pjese tituluojamas dramaturgo
Aleksejaus Žitkovskio „Kalniukas“
prisiliečia prie ypač jautrios „mažų“
žmonių, pakliuvusių tarp sunkiasvorės
sistemos girnų, ir jų kasdienio heroizmo temos. Pateikiame režisierės
ir Lauros Pačtauskaitės pokalbio
ištrauką.

Esate žinoma režisierė, Jūsų
naujausią spektaklį „Karas dar
neprasidėjo“ neseniai matėme
ir Lietuvoje. Ar pirmą kartą
kuriate Lietuvos teatre?

Lera Surkova

Esate kilusi iš Latvijos, režisuojate garsiuose teatruose.
Renkatės statyti išskirtinai
šiuolaikinę dramaturgiją. Kokia, Jūsų nuomone, dabartinė
dramaturgijos situacija, kryptys, susidomėjimas ja ir ateities perspektyvos?

Pirmą kartą statau spektaklį
Lietuvoje, tačiau mano pažintis su
lietuvių aktoriais prasidėjo geroGimiau Jūrmaloje ir daug laiko
kai anksčiau – nuo susitikimo su praleidžiu Latvijoje, bet dirbu daupuikiu aktoriumi Gyčiu Ivanausku. giausia Maskvoje. Mano spektaklius
Jis vaidina mano spektaklyje pagal rodo Tagankos teatras, V. MejerMichailo Durnenkovo pjesę „Ka- holdo centras, „Teatr.doc“, sukūras dar neprasidėjo“, kurį pastačiau riau ir ilgo metražo filmą, įvertintą
Rygoje, o pernai rodėme Vilniuje ir įvairiuose kino festivaliuose. Visi
Klaipėdoje. Šios pjesės esmė – var- mano spektakliai ir filmas sukurti
totojų visuomenė renkasi materiali- pagal šiuolaikinius tekstus. Masnes vertybes ir pamiršta moralines. kvos Gogolio centre režisavau
Žmonės nebesupranta savo artimo spektaklį „Persona“ Ingmaro Berir užgriūva nelaimės – mažos, dide- gmano filmo pagrindu, bet jo tekstą
lės, milžiniškos... O dabar štai pjesė perdirbo šiuolaikinis dramaturgas
„Kalniukas“, parašyta puikaus auto- Jevgenijus Kazačkovas. Taip išeina,
riaus Aleksejaus Žitkovskio.
kad kol kas dirbu tik su šiuolaikine
4 psl.

D. M at v e j e vo n u ot r .

Mano santykis su „Kalniuku“ labai įdomus. Kai pirmą kartą perskaičiau šią pjesę, daugelyje Rusijos teatrų jau buvo pradėti statyti
spektakliai pagal ją. Anksčiau nežinojau šio autoriaus. Visi pjesę
labai gyrė. Man ją rekomendavo
žmonės, kuriais pasitikiu. Mėgstu
dirbti su tekstais, kuriuose pagrindinė veikėja – moteris. Na, gerai,
perskaičiau... ir nesupratau visuotinio susižavėjimo. Atidėjau pjesės
tekstą. Turbūt ne tas laikas buvo,
ne ta vieta, o gal suveikė atmetimo
reakcija dėl visuotinės euforijos –
nežinau. Bet esu dėkinga praėjusį
pavasarį LRDT įvykusios režisūrinės laboratorijos rengėjams ir
asmeniškai teatro vadovei Olgai
Polevikovai, pakvietusiai mane.
Tada vėl perskaičiau pjesę ir... ją
įsimylėjau. Nuo tada apie ją mąstau, materializuoju ir statau spektaklį. Nuostabi pjesė. Joje yra kai
kas virš žodžių, būtent „virš“, kažkur danguje ir aukščiau.

dramaturgija. Beveik visi mano pastatymų autoriai yra ne tik mano
bendraamžiai, bet ir man artimi
žmonės. Tai labai patogu. Galima
susitikti su dramaturgu ir paprašyti
jo ką nors prirašyti arba sutrumpinti, arba tiesiog pasitarti. Esama
garsių šiuolaikinių dramaturgų,
kurie rašo apie tai, kas rūpi man,
apie ką noriu kalbėtis, dalintis su
žiūrovais.
Dramaturgija gyvena šiuolaikinį gyvenimą, atsiranda pjesių –
mūsų gyvenimo atspindžių. Man
nėra žanrų – yra ši diena. Ibsenas,
Čechovas, Gorkis buvo šiuolaikiniai dramaturgai novatoriai, beje,
kaip ir Ostrovskis. Bus nauja diena –
atsiras ir naujų pjesių. Svarbiausia,
kad turėtume ateitį. Ką darome ar Trumpa, paprasta kalba paranedarome, kad ji būtų, – tai ir yra šyta pjesė „Kalniukas“ aprėpia
šiuolaikinė dramaturgija ir mano daug aktualių temų ir tinka ne
tik šiuolaikinei Rusijai vaizduoti.
teatras.

Pjesės laikas ir vieta – čia ir dabar, skaitant pjesę viskas gerai
atpažįstama, nors veiksmas
vyksta kažkur Urale. Pristatydama eskizą esate sakiusi, kad
nei pjesės veiksmo vieta, nei
šalis, nei darbo vieta – vaikų
darželis – nėra svarbu, nes tai
yra tam tikra sistema, kurioje
dirbantis žmogus nėra tos
sistemos dalis. Ir tos sistemos
apraiškų dar esama ne tik Rusijoje, bet ir mūsų geografinėse
platumose. O kaip Jums atrodo
dabar, repetuojant spektaklį?
Pjesės veiksmo laikas ir vieta
tikrai nesvarbu. Teisingai pastebėjote – tai vyksta čia ir dabar. Tai, kas
įvyksta pjesėje, gali įvykti bet kurioje šalyje, visuomenėje ar darbo
vietoje. Svarsčiau galimybę veiksmą
susieti su Vilniaus gyvenimo realijomis. Bet atrenkant aktorius ir per
pirmas repeticijas tapo aišku, kad
Rusija iš užsienio matoma ne visai
tokia, kokia yra realybėje. Ji tapo lyg
ir mitine šalimi, sakme su teigiamu
ar neigiamu ženklu – priklauso nuo
pradinių nuostatų ir stereotipų. Net
ir vietiniams rusams. Todėl mudvi su dailininke nusprendėme
veiksmo vietą palikti Rusijoje, Sibire, vaikų darželyje „Sibiriačok“
(„Mažasis sibirietis“). Taigi tai, kas
yra tolima, priartės, o artima taps
labiau suprantama per tai, kas yra
tolima.
Pagal LRDT inf.
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Revizorius iš Baltarusijos
Nacionalinio akademinio Jankos Kupalos teatro gastrolės Vilniuje

Daiva Šabasevičienė

Sausio 19 d. Lietuvos rusų dramos
teatre viešėjo Nacionalinis akademinis Jankos Kupalos teatras iš
Minsko ir pristatė savo pastarųjų
metų pasididžiavimą – Nikolajaus
Gogolio „Revizorių“, kurį režisavo
Nikolajus Piniginas. Jankos Kupalos teatras yra baltarusių teatro kultūros simbolis – šio teatro scenoje
formavosi nacionalinės aktorinės
mokyklos pagrindai. Tai seniausias Baltarusijos teatras, įkurtas
1920 metais. Baltarusių poeto ir
dramaturgo Jankos Kupalos vardu
jis pavadintas 1944 m., o 1993-iaisiais už laimėjimus kultūros srityje teatrui suteiktas nacionalinio
vardas. (Janka Kupala – baltarusių
rašytojas, dramaturgas, žurnalistas, redaktorius, vienas naujosios
baltarusių literatūros ir literatūrinės kalbos pradininkų. 1908–
1909 ir 1913–1915 m. gyveno Vilniuje, bendradarbiavo laikraštyje
„Naša Niva“, 1914–1915 m. buvo jo
redaktorius.) Teatro šimtmečiui
skirtas renginys – gastrolės Vilniuje – svarbus abiem šalims. Ir
savaip simboliška, kad epicentre
atsidūrė būtent nemirtingasis Gogolio „Revizorius“.
Dar 2007 m. tarp Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Baltarusijos nacionalinio akademinio Jankos
Kupalos teatro buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, abu teatrai
apsikeitė spektakliais: lietuviai parodė Miroslavo Krležos „Elitą. Ponus Glembamus“ (rež. Ivica Buljan),
o baltarusiai vilniečiams – Aleksejaus Dudarevo „Nesvyžiaus Juodąją
mergelę“ (rež. Valerij Rajevski) ir
plastikos spektaklį „S. V.“, sukurtą
pagal Antono Čechovo pjesę „Vyšnių sodas“ (rež. Pavel Adamčikov).
Vėliau į Minską vyko dar keli Nacionalinio dramos teatro spektakliai.
O su „Revizoriaus“ režisieriaus
Pinigino meniniu braižu lietuvių
publika susipažino dar 2010 m.,
kai Nacionaliniame dramos teatre
buvo parodyti du spektakliai – Vikentijaus Dunino-Marcinkevičiaus
„Pinsko šlėkta“ ir Briano Frielo
„Translations“.
Jau tada žiūrovai pamatė, kad Piniginas renkasi medžiagą, kurioje
galėtų atskleisti savo šalies ypatumus ir su personažų pagalba istorinį kontekstą paversti „dabartimi“.
Visi jo spektakliai temperamentingi,
juose nemažai muzikos, šokio, aktorių improvizacijų. Panašiai sukurtas ir „Revizorius“. Šis spektaklis
šiandien dar aktyviau bando įvardyti Baltarusijos skaudulius, žiūrovams parodyti tai, kuo gyvena
„mauzoliejinė“ bendruomenė, vilkinti pilkus unifikuotus kostiumus
ir retrogradiškai mąstanti. Nors
Gogolis visoms tautoms savaip

Scena iš spektaklio „Revizorius“

N ac i o n a l i n i o a ka d e m i n i o J a n ko s K u pa lo s t e at ro n u ot r .

aktualus, tenka pripažinti, kad lietuviškame kontekste „Revizorius“
skleidžia kiek kitokias konotacijas.
Žiūrint šį spektaklį išryškėjo socialiniai skirtumai: autoritarinis tikėjimas vienu lyderiu, atviras kyšininkavimas pas mus įgavęs truputį
kitokias formas; dauguma to, ką ir
kaip tvėrė baltarusiai, Lietuvoje jau
praeitis. Norėtųsi priminti ir tai,
kad kol Vilniuje dar gyvas Vilniaus
mažojo teatro spektaklis „Revizorius“, kurį 2001 m. sukūrė Rimas
Tuminas, sunku atrasti meniniu požiūriu įtaigesnį kūrinį. Tai vienas iš
Tumino šedevrų – be galo liūdnas
ir skaudus spektaklis, prismaigstytas kelių ypatingos vertės aktorinių
darbų, vientisas tiek vizualiniu, tiek
muzikiniu atžvilgiu.
Jankos Kupalos teatro „Revizorius“ – iš anksto užprogramuotas
„ėjimas“, kai režisierius labiau rūpinasi ne pjesės subtilybėmis, itin
paveikių remarkų įgyvendinimu,
bet aplinkybių sušiuolaikinimu,
kad kūrinys kuo greičiau pasiektų
žiūrovą. Viena vertus, Gogolis
aukštinamas, kita vertus, jis ir aukojamas. Šiame spektaklyje visko
labai daug, bet nemažai tokių dalykų, kurie atrodo lyg skoliniai iš
kitų spektaklių. Kad ir muzika: ji
labai graži, bet irgi lyg iš kito spektaklio. Žiūrovus labiausiai veikia
pats Gogolio tekstas, nors dedama
daug pastangų, kad sugaustų viso
spektaklio mechanizmas.
Kaip skelbta reklamoje, spektaklio
intriga – Marijaus Jacovskio sukurta scenografija. Kai kurie elementai pasikartojo iš Adomo Jacovskio sukurto scenovaizdžio
Tumino spektakliui: elektros stulpas (tik priešingoje scenos pusėje
ir su išvedžiotais laidais), gėrybėmis apkrauti stalai (tik ne vaisių
muliažais, o „užvekuotų“ pomidorų ir agurkų trilitriniais stiklainiais ir galingais svaigalų buteliais).
Kita vertus, tai yra paties Gogolio
padiktuotos aplinkybės. Nebaigtą,
tiksliau, net nepradėtą statyti cerkvę
čia simbolizuoja vienoje ir kitoje
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scenos pusėje stovinčios statybinės
kolonos, lyg pamatų konstrukcijos,
iš kurių styro armatūra. Pagrindinis
M. Jacovskio scenografinis akcentas – pirtis, kurią regime pirmojoje
scenoje. Kai Gorodničius surenka
savo valdžios sėbrus į pirtį ir praneša, kad atvyksta revizorius, salė
nusikvatoja bene smagiausiai, nes
pirtis, akivaizdu, mėgstama laisvalaikio leidimo vieta. (Lietuvoje pirtys taip pat sparčiai atgyja.) M. Jacovskis neromantizuoja aplinkybių,
o pašiepia tai, kas formuoja bukaprotišką visuomenę. Vartai, pro kuriuos personažai vaikšto į „rojų“ ar
į „pragarą“ (kaip kam pasiseka), nudažyti žydra (baltarusiška) spalva,
o ant jų išpieštos dvi baltos gulbės.
Toks visiškai saldus, sentimentalus
etnografinis scenovaizdžio sprendimas, padedantis tiksliau charakterizuoti vienoje ar kitoje vartų pusėje
atsiduriančius žmones. Ypač pirmoje scenoje, kai prie pirties stalų
besėdintys apkūnūs inspektoriai ir
visokie „aukšto rango“ pareigūnai
kontrastuoja su gulbėmis, o jų kalbos tokios tuščios, niekinės ir skirtos sau raminti („nėra juk žmogaus,
kuris neturėtų kokių nors ydelių“),
kad jiems tik ir teplaukiot tarp tų
gulbelių.
Toks „mišrus“ M. Jacovskio scenovaizdžio sprendimas tiksliai
atitiko režisieriaus Pinigino sumanymą, nes visa kita taip pat formuojama kaip tam tikra kakofonija.
Iš pažiūros kruopščiai vaidinamas
visas Gogolio tekstas, tačiau jo kortas ima painioti šiuolaikinė personažų kalbėjimo maniera: dauguma
kalba „trasenka“, rusų ir baltarusių
kalbų mišiniu, ir tik vienas Chlestakovas – gražia literatūrine baltarusių kalba. Taip XIX amžius priartėja
prie mūsų dienų, o provincijos gyvenimas susipina su baisinga, beveide miestų pilkuma, žmonės ima
neskirti, kas jiems geriau – „monstriška“ civilizacija ar tie maži, nuo
vaikystės lydintys kaimiško gyvenimo sentimentai. Be jokios ironijos iš „Revizoriaus“ provincijos

išrėkiama: „Mieste geriau gyventi:
tijatrai, šunes tau pašoka...“ Vargu
ar šiems svarstymams kada nors
bus galas.
Žmonės to ir eina į teatrą, kad
šunys jiems pašoktų. Spektaklyje
visi stengiasi, net prakaitas tyška. Ši
Gogolio satyra apie į kompleksus,
ydas ir įvairias nuodėmes įklimpusius provincialus baltarusių spektaklyje labiau šaržuojama nei apibendrinama. Režisierius veikėjus
„trupina“, „smulkina“, stengdamasis
jiems suteikti kuo daugiau nacionalinių ypatumų, veidrodinių atspindžių. Ypač tai išryškėja stebint plačiu spinduliu kintančius personažų
kostiumus. Paprastai M. Jacovskis
pasižymi minimalizmu, o šiame
spektaklyje, paklusdamas režisūriniam sprendimui, sukuria visą
galeriją žanrinių kostiumų, geriausiai paryškinančių moterų
paveikslus – nuo „peroksidinių
pupyčių“ iki liaudiškos autentikos. Vilniaus publika, atrodo, jau
atpratusi nuo tiesmukumo, formų
ir spalvų gausos, bet greit kintantis teatras gali vėl prisijaukinti
tokiais kraštutiniais vaizdiniais
sprendimais.
„Vyšnia“ ant šio tortinio „Revizoriaus“ – penki rausvi meškinai, didesni už žmogų, primenantys 1980 m.
Maskvoje vykusios olimpiados simbolį meškiną. Ši „parafrazė“ daugiau sąsajų turi ne su pjesės turiniu
(išankstiniai sveikinimai vestuvių
proga), o su dviejų šalių politika –
tebesitęsiančiais glaudžiais Baltarusijos ir Rusijos ryšiais. Niekas nepasikeitė nuo „tų laikų“, tiesiog rudas
meškinas tapo rausvas.
Iš nemažai matytų „Revizorių“
šis išsiskyrė dar ir tuo, kad jame
nemažai sėdima. Gal tam tikrais
kontrastais siekiama sukurti savitą
spektaklio dinamiką, nes dažnoje
scenoje, kai personažai jau pastatomi, jie juda lyg lėlės, lyg žaislai,
buratinai. Visos laikmečio grimasos perteikiamos gestikuliuojant,
šaržuojant tiek tariamą tekstą, tiek
judesius. Geriausiai pasiseka aktoriui Pavielui Charlančuk-Južakovui. Labai tiksliai apgalvojęs visus
Chlestakovo ėjimus, jis sukuria ne
tiek „nekalto“, padėtimi besinaudojančio, kiek protingo šių laikų
valdininko tipą. Aktorius taupiai
naudoja savo balsinius registrus,
bet ir nerėkdamas, nekeldamas
balso sukuria gyvybe trykštantį
pramanytą revizorių. Tokį truputį iš Gogolio, truputį iš šių laikų.
Charlančuk-Južakovo Chlestakovas – tipinis šių laikų keliautojas su
siaurakrašte gelsva skrybėlyte. Toks
nekaltas ir viską matantis. Šalia jo
kaip nejudri siena atrodo pilkais
kostiumais vilkintys vadovai, į atlapus prisisegę medalių, ypač scenoje, kurioje jie visi su raudonais
šalmais, dalyvaujantys fiktyviame

posėdyje. Kita vertus, tai ne vien
sovietmetis – šiandien kiekvienoje
šalyje esama tokių neveiksnių posėdžiautojų grupių. O Chlestakovas – su languotu švarkeliu, jo ir
kojinės geltonos, lygiai tokios pat
spalvos kaip valytojos, kuri vis pasirodo scenoje, ką nors šluodama ir
iššluodama. Režisierius su Chlestakovo pagalba iš žiūrovų sąmonės
šluoja visus kyšininkus, palaižūnus,
kurių apstu visais laikais. Valytoja
šluoja šiukšles, o finale režisierius
į sceną įleidžia angelus su didelėmis šluotomis, kurie iššluoja
visus. Žmogus – lyg tamsus dulkių kamuoliukas, o angelų šluotos
galingos...
Komedija virsta tragedija tik tada,
kai pabaigoje pasigirsta Baltarusijos
liaudies artisto Viktaro Manajevo
natūraliai intonuojamas Gorodničiaus tekstas: „Negana to, kad visi iš
tavęs pasijuoks, – atviras plunksnagraužys rašeiva, popieriaus terliotojas, į komediją tave įstatys. Štai kas
skaudu! Laipsnio, titulo nepagailės,
ir visi kaišys dantis ir plos delnais...
Ko juokiatės? Iš savęs juokiatės!..“ Ir
salei tuomet nejuokinga. Stoja tyla.
Aišku, žmonės ilgai negalvoja apie
savo krečiamas kiaulystes, jie ir toliau elgsis pagal savo protą, tačiau
toje spektaklio vietoje salė rimtai
nuščiūva. Tai ir laikyčiau sakraliausia viso spektaklio akimirka.
***
Prieš trylika metų lankiausi
Minske ir gerai atsimenu įspūdį,
kurį patyriau vos tik papuolusi į
Jankos Kupalos teatro budėtojo teritoriją. Savo „būdoje“ sėdėjo toks
pagyvenęs rūstaus veido vyriškis,
vilkintis pilku kostiumu, su medaliu ant švarko atlapo (lygiai toks pat
kaip iš šio „Revizoriaus“) ir geležiniu balsu pareiškė, kad visokie prašalaičiai čia nereikalingi. Pamenu,
skambinau namo, į Vilnių, ir apsiašarojusi sakiau: „Noriu namo.“ Tuo
metu atrodė, kad vėl tankai sugrįžta.
Kai nevažinėji ten, kur nereikia, tokios grėsmės nejauti. Norisi tikėtis, kad Minske šiandien gyventi
šviesiau. Ir kartu suvoki, kad visi
tie brežneviniai žmonės – tai ne
amžiaus, o mentaliteto kategorija;
nekintant aplinkybėms jų visą laiką
bus daug.
„Revizoriuje“ prausiasi visi – pirtyje, vonioje, kibire, semdami vandenį rieškučiomis ar pirštu pašlapindami akis... Nors sunku patikėti,
kad kada nors vyks ir įvyks mums
visiems svarbus apsiprausimas. Ar
pasaulis bus išgelbėtas nuo revizorių, po revizorių, jeigu žmogaus prigimtis iš principo nepakenčia būti
revizuojama?
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Teatras

Kelias per kūną
„Nematomi kraštai“ festivalyje „Kitoks“
Dovilė Zavedskaitė

Šių metų festivalio „Kitoks ’20“ šūkis – „Patirk iš arčiau“. Skrajutėse –
mikropasaulis, kuriame gyvena
grafiniai miniatiūrinių žmogelių pavidalai ir dideli mūsų daiktai: brokolis, pievagrybis, šepetys.
Žmogeliai važiuoja dviračiu pievagrybio briaunomis, geni brokolį.
Šepečio šereliais, lyg virš bedugnės,
vyras veda moterį. Reklaminėje vizijoje justi misija – paskatinti vaikus atidžiau žiūrėti į kasdienybę ir
atrasti stebuklą buityje arba renesansinio tilto arką juosvame grybo
sijone.
Ko gero, vienas taikliausiai „Patirk iš arčiau“ devizą atitinkančių
festivalio darbų – Suomijos „Livsmedlet Theatre“ „Nematomi kraštai“, nukeliantis žiūrovus į mikrokelionę po aktorių kūnus. Kūnai
čia virtę žemynais, kuriais keliauja
ne šiaip keliautojai: nugaromis,
blauzdomis, rankomis, pilvais eina
pabėgėliai.
Grįžusi po spektaklio vakare
skaičiau Johno Bergerio „Mes susitinkame čia“:
„Žiūrėdamas per vandenis atgal į
Lisaboną, galėjai atpažinti kiekvieną
didelį pastatą, kiekvienas rajonas, pažymėtas žemėlapyje, buvo
lengvai įžiūrimas ir įvardijamas,

rodės, iš užpakalio kalvos stumtelėjo miestą arčiau prie jūros, prie
pat jos krašto, o keisčiausias buvo
iš tolo susidaręs įspūdis, kad Lisabona nusimetė visus drabužius ir
liko nuoga! Nežinau, ar taip atrodė
dėl debesų metamų šešėlių, ar dėl to,
kaip lūžo saulės šviesa, sklindanti
nuo jūros, o gal todėl, kad įžengiau
į zoną, kur jūrininkai ir žvejai per
amžių amžius vėlei atrasdavo Lisaboną, kurią mylėjo, ar žvelgdavo į
ją paskutinį kartą.“ (p. 36)
Šioje pastraipoje – spektaklio
„Nematomi kraštai“ atmosfera:
nuoga aktorių oda keliaujantys
miniatiūriniai pabėgėliai (norisi
sakyti – pabėgėliukai) į kiekvieną
kūno dalį žvelgia paskutinį kartą.
Jie keliauja iš kūno į kūną, iš vienos
galūnės į kitą, kad pasiektų žemyną,
kuriame bus saugūs. Arba tiesiog –
nevyniojant į vatą – kad pabėgtų,
nebesvarbu, ar bus koks nors kada
nors krantas.
Kūrėjai bei atlikėjai Ishmaelis
Falke ir Sandrina Lindgren preciziškai ir lėtai kuria minimalistinę
choreografiją, šalia kurios – vizualiai paveikus mikroobjektų teatras.
Stiprus veiksnys – kūnas kaip istorija, kaip meninė patirtis. Kol vaikai
seka lėlyčių kelionę ir fiksuoja įvykius – lipimą per tvorą, plaukimą
jūra, autobuso kelionę, kopimą į
kalnus, rūkstantį dūmą, bėgantį

kraują ir sužeistas kojas, suaugusieji turi retą malonumą klaidžioti
ypatingą prasmę prieš akis įgaunančiais odos hektarais. Juk čia vystosi antra, galbūt mažiau akivaizdi,
dviejų žmonių santykio, buvimo
su vienas kito kūnu, jaukinimosi
ir tyrinėjimo istorija. Tokioje formoje į pirmą planą kyla žmogaus
pažeidžiamumas: štai organizmas
sutinka organizmą, arba organizmas išsilaipina į nepažįstamą žemę.
Štai organizmui reikia gyventi tarp
kitų, išsaugoti save, įsilieti į kitą –
nesvarbu, plotą, visuomenę ar kad
ir valties bendriją. Bet kuriuo atveju,
esant tokioms situacijoms, mūsų
fiziniai, psichologiniai, socialiniai
kūnai yra įsitempę, lyg būtų iškelti
į kankinančią scenos šviesą. Todėl
šių dviejų pusnuogių kūnų patyrimas yra toks intymus – juk pabėgimą išgyvena ne tik lėlės, bet ir
po oda, kuria jos keliauja, slypintys
žmonės.
O išgyvenimai kupini susikaupimo, santūrios reakcijos, nutylintų balsų ir emocijų. Kalbama
čia įrašytais balsais, išgalvota kalba,
įmaišant vieną kitą tarptautinį žodį,
leidžiantį žiūrovui orientuotis. Reti
pašnekesiai neegzistuojančia kalba
vėl grąžina į knygą: „(...) šita aikštė
su savo žiedine sankryža ir nenutrūkstamu eismu vis dar keistai kupina maldų. Brauniesi tarp maldų

Sandrina Lindgren ir Ishmael Falke spektaklyje „Nematomi kraštai“

lyg tarp galvijų gyvulių turguje.“
(p. 37)
Nesuprantamas spektaklio murmesys – savotiškos pabėgėliškos
maldos, kuriose svarbu tik tai, kaip
juda balsas: ar jis kažko klausia? Ar
kažko bijo, nerimauja? Redukuota
kalba, paliekant tik jos melodiką,
visada nuveda į universalias bendražmogiškas jausenas: nesvarbu,
ką kalbame, visi jaučiame tą patį.
Ir visur taip pat girdisi vėjas, atakos, skrendantis sraigtasparnis –
pagrindiniai šitos kelionės garsai.
Spektaklyje, rodos, nieko nevyksta: iš vietos į vietą perdėliojamos lėlytės, lipniais padais limpančios prie odos. Stebino, kokie
susikaupę šią šiuolaikinio vaiko
protui nuobodžią ir ištęstą kelionę
stebėjo mažieji žiūrovai. Galiausiai
supratau: dėmesį patraukia pačios
atlikėjų asmenybės. Žavūs, simpatiški, vaikiškais veidais, taikliais
prisilietimais, regimais prie pat, iš
metro atstumo, jie sukuria ypatingą
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ritualą, kuriame visi be atskiro paaiškinimo supranta: reikia tylos.
Kad nuo butelio kamštelio nenukristų pabėgėliukas, kad miniai pavyktų pabėgti ir kad žiūrovo atsikvėpimas nesutrikdytų pūgos, kaip
tik tuo laiku siaučiančios menčių
zonoje.
Visai kitu būdu žiūrovą veikė
Nyderlandų „Captain Sugar & The
Monkey Puppets“ „Maskuotė“, šių
metų festivalyje padariusi didžiausią įspūdį. Fizinio teatro ir cirko
atstovai pakerėjo pirmiausia savo
fontano įspūdžio ekspresija ir kone
seismine energija. Tai, kaip mažutė
vieno kambario bendruomenė priima svečią ir patiria jo buvimą, vėl
plėtoja tą pačią mūsų poveikio vienas kitam, buvimo žmogumi žmogui temą. Todėl iš šių metų festivalio „Kitoks“ išsinešiau ne tik „Patirk
iš arčiau“, bet ir „žmogus iš arčiau“
jausmą. Ir mane tai nustebino.

Vaizdo detektyvai – ironiškai
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paverčia scena. Restauratoriui nematomos skulptūros ir nutapyti
šventieji ima vaidinti, gestais perdėtai reikšti jausmus, visa arkikatedra pilna emocijų. Šypteliu – juk
seniai žinau, kad barokas teatrališkas, bet prireikia statiškos, į savo
darbą panirusio, viso to sujudimo
nematančio restauratoriaus figūros,
kad tai patirčiau kaip tikrovę.
Meno istorikas Michaelas Friedas kaip tik nagrinėjo tokias susikaupimo išraiškas, sukurtas tam,
kad mizanscenoje dalyvaujantys personažai galėtų saugiai vaidinti. Saugiai, nes susikaupimas
į veiksmą įtikins žiūrovą, kad aktoriai turi priežastį nepastebėti jo
žvilgsnio. Tik taip galima paslėpti
teatro dirbtinumą. Todėl Friedas tai
pavadino „antiteatrališkumu“, kurio subtiliausias išraiškas įžvelgė
kanadiečio Jeffo Wallo fotografijose. Waltari neslepia Wallo įtakos.
Jam irgi įdomus kasdienybėje paslėptas teatras, užsimaskavęs kaip
tikro susikaupimo akimirka ar atsitiktinumas. Jis net užfiksavo kadrą,
primenantį Wallo fotografiją „Suniokotas kambarys“ – suniokotas
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taip, kad daiktų chaosas paklustų
uostas pabuvo ir pagarbos skandipaveikslo geometrijos tvarkai. Kažnavų minimalizmui, ir atnašavimo
kur Vilniuje Waltari rado kažkieno
senovės graikų olimpinei dvasiai, ir
sumestą „tapybišką“ natiurmortą –
dabartinės migrantų dramos scena,
šalia silikoninių plytų priestatėlio
„kol nebuvo nuspręstas jo tolesnis
sukrautus apsilaupiusius medinius
investicinis planas ir vystymas“. Dabaldus, pintą kėdę ir mėlynai dabar jis laukia to vystymo – kaip ir
žytas duris (ar menininkas pataisė
Vilniaus nacionalinis stadionas, ir
kompoziciją?). O Turku prie upės
Rygos spaudos namai, ir Salamino
ant parudavusios žolės paliktas pa- Mikko Waltari, „Nacionalinis stadionas“. Vilnius, Lietuva. 2016 m.
griuvėsiai, tos praeities ambicijų
pamėklės ir ištuštėjusios scenos.
tiesalas (piknikui?) priminė apgedusį Malevičiaus kvadratą. Abu šie paveikslus kūrė ir Waltari. Todėl ty- skaičiau, irgi netikras, nes tikrasis Laukia politinio režisieriaus. Bet
peizažai menininkui turėjo „perfor- rinėdama „tipiškai turistinę“ Čar- perkeltas į muziejų, galbūt į tą, kurį sulaukia fotografo-likimo ironimanso pėdsakų“ ir kėlė „fotografi- lio kontrolės punkto Berlyne nuo- anonsuoja užrašas gretimo pastato jos detektoriaus. Waltari miestų
jos autentiškumo klausimą“.
trauką svarstau: gal tiedu jaunuoliai languose. Bet ir tie vitrininiai langai panoramose surežisuoja dar nepaJuk fotografija kaip dokumentas kairėje tik vaidina Rytų ir Vakarų yra „spektaklio visuomenės“ archi- tenkintą šiuolaikinės kultūros spekturi būti tiesa. Bet fotografuojant – susitikimą? Gal toji moteris su aki- tektūra, dar Berlyno sienos laikais taklio geismą – kažko didingo, blizbet ką – susikuria spektaklis, kuris niais nuo saulės dešinėje, nesiryž- sukurta taip, kad vakariečiai ger- gaus, prašmatnaus ir pritrenkiančio
turi būti surežisuotas, taigi netiesa. tanti išeiti iš kadro, tik vaidina su- dami kavą galėtų stebėti sovietų dydžiu, kad tik nebūtų kada pagalRežisavimo veiksmą automatiškai simąstymą istorinėje vietoje? Bet iš kontroliuojamą zoną kaip spekta- voti apie viso to prasmę. Kad neprimetame fotografui – tai jis turėjo tiesų vaidinti nė nereikia, nes pats klį. Iš tiesų – griuvus sienai, mes bereikėtų tiesos. Nes „tiesą“ pakelti
pasirūpinti, kad šalia nacionalinio punktas yra tapęs dekoracijomis tu- jutome, kad jie čia atvažiuoja į gyvą lengviau.
stadiono griaučių tarsi prerijose ristiniam spektakliui. Tie trys vyru- „liaudies buities muziejų“.
nekaltai ganytųsi baltoji lama. Gal kai su vienodomis juodomis kepuTikriausiai tai ir sieja skirtin- Paroda veikia iki vasario 2 d.
būtent jis bažnyčioje įkurdino res- rėmis, laikantys Amerikos vėliavą, guose Europos miestuose Waltari Vilniaus fotografijos galerija
tauratorių? O gal požeminius Sala- ne itin gerai matomi už punkto na- nufotografuotus objektus – jie visi (Stiklių g. 4 / Didžioji g. 19)
mino griuvėsius žymintys „Suomių melio ir smėlio maišų, – jie grei- yra dekoracijos politiniams spek- Dirba antradieniais–penktadieniais
archeologai“ yra jo sukviesti akto- čiausiai „netikri“, tik aktoriai, už takliams. Štai ir suomių architekto 12–18 val., šeštadieniais 12–16 val.
riai? Nes juk taip dirba Jeffas Wallas, pinigus pozuojantys juos fotogra- Eero Saarineno 7-ajame dešimtmejuo sekdamas kurį laiką gyvuosius fuojantiems turistams. Pats namelis, tyje Atėnams suprojektuotas oro
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Miesto veidas

Vilniaus „danse macabre“ centras
Apie Piramonto (Šnipiškių) Senąsias žydų kapines

2019 m. gruodžio 19 d. Turto bankas pranešė (https://www.turtas.
lt/2019/12/19/84650/) pasiekęs susitarimą su saujele tik savo pačių interesams atstovaujančių žydų organizacijų dėl Vilniaus kongresų centro
projekto vystymo senajame Sporto
rūmų pastate, kurį supa tūkstančiai
žydų kapų, esančių toje vietoje nuo
XV a. (reikia nepamiršti, kad kapai
ir antkapiai yra du skirtingi dalykai; sovietai įvairioms statyboms
pavogė visus antkapius, kurių vis
pasirodo tai vienoje, tai kitoje Vilniaus vietoje).
Daugiau apie Senųjų Vilniaus Pi- Elijahu ben Solomono Zalmano (1720–1797), Vilniaus Gaono, kapas (nuotraukos
ramonto (Šnipiškių) žydų kapinių dešinėje) Senosiose Vilniaus Piramonto (Šnipiškių) žydų kapinėse
svarbą ir istoriją galite paskaityti
jas tyrinėjančio profesoriaus Sido grupelės ir juos „įgalinančių“ žydų – ir krikščionybėje, ir judaizme, ir
Leimano straipsnyje (https://sefo- kurie irgi vienaip ar kitaip pasi- islame. Ar gali save tikru krikščiorimblog.com/2015/09/lithuanian-go- pelnys iš šio projekto – argumentų nimi vadinti tas, kuris sako: „Bet
vernment-announces/).
XXI amžiuje. Pats pelno siekis tai galioja tik mums“? Sporto rūmų
Keturis dešimtmečius akty- nėra nieko blogo, bet siekis pasi- restauracija į naująjį Kongresų cenviai veikę Sporto rūmai galiausiai pelnyti rengiant pasilinksminimus trą turėtų būti stabdoma jau vien
buvo uždaryti 2008 m. dėl prastos ir sporto renginius kapinėse – pa- todėl, kad pastatas stovi ant kapinių –
pastato būklės. Šie rūmai – akis prasčiausiai nesveika, makabriška teritorijos, pašvęstos mirusiesiems,
badantis sovietinės architektūros idėja. Ji skamba dar makabriškiau kurioje jie laidoti tikint jų kūnų pripavyzdys, juos derėtų nugriauti pagalvojus, kad taip tikrai nebūtų, sikėlimu naujam gyvenimui.
(ir, žinoma, bet kokie teigiančiųjų, jei tai būtų lietuvių kapinės, kuriose
Visi litvakų rabinai ir rabinų
neva tai mūsų nacionalinio paveldo jau pusę tūkstantmečio ilsisi tautos organizacijos apskritai nepritaobjektas, argumentai turi būti at- didvyriai ir didžios moterys. Da- ria vienos Londone įsikūrusios
mesti, tokie argumentai netinka gy- bartinio projekto kūrėjų, atrodo, grupės, pasivadinusios „Europos
vai ir veikliai XXI a. Europos šalies nevaržo nei religinės ar moralinės žydų kapinių išsaugojimo komipilietinei visuomenei).
normos, nei pagarba bejėgiams, nu- tetu“ (CPJCE: Committee for the
Mūsų moderniame demokra- tildytiesiems ir sunaikintiesiems, Preservation of Jewish Cemetetiškame pasaulyje tokios institu- nei asmeniniai išgyvenimai lai- ries in Europe), sprendimams.
cijos kaip ES, NATO ir kt. vertina dojant mylimus savo artimuosius, 47 tūkstančiai žmonių iš viso pavalstybes pagal tai, kaip jos sugeba nekalbant jau apie didžią Lietuvos saulio (https://www.change.org/p/
suteikti lygias teises visiems žmo- Didžiosios Kunigaikštystės litvakų hon-dalia-grybauskaite-pleasenėms, visoms etninėms bei religi- tradiciją, taip brutaliai nutrauktą move-new-vilnius-convention-cennėms grupėms. Tai, ko nedarytume nacių ir jų kolaborantų. Ir to dar ter-project-away-from-the-oldsu 500 metų senumo lietuviškomis negana – jie randa pagalbininkų jewish-cemetery?use_react=false)
kapinėmis, neturėtume daryti ir su ir tarp žydų, kad pateisintų „šokius pasirašė tarptautinę protesto petiSenosiomis žydų – jos galėtų būti ant žydų kapų“ (šia fraze situaciją ciją. Simonas Gurevičius, išrinktas
atkurtos su meile ir rūpesčiu taip, apibūdino vienas paskutinių dar 2,2 tūkst. Lietuvos piliečiams žykaip buvo atkurtos Frankfurto Se- gyvų Holokaustą išgyvenusių vilnie- dams atstovaujančios Vilniaus žydų
nosios žydų kapinės arba Vilniaus čių, https://blogs.timesofisrael.com/ bendruomenės pirmininku, 2018 m.
Bernardinų ir Rasų kapinės, nešti dancing-on-jewish-graves-in-vilna/). kovą „New York Times“ sakė: „Sošaliai garbę ir prestižą.
Be to, tikintiesiems tautų lygybė vietai Sporto rūmus toje vietoje
Apie sovietų idėją sunaikinti Se- reiškia ir lygią pagarbą įvairių tikė- pastatė neatsitiktinai, tai buvo jų
nąsias žydų kapines gerai žinoma ir jimų dvasinėms bei laidojimo tradi- antisemitinės žydų kapų naikidaug kalbėta, bet tai niekaip nepa- cijoms. Mirusiųjų prisikėlimu ir lai- nimo programos dalis... Ar sovieteisina posovietinių mažos statytojų dojimo vietos išskirtinumu tikima tinė priespauda yra ta paveldo dalis,

Anonsai

Premjera „Miego brolis“
Sausio 31, vasario 1 d. Jaunimo teatre
įvyks spektaklio „Miego brolis“
pagal Roberto Schneiderio romaną premjera. Spektaklio režisierius – Eimunto Nekrošiaus mokinys Adomas Juška, Jaunimo teatre
pristatantis jau trečią savo kūrinį.
Pateikiame režisieriaus ir Lauros
Šimkutės pokalbio ištrauką.
„Miego brolis“ – nemažai kartų
užsienio scenose statytas kūrinys, anksčiau taip pat jau
statytas ir Lietuvoje. Kaip nusprendei pasirinkti šį Roberto
Schneiderio romaną?
Jau seniai nešiojausi kito spektaklio
idėją, bet dėl tam tikrų techninių

kurią norime išsaugoti?“ (https://
www.nytimes.com/2018/03/30/
world/europe/lithuania-genocidemuseum-jews.html)
Iš sovietinę gulagų sistemą išgyvenusių žmonių atsiminimų žinome, kad tie, kurie mirdavo nuo
bado, šalčio ir alinančio vergiško
darbo milžiniškuose statybų projektuose, buvo anonimiškai užkasami pakelėse ar prie geležinkelio – mums tai atrodo neatleistinas
nusikaltimas žmogiškumui. Kasmet
Lietuva parengia ir iškiliai išsiunčia
jaunų žmonių grupę į buvusios Sovietų Sąjungos Rytus lankyti ir pagerbti ten palaidotų tremtinių kapų.
„Misija Sibiras“ kasmet vaidina vis
svarbesnį vaidmenį nacionalinėje
jaunimo švietimo politikoje. Kilniame „Misijos Sibiro“ kontekste
įrenginėti pasilinksminimų centrą
ant žydų kapų Vilniaus centre – nusikaltimas ateities kartų savimonei.
Nesilaikydami sąžiningos moralės normų, rizikuojame imti nebesuprasti, kas gyvenime svarbiausia
ir ko vertas civilizuotas žmonių
sugyvenimas. Gyvendami nuolat
keičiamės, bet galiausiai juk ateis
laikas, kai mūsų nebebus. Pasilikusieji klaus apie mus – ką darėme,
su kokia viltimi mirėme, kaip laidojome kitus ir kaip elgėmės su jų
kapais? Jei dabar leistume viešai paniekinti žydų kapus mūsų įkvepiančios sostinės širdyje, randas, kurį
mūsų tautos savimonėje paliktų ši
gili žaizda, būtų neišgydomas, o
mūsų priešams į rankas būtų įduoti
geriausi ginklai.
Labiausiai stebina Sporto rūmų
pertvarkos projekto rengėjų aiškinimai, kad Senosios kapinės bus
„pagerbtos“ papildoma lentele ir paminklu ant pievutės priešais Kongresų centrą! Tūkstančiai žmonių
palaidoti teritorijoje aplink Sporto
rūmus, įskaitant ir pastato pamatus,
kurių betonas sumaišytas su kaulais. Sovietams pastačius Sporto rūmus, palaikai niekur nedingo, tad
tai yra kapinės tikrąja to žodžio

prasme. Nemeluokime patys sau:
papildomos atminimo ar „įamžinimo“ lentelės tikrai nėra šios situacijos sprendimas. Šis projektas
niekaip nesuderinamas su nuoširdumu, sąžine, gera valia ir pasitikėjimu vieni kitais.
Pastatą reikia nugriauti. Lietuvos ir jos sostinės žmonės nusipelno naujo, gražaus, tviskančio
Kongresų centro be moralinės dėmės – tokio, kuris neštų mums ir
žmonėms iš visų pasaulio kampelių
vien džiaugsmą ir pasididžiavimą.
Šie ateities planai neturėtų būti
aukojami dėl godžių statybininkų,
politikų ir „įperkamų žydų“. Minėtos rabinų grupelės iš Londono
veiklą šiuo metu jau tiria Jungtinės Karalystės teisėsauga bei Izraelio rabinato aukštasis teismas Jeruzalėje. Žiniasklaida jau pranešė
ir apie Vilniuje iškeltą teismo bylą
(https://en.delfi.lt/politics/legal-casefiled-against-plans-for-sports-palace-reconstruction-in-old-vilniusjewish-cemetery.d?id=80905623),
kurioje daugiau nei šimtas žmonių
pateikė pareiškimus, prašydami apsaugoti jų giminės kapus.
Vilniaus miestas stovi labai gražioje vietoje. Kam mums draskyti
žydų kapines, niekinti ir naikinti
žmonių palaikus? Naujajam Kongresų centrui Vilniuje yra tiek puikių vietų, nepalyginamai geresnių
nei Senosios žydų kapinės! Kas
trukdo paskelbti viešą architektų ir
urbanistų konkursą būsimam moderniausiam Kongresų centrui, tapsiančiam ne tik Vilniaus, bet ir visos
Lietuvos pasididžiavimo objektu?
Turime nuostabią galimybę parodyti Lietuvą ir jos amžinąją sostinę
Vilnių kaip išdidumo ir civilizuoto
žmonių sugyvenimo pavyzdį visam pasauliui. Čiupkime ją abiem
rankomis.
Julius Norvila,
Vilniaus Piramonto (Šnipiškių)
kapinių išsaugojimo komiteto
pirmininkas

Man dirbti įdomu tada, kai netuKai renkiesi kūrinių temas, vis
aplinkybių teko rinktis – laukti pu- „Miego brolis“ – gana populiarus
romanas.
Užsienyje
jis
santrų metų, kol galėsiu įgyvendinti
riu atsakymų iš karto. „Miego bro- tiek dažniausiai remiesi savo išpirmąją idėją, ar imtis kažko papildo- netgi įtrauktas į mokiniams
lis“ nėra tas kūrinys, iš kurio galima gyvenimais, kuri apie tai, kas tau
mai. Pamenu, kaip svarstydamas, jog privalomos literatūros sąrašus. tiesiog imti ir padaryti insceniza- pačiam įdomu. Kadangi dirbu tereikia bandyti imtis kažko kito, An- Kaip manai, kodėl šis romanas
ciją. O principas paprastas – pa- atre, pats kuriu, susiduriu su kitais
driui Bialobžeskiui užsiminiau, kad sulaukė tokio populiarumo?
sirenkame kažkurią romano vietą kūrėjais, mane ir ima dominti šis
man reikia medžiagos naujam pastaTurbūt dėl frazės „kas myli, tas ir kartu su aktoriais ieškome, kaip aspektas. Mėgstu fantazijos, vaiztymui, kad norėčiau padaryti kažką nemiega“. Žmonės, kurie bent kartą galime tai išspręsti scenoje, kartu duotės temas. Mano kuriamuose
paprasto, bet nebanalaus. Kad norė- gyvenime buvo įsimylėję, turbūt su- fantazuojame, galvojame. Dažnai spektakliuose vaizdą scenoje rečiau sukurti spektaklį apie meilę, nes pranta, kas šia fraze norima pasakyti, tai, kas mintyse atrodo gerai, sce- gime pagrindinio veikėjo akimis.
nei „Šveikas“, nei „Fikcijos“ nėra apie supranta tą jausmą, kai esi išprotėjęs noje neprigyja. Ieškome sprendimų Tad jeigu pagrindinis veikėjas yra
meilę. Andrius pasiūlė „Miego brolį“. dėl įsimylėjimo. Tai žmonėms artima intuityviai. Ir su romano tekstu žmogus, pasižymintis ryškia, išlaMane iš karto „užkabino“ pavadini- ir puikiai suprantama tema. Yra ne- elgiuosi labai laisvai. Veikiau šis vinta vaizduote (kaip „Fikcijose“ –
mas – tai jau geras ženklas. Perskaitęs mažai knygų apie meilę, bet „Miego mano spektaklis – įkvėptas romano pats Borgesas, o „Miego brolyje“ –
romaną supratau, kad tai keistas, sa- brolis“ jų kontekste išsiskiria. Tai nėra motyvų, o ne jo pastatymas. Darau muzikantas), scenoje galima sau
votiškas kūrinys, kuris kelia iššūkius, tas kūrinys, kurį skaitai ir iš karto su- kažką, kas yra grynai mano. Man tai leisti daug daugiau, pavyzdžiui,
nes nežinau, kaip tai perkelti į sceną. pranti, – prie jo reikia mokėti prieiti, svarbu kuriant spektaklį.
kurti sapniškus vaizdinius. Turjis
kelia
iššūkių
skaitytojui.
„Miego brolyje“ nagrinėjamos man
būt tai ir būtų viena iš priežasčių.
„Miego brolyje“, kaip ir „Fikcijose“,
artimos temos – muzika bei meilė,
dalykai, kurie nuo pat vaikystės man Kokiu principu, norėdamas pa- pagrindinis veikėjas yra meninin- Pagal Jaunimo teatro inf.
atrodo lyg šio pasaulio stebuklai. Vis- versti romaną spektakliu, dirbi kas. Kuo tave domina menininko,
su jo tekstu?
kaip personažo, figūra?
kas šitaip ir sutapo.
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Dailė

Kai pasidaro nuobodu

Adelės Pukelytės paroda „Dvi linijos, trys žalios ir mėlyna“ Pamėnkalnio galerijoje
Linas Bliškevičius

Adelės Pukelytės parodoje „Dvi linijos, trys žalios ir mėlyna“ tvyro
švara ir asketiškumas. Eksponuojami aštuoni tapybos darbai iš
dviejų ciklų – du peizažai ir šeši
tapybos darbai – „sistemos“. Parodos anotacijoje autorė teigia, kad
jos „tapyba paprasta“, tačiau žvelgiant į peizažus norisi nesutikti, nes
juose menininkė atsiskleidžia kaip gebanti įveikti vieną svarbiausių paveikslo
sudedamųjų dalių – spalvų – keliamą
iššūkį. Tačiau šešios kūrinių kom- Ekspozicijos fragmentas
V. N o m a d o n u ot r .
pozicijos kelia abejonių dėl bendros
ekspozicijos, tarsi prašosi aiškaus atsiskleisti paveikslų niuansams, są- juostų hierarchiją, anot Andriuškeciklų atskyrimo, nes šie kūriniai lygiškumui ir dermėms. Spalvose vičiaus, sąmonė pati sudėlioja šias
įveda nuobodulio dėmenį.
slypintis tapybinis kodas leidžia ir juostas į savuosius gylius – „tai, kas
Parodos stiprybė yra du peiza- „iškodavimą“ – pagal tai, kaip me- yra paveikslo apačioje, įsivaizduoja
žai, pakabinti abiejuose galerijos nininkui pavyksta įgyvendinti tokią esant arčiau, o tai, kas yra aukščiau
kampuose, atsisukę vienas į kitą. iš pažiūros paprastą užduotį, galima [...], įsivaizduoja esant nuo jo toJuose – jutiminis ir intelektinis už- spręsti apie juslių jautrumą.
liau“ (https://www.youtube.com/
taisas, savo paprastumu verčiantis
Tačiau tapymas neapsiriboja vien watch?v=cfDhug4FAMQ). Tokiu
pamąstyti apie esminguosius tapy- juslėmis. Užduotis yra ir intelek- pačiu principu erdvės įspūdis atsibos elementus, šio amato pagrindus. tinė, nes būtent per spalvų santykį randa ir Adelės Pukelytės darbuose.
Šiuose kūriniuose yra įdomus abs- konstruojama ir modernistinio pa- Užduotis tampa intelektine tuomet,
traktaus meno ir peizažo junginys: veikslo sampratą atitinkanti erdvė. kai vertikali hierarchija išpildoma,
oksimoroniškuose tapybos darbuose Pukelytės kuriama erdvė yra nepa- pavyzdžiui, paveiksle „Trys žalios
dera dvi skirtingos tradicijos – mi- prasta, ji suplokštinta ir minima- ir mėlyna“ (2019), o vėliau ja prametinė ir neobjektinė. Paprasto- lizuota. Tai atliepia modernistinę dedama manipuliuoti, pavyzdžiui,
mis spalvų linijomis sukuriamas paveikslo konstravimo strategiją, paveiksle „Dvi žalios ir dvi mėlynos“
erdvinis įspūdis, bet gautas rezul- kurią puikai nupasakojo Alfonsas (2019). Pastarajame tapytoja sukuria
tatas išlieka tapybinėje plokštumoje, Andriuškevičius, kalbėdamas apie keistai paveikiantį pojūtį, griaunantį
taip lyg flirtuojant ir su klasika, ir lietuvių modernistinį meną. Ana- sąmonėje atsirandančią struktūrą.
su modernizmu. Viena tapytoja iš- lizuodamas Povilo Ričardo Vaitie- Stambus, sunkus ir tamsus viršutidavė man, jog paveikslo pavadini- kūno kūrinį „Nemunas ties Če- nis šio paveikslo spalvinis plotas „išmas atliepia Vilniaus dailės akade- sukais“ (1977), jis teigė, jog tame lipa“ iš tolumos, užvirsdamas į priekį,
mijos dėstytojo, tapytojo Ričardo paveiksle yra kaip tik tokia erdvė – taip keldamas didingumo įspūdį, kurį
Nemeikšio žodžius. Anot jos, dės- suplokštinta ir minimalizuota. Vai- patiriame gamtoje, išvydę galingus
tytojas sakydavo, kad peizaže yra tiekūno paveiksle erdvės įspūdis audros debesis. Tačiau parodoje tėra
tik dvi linijos – žemės ir dangaus, konstruojamas keturiomis spalvos du paveikslai, kurie turi įdomų interužtenka paimti jų santykį ir bus juostomis, kurių kiekviena repre- pretacinį potencialą.
paveikslas. Tikrasis iššūkis yra pa- zentuoja kokį nors objektą arba kurį
Likę darbai tiesiog nuvilia.
justi koloritą, nes santykis ir leidžia nors planą. Žvelgiant į vertikalią šių Tampa neaišku, ar tai priklauso nuo

stebinčiojo nuotaikos, ar vis dėlto kiek kitokia nei esame pratę maegzistuoja kažkokie objektyvesni tyti, išgryninta, neperkrauta“, gakriterijai. Šie kūriniai reikalauja lima pradėti ieškoti asociacijų – ar
visiškai kitokių įžvalgų, nes juose tai šiuo metu architektūroje ponesiekiama nei ką nors analizuoti, puliarūs variniai lietvamzdžiai, ar
nei kuo nors manipuliuoti, o tik kokios nors „Špunkės“ alaus kranų
estetizuoti. Šeši paveikslai, pava- vamzdžiai, galbūt tai yra nuoroda į
dinti „Sistemomis“ su numeracija, kokį nors elektroninį, man dar nereprezentuoja grynąjį plokštumą, žinomą aparatą. Tačiau šios asokurį išryškina autorei būdingas ciacijos gan neproduktyvios, nes
tepimo pėdsakų panaikinimas. Iš- realybė yra tokia: nuėmę institucities, drobių paviršiai lygūs it koky- nes galerijos konotacijas, mes atsibiškai nudažytos sienos, o spalviš- duriame tiesiog pastato viduje, kur
kai primena „stilingus“ treningus iškabinti paveikslai. Gali būti, kad
iš „Zaros“. Ryškus variu blizgan- autorė, mąstydama apie mus visus
tis akcentas – linija (-os) kompo- supančios tikrovės perkrovą, reduziciškai nepatogioje akiai vietoje. kavo ją iki paprastumo ar grynumo,
Jomis įpjaunamas fono spalvinis tačiau beredukuodama nuredukavo
plotas, o tai yra grynai dizaineriš- ir pavertė tiesiog menu biurų erkas sprendimas, tinkantis kokiam dvėms, toms vietoms, kuriose į
nors prietaisui.
meną nežiūrima. Kitaip tariant, jos
Narstant galeriją ir visaip žiūrint sistemų ciklą norisi apibūdinti Cletvyro nesuinteresuotumo jausmas. mento Greenbergo citata: „Kai meBet čia iškyla ne tik tapybinių, bet nininkas abstrakcionistas pavargsta,
ir interpretacinių sunkumų – kaip jis tampa interjero dekoratoriumi.“
įmanoma argumentuotai atskleisti, (Review of Exhibitions of Joan Miró,
kodėl šios „sistemos“ neveiksmin- Fernand Lége, and Wassily Kangos ir tarsi be elektros. Anotaci- dinsky, The Collected Essays and
joje autorė akcentuoja prasmės Criticism, Volume 1– Perceptions
atvirumą ir teigia, jog „kiekvienas and Judgments, 1939–1944, 1986,
matomą vaizdą supranta savaip“, p. 64) Šios „sistemos“ kaip tik ir
tad jai „nesinorėjo per prievartą tapo abstrakčiomis dekoracijomis.
siūlyti „teisingų“ supratimo būdų“.
Ir vis dėlto menininkė geba užNet pavadinimuose užfiksuota nu- koduoti daugiau, nei prasmės nesumeracija, anot jos, yra tik elementa- teikiantis „prasminis atvirumas“, ir
rus paveikslų atsiradimo eiliškumas, moka atsiskleisti mąstydama spalva.
nesufleruojantis naratyvo. „Atpa- Šį Pukelytės žingsnį galima suvokti
žinti, kokios sistemos dalis vaiz- kaip meninį ieškojimą ar paklyduoju, – asmeninė užduotis kiekvie- dimą, bet pagal jį nesinori spręsti
nam žiūrovui“, – teigia autorė ir apie tapytoją ir visą kitą jos kūrytikisi, kad palikdama erdvės inter- binę biografiją. Jį galima suvokti
pretacijoms, pačioje ekspozicijoje kaip natūraliai ir gan produktyviai
sukurdama saiko ir švaros įspūdį nepavykusį reductio ad absurdum
atvers kūrinių prasmę. Reaguojant eksperimentą.
į autorės teiginį, jog „drobėse vaizduojama mus supanti realybė, tik Paroda veikia iki sausio 31 d.

Žvelgiant iš svetimo kailio
Joanos Kairienės paroda galerijoje „Artifex“
Kristina Pipiraitė

Joanos Kairienės parodoje „Kitas
kailis“ autorė išlaiko jai būdingą
stilių, kuriam būdinga peržengti
grafikos ribas įtraukiant tapybos
elementus. Apgalvota ekspozicija ji
įvilioja žiūrovą į performatyvumo
aspektą turintį iliuzinį autorės apsinuoginimo ritualą, kur lankytojas kūrinius patiria liesdamas paviršius. Ekspozicija pradedama
abstrakčiais darbais, menininkė
leidžia žvelgti tik į paviršių –
toksišką ir nepagaunamą, tačiau
bylojantį apie žmogaus ir gyvūno
sąlyčio taškus.
Keliaujant gilyn, Kairienės
darbus reikia liesti, sklaidyti norint patekti į jų užkulisius. Per šį
veiksmą menininkė metaforiškai
8 psl.

palaipsniui išsineria iš dėvimų apsuptas spermatozoidinių kirKita naujovė – sidabriniai dažai,
kailių, palikdama juos ant galeri- minų, įspraustas į jam skirtą gim- kurie autorei simbolizuoja veidrodį.
jos sienų bei praėjimų. Hipnotizuo- dakarstį. Jis žvelgia iš transcenden- Daugiasluoksnė drobė „Giliai pajančiais, ritmiškai besikartojančiais tinio pradžios-pabaigos momento. viršutiniškas“ buvo įkvėpta garmotyvais bei tapybiškais, raibu- Bet pažiūrėjęs įdėmiau suvoki kly- siosios Andy Warholo frazės „Aš
liuojančiais potėpiais Kairienė ta- dęs: nors parodoje daug žmogaus esu giliai dirbtinas asmuo“ („I am
rytum šoka viliotinį, įtraukdama vaizdavimo, jo paties čia nėra. Tai Deeply Superficial Person“). Darį savo išmaniai suvaldytą ritualą. tik gražiai sukabinti vaidmenys.
bas rodo menininkę dominančias
Atsipeikėji atsidūręs galutinėje
Atsirado netikėtų išraiškos formų temas: prieštaringumą, paviršutigalerijos patalpoje ir susivokęs, bei medžiagų. Parodos dalimi tapo niškumą ir šiuolaikinės mados siūkad lįsdamas pro užsklandą esi gyvas augalas ir garso instaliacija, lomus maskavimosi variantus.
apvilktas menininkės paliktu kai- papildantys vienas kitą. DifenbaSavo didelio formato darbus iš
liu. Nors nusimesta daug drabu- chija – augalas, dar vadinamas audinių menininkė vadina užuolaižių, menininkės nuogos nepama- anytos liežuviu, parodoje yra tarsi domis, bet jos gal net labiau atlieka
tysime, ji persikūnijo į gėlę, garso nuodinga gyvatė, su kuria meni- kaukės-išnaros funkciją. Darbai stiinstaliaciją, „Apsėstąjį“.
ninkė kalbasi tarsi Antoine’o de listiškai dera greta plačiaformačių
Šioje parodoje matyti Joanos Saint-Exupéry Mažasis princas. drobių savo ritmiškai pasikartoKairienės kūrybos pokyčių. Žmo- Jos įrašyti pokalbiai atskleidžia kon- jančiais raštais bei aplikacijų naugus, kuris menininkės darbuose iki krečius emocinius epizodus, kurie dojimu. Gyvatės odą imituojanti
šiol slapstėsi už kasdienybės ir jos atitinka visos ekspozicijos dvasią – klijuotė-užuolaida su Užgavėnių
atributų, pagaliau išlindo į sceną. ritmišką balansavimą tarp konkre- kauke verčia galvoti apie vaidmenų
Kairienės „Apsėstasis“ – nuogas, tumo ir abstrakcijos.
kaitos pigumą ir greitumą. Nors šie

Joana Kairienė, „Užuolaida"
A . Va s i l e n ko n u ot r .

kūrybiniai sprendimai sukelia daug
minčių, vis dėlto Kairienės techninis posūkis – siuvimas – privertė ne
tik trypčioti vietoje be konkrečios
išvados, bet ir naujai pasigilinti į
tai, iš ko yra pasiūti mano „kailiai“.
Paroda veikia iki vasario 1 d.
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Dailė

Tarp tradicijos ir šiuolaikybės

Tekstilininkių Liucijos Jūratės Kryževičienės-Hutcheon, Jūratės Petruškevičienės ir Giedrės Kriaučionytės
personalinės parodos Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje Kėdainiuose
Lijana Šatavičiūtė

Trys menininkės rodo naujausius,
per pastaruosius penkerius metus
sukurtus darbus. Gretimose salėse
eksponuojama tokia nepanaši tekstilininkių kūryba pritapo kontrasto
principu ir atsiskleidė privalumais.
„Žiūrint į tekstilės kūrinį, – prieš
gerą dešimtmetį rašė norvegų menininkė ir rašytoja Anne Karin
Jortveit, – laiko aspekto nepastebėti neįmanoma. Laikas įrašytas į
jos formas, struktūras ir prasmes,
todėl šiuo požiūriu fizinės tekstilės medžiagos primena žmogaus
būties laikinumą – laikas pakeičia
visa ką.“ Šios mintys neapleido stebint, kaip senas tekstilės technikas
visos trys autorės pasitelkia asmeniniams meniniams poreikiams ir
siekiui atspindėti žmogaus vidines
būsenas, jo santykį su aplinka. Tokio pobūdžio darbams reikalinga
ne tik meninė nuojauta, bet ir tikslingas amato valdymas.
15-ą asmeninę parodą Liucija Jūratė Kryževičienė-Hutcheon įvardijo „Skirtingos laikmečio raiškos“.
Joje eksponuojami tekstilės darbai
remiasi šiaurės Europos istoriniu
laiku, t.y. paslaptingomis runų
formomis ir prasmėmis. Žinoma

tekstilininkė, akvarelininkė, mo- kūrinių ekspresijai ir ženkliškumui,
notipijų ir erdvinių kompozicijų šviesos nutviekstų faktūrų žaismei
kūrėja pristato geometrines teksti- ir linijų ritmikai.
lės struktūras, alsuojančias moderJūratė Petruškevičienė parodoje
nybe, žėrinčias spalvomis ir metalo „Rinkotas“ pasinėrusi į gamtos laiką,
blizgesiu. Šie kūriniai neatsirado ji rodo ciklus „Iš vandens“ ir „Rintuščioje vietoje, juos įkvėpė speci- koto herbariumas“, paskatintus
finė tekstilės raiška ir skirtingų py- vasarų, praleistų Rinkoto botaninimų bei faktūrų derinių galimybės. niame draustinyje (Lazdijų r.), steApie dvidešimt metų, atiduotų teks- binančiame neliestos gamtos ir autilės dizainui, demonstruoja paro- galijos įvairove. Uogas, kankorėžius,
doje iškabinti Lentvario kilimų fa- akmenukus, grybus ir kitus gamtibrike autorės sukurti grindų kilimų nius objektus ji formuoja iš audinių
projektai. Jie primena laikotarpį, kai archajiška japonų šibori marginimo
ieškota geometrinių ornamentų ir technika (jap. shiboru – gręžti, suJūratė Petruškevičienė, „Žemuogės“ J a n i n o s M o n k u t ė s - M a r k s m u z i e j a u s - g a l e r i j o s n u ot r .
motyvų raiškumo bei simbolinės spausti, suslėgti), kurios išmoko
reikšmės. Praslinkus keliems de- Suomijoje, šibori meistrės PatriNors nė viena iš menininkių ne- iš vienodo dydžio balsvų veltinio
šimtmečiams, pamačius pasaulio, cijos Black seminare. Kiek daug demonstruoja audimo, medžiaginė plokštumų, nusėtų tolygiu ritmu
pragyvenus daugiau nei dešimtmetį rankų darbo (audinio garinimas, kūrinių pusė, atsiskleidžianti tak- pasikartojančių vos matomų dygsAmerikoje, šios paieškos išsiliejo formavimas, dažymas, rezervažas) tilinėmis ypatybėmis, autorėms nių ar motyvų. Kartu jie iškalbingi ir
architektoniškais paveikslais, ku- reikia norint sukurti tikslią akmens labai svarbi, jų darbai yra labai turiningi, skatinantys į juos gilintis,
riuose runų formos transformuoja- ar augalo formą! Kartais menininkė tekstiliški. Giedrė Kriaučionytė paliekantys žiūrovą akis į akį su kūmos iki paveikių vizualinių ženklų. pasiekia stulbinamą iliuzinį įspūdį, parodoje „Rutina“ demonstruoja riniu. Apskrito veidrodžio rėmuose
Dailininkė kuria išgrynintas geo- nutrinantį ribą tarp kūrinio ir re- daug darbo ir kruopštumo reika- nuveltas gana realistinis reljefinis memetrines struktūras, kurias išpina alybės, nors greičiausiai poparto laujančias veltinio kompozicijas. nininkės autoportretas rodo veltinio
metalą primenančio sidabrinio au- eksperimentai nėra jos kūrybos Tai tarsi sustabdytas tekstilės kū- tūrines galimybes ir papildo jos kudinio juostomis, pasiekdama vaizdo tikslas. Jai svarbiau prisiliesti prie rinio proceso laikas. Kas gali būti riamus bedaikčius veltus paveikslus.
dematerializavimo įspūdį. Šie pa- gamtos esmės, perprasti gyvo ir į labiau monotoniško nei valandų vaMenininkės puikiai sulydo kitų
veikslai kelia įtampą dėl santykio nebūtį grimztančio daikto (miško landas trunkantis vėlimas? Kartu šalių patirtį su lietuviška tapatybe,
tarp itin paprastos tekstilės tech- gyvūno kaukolė, Dusios ežero du- tai ir meditacija, ir savotiška tera- įtvirtina tradicinio amato galimynikos ir to nerealaus vaizdo, kurį gne rasti surūdiję geležiniai daik- pija. Kriaučionytės darbai išsiskiria bes tarnauti šiuolaikinio meno
autorė geba sukurti pasirinkusi tai) priešpriešą, užsimenančią apie šiuolaikinėje lietuvių tekstilėje reto- poreikiams.
ateities materiją simbolizuojantį gyvasties laikinumą, jos perėjimą į mis minimalistinėmis tendencijoaudinį. Žiūrovai nelieka abejingi kitą egzistencijos būvį.
mis. Monotonija ir rutina sklinda Paroda veikia iki vasario 22 d.

Sunkūs ir trapūs

Neįprasta reginių dėlionė „Arkos“ galerijoje
Aistė Mikšė

„Arkos“ galerijoje ekspozicijos surinktos iš skirtingo amžiaus ir akademinio pasirengimo dalyvių darbų.
Tarp Algimanto Stanislovo Kliaugos
tapybos ir K.M. Čiurlionio mokyklos absolventų (dabartinių Vilniaus
dailės akademijos pirmakursių) kūrinių įsiterpia dar viena – J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios
Vilnios filialo, stiklo studijos mokinių (nepilnamečių!) eksperimentai.
Pastarasis parodos segmentas labiausiai ir krito domėn. Ir ne vien
dėl mano simpatijos savo gyvenamosios vietos meninės sklaidos židiniui, ir ne vien iš smalsumo įvertinti tai, ką gali dailės mokyklos
ugdytiniai lyginant su akademinių
žinių kandusiais. (Jeigu moksleiviams tektų varžytis su akademijos vitražo specialybės studentais,
manding, jėgos būtų nelygios.)
Atidžiau įsižiūrėti į tai, kas pateikta „stiklių“, verčia eksponuojamų profesionalų kūrybos apsuptis,
kuri ne tik kad netrukdo, nes tai kiti
žanrai, o dar labiau sustiprina stiklo objektų vizualinį išskirtinumą,
technologinę specifiką ir suvokimą,

kad vienas stiklo meno lauke – ne
karys. Tuo leido įsitikinti ir mokytojos Dalios Truskaitės pasakojimas
apie tai, kaip Dailės akademijos
Kauno stiklo katedros dirbtuvėse
moksleiviai rašė stiklo haiku – tai
komandinio darbo rezultatas, kai
vienas atidaro krosnies duris, kitas laiko vamzdelį su karštu stiklu,
trečio dalyvio ranka replėmis juo
vedžiodama rašo raidę ir karpo, o
ketvirtas dalyvis dujiniu degikliu
palaiko aukštą stiklo temperatūrą.
Tada vėl viskas keliauja kaisti atgal į krosnį. Žodžiu, dzeniško susikaupimo reikalaujantis, karštas,
klampus, o kartu ir trapus darbas
bei disciplinos reikalaujantis procesas. Tad iš pirmo žvilgsnio kukli,
vaiski, žaismingai spindinti paroda
įsižiūrėjus tokia nebeatrodo – tai iš
entuziastų veido prakaito, tūkstančio laipsnių kaitros, iš nusivylimų
ir užsispyrimo pamažu išaugusių
kūrinių poilsio vieta. „Jeigu jie viską
žinotų – turbūt nė nepradėtų“, –
parodos anotacijoje apie savo mokinių pastangas sako Truskaitė. O
paviešinti rezultatai aktualizuoja
posakį „mažiau kalbų, daugiau
darbų“, kuris tuščiažodžiavimu užtvindytoje (meno irgi) kasdienybėje
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tampa nauju priesaku raitotis kompiuterio laidus į krepšį ir imtis monumentalesnių užduočių.
Dar vienas niuansas tas, kad
J. Vienožinskio dailės mokyklos
Naujosios Vilnios filialas – vienintelė dailės mokykla visoje Lietuvoje,
D. T r u s ka i t ė s n u ot r .
Margarita Kisieliūtė, „Bangos“
turinti stiklo dirbtuvę. Tad mokyklinio amžiaus žmonės tik šioje stu- stiklo studijos mokytojos Truskai- amžiaus žmonių (taip taip, jie irgi
dijoje gali realizuoti savo stiklinius tės, „nebūtinai labai konceptualūs žmonės) įtraukimui į kultūrinius
polėkius (su nuopuoliais arba be), ar labai novatoriški, kartais jauna- procesus. Kai dėmesį užkabina
kaip, beje, ir tokį polinkį turintys tviškai naivūs ir truputį juokingi“ tai, ką „rimtoj vietoj“ veikia bensuaugusieji. Šių stiklo technikų „la- darbai, bet privalu paploti – nepa- draamžiai, esi priverstas pamatyti
borantų“ atsiskleidimas viešumoje klusni stiklo medžiaga suvaldyta (o gal sąmoningai susidomėti tuo),
svarbus ir tuo, kad leidžia atkreipti ir įkūnyta. Taip pat ši paroda yra ką daro ir trimis kartomis vyresni
dėmesį į tapsmo menininku pir- tam tikra netikėta inovacija (o gal meno veikėjai. Ir dar – gal net sukirminę pakopą. Nors gal tik vienas ki- provokacija?), kai moksleivių dar- bės mintis, kodėl aš pats negalėčiau
tas pasuka tuo keliu (pvz., solidžios, bai eksponuojami dailės galerijoje bandyti to paties.
visą patalpą užimančios instaliaci- šalia jau meno kūrėjo statusą turinŠioje ekspozicijoje nėra teksto
jos „Bangos“ autorė Margarita Ki- čių dalyvių. Ir tai ne vienadienė per- kaip kūrinio pratęsimo, jo pakaisieliūtė dabar studijuoja mediciną), žiūra galerijoje, o padorios trukmės talo ar spragų užpildo. Ir nereikia,
tačiau jei pasiryžta, tai ženklas, kad paroda. Atsiveria kelias šiam reiški- užtenka kuklios parodos anotaciverta pastebėti ir tuos, kurie palaikė, niui tapti plačiai taikoma praktika, jos, kuri konceptualizmo išakėtame
sudėliojo orientyrus (kartais įspyrė) kuri būtų reikšminga meno eduka- laike jau savaime turi konceptualų
ir išlydėjo ten, kur jų galbūt sulaukė cijos kontekste.
užtaisą – neturėti koncepcijos. Narrimtas meninis virsmas.
Ir neregiui aišku, kad daug o sus žingsnis, nes čia stiklo objektai
„Įsiveržimu“ į meno teritoriją, daug to, kas skirta vaikams ir jau- neapsimetinėja esą geresni, nesiteiskirtą profesionalams, tarsi buvo nimui, yra daroma atmestinai, na, sina dėl savo buvimo, o tiesiog yra.
sulaužytas tam tikras tabu, nes eks- nebent padvelktų komercine nauda, Sunkūs ir trapūs. Lygiai tokie pat,
ponuojami atlikimo prasme nenu- tuomet jaunimo labui plušėtų ištisa kokie būna jauni žmonės.
gludinti ir idėjiškai nepretenzingi pramogų industrija. Tokio tipo paromoksleivių (vaje!) darbai. Pasak dos – svarbus žingsnis mokyklinio Paroda veikia iki vasario 4 d.
9 psl.

Kinas

Irkluoti savo valtį
Apie „Mažųjų moterų“ autorę Louisą May Alcott
Louisa May Alcott (1832–1888) –
viena iš moterų literatūros pionierių. Į istoriją ji įėjo kaip sentimentalaus romano, skirto paauglėms,
„Mažosios moterys“ autorė, tačiau
pažvelgus į rašytojos biografiją gali
pasirodyti, kad Alcott visai galėtų
būti ir mūsų amžininkė. „Mažosios moterys“ išėjo 1868 m. ir dabar
knyga atrodo senamadiška, bet pagrindinė jos herojė Džo Marč nuolat patenka į mėgstamiausių moterų
personažų sąrašus. Simone de Beauvoir yra prisipažinusi, kad „aistringai susitapatino su intelektualiąja Džo“, svarbiausia JAV feministė
Gloria Steinem tvirtino, kad jos
dėka pati tapo rašytoja, J.K. Rowling sakė: „Sunku pervertinti, ką ji
reiškė mažai, negražiai mergaitei Jo,
kuri turėjo temperamentą ir ambicijų rašyti.“
Alcott pasakojo apie brendimą
ir prisitaikymą prie lūkesčių, su
kuriais visuomenė sieja moteris, ir maištą prieš tuos lūkesčius,
apie seserystę, apie tai, kaip suderinti poreikį būti nepriklausomai
ir būti mylimai. Knyga išversta į
daugybę kalbų, pagal ją sukurtas
Brodvėjaus miuziklas, opera ir net
manga, ji ne kartą ekranizuota, pagrindinę heroję kine įkūnijo Katharine Hepburn, Elizabeth Tylor, Winona Ryder, o naujausiame Gretos
Gerwig filme – Saoirse Ronan.

Louisa May Alcott

Dienoraštyje trisdešimt penkerių Alcott rašė: „Niekad nemėgau
merginų ir nepažinojau daugiau
jų, tik savo seseris, bet mūsų keisti
žaidimai ir patirtis galėtų būti įdomūs, nors tuo abejoju.“ Būsimoji
rašytoja gimė rašytojo, pedagogo
Amoso Bronsono Alcotto ir sufražistės Abigail May šeimoje. Kai
mergaitei sukako dveji, tėvas Bostone įkūrė eksperimentinę mokyklą
„Temple School“ ir prisidėjo prie
transcendentalistų Ralpho Waldo
Emersono ir Henry Davido Thoreau. Alcotto metodai tais laikais
atrodė ekscentriški: pirmenybę jis
teikė Sokrato mokymo būdui – dialogui, manė, kad mokytis skatina
sužadintas natūralus smalsumas,
mokykloje nebuvo naudojamos
rykštės, joje mokėsi ir berniukai,
ir mergaitės. Tačiau pasirodžius
knygai „Conversations with Children on the Gospels“ (1836), kurioje

Alcottas aprašė mokykloje naudojamus metodus, kilo skandalas, mat
paaiškėjo, kad su vaikais kalbamasi
ir apie nėštumą ar pastojimą. Alcottas buvo pavadintas pamišėliu,
o tėvai ėmė atsiimti savo vaikus iš
mokyklos po to, kai į ją buvo priimta juodaodė mergaitė.
Mokyklą teko uždaryti, Alcottams liko milžiniška skola. Šeima
skurdo, bet tėvas nedirbo, nes negalėjo priimti jo moralinių nuostatų
neatitinkančio darbo, o atitinkančio
vis nepasitaikė. Tada Alcottai persikėlė į transcendentalistų įsteigtą
komuną „Fruitlands“. Gyvenimo
taisyklės joje buvo griežtos, šeima
maitinosi duona, riešutais, obuoliais ir avižų koše. Buvo neetiška
naudotis avių vilna ir vergų auginama medvilne, tad liko tik linas,
nelabai tinkantis prie Naujosios
Anglijos žiemų. Tada Louisai buvo
dešimt. Vėliau tuos metus ji aprašys „Transcendentinėje avižų košėje“
(„Transcendental Wild Oats“). Komunoje šeima ilgai neištvėrė, grįžo
į miestą, bet Alcottas susirgo depresija ir atsisakė valgyti. Žmonai vos
pavyko jį įtikinti, kad turi dėl ko
gyventi. Beje, Louisą taip pat mokė
tėvas, didelės įtakos jai turėjo šeimos draugai – Thoreau, Nathanielis
Hawtorne’as, Margaret Fuller.
Louisa anksti pradėjo dirbti –
buvo guvernantė, mokytoja, siuvėja.

Kaip ir kitos trys seserys – jos visos laimingiausius gyvenimo metus. Tą
išlaikė tėvus. Louisa nuo mažens žavė- namą ji įamžino ir knygoje „Mažojosi literatūra, rašė pjeses namų teatrui, sios moterys“. Leidėjas užsakė Alcott
būdama dvidešimt dvejų išleido pirmą knygą paauglėms, ji ėmėsi nenoriai,
knygą „Pasakėčios apie gėles“ („Flower bet greit įsitraukė. Rašė kasdien po 14
Fables“), kurią sudarė Emersono duk- valandų, pasak jos biografės, „stumdama į šalį vienus skausmingus priteriai parašyti pasakojimai.
Pilietinio karo metais Louisa dirbo siminimus, taisydama kitus“. Herojų
slauge savanore Džordžtauno karo prototipais tapo ji ir seserys. Romanas,
ligoninėje. Su šia patirtimi susijęs ir parašytas per dešimt savaičių, pasirodė
pirmasis dėmesio vertas jos kūrinys 1868 metais. Jis buvo labai populiarus
„Ligoninės užrašai“, į kurį buvo sudėti ir finansiškai sėkmingas, jau po pusės
iš ligoninės artimiesiems rašyti laiš- metų tapo kultūriniu fenomenu. Vėkai. Netrukus Louisa gavo pasiūlymą liau pasirodė keli tęsiniai, bet nė vieno
lydėti turtingą ponią po Europą. Ten jų sėkmė neprilygo pirmai knygai.
Alcott pagaliau tapo turtinga, iš„sena pana“ (ji dukart atmetė siūlymokėjo
šeimos skolas, apdovanojo
mus tekėti) vadinta trisdešimt trejų
seseris.
Ji bodėjosi savo populiamoteris įsimylėjo, nors dienoraštyje
rumo.
Kai
į namų duris belsdavosi
prieš tai rašė: „Noriu būti sena pana
ir pati irkluoti savo valtį.“
gerbėjai, rašytoja apsimesdavo tarKai būdavo klausiama, ar tikrai eg- naite ir sakydavo, kad ponios nėra.
Laikui bėgant pradėjo atsiliepti
zistavo turtingas Marčų šeimos kaikaro
metais persirgtos šiltinės pamynas Loris, rašytoja atsakydavo, kad
sekmės
– tada liga gydyta švinu.
į šį personažą sudėjo kelis pažįstamus,
Nors
ir
prikaustyta
prie lovos, Albet daugiausia jame iš Ladislaus
cott
rašė.
Ji
mirė
būdama
penkiasWiśniewskio, su kuriuo susipažino
dešimt
penkerių,
praėjus
dviem
Šveicarijoje. Dvylika metų jaunesnis
dienoms
po
tėvo
mirties.
Prieš
pianistas paliko Lenkiją, kai buvo numirtį
dienoraštyje
Alcott
parašė:
malšintas 1863-iųjų sukilimas.
Beje, po „Fruitlands“ Alcottus „Gyvenau savo prote, kur dažniauišgelbėjo Emersonas. Paveldėjęs siai rasdavau pramogų. Tai laimindaug pinigų jis galėjo sau leisti gas pasaulis, į kurį galima leistis, kai
padėti skurstantiems vienmin- tikrasis yra pernelyg nuobodus ar
čiams. Alcottams jis padėjo nusi- žiaurus.“
pirkti namą Konkorde, netoli Bostono. Ten Louisa praleido ketverius Parengė K. R.

Jaunos ir ambicingos
Nauji filmai – „Mažosios moterys“
Živilė Pipinytė

Louisos May Alcott „Mažosios moterys“ – iš tų knygų, su kuriomis
išaugo ne viena moterų (ir ne tik
JAV) karta. Lietuvoje knyga pasirodė palyginti neseniai, tad iš savo
vaikystės „privalomo sąrašo“ geriausiai prisimenu 1922 m. Reşato
Nuri Güntekino parašytą „Čiauškutę“. Nežinau, kaip ši knyga atklydo į Lietuvą, bet ją skaitė visos
paauglės. Pasakojimas apie jauną
mokytoją, kuri nori būti savarankiška ir mokytojauja Anatolijoje,
ugdė suvokimą apie moters vietą
pasaulyje, mokė kovoti už principus ir tikėti meile. JAV panašų
statusą turi 1868 m. pasirodžiusios
„Mažosios moterys“, todėl nestebina,
kad jau sukurta beveik dešimt knygos ekranizacijų (filmų bei serialų)
ir kiekviena jų savaip žymi laiko pokyčius. Iš pradžių nustebau sužinojusi, kad naujojo amžiaus ekranizacijos imsis iš jaunų, intelektualių ir
nepriklausomų kūrėjų talentu bei
subtilumu išsiskirianti aktorė ir režisierė Greta Gerwig, bet pasižiūrėjusi jos „Mažųjų moterų“ („Little
Women“, JAV, 2019) versiją suprantu,
10 psl.

kad tokio filmo reikėjo ir jai. Ekrani- dažniau prisimena pauglystės mezacija – visada gera profesionalumo tus, kai seserys nusprendė būti savamokykla ir kartu geras būdas įro- rankiškos, įgyvendinti ambicingus
dyti profesinę brandą. „Lady Bird“ planus. Jos nori, kad kiekviena gyrežisierė yra prisipažinusi, kad vai- venimo akimirka būtų prasminga ir
kystėje knygą skaitė nuolat, o paskui kupina darbų. Džo fantazuoja, kad
atidėjo į šalį dvidešimčiai metų, bet Meg (Emma Watson) taps garsia
kai ją paėmė vėl, „knyga pasirodė aktore, Emi (Florence Pugh) nori
„Mažosios moterys“
dar šiuolaikiškesnė ir intensyvesnė, būti dailininkė, o tylenė Bet daunei atrodė prisiminimuose“.
giausia laiko skiria muzikai. Kaip kuri atstums turtingą įsimylėjėlį,
Mačiusius bent vieną ankstesnę ir mama (Laura Dern), seserys pa- aukosis šeimai, rašydama tai, ką
ir, būkime teisingi, gana didaktišką deda skurstantiems, nors pačios dabar pavadintų pulp fiction, o paromano ekranizaciją nustebins, gali likti be kalėdinių pusryčių.
sijutusi išduota ir nelaiminga prakaip grakščiai Gerwig išvengė ne
dės
rašyti turtus ir šlovę jai pelniusį
Režisierė meistriškai supina skirvienos literatūrinės pinklės ir pir- tingų metų įvykius, meilės istorijas romaną. Tiesa, jai vis dėlto teks numiausia salsvos didaktikos. Pasako- ir Džo siekį rašyti, dėl kurio jai teks sileisti leidėjo iškeltam reikalavimui,
dama apie keturias daktaro Marčo paaukoti meilę. Gerwig (kuri studi- kad finale teigiama herojė privalo
dukteris, kurios Pilietinio karo javo anglų literatūrą ir filosofiją, yra ištekėti, bet Gerwig jam nenusileis:
metais ilgisi kariauti išėjusio tėvo, ir filmo scenaristė) įpynė į pasako- „Mažųjų moterų“ finalas dviprasmišpadeda mamai ir stojiškai kovoja jimą Alcott biografijos faktų, tiksliai kas, nes režisierė rodo ir „laimingą
su vis didėjančiu skurdu, režisierė sudėjo šiuolaikiškus akcentus: jos pabaigą“, ir Džo, vieną stebinčią,
pirmiausia atsisakė chronologi- herojės maištauja prieš piktosios kaip jos rankraštis virsta knyga.
nio pasakojimo. Svarbius seserų tetos Marč (Meryl Streep) įrodiŠis epizodas, kaip ir ne vienas
gyvenimo įvykius filme matome nėjamą žiaurią tiesą, kad moteris kitas, padeda sukurti tikslią XIX a.
maištingosios Džo (Saoirse Ro- negali likti netekėjusi, jei nenori antrosios pusės atmosferą, tą manan) akimis, kai atsidūrusi vienoje skursti, tapti pastumdėle ir mirti. terialųjį laiką, kurį suvokiame maar kitoje situacijoje ji pasineria į Tik vyriausia iš seserų Meg atsisa- tydami herojes namuose supančią
prisiminimus. Džo – pradedanti kys vaikystės pažadų ir ištekės už prietemą – žvakių šviesos turėjo parašytoja, ji mokytojauja Niujorke neturtingo mokytojo, nes mano, kakti, ar išgirdę, kad moters sukneir padeda mamai bei seserims iš- kad tikrasis jos pašaukimas – būti lei turėtų užtekti 18 metrų audinio.
gyventi. Grįžusi namo, nes susirgo žmona ir motina. Todėl Gerwig ji Vis dėlto tą atmosferą labiau kuria
jaunėlė Bet (Eliza Scanlen), Džo vis domina mažiau už maištingąją Džo, seserų, ypač Emi, svarstymai apie

vedybas ar mintys, kad meilė neturėtų būti vienintelis moters tikslas. Seserys tarsi gyvena didžiosios
istorijos fone: apie Pilietinį karą,
moterų ar rasinę diskriminaciją,
ekonominę krizę užsimenama vos
keliais, bet taikliais epizodais, nes
svarbiausia filme – seserų kova dėl
asmeninės laisvės.
Gerwig pavyko suburti įdomų
aktorių ansamblį, kuriame dominuoja moterys. Vyrai čia lyg ir nereikalingi. Iš karo grįžęs tėvas (Bob
Odenkirk) yra lyg statistas, turtuolis kaimynas (Chris Cooper) – taip
pat, o jo gražuolis bevalis anūkas,
kurį suvaidino Timothée Chalamet,
iki pat filmo pabaigos lieka tik žavus nesubrendėlis. Gal tik Louis
Garrelio užsienietis profesorius dar
gali reabiliuoti vyrus, nors ir jis iki
galo nekovoja dėl Džo meilės.
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Kinas

Moteriškasis „Oskaras“
Aptariant kandidatus

Tęsiame pasakojimą apie „Oskarus“.
Šįkart pasvarstysime apie geriausius
moterų aktorių vaidmenis. Praėję
metai ir vėl buvo nesėkmingi afroamerikiečiams. Tikrai apmaudu,
kad „už borto“ liko Jordanas Peele’as su filmu „Mes“ („Us“, JAV, Japonija, 2019) ir jame vaidinanti
nuostabioji Lupita Nyong’o. Teisingai sako ne kartą minėtas „The
New Yorker“ kino kritikas Josephas
Brody, kad, priešingai nei pirmajame filme „Pradink“ (2017), kuriame aiškiai formuluojami teiginiai apie rasių politiką, „Mes“ apie
afroamerikiečių šeimos patirtis
kalba taip, jog ima braškėti socialinis komfortas. Filmo „Mes“ ignoravimą Brody pavadino tikra gėda.
Geriausių aktorių kategorijoje
(pirmaplanių ir antraplanių) vietos
atsirado tik vienai juodaodei – už
pagrindinį vaidmenį filme „Harieta“
(„Harriet“, rež. Kasi Lemmons, JAV,
2019) nominuota britų aktorė ir dainininkė Cynthia Erivo. Ji įkūnijo
XIX a. heroję Harriet Tubman,
1849 m. pėsčiomis sukorusią per
šimtą kilometrų ir tapusią laisvą Filadelfijoje. Vėliau ji padėjo išsilaisvinti maždaug septyniasdešimčiai
vergų, per Pilietinį karą į kova vedė
150 vyrų, buvo šnipė, po karo prisidėjo prie sufražisčių judėjimo. Kiekviena jos gyvenimo detalė verta
atskiro filmo, tačiau režisierė viską
sutraukė į dviejų valandų biografinį filmą. Tad apie afroamerikiečių Žaną D’Ark ar Mozę (taip ją
vadino ir vergvaldžiai) nelabai ką
sužinome. Filmas primena Robino
Hudo nuotykius, kai Harieta bėga,
parklumpa, kalbasi su Dievu, vėl
bėga. Toliau lekia su tais, kuriuos
išgelbėjo, visi klumpa, ji pasikalba
su Dievu, kaip Mozė perveda per
upę, ir visi vėl toliau bėga. Kai tiek
bėgimo, akivaizdu, kad Cynthiai
Erivo nebeliko kada vaidinti... Harietos veido išraiška privertė prisiminti pagrindinę „Tarp pilkų debesų“ heroję.
Aišku, filmo apie afroamerikiečių heroję reikia, juolab kad
Trumpo administracija atidėjo sumanymą ant 20 dolerių banknoto
pavaizduoti Harriet Tubman, o

prezidentas pareiškė, kad šis sumanymas – Obamos eros stumtas
politinis korektiškumas. Be to, ir
režisierė pasakojo, jog filmą kūrė
25 metus, o kai pirmą kartą jį pristatė Holivudo studijoms, sulaukė
patarimo, kad idealiausiai Harriet
suvaidintų Julia Roberts... Tad kūrėjos neviltis akivaizdi, tačiau kokybei ji nepasitarnavo. Geriau jau
Cynthia Erivo dainuotų ir toliau
savo muzika užkariautų pasaulį,
kaip tai padarė Brodvėjuje, kur sukūrė pagrindinį vaidmenį miuzikle
pagal Alice Walker romaną „Violetinė spalva“ („The Color Purple“).
Užtat Noah Baumbacho romantinė drama „Santuokos istorija“
(„Marriage Story“, JAV, D. Britanija,
2019), kaip ir pridera Woody Alleno
sekėjui, – apie privilegijuotus vidurinės klasės atstovus, intelektualus
menininkus, žinoma, baltaodžius.
Baumbachas net neslepia, kad kuria
asmeniškus filmus, nelabai domėdamasis, kas vyksta už jo socialinio
burbulo ribų. Kritikai filmui negaili
ditirambų, o „Oskarui“ jis nominuotas šešiose kategorijose. Adamas Driveris ir Scarlett Johansson,
filme vaidinantys besiskiriančių sutuoktinių porą, rungiasi geriausio
aktoriaus ir aktorės kategorijose.
„Santuokos istorijoje“ veiksmo viršų
holivudine prasme ima išsakyti ir
neišsakyti monologai, tad filmas
tampa tikru aktoriniu tour de force.
Ir, žinoma, aktoriai pateisina visus
lūkesčius, puikiai gebėdami vienoje
scenoje laviruoti tarp komiškumo ir
dramatiškumo. Johansson vaidina
aktorę, ieškančią savo balso ir tapatybės, ir dar kartą įrodo, kad nėra
tik filmų apie superherojus žvaigždė
ar sekso simbolis, o geba perteikti ir
kur kas subtilesnius jausmus. Ji taip
pat nominuota geriausios antraplanės aktorės kategorijoje už pagrindinio herojaus motinos vaidmenį
Taikos Waititi filme „Zuikis Džodžo“
(„Jojo Rabbit“, Naujoji Zelandija,
Čekija, JAV, 2019). Šioje vaikams
ir paaugliams skirtoje komedijoje
apie nacistinę Vokietiją Johansson –
tikras gėrio, šviesos ir vitališkumo
įsikūnijimas. Vis dėlto ją visa galva
lenkia Laura Dern, nominuota už

„Harieta“
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toje pačioje „Santuokos istorijoje“
sukurtą grobuoniškos advokatės
Noros vaidmenį. Apskritai „Santuokos istorija“ išsiskiria stipriais
ir originaliais antraplaniais vaidmenimis (filme taip pat vaidina Alanas
Alda ir Ray Liotta), kai nepateikiant
personažų priešistorių jie kuriami
išraiškinga kūno plastika ir kalbėjimo maniera.
Daugeliui aktorių Akademijos
nominaciją garantuoja realios asmenybės įkūnijimas. Peržvelgę visų
apdovanotųjų sąrašą galime drąsiai
teigti, kad tokių tikrai yra du trečdaliai. Moterų kiek mažiau, bet juk
suprantama – žymių moteriškos lyties veikėjų žmonijos istorijoje ne
tiek ir daug. Na, bet paminėti yra ką,
tik jos tikrame gyvenime dažniau
buvo aukos, niekšės arba šventosios
(atrinkome vėlesnius laikus): Jodie
Foster, apdovanota už išprievartautos moters įkūnijimą (1988), Susan
Sarandon – už vienuolės vaidmenį
(1995), dar vieną smurto auką įkūnijusi Hilary Swank (1999), Julia
Roberts, suvaidinusi Eriną Brokovich (2000), Nicole Kidman (2002),
Charlize Theron (2003), Helen
Mirren (2006), Marion Cotillard
(2007), Meryl Streep (2011), Olivia
Colman (2018)... Užtat 2019 m. nominacijų sulaukė net tris realias asmenybes įkūnijusios aktorės.
Viena jų – ir Renée Zellweger,
vaidinanti Holivudo ikoną Judy
Garland filme „Džudi“ („Judy“, rež.
Rupert Goold, D. Britanija, 2019).
Aktorė jau turi „Oskarą“ už antraplanį vaidmenį Anthony Minghellos filme „Šaltasis kalnas“ („Cold
Mountain“, 2003), tačiau, palyginti
su šiųmetėmis konkurentėmis, galėtų gauti statulėlę ir už pirmaplanį
vaidmenį. Stebint Zellweger karjerą
atrodo, kad kiekvienam vaidmeniui
ji atiduoda viską, net ir Bridžitai Džouns. Miuziklo „Ozo šalies
burtininkas“ („The Wizard of Oz“,
rež. Victor Fleming, 1939) žvaigždę
Judy Garland ji taip pat įkūnija be
priekaištų: 46-erių aktorė atrodo
be laiko susenusi, atskirta nuo
vaikų, pavargusi nuo gyvenimo, o
kiekvienas jos žingsnis, rodos, be
galo skausmingas. Zellweger žvilgsnis tarytum maldauja ne tik žiūrėti
ir žavėtis Džudi, bet ir iš skausmo
nuleisti akis. Aišku, JAV spaudą (ir
Akademijos narius) labiausiai sužavėjo Zellweger fizinė transformacija,
ir tai dar kartą patvirtina, kaip konservatyviai ir siaurai amerikiečiai
suvokia aktorinę meistrystę. Juolab kad aktorės profesionalumas
tikrai neapsiriboja kampuotais ir
sustingusiais judesiais ar gebėjimu
numesti svorio, – net menkiausiu
veido raumens krustelėjimu ji gali
labai daug pasakyti apie sugriautą
Garland gyvenimą. Viena gražiausių ir jautriausių scenų – kai filmo
pabaigoje atliekama daina „Over
the Rainbow“ ir nebeaišku, ar tai

„Džudi“

„Santuokos istorija“

filmas apie Garland, ar apie Zellweger. „Oskaru“ aktorei kvepia ne tik
dėl vaidybos: Holivudas tikrai nori
išsiskalbti mundurą, juk filme pasakojama apie įtakingųjų prodiuserių
žiaurumą, psichologinę prievartą, o
dabar – ir apie garsiai artikuliuojamą fizinę.
Dar vienas filmas apie išnaudojimą – Jay’aus Roacho „Skandalas“
(„Bombshell“, JAV, Kanada, 2019),
paremtas tikrais faktais ir pasakojantis apie „Fox News“ vadovo Rogerio Aileso „nuvertimą“. Aktorės
Margot Robbie ir Charlize Theron
taip pat pateko į nominuotųjų sąrašus, pirmoji už antraplanį vaidmenį,
antroji – už pagrindinį. Filme pasakojama apie tris moteris, kurios,
apsiginklavusios ledinėmis šypsenomis ir geležinėmis ambicijomis,
dirbo konservatyviai, atvirai seksistinei žiniasklaidai ir metų metus kentė seksualinį priekabiavimą.
Bent jau tol, kol joms tai buvo naudinga. Tad akivaizdu, kad feministinėmis herojėmis jų nepavadinsi ir
aktorėms tenka kurti gana kontroversiškas moteris. Išskyrus Robbie
įkūnijamą Kailą – mielą „auksinę
mergaitę“, panikos kupinomis akimis ir kapituliuojančiu fiziškumu. Ji
reprezentuoja moterų viktimizaciją,
nekaltumą ir seksualinio priekabiavimo siaubą, persmelkiantį kūną ir
sielą. Filmą, kurio scenarijų rašė
Charlesas Randolphas („Didžioji
skola“), daugiausia ir tempia aktorės su Theron priešakyje. Viena
Theron aktorinių savybių – regis,
niekada nesiekti, kad žiūrovai ją
pamiltų, nebandyti kurti veikėjos,
su kuria lengva susitapatinti. Pirmiausia ji priverčia patikėti, kad
Kelė – tikra karė, galinti, jeigu tik
panorėtų, vesti armiją. Taip pat aktorė parodo ir jos silpnąsias puses,
tačiau nesupaprastina Kelės patirties. Net tada, kai „Skandalas“

pritvinksta feministinio patoso,
Theron nebando savo personažės sušvelninti. Aktorė pripažįsta
filmo prototipių veidmainiškumą,
bet sako, kad, nepaisant visko, jos
pasielgė neįtikėtinai. Deja, realybėje vieną žiniasklaidos magnatą
pakeitė kitas, o trumpi sijonėliai ir
aukšti kulniukai liko.
Jauniausiai nominantei Saoirse
Ronan vos 25-eri, o ji „Oskarui“ jau
buvo nominuota keturis kartus. Šįkart – už vaidmenį Gretos Gerwig
filme „Mažosios moterys“ („Little
Women“, JAV, 2019). Neabejojame
jos profesionalumu, tačiau žiūrint
filmą ir po jo vis neapleido mintis,
kad ji kažką primena... Galiausiai
suvokėme, kad tobulą atitikmenį
matėme Quentino Tarantino
„Vieną kartą Holivude“. Jos prototipu mums tapo jauna aktoriukė,
filmavimo aikštelėje auklėjusi Leonardo DiCaprio personažą: ji tvarkinga ir teisinga, žinanti, kaip reikia
elgtis ir gyventi. Gerwig filme apie
menininkę ir laikus, priešiškus jos
egzistavimui per se, Ronan parodo
visus savo aktorinius gebėjimus ir
preciziškumą, tačiau, deja, vaidmuo
toks tvarkingas, kad negali būti nė
minties apie spontaniškumą ir kūrybinę fantaziją, kuria tiesiog pulsavo aktorė Greta Gerwig (kad ir
Noah Baumbacho filme „Frances
Ha“). Pritariame kažkur nugirstai
nuomonei, kad Gerwig kaip aktorė neturi sau lygių, ypač kurdama
herojes, tokias artimas jos sielai ir
kūrybinei vizijai. Saoirse Ronan –
tiesiog šauni. Reikia viltis, kad šios
aktorės, pradėjusios karjerą labai
anksti ir pirmajam „Oskarui“ nominuotos vos trylikos metų, neištiks
Judy Garland likimas.
Piktos kino kritikės
Santa Lingevičiūtė,
Ilona Vitkauskaitė
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Kinas

Tos trys minutės
Krėsle prie televizoriaus
Mano silpnybė – klausytis protingų
žmonių. Jei žmogus kalba protingai, jo kalba turtinga, argumentai
įtikina, o išsilavinimas nekelia jokių abejonių, galiu klausytis apie
viską, net apie juodąsias visatos
skyles, Jupiterio palydovus ar Rusijos konstitucijos pataisas. Svarbiausia – mintys ir jų dėstymas, o kai
kalbantysis dar yra ir savo srities
specialistas, sunku nepajusti intelekto skleidžiamo žavesio. Todėl
mielai pasineriu į „France24“ politikos apžvalgininkų svarstymus, į
„Radio Svoboda“ pokalbius su intelektualiais pašnekovais ir kitokias
laidas, kuriose protingi žmonės gali
kalbėti ne tris ir ne dešimt minučių.
Todėl vis rečiau įsijungiu lietuviškas
televizijas, nes protingi žmonės ten
kviečiami retai, o jei pakviečiami,
būna priversti savo argumentus ar
nuomonę išberti kuo greičiau, nes
žurnalistas (tarkime, Raigardas
Musnickas) bet kuriuo momentu
gali nutraukti ir pareikalauti kalbėti
„paprastai“, „suprantamai liaudžiai“,
nors abejoju, ar toji klausosi panašių pokalbių.
Lietuvoje – masinės komunikacijos specialistų aukso amžius. Dabar
jie vadovauja televizijoms, formuoja
nuomonę, aptarnauja politikus ir
net Prezidentūrą. Viešųjų ryšių žinovams intelektualumas prilygsta
keiksmažodžiui, todėl pastebėjau,
kad mūsų žiniasklaidoje daug kalbėti leidžiama tik „žvaigždėms“,
turtuoliams ir kunigams. Pirmieji
ir antrieji dalijasi su tauta savo asmeninio gyvenimo (skurdaus, dažnai apgailėtino) paslaptimis, giriasi
turtais, interjerais ir priklausymu

abejotinam elitui, trečiųjų mintys –
paviršutiniškos, pilnos sveikatai
kenksmingo sacharino. LRT laidoje
„Langas į valdžią“ politikai jau mokosi kalbėti taip, kad juos suprastų
kalytė Meška (deja, net didelė pūkuota meška nesušildytų šios laidos
vedėjos įvaizdžio). Bijau, kad greit
visi abejojantys, pavyzdžiui, pasvarstymais apie gerovės valstybę
ar kitokiais žiniasklaidos aktyviai
palaikomais viešųjų ryšių fantomais
bus vadinami liaudies priešais ar
leftistais. Masinės komunikacijos
žiniuoniams juk lengviau valdyti,
kai yra tik juoda ir balta spalvos.
Kaip suprantu, vadovaujantis panašių specialistų logika atsirado ir
tris minutes trunkantys „Elito kino“
filmų pristatymai. LRT vadybininkai, matyt, nusprendė, jog garsūs
lietuviai ir lietuvės per tris minutes lyg kokie „influenceriai“ turi įtikinti, kad filmą žiūrėti verta. Regis,
netrukus sulauksime laikų, kai įvairūs veikėjai mus įtikinės žiūrėti televizijos debatus, „Savaitę“ ar kitas
laidas. Pavyzdžiui, p. Valinskienė
tris minutes aiškins, koks savitas
yra p. Tapino humoro jausmas, o
virėja Beata suformuluos „Eurovizijos“ atrankos žiūrėjimo svarbą ir
prasmę.
Ateinantį ketvirtadienį (vasario 6 d.
21.33) „Elito kinas“ rodys dano
Peterio Schønau Fogo filmą „Tu
išnyksti“ (2017), o filmą pristatys
aktorė Monika Bičiūnaitė. Viliuosi,
ji kalbės apie nuostabią danų aktorę
Trine Dyrholm, kurios prisiekęs ir
ištikimas gerbėjas esu jau ne pirmą
dešimtį metų. Dyrholm vaidina
privačios mokyklos direktoriaus

žmoną. Frederikas (Nikolaj Lie
Kaas), visų gerbiamas pilietis, geras
vyras ir patikimas žmogus, staiga
yra suimamas ir apkaltinamas milijonų kronų, paimtų kreditan pagal suklastotus dokumentus, iššvaistymu. Paaiškėja, kad dėl visko
kaltas smegenų auglys. Prasideda
teismo procesas, kurio tikslas – išsiaiškinti, ar Frederikas turi atsakyti
už savo nusikaltimus.
Režisierius teismo procesą traktuoja kaip rėmus ir laisvai dėlioja
personažo bei jo šeimos gyvenimo
mozaiką. Jis primygtinai įrodinėja,
kad mūsų psichikos gerovė priklauso nuo hormonų balanso. Aktoriai, pirmiausia Dyrholm, visą
emocinį filmo šantažą ir atvirą didaktiką tvirtai laiko ant savo pečių,
tragedijų filme tik daugėja, režisierius neleidžia žiūrovams atsikvėpti,
bet rezultatas – lėkštas ir primenantis muilo operas, kurias mėgsta lietuvių elitas (ypač „Žmonių“ ir kitokių apdovanojimų ceremonijose).
Deja, „Tu išnyksti“ herojų pokalbyje nuskambėjusi frazė „nėra neuronų ryšio tarp žodžių ir veiksmų“
tiktų ir tais pačiais 2017 m. sukurtam Wimo Wenderso filmui „Pražūtingos gelmės“ (LNK, vasario 3 d.
22.30). Džeimsas (James McAvoy)
yra inžinierius ir šnipas, Danielė
(Alicia Vikander) – biomatematikė, vandenynų tyrinėtoja. Jie abu
atsitiktinai susitiko viešbutyje Prancūzijoje, jūros pakrantėje. Abu ten
rengėsi pavojingoms ekspedicijoms,
bet įsimylėjo vienas kitą. Tapęs islamistų įkaitu Somalyje Džeimsas
supranta, kad svarbiausia, ką turi,
yra jo meilė, bet Wendersas niekaip

„Pražūtingos gelmės“

negali nuspręsti, ar kuria šnipų trilerį, ar meilės dramą, ir filmuoja
vandenį.
Filmas sukurtas pagal Afrikoje
gyvenančio britų karo korespondento ir politikos apžvalgininko
J. M. Ledgardo romaną. Ne vienas
kritikas įtarė, kad Danielės profesija
romano autoriui buvo tik pretekstas pakalbėti apie klimato kaitą, o
Džeimso misija – atkreipti dėmesį
į pasaulinį terorizmą. Wendersas
taip pat nepraleidžia progos pakalbėti apie civilizaciją bei geopolitiką
ir nuspalvinti „Pražūtingas gelmes“
savo „firmine“ melancholija.
Bet jei pasiilgote „tikrų“ filmų
apie šnipus, siūlau debiutinę Davido Leitcho „Atominę blondinę“
(TV3, 2 d. 21.50), sukurtą pagal populiarų komiksą. Čia ir vėl pamatysime McAvoy’ų , o Charlize Theron
vaidina agentę Lorain Broton – tikrą
Anglijos žvalgybos brangakmenį. Ji
siunčiama į Berlyną (regis, dar prieš
griūvant sienai) sugrąžinti vertingos dosjė. „Atominė blondinė“ privers prisiminti didžiąją Džeimso

Bondo gerbėjų baimę, kad Danielio Craigo vietą užims moteris, bet
prajuokins Vladimiro Vysockio
gerbėjus, mat filmo kulminacijos
scenoje skamba jo daina.
Tuo pačiu laiku (2 d. 21 val.)
TV1 „Snobo kine“ Josepho Cedaro „Normanas“ papasakos apie
kuklų Niujorko gyventoją Normaną
Openheimerį (Richard Gere). Jis
yra verslo konsultantas, turi daug
pažįstamų, kuriais stengiasi naudotis verslo tikslams. Vieną dieną
jis susipažįsta su jaunu charizmatišku politiku Miša, po trejų metų
tapsiančiu Izraelio premjeru. Tada
Normanas sumano didį planą...
Šeštadienį („LRT Plius“, 1 d.
10 val.) įvyks naujos lietuviškos
laidos „Čia kinas“ premjera. Nekantriai laukiu ir viliuosi, kad ją
kūrė ne masinės komunikacijos
specialistai.
Jūsų –
Jonas Ūbis

Viskas pasikeitė
Nauji filmai – „Džentelmenai“
Antanas Laurušas

Ramus ir kasdieniškas Mikio Pirsono (Matthew McConaughey) rytas prasideda iš pirmo žvilgsnio itin
britiškai – nuo alaus ir marinuoto
kiaušinio... Filme „Džentelmenai“
(„The Gentelmen“, D. Britanija, JAV,
2019) Guy Ritchie pasakoja šio anglų marihuanos barono, nusprendusio išeiti į ankstyvą pensiją, istoriją. Deja, planuotą verslo sandorį
apkartina nenumatytos aplinkybės,
kurios ir įsuka filmo siužetą. Veiksmas keliasi į Londono gatves, kur
įvairiausio plauko personažai susiklosčius tam tikrai situacijai atstovauja skirtingiems interesams.
Apie viską sužinome iš savotiško naratoriaus – landaus ir šiek
tiek ištvirkusio paparaco Flečerio
(Hugh Grant). Regis, jis – ironiškas Guy Ritchie alter ego, perteikiantis sunkią kino kūrėjo dalią.
12 psl.

Pasitelkęs Flečerį, režisierius filme
postmodernistiškai analizuoja kino
istoriją, o nuorodos į kadrų formatą, kino techniką bent akimirką
romantizuoja jau praėjusią epochą.
Rodydamas paparacą, žvilgsniu pro
objektyvą fiksuojantį reikšmingas
akimirkas, Ritchie atiduoda pagarbos duoklę ir Hitchcocko, Powello
šedevrams. Tai paverčia „Džentelmenus“ daugiasluoksniu kūriniu.
Gali pasirodyti, kad „Džentelmenais“ režisierius grįžta prie kūrybos
ištakų. Tiesa, ankstyvieji Ritchie filmai pasižymėjo niūriu buitiniu realizmu. Rytų Londonas buvo tapęs
puikiu fonu pasakoti apie smulkias
aferas ir jas vykdančius niekšelius.
Naujasis filmas labiau stilizuotas,
gal net akivaizdžiai sterilesnis, tarsi
būtų paliestas viską pagražinančio
Holivudo teptuko. Siaurus skersgatvius
ar tamsius kambarius keičia prabanga, kurios ankstesnių istorijų
veikėjai taip desperatiškai siekė.

„Džentelmenuose“ nematyti
ir Ritchie būdingų režisūrinių
sprendimų bei montažo: sulėtintų
veiksmo scenų, trumpų montažo
atkarpų, laiko sukimo atgal. Tačiau
filmas stebina spalvingų veikėjų
gausa. Deja, jų tiek daug, kad ne visiems lemta atsiskleisti. Bene labiausiai nuvilia Matthew McConaughey
įkūnytas personažas. Šis elegantiškas
amerikietis, studijavęs Oksforde, priverstas laviruoti tarp gatvės chuligano
(koks iš tikrųjų yra) ir aukštuomenės nario vaidmenų. Apmaudu, kad
Pirsono viduje vykstanti dvikova supaprastinama iki elementaraus gebė- „Džentelmenai“
jimo susivaldyti stresinėse situacijose.
Negana to, apsukrus ir protingas veikėjas sumenkinamas iki banalių fra- ir pasvarstyti, kas pasikeitė. Su- tokie principai atrodo nesuderizių, stokojančių prasmės.
menko pagarba vyresniems, žmo- nami su džentelmeniškumo są„Džentelmenai“ kreipiasi į žiū- nės vis mažiau sutelkia dėmesį ir voka. O gal Ritchie ir bando pasarovą išmaniai. Tai klasikinė kri- nebeturi kantrybės klausytis ilgų is- kyti, kad liko tik estetinė išvaizda,
minalinė komedija, atliepianti šių torijų. Ritchie analizuoja gobšumo, tačiau džentelmeniškumas – jo turidienų peripetijas. Filmas subtiliai aklo galios bei pagarbos siekimo nys, idėja – neišgyveno moderniojo
verčia lyginti praeitį su dabartimi pasekmes. Šiek tiek ironiška – juk virsmo?
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Lietuvos kamerinio orkestro
ir Igno Maknicko koncertas
Sausio 25-osios vakarą Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje
skambėjo Lietuvos kamerinio orkestro ir pianisto Igno Maknicko
atliekama Wolfgango Amadeus
Mozarto muzika: operos „Visos jos
tokios“ uvertiūra, Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 21 C-dur,
KV 467, bei Simfonija Nr. 41 C-dur,
KV 551 („Jupiterio“). Koncertui dirigavo Vilmantas Kaliūnas.
Tą dieną Vilniaus miestas minėjo savo gimtadienį, tad koncertas,
kurį siejo C-dur tonacija, šventiška
ir pakili nuotaika, tarsi vainikavo
šventę. Nors mieste šurmuliavo
minios žmonių, filharmonijos salė
buvo sausakimša. Publikos lūkesčiai pajusti Mozarto muzikos efektą
pasiteisino su kaupu.
Pianistas Ignas Maknickas – gimęs Kalifornijoje, studijavęs Lietuvoje, dabar Londono karališkosios
muzikos akademijos studentas –
yra laimėjęs ne vieną prestižinį
konkursą ir įrodęs savo talentą.
Jo skambinamas koncertas fortepijonui užbūrė melodingumu bei
pianisto technikos galimybėmis.
Puikiai pažįstame žaismingą, nuotaikingą ir džiugią Mozarto muziką,
kas yra tikra palaima klausytojų ausims, tačiau jos atlikimas – kietas
riešutėlis, reikalaujantis daug pastangų. Nuostabaus grožio ir bene
žinomiausia – antroji kūrinio dalis
(Andante), tad publikos veiduose
pastebėjau šypseną kaipmat atpažinus net ir filmuose, reklamose ar kitur

Anonsai

Prasidėjo Vytauto Laurušo
muzikiniai metai
2020-uosius Lietuvos muzikinė
bendruomenė paskelbė kompozitoriaus, profesoriaus, visuomenės
veikėjo Vytauto Laurušo (1930–
2019) metais, minėdama jo 90-ąsias
gimimo metines. Pernai amžinybėn iškeliavęs iškilus kompozitorius pasižymėjo itin produktyvia
kūryba, ypač atsiskleidusia pastarąjį dešimtmetį, nors ir ankstesnė
jo kūryba buvo itin palankiai vertinama. Greta kūrybos V. Laurušas pelnė pagarbą ir dėl atliktų
svarbių visuomeninių darbų: jam
vadovaujant pastatytas dabartinis Lietuvos nacionalinis operos
ir baleto teatras, stipriai prisidėta
prie Kompozitorių namų su gyvenamuoju kvartalu Žvėryne statybų,
vadovauta Lietuvos kompozitorių
sąjungos Druskininkų kūrybos ir
poilsio namų projektui. Kompozitorius buvo ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius,
Lietuvos kompozitorių sąjungos
pirmininkas.
Visus šių metų V. Laurušui skirtus renginius pristačiusi jų sumanytoja ir koordinatorė Rita AleknaitėBieliauskienė sakė, kad jau įvyko
popietė Šv. Kotrynos bažnyčioje,
pagarsintos idėjos LRT „Muzikinio pastišo“ programoje, pasirodė

De musica : straipsnių ir pranešimų užsienio kalbomis rinktinė / Algirdas Jonas Ambrazas ;
sudarė ir parengė Gražina Daunoravičienė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2019. – 286, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-8071-49-8 (įr.)
Gyvenimo lai(š)kai / Jonas ir Adolfas Mekai ; [sudarytojas Kęstutis Pikūnas]. – [Vilnius] :
Post scriptum. Littera, [2019]. – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-95853-4-5
Naujai atrasta – nuostabioji Kinija = Newly discovered – splendid China : lietuvių fotografų
žvilgsniu / [fotografijų autoriai Vytautas Daraškevičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Saulius
Paukštys, Valdas Šereika] ; [vertimas į anglų kalbą: Eglė Kirilauskaitė]. – Vilnius : Arhela,
2019. – 214, [2] p. : iliustr., portr., žml.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-96088-0-8 (įr.)

Vilmantas Kaliūnas, Ignas Maknickas ir LKO

D. M at v e j e vo n u ot r .

Šeštasis Vilniaus fortepijono festivalis „Moters meilė ir gyvenimas“ = 6th Vilnius Piano Festival “A Womanʼs Love and Life” : 2019 m. lapkričio 23 – gruodžio 7 d. : festivalis skiriamas

skambančią melodiją. Preciziška tech- tačiau intensyvumu nenusileidžia
nika pasižymintis Ignas Maknickas finalui Molto allegro. Finale plėtopuikiai išjautė pakilių emocijų kupiną jama tema kartojama keletą kartų,
kūrinį, išlaikė tolygius tempus, nesku- dinamiškai auginama, kol, pabėjo ir nevertė orkestro lėkti jam iš pa- siekusi didžiulę įtampą, tarytum
skos. Įdomi Mozarto muzikos dina- sprogsta, – tai sukėlė audringas
mika, kurios kontrastų šuoliai verčia publikos ovacijas.
paplušėti net meistriškiausius atlikėjus.
Vilmantas Kaliūnas dirigavo
Atlikti Mozartą taip, kaip, mums at- emocingais, o kartu ir grakščiais
rodytų, norėjo kompozitorius – ilgo mostais. Per visą koncertą dirigendarbo rezultatas.
tas nuoširdžiai šypsojosi, nors veide
Antroje koncerto dalyje išgir- galima buvo įžvelgti ir įtampos bei
dome bene žinomiausią kompo- jaudulio. Tačiau to nesijautė nei iš
zitoriaus simfoniją, vadinamą „Ju- orkestro grojimo, nei iš pačios mupiterio“. Simfonija sukurta 1788 m., zikos. Tad džiugu, kad šis sparčiai
o vadinama „Jupiterio“ kompozi- karjeros laiptais kylantis dirigentoriui siekus sukurti didingą epinę tas Lietuvoje pasirodo vis dažniau
struktūrą: iškilminga pirma dalis ir publika jam negaili ovacijų.
Allegro vivace, sukurianti šventinę
Mozarto muzikos efektą visapunuotaiką; antroji Andante canta- siškai atskleidė ir kiekvieno širdį
bile šiek tiek lyriškesnė, turinti savo atlikimu palietė išskirtiniai
nuostabų muzikinį motyvą, kuris atlikėjai – Lietuvos kamerinis orvingiuoja per visą Mozarto kūrybą kestras, vedamas Vilmanto Kaliūno,
(klausantis simfonijos galima iš- bei solistas Ignas Maknickas. Norisi
girsti ne vieną muzikinį fragmentą vėl išvysti juos scenoje.
iš ankstesnių kompozitoriaus kūrinių); veržli ir atkakli trečioji Me- Gabrielė Medingytė
nuetto: Allegretto yra trumpiausia,
profesoriaus sūnaus Giedriaus Lau- Donizetti operos „Ana Bolena“
rušo parengtas Kalendorius. Tarp premjera LNOBT, Raudonosios
numatytų gausių renginių – vasario fojė stende atveriama ekspozicija.
26 d. S. Vainiūno namuose Vilniuje
Vasarą ir rudenį taip pat numavyksiantis prof. Nijolės Ralytės ir tomi gausūs renginiai: Lietuvos muprof. Irenos Laurušienės sudaryto zikų sąjungos „Birštono akademinatų leidinio „Vytautas Laurušas. joje“ rengiama popietė „Gyvenimo
Žiemos peizažai. 6 romansai bal- realybės ir kūrybos interpretacijos“;
sui ir fortepijonui“ pristatymas- popietė jaunimui Lietuvos kompokoncertas, kuriame dalyvaus Julija zitorių sąjungoje ir kiti, apie kurių
Stupnianek, Algirdas Janutas, Eve- tikslią datą bus pranešta vėliau.
lina Volodkovič, Tiniko Sepashvili,
Spalio 15 d. Valdovų rūmuose
Nijolė Ralytė, Irena Laurušienė. Va- rengiamas jubiliejinis V. Laurušo
sario mėnesį bus skelbiamas V. Lau- kūrinių koncertas, grieš Šv. Krisrušo kompozicijos konkursas.
toforo kamerinis orkestras (meno
Renginiai pasklis po visą Lie- vadovas Modestas Barkauskas).
tuvą. Parodos ir koncertai bus ren- Lapkričio 17 d. Vilniaus Šv. Kotrygiami Ignalinos muzikos mokykloje nos bažnyčioje skambės V. Laurušo
(kovo 25 d.), Panevėžio G. Petkevi- choriniai kūriniai, bus pristatytas
čaitės-Bitės bibliotekoje (balandžio leidinys „Vytauto Laurušo dainos
25 d.), Frenkelio viloje Šiauliuose ir chorui“. Jubiliejinį projektą vainikitur. Taip pat siekiama, kad Šiaulių kuos pagrindinis 90-mečio minėI muzikos mokyklai būtų suteiktas jimas lapkričio 21 d. Nacionalinėje
Vytauto Laurušo vardas. Rengi- filharmonijoje, gros Nacionalinis
niuose dalyvaus įvairūs žinomi ir simfoninis orkestras, diriguojamas
pradedantys atlikėjai.
Roberto Šerveniko.
Balandžio 29-ąją – Vytauto LauĮgyvendinti Vytauto Laurušo jurušo mirties metinių dieną – kom- biliejinių metų iniciatyvą susibūrė
pozitorius bus pagerbtas Anta- LMTA, Lietuvos kompozitorių sąkalnio kapinėse, o gegužės 8-ąją junga, Lietuvos muzikų sąjunga,
Vilniaus paveikslų galerijoje švie- Lietuvos muzikų rėmimo fondas,
sių spalvų į projektą įlies Gimtadie- S. Vainiūno namai, LNOBT, Vilnio vakaras: skambės ciklas „Spalvų niaus mokytojų namai, LRT, asopolifonija“, dainuos muzikos mo- ciacija Kultūros studijos ir muzikų
kyklos „Lyra“ jaunių choras „Can- asmeninės iniciatyvos.
tus gracilis“ (vadovas Rolandas Aidukas). Gegužės 16 d. V. Laurušo „7md“ inf.
atminimui dedikuojama Gaetano
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pianistės ir kompozitorės Claros Schumann gimimo 200-osioms metinėms : [programa ir
trumpos žinios apie dalyvius] / [Lietuvos nacionalinė filharmonija] ; [sudarytoja Skirmantė
Valiulytė]. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinė filharmonija], 2019. – 79, [3] p. : iliustr., portr.
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Aira Nekrašaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 140, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978609-01-3982-0 (įr.)
Rudens skerdikas : romanas / Søren Sveistrup ; iš danų kalbos vertė Aurelija Bivainytė. –
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2020]. – 540, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609479-286-1 (įr.)
Silva rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 20-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 286, [1] p.. – Tiražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-493-7 (įr.)
Šuns archipelagas : romanas / Philippe Claudel ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2020]. – 196, [21] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN
978-609-479-284-7
Tamsios gelmės : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Renata Petrylaitė. – Kaunas : Jotema, [2020]. – 543 p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-864-8 (įr.)
Tarnaitės pasakojimas : [romanas] / Margaret Atwood ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina
Chijenienė. – 4-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 332, [1] p.. – („Baltų
lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-23-626-9 (įr.)
Turtų voratinklyje : [romanas] / Rokas Flick. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 140, [4] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3961-5 (įr.)
Viskas, ką žinau apie meilę : [romanas] / Dolly Alderton ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas
Bružas. – Kaunas : Jotema, [2020]. – 334, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-858-7
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Sausio 31–vasario 9
Parodos
Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“

AV17 galerija

Užupio g. 40

Totorių g. 5

Paroda „Romantizmo amžius“

nuo 31 d. – Kasparo Podnieko (Latvija)

MO muziejus

paroda „Grįžtant namo“

Pylimo g. 17

„The Rooster Gallery“

Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“

Vilniaus g. 24

Fotografijų paroda „Moï Ver: Moišė Ravi-

Paroda „Mekas mirksi geriau“

Andriaus Zakarausko paroda

vas-Vorobeičikas. Modernybės montažai“

Valdovų rūmai

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus paveikslų galerija

Katedros a. 4

Vilniaus g. 41

Paroda „Šlovingas, didis ir neregėtas įvy-

Paroda „XS / Studentų lėlių teatrai“, skirta

Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos
dailės ekspozicija

Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

kis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“

tarptautinės lėlininkų sąjungos UNIMA

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

VDA parodų salės „Titanikas“

(Union Internationale de la Marionnette)

Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Maironio g. 3

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Būtina aplankyti dvi parodas, kurias sieja „ilgas išnešiojimas“. Tai intelektualaus ir labai gero humoro persmelkta Roko Dovydėno mokslinės
disertacijos pagrindu parengta paroda „3 keramikos istorijos: asmeninio
požiūrio paieška“ Kazio Varnelio namuose-muziejuje Vilniuje (veikia iki
kovo 29 d.) ir ilgą laikotarpį peranalizuojanti Ievos Martinaitytės-Mediodios kūrybos paroda „Ievos išvarymai“ KKKC Parodų rūmuose (Didžioji
Vandens g. 2, Klaipėda, kuratorė – Laima Kreivytė, veiks iki vasario 23 d.).
Muzika

Vilniaus g. 39 / 6

Vasario 6 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Lietuvos kamerinis orkestras pasirodo su ypatingo publikos susidomėjimo sulaukusiu,
Didžiojoje Britanijoje gimusiu smuikininku ir dirigentu Hugo Ticciati.
Kompozitorius Arvo Pärtas šį jauną atlikėją apibūdinto kaip žmogų, turintį retą sugebėjimą perteikti muzikos gelmę. H. Ticciati yra ir itin įdomios šio vakaro programos – XX–XXI a. kūrėjai (Vladas Jakubėnas, JAV
minimalistai, „The Beatles“ ir kt.) ir Vienos klasikas Josephas Haydnas –
sumanytojas. Programoje solo grieš ir violončelininkas Rokas Vaitkevičius –
styginių kvarteto „Mettis“ narys ir įkūrėjas, Lietuvos kamerinio orkestro
violončelių grupės koncertmeisteris.

nuo II. 4 d. – Idos-Lovisos Rudolfsson (Šve-

nuo 31 d. – grafikos paroda „Estampas“

Teatras

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

dija) paroda „Ode To The Mended“

Vilniaus rotušė

ekspozicija

VDA galerija „ARgenTum“

Didžioji g. 31

Vlado Žiliaus (1939–2012) paroda

Latako g. 2

Paroda „Veidai iš būtojo laiko: kunigaikš-

Leono Striogos kūrybos retrospektyva,

čiai Oginskiai – kultūros mecenatai“

skirta skulptoriaus 90-mečiui, „Su gimimo

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

diena, Leonai!“

Arsenalo g. 3A

Paroda „Modern VS Classic“ (tapyba iš pri-

Paroda „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–

vačios Egidijaus Jakubausko kolekcijos)

XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

VDA galerija „Artifex“

Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“

Gaono g. 1

Juozo Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“

iki II. 1 d. – Joanos Kairienės paroda „Kitas

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

kailis“

A. Goštauto g. 1

„Atminties spalvos“
Lietuvos nacionalinis muziejus

nuo 31 d. – VDA magistro studenčių paroda
„Namai“

Arsenalo g. 1

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

meno krosnys“

Lietuvių liaudies menas

Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas

Kryždirbystė

Paroda „Darbas ir poilsis – Nyksmas ir

Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija

nykumas“

Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario

Galerija „Kairė–dešinė“

16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Algimanto Kunčiaus fotografijų paroda
„Susitikimai praeitame šimtmetyje“
Dviejų iki šių dienų išlikusių 1862 m. lietuviškų plakatų paroda
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai 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
Lietuvos archeologijos atradimų paroda
iki II. 9 d. – 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“

Latako g. 3
iki II. 1 d. – Rimvydo Kepežinsko paroda
nuo II. 4 d. – Simono Dūdos paroda „Radinys“
nuo II. 4 d. – Arūnės Tornau paroda „Donorai“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Gerdos Paliušytės paroda „Ceciliui“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki II. 8 d. – Mikko Waltari fotografijų
paroda „Dokumentinis spektaklis“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Algirdui Petruliui (1915–2010) skirta tapybos paroda
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki II. 4 d. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio
menų mokyklos absolventų paroda „Tai tiek“
iki II. 4 d. – grupinė stiklo studijos moksleivių paroda „Nebūtinai, bet labai“
iki II. 4 d. – Algimanto Stanislovo Kliaugos

90-mečiui
Vitalijaus Mazūro paveikslų paroda
„Išsigelbėjimas“
Paroda „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos kino studijos vaidybiniai filmai“
Viktoro Radzevičiaus personalinė paroda
„Kino žmonės. Švytėjimas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija

Virginijaus Malčiaus paroda „Arktis“ (grafika, animacija)
Giedriaus Kazimierėno paroda „Vilniaus
Gaonui – 300. Lietuvos istorijos Juodieji
gobelenai“
nuo II. 4 d. – Galinto Laurišo paroda
„Freaked Out World“
nuo II. 4 d. – Ramunės Vėliuvienės grafikos
paroda „Regimoji atmintis“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras

vilkmergės“
M. Žilinsko dailės galerija

Paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus:

Nepriklausomybės a. 12

Lasario Segallo sugrįžimas“

nuo 31 d. – paroda „300 paveikslų antiki-

Paroda „Nacistinės Vokietijos Aušvico kon-

niam romanui „Satyrikonas“

centracijos stovykla“

Kauno paveikslų galerija

Namų galerija „Trivium“

K. Donelaičio g. 16

Vitebsko g. 21, kultūros komplekse „Sodas 2123“
Orūnės Morkūnaitės vieno kūrinio
paroda „Siena“
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės fotoparoda „Beveidžiai“
Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „M.K. Čiurlionis – pirmasis lietuvių
kosmonautas“
Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda
„Laiko ženklai“
Stasio Vainiūno namai

nuo II. 7 d. – Eimučio Markūno paroda

A. Goštauto g. 2

spalvos“

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

Jazminos Cininas paroda „Eglė ir

Naugarduko g. 10 / 2

paroda „Tapatybės ženklai“
„Miesto spalvinis kodas. Juoda, balta ir kitos

Sausio 31, vasario 1 d. Lietuvos rusų dramos teatre įvyks spektaklio „Kalniukas“ pagal Aleksejaus Žitkovskio pjesę premjera. Kaip sako režisierė
iš Latvijos Lera Surkova: „Mūsų spektaklis atspindi šiuolaikinį gyvenimą,
bet nėra veidrodis. Mes kuriame naują realybę, ne dokumentinę, o mūsų
pačių, spektaklio kūrėjų, sukonstruotą remiantis tuo, ką matome aplink,
ir tuo, kaip mąstome apie šio pasaulio ateitį. Menas – tai visuomet siekis
žvilgtelėti iš ateities į šią dieną, bandymas pranašauti.“ Spektaklio dailininkė Giedrė Brazytė, kompozitorė ir garso menininkė Olia Krikova, choreografas Gytis Ivanauskas, videoprojekcijų dailininkas Džiugas Katinas.

Eglės Degutytės-Kontrimienės tapyba

Žemaitės g. 83
iki II. 3 d. – Eglės Bičkienės grafikos ir pie-

paroda „Kita tylos pusė“

iki II. 9 d. – Dailininkų sąjungos galerijos
tęstinio edukacinio projekto „Žaidimų
galerija“ paroda „Kęstučio Grigaliūno žaidimų galerija: viešnagė pas laureatus“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
iki II. 2 d. – Dormantės ir Jurgio Penkinski
keramikos darbų parodos „Žemės skarba“
Maironio lietuvių literatūros

Paroda „Rašytojai dailininkų akimis“
iki II. 1 d. – paroda „Amerikos pirtyje“

Dovilės Martinaitytės-Tarallo fotografijų

Galerija „Atletika“

paroda ,,Sky is the body“

J. Basanavičiaus g. 1 / 13

Aistės Ramūnaitės paroda „Suvyniota siela.

iki II. 7 d. – Lauryno Skeisgielos paroda

Estampas. Teleportuoti daiktai iš 1900-ųjų

„Mažo miestelio mirties melodijos“

metų Kauno“

„AP galerija“

nuo 31 d. – paroda „Kontr-argumentas“
Kauno fotografijos galerija

iki II. 8 d. – Angelinos Banytės kūrybos
paroda „Monumentalumas tyloje“
LDS parodų salė

„Kryžkelė“
V. Martikonio meno galerija
„Autoportretas“

iki II. 9 d. – Ingos Navickaitės-Drąsutės
paroda „Pusiniai namai“

Vokiečių g. 4

Pilies g. 12

Klaipėda

Minos Levitan-Babenskienės gobelenų ir

Karikatūrų paroda „Gera pradžia – pusė

KKKC parodų rūmai

pastelių paroda „Atmintis“

darbo?“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40

Kaunas

iki II. 2 d. – Mindaugo Norkaus fotografijų

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Laisvės a. 7
iki II. 6 d. – paroda ,,Antra (ne)galimybė“

Spektakliai
Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

DŽULJETA“. Dir. M. Staškus

Didžioji Vandens g. 2
Tomos Šlimaitės paroda „Nežemiški vaikai“
Ievos Martinaitytės-Mediodios paroda
„Ievos išvarymai“

tas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“.
Atlikėjai J. Narvidė, J. Narvidas, J. Martinkėnaitė, R. Jaraminaitė,
A. Balinytė-Dailidienė

Herkaus galerija

čias: 1990–2019“

Pylimo galerija

Herkaus Manto g. 22

Paroda „Bažnytinio paveldo muziejaus

Pylimo g. 30

Ekspozicija „Lietuvos dailė XIV–XIX a.“

Ingos Šmitienės kūrybos paroda „Troškimų

M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija

sparnai“

14 psl.

„Galerija XX“

II. 1 d. 10, 12 val. Kamerinėje salėje – koncer-

muziejus

Aloyzo Stasiulevičiaus darbų paroda

iki II. 9 d. – Remigijaus Venckaus fotografijų paroda „Asmeninis soliaris“

31 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR

V. Putvinskio g. 55

dirbtuvėse restauruoti objektai“

iki II. 1 d. Keramikos paviljone – Monikos
Gedrimaitės keramikos paroda „Indo este-

teatras

paroda „Akimirkos“

Paroda „Šiuolaikinio meno keliai į bažny-

Panevėžys

Vasario 16-osios g. 11

Rotušės a. 27

Vilniaus g. 2

Svajūno Armano kūryba

Fotografijos galerija

Galerija „Meno parkas“

nuo 31 d. – Simono Gelminauskio paroda

Lilijos Valatkienės fotoparada „Išrinktieji“

tika: nuo daikto iki meno“

mįslės“

Polocko g. 10

Trakų gatvės galerija
Vilniaus g. 100–1

Respublikos g. 3

Rotušės a. 13

Vokiečių g. 2

nuo II. 7 d. – Algimanto Švėgždos grafikos
ir piešinių paroda

Panevėžio miesto dailės galerija

muziejus

Dailininkų sąjungos galerija

„Iš kelionių sugrįžus“

Raimundo Savicko, Rūtos Eidukaitytės ir

V. Putvinskio g. 64

Vitebsko g. 21

nių ir vaizdo klipų paroda „Dispozicija“

iki II. 5 d. – Algimanto Puipos tapybos
nuo II. 4 d. – Čyvienės akvarelės paroda

Galerija „Meno niša“
Rimo Sakalausko muzikinių 3D videokūri-

šinių paroda „Nėriniuotas žydėjimas“

9 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio
„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis
Nacionalinis dramos teatras
II. 1 d. 17 val., 2 d. 16 val. Šiaulių arenoje,
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8, 9 d. 17 val. Vilniuje, „Cozy by Siemens

2 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS

2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.

A. Šenderovo, D. Šostakovičiaus, S. Rach-

arenoje“, – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“.

PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasa-

Dir. J. Janulevičius

maninovo kūriniai

(mecosopranas), L. Mikalauskas (bosas),

Rež. O. Koršunovas

kas). Rež. N. Indriūnaitė

5, 6 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

2 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

V. Kalvėnas (klarnetas), G. Maknickaitė

5 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – L. Adomai-

8 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež.

joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai

(smuikas), O. Taškinaitė (koncertmeisterė).

čio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį).

Rež. A. Storpirštis

K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

šeimai „Japoniški įspūdžiai“. Ansamblis

Koncerte taip pat dalyvauja mišrus choras

Rež. A. Obcarskas

9 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-

8, 9 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

„Giunter percussion“: P. Giunteris, T. Kuli-

„Sonoros“ (vad. V. Skapienė). Renginį veda

6, 7 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – PREM-

LINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką).

NIS“. Dir. J. Geniušas

kauskas, S. Gailius, A. Rekašius, Lietuvos

JERA! R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“.

Scen. aut. ir rež. R. Driežis

muzikos ir teatro akademijos studentai.

Rež. R. Ramanauskas, scenogr. D. Liškevi-

Palėpės salė

Kauno kamerinis teatras

čius, šviesų dail. V. Vilutis. Vaidina P. Bu-

II. 1 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“.

drys, E. Latėnaitė

Rež. ir dail. R. Driežis

Valstybinis jaunimo teatras

8, 9 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pa-

31, II. 1, 5 d. 19 val. Salėje 99 – „MIEGO
BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną).

gal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis
„Menų spaustuvė“

Rež. A. Juška

II. 1 d. 15, 19 val. Juodojoje salėje – šokio kom-

II. 2 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“

pozicijų vakaras „Naujesnis Tu“ („Low air“)

(pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

2 d. 17.30 Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ

4 d. 18.30 – „BALKONAS“ (pagal J. Genet

ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė

pjesę). Rež. E. Lacascade’as

2 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO

6 d. 19 val. teatre „Meno fortas“ – „FIKCI-

HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė

JOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais).

grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik,

Rež. A. Juška

M.L. Pranulis (Stalo teatras)

6 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. A. Cho-

2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAUNAS

lina (A. Cholinos šokio teatro spektaklis)

ZOO“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šo-

7 d. 19 val. teatre „Meno fortas“ – „ŠVEIKAS“

kio teatras „Aura“)

(pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir

2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAUNAS

inscenizac. aut. A. Juška

ZOO“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šo-

7 d. 19 val. – „ANA KARENINA“. Choreogr.

kio teatras „Aura“)

A. Cholina (A. Cholinos šokio teatro spektaklis)

2 d. 17.30 Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ

8 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“.

ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė

Rež. V. Masalskis

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PERDEGI-

9 d. 12 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-

MAS“. Choreogr. M. Paplauskas šokio trupė

derseną). Rež. R. Matačius
Vilniaus mažasis teatras
31 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas
II. 1 d. 12 val. – „MANULIUKAI“.
Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva
4 d. 18.30 – „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas
6 d. 18 val. Kultūros centre „Girstutis“–
M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“.
Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys
7 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal
Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova
8 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“.
Rež. U. Baialievas
9 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė
Oskaro Koršunovo teatras
31 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas
II. 1 . 19 val., 2 d. 17, 19 val. OKT studijoje –
M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas
3 d. 19 val. OKT studijoje, 7 d. 18 val. Panevėžio teatre „Memas“ – PREMJERA! „BANG“.
Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius
4 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto,
U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė
5 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus,
G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova
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
5 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „URODAS“.
Rež. A. Špilevojus
6 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL
PROTO“. Rež. J. Vaitkus
7 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“.
Rež. L. Urbona
8 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS,
ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus
9 d. 13 ir 16 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis
Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
II. 1 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

„Nuepiko“)
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius
9 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!
„APLINK ŽEMĘ PER VIENĄ SPEKTAKLĮ“.
Kūrybinė komanda P. Juodišius, S. Degutytė, S. Dikčiūtė (Stalo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
31 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano
kūrybą). Rež. P. Markevičius
II. 1, 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su
„Utopia“ teatru)
2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – N. de Pontcharra „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūrybinė komanda V. Masalskis, P. Pinigis, D. Želvys,
L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)
4, 5 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖKIAU“. Rež. E. Kižaitė
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos
„BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas
5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – S. Šaltenio
„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius (Klaipėdos dramos teatras)
6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. V. Malinauskas
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. M. Klimaitė
8 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS,
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
9 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo
„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas
Kauno valstybinis muzikinis teatras
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
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31 d. 19 val., II. 7 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO
PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa
Kauno lėlių teatras
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
8 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir
rež. A. Žiurauskas
9 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“.
Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
31 d. 18.30 – G. Grajausko „MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. Rež. J. Vaitkus
II. 1 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino
„PARADAS“. Rež. P. Gaidys
8 d. 18 val. – „PSICHOZĖ 4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė (OKT teatras)
Klaipėdos muzikinis teatras
31 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KARMEN“ (pagal G. Bizet-R. Ščedrino „Karmen
siuitą“). Dir. T. Ambrozaitis
II. 5 d. 19 val. – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“.
Dir. S. Domarkas
8 d. 18 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!
E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas, scenogr. ir
kost. dail. B. Ukrinaitė, videoprojekcijų
dail. L. Urniežis, šviesų dail. A. Stasiulis,
choreogr. E. Stundytė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
31 d. 18.30 – „VASARVIDŽIO NAKTIES
SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius
II. 1 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. 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
6 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. TumąVaižgantą). Rež. J. Vaitkus
9 d. 12 val. – PREMJERA! „DIDELĖ LIETUVIŠKA PASAKA“ (M. Baranauskaitės, lietuvių liaudies pasakų motyvais).
Rež. E. Kižaitė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
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

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija

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 (mecosopranas), Y. Serovas (fortepijonas). Programoje H. Duparco, R. Schumanno, F. Liszto,
P. Čaikovskio, E. Granados, R. Wagnerio,
E. Griego ir kt. Kūriniai
5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Svečiuose Antverpeno simfoninis orkestras“.
Antverpeno simfoninis orchestras. Solistas
L. Vondráčekas (fortepijonas). Dir. E. Chan.
Programoje S. Rachmaninovo, A. Dvořáko
kūriniai
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Vienišas angelas“. Lietuvos kamerinis orchestras. Dir. ir solistas H.Ticciati (smuikas).

V. Miškūnaitė (sopranas), J. Vaškevičiūtė

E. Kirilauskaitė
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
31 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Vilniaus
muzikinis atžalynas. „Muzikinės miniatiūros“. Koncertuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fortepijono dalyko
moksleiviai (koordinatorė mokytoja
R. Sližytė)
5 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncertas profesoriaus S. Sondeckio atminimui.
Koncertuoja Šiaulių garbės pilietės, mokytojos ekspertės N. Prascevičienės jaunieji smuikininkai iš Šiaulių S. Sondeckio
menų gimnazijos, I muzikos mokyklos ir
„Dagilėlio“ chorinio dainavimo mokyklos.
Koncertmeisterė D.R. Šulcaitė. Vedėja
R. Sližienė. Programoje J.S. Bacho,
P. de Sarasate’s, H. Vieuxtemps, A. Corelli,
H. Wieniawskio, C. Bohmo, G.F. Händelio
ir kt. kūriniai

Va k a r a i

Solistas R. Vaitkevičius (violončelė). Programoje Ph. Glasso, V. Jakubėno, P. Vasko,
J. Haydno kūriniai
9 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas visai
šeimai „Senukas augino dygliuotą agavą“
(pagal V. Palčinskaitės knygą „Eilėraščiai iš
namų“). Čiurlionio kvartetas, rašytoja
V. Palčinskaitė, aktorė I. Liutkevičiūtė,
V. Kazlauskas (gitara, vokalas, dainų autorius), knygų leidėja L. Varanavičienė, režisierė D. Storyk. Programoje J. Haydno,
P. Vasko, M.K. Čiurlionio, E. Griego,
A. Dvořáko kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
31 d. 19 val. – „LVSO gimtadienis: muzikinės šypsenos“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Dalyvauja teatro „Kitas kampas“ aktoriai
A. Bružas ir K. Glušajevas. Programoje
A. Vivaldi, G.F. Händelio, C. Saint-Saënso,
G. Gershwino ir kt. kūriniai
II. 8 d. 12 val. – koncertai visai šeimai „Cirkas atvažiavo!“. Dalyvauja „Amber“ cirko
artistai, Lietuvos valstybinis simfoninis
orchestras. Dir. K. Variakojis
Šv. Kotrynos bažnyčia
II. 2 d. 16 val. – koncertas „Kolędy“. Programoje lenkiškų šv. Kalėdų giesmių albumo
pristatymas
6 d. 19 val. – koncertas „Orkestro genetinis kodas“. Atlikėjai Šv. Kristoforo kamerinis orkestro nariai: E. Budzila (smuikas),
I. Daugirdaitė (smuikas), L. Staponkutė
(smuikas), A. Jurgaitis (smuikas), R. Kiškytė
(smuikas), G. Zaneuskaitė (altas), B. Bagdonienė (altas) ir M. Kriščiūnas (altas),
D. Jakštas (violončelė), R. Stunžėnas (kontrabosas), I. Pikalavičiūtė (violončelė),
R. Stunžėnas (kontrabosas). Programoje
J.S. Bacho, D. Popperio, G. Bottesini, G. Tartini, E. Elgaro, A. Piazzollos kūriniai
7 d. 19, 21 val. – Minsko simfoninis orkestras „Olympia Classic“. Solistai M. Samsonovas (violončelė), P. Batjanas (smuikas). Dir. M. Snitko. Programoje A. Vivaldi
„Metų laikai“

Vilnius
Rašytojų klubas
31 d. 17 val. – B. Januševičiaus knygų „Raidžių paveikslai“ ir „Trumpiausias Benedikto Januševičiaus eilėraštis“ pristatymas.
Dalyvauja poetas B. Januševičius ir dailininkas G. Skudžinskas
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
31 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinio
filmo „El Padre Medico“ (rež. V. Puidokas)
peržiūra
II. 3 d. 18 val. Kino salėje – V. Bakutytės
knygos „Vilniaus muzikas, fotografas ir
poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886):
lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai“
pristatymas. Dalyvauja autorė V. Bakutytė,
istorikė R. Griškaitė, menotyrininkas H. Šabasevičius, fotografijos istorikas
D. Junevičius
3 d. 18 val. Renginių erdvėje – knygos „Emilijos dienoraštis“ pristatymas. Dalyvauja literatūrologė E. Banytė, rašytojas M. Nastaravičius ir dienoraščio autorės dukterėčia
A. Misiūnienė. Moderuoja žurnalistė
R. Jonykaitė
4 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo
paskaita „Pasivaikščiojimas po Vilnių ir
jo apylinkes. Fotografija atskleidžia istoriją (4)“
5 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – D. Burbos
paskaita „Ką apžiūrėti Vilniuje. Kelionių
vadovai po Lietuvos sostinę nuo XVIII a.
iki mūsų dienų“
6 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – Ateitininkai kviečia: filosofiniai skaitymai su
prof. A. Sverdiolu
6 d. 18 val. Renginių erdvėje – Barono
E. Rönne (Eugeniusz Karol Antoni Teofil
Rönne, 1830–1895) poezijos vertimų knygos pristatymas
MO muziejus
II. 5 d. 18.30 – pokalbių ciklas „Modernus
menas kaip revoliucija“. Dalyvauja A. Marčėnas, G. Kazlauskaitė ir J. Čerškutė. Moderuoja D. Puslys

Kaunas
Kauno apskrities viešoji biblioteka
II. 5 d. 17.30 – knygos „33 portretai: pokal-

II. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

Valdovų rūmai

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas

II. 5 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje

biai su menininkais“ pristatymas. Daly-

menėje – paramos koncertas „Iš meilės

vauja autorius G. Kajėnas ir literatūrologė

simfoninis orchestras. Solistas D. Geringas

tiesai“. Atlikėjai V. Vyšniauskas (K. Bene-

J. Lūžaitė-Kajėnienė

(violončelė). Dir. Y. Serovas. Programoje

dikt, tenoras), J. Sakalauskas (baritonas),

„Simfoniniai šokiai“. Lietuvos nacionalinis

15 psl.

S ausio 31–vasario 6
Savaitės filmai

Kino repertuaras

1917 ****

Vilnius

Pirmajam pasauliniam karui artėjant prie pabaigos, du britų eiliniai
Šofildas ir Peris gauna rizikingą užduotį, nuo kurios įvykdymo priklausys jų draugų gyvybė. Jie turi prasibrauti per priešo fronto liniją ir perduoti įsakymą, atšaukiantį ataką, kuri negali būti sėkminga. Jei misija
nepavyks, gali žūti per pusantro tūkstančio kareivių, tarp jų ir Šofildo
brolis. „Auksiniais gaubliais“ už geriausią filmą ir režisūrą apdovanotoje
Samo Mendeso karinėje dramoje vaidina Deanas-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 praturtėjimo
schemą, pasinaudodamas nuskurdusių anglų aristokratų dvaru. Tačiau kai
jis nusprendžia parduoti savo verslą įtakingam JAV milijardierių 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 Goldingas, Michelle Dockery.
(JAV, 2020)
Koma ***

Po paslaptingos baisios avarijos talentingas architektas atsiduria keistame pasaulyje, tik iš dalies primenančiame realų. Tai pasaulis, kuris
remiasi į komą panirusių žmonių prisiminimais. Bet žmogaus atmintis – fragmentiška, chaotiška ir nepastovi. Tokia ir komos erdvė. Filmo
herojui teks išsiaiškinti, kokie šios erdvės dėsniai, kovoti dėl išgyvenimo,
o sugįžus į realybę iš naujo suvokti, kur buvo atsidūręs. Nikitos Argunovo filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Rinalis Muchametovas, Liubov Aksionova, Antonas Pampušnas, Milošas Bikovičius, Konstantinas
Lavronenka. (Rusija, 2019)
Lopšinė ***

Jauna pora Polis ir Miriam savo vaikams pasamdo auklę Luizą. Miriam gali grįžti į darbą. Luiza atrodo patyrusi, išmintinga ir atsidavusi
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. (Prancūzija, 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, Florence Pugh,
Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep. (JAV, 2020)
Po vandeniu ***

Williamo Eubanko filmas – tai trileris su siaubo elementais, kurio veiksmas vyksta po vandeniu, 11 kilometrų gelmėje. Čia įsikūrė vandenyno
dugno tyrimų stotis. Mokslininkams teks išgyventi žemės drebėjimą ir
susidurti su nežinomybės siaubu. Šiame filme, skirtame klaustrofobijos
mėgėjams, pagrindinius vaidmenis sukūrė Kristen Stewart, Vincent’as
Casselis, T.J. Milleris ir Johnas Gallagheris. (JAV, 2019)
Skandalas ***

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

Florios Sigismondi filmo pagrindu tapo vieno didžiųjų britų ir amerikiečių rašytojų Henry Jameso (1843–1916) romanas „The Turn of the
Screw“ („Sraigto pasukimas“). Jauna guvernantė pasamdoma prižiūrėti
po tėvų mirties našlaičiais tapusių vaikų – Floros ir Mailzo. Netrukus
guvernantė supras, kad namas ir vaikai turi daug niūrių paslapčių. Vaidina Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince. (D. Britanija,
Airija, Kanada, JAV, 2020)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

Forum Cinemas Vingis
31–II. 6 d. – Importinis jaunikis (rež. S. Aškelavičius) – 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20
31, II. 2–6 d. – Koma (Rusija) – 13.45, 16.50,
19.20, 21.05; II. 1 d. – 13.45, 16.50, 19.20
31–II. 6 d. – Virsmas (D. Britanija, Airija,
Kanada, JAV) – 16.15, 18, 21.45
Gauruoti šnipai (Kinija, Prancūzija) – 11.20,
13.40, 15.50
Po vandeniu (JAV) – 15.55, 18.10, 20.30
II. 4 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko

„Virsmas“

Kaunas

Metropoliteno operos – 18 val.

Pasaka

II. 6 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius,

31 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ita-

Forum Cinemas

A. Lelkaitis) – 18.30

lija, Olandija) – 18 val.; 4 d. – 17.45

31, II. 2–6 d. – Importinis jaunikis (rež. S. Aške-

II. 6 d. – Plėšriosios paukštės ir fantastiš-

II. 1 d. – Mažosios moterys (JAV) – 13, 18 val.;

lavičius) – 11.10, 13.25, 15.40, 18, 20.20, 22.40;

koji Harlė Kvin (JAV) – 18.20

2 d. – 17.30; 3 d. – 18 val.; 4 d. – 20.30; 5 d. –

II. 1 d. – 16.15, 17.05, 18.50, 20.05
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20 val.; 6 d. – 18 val.

31–II. 6 d. – Gauruoti šnipai (Kinija, Pran-

Forum Cinemas Akropolis

II. 1 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) –

cūzija) – 10.10, 12.20, 14.30

13.15; 2 d. – 18.15

31, II. 2, 6 d. – Virsmas (D. Britanija, Airija,

31, II. 1 d. – Importinis jaunikis (rež. S. Aškelavičius) – 10.10, 12.20, 14.35, 16.50, 19.10,
21.30, 23.50; II. 2– 6 d. – 10.10, 12.20, 14.35,
16.50, 19.10, 21.30
31, II. 1 d. – Koma (Rusija) – 16, 18.40, 21,
23.30; II. 2– 6 d. – 16, 18.40, 21 val.
31–II. 6 d. – Gauruoti šnipai (Kinija, Prancūzija) – 10.30, 12.10, 14.20
31, II. 1 d. – Po vandeniu (JAV) – 13.20, 19.30,
21.50, 23.30; II. 2– 6 d. – 13.20, 19.30, 21.50
31, II. 1 d. – Virsmas (D. Britanija, Airija,
Kanada, JAV) – 17.15, 19.40, 21.45, 23.50; II.
2– 6 d. – 17.15, 19.40, 21.45
II. 6 d. – Plėšriosios paukštės ir fantastiškoji Harlė Kvin (JAV) – 18.30
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Skalvija
31 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Belgija) – 16.30
II. 3 d. – Ilgšė (Rusija) – 17 val.; 5 d. – 16.35;
6 d. – 21 val.
3 d. – Mažosios moterys (JAV) – 19.25;
4 d. – 17.50; 6 d. – 16.30
5 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 21.10
5 d. – Specialioji programa. Algimantas
Puipa: tada ir dabar. Kita tylos pusė
(rež. A. Puipa) – 19 val.
6 d. – Tulpių laukas (dok. f., rež. A. Jančoras) – 19 val.
4 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., Nyderlandai, Lietuva, Ukraina) – 20.20
Karlsono kinas / Atostogos kine
II. 1 d. – Nepaprasta Maronos kelionė (Rumunija, Prancūzija, Belgija) – 12.10
2 d. – Mano mamytė Amerikoje, ji sutiko
Bufalo Bilą (Prancūzija) – 13 val.
3 d. – Seansai senjorams. Pieno karas (Islandija, Danija, Vokietija, Prancūzija) – 15.15
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
31 d. – Dvylika tūkstančių (Prancūzija) – 18.30
31 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 20.40

II. 1 d. – Zuikis Džodžo (Čekija, N. Zelandija,

Kanada, JAV) – 13.55, 20.15, 22.35;

JAV) – 15.45; 3, 6 d. – 20.45

II. 1, 3–5 d. – 20.15, 22.35

II. 1 d. – O tada mes šokome (Gruzija) – 18.15

31, II. 2, 4, 6 d. – Po vandeniu (JAV) – 19.50,

1 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) –20.30;

22.10; II. 1, 3, 5 d. – 13.55, 19.50, 22.10

2 d. – 15 val.; 3 d. – 20.30;

II. 4 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tie-

4 d. – 20.45

sioginė premjeros transliacija iš Niujorko

II. 1 d. – Importinis jaunikis (rež. S. Aške-

Metropoliteno operos – 18 val.

lavičius) – 20.45; 2 d. – 13 val.; 3 d. – 18.15;

II. 6 d. – Plėšriosios paukštės ir fantastiš-

5 d. – 18 val.

koji Harlė Kvin (JAV) – 19.20

2 d. – Pavarotti (dok. f., JAV, D. Britanija) – 13.15
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2 d. – Vogti arklius (Norvegija, Danija, Švedija) – 15.45
2 d. – Vienišos širdys (Belgija, Prancūzija) – 20 val.
2 d. – Džentelmenai (JAV) – 20.15
3 d. – Su gimtadieniu! (Prancūzija, Belgija) – 18.30
3 d. – Siekiant gailestingumo (JAV) – 20.15
4 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 19.45
4 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 18, 18.15
5 d. – Ciklas ispaniškai. Metodas – 17.30
5 d. – Sibilės vilionės (Belgija, Prancūzija,) – 18.15
5 d. – Tobulas pasimatymas

Romuva
„Žiemos ekranai“
31 d. – Notre Dame (Prancūzija, Belgija) – 18 val.
31 d. – retrospektyva „Atsitiktinumai ir sutapimai“: Pepe le moko (Prancūzija) – 20 val.
1 d. – retrospektyva „Atsitiktinumai ir sutapimai“: Ožka (Prancūzija) – 16 val.
1 d. – Edmundas (Prancūzija, Belgija) – 18 val.
1 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 20.30
2 d. – Nematomos (Prancūzija) – 14 val.
2 d. – Neįmanoma meilė (Prancūzija) – 16 val.
2 d. – retrospektyva „Atsitiktinumai ir su-

(rež. R. Razma) – 20.15
6 d. – (Ne) tikros prancūziškos vestuvės 2
(Prancūzija) – 18.15
6 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Britanija, Sirija) – 20.15
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
31 d. – Paskutinė pamoka (Prancūzija) – 20.30

tapimai“: Melodrama (Prancūzija) – 18.30
4 d. – retrospektyva „Atsitiktinumai ir sutapimai“: Vasaros pasaka (Prancūzija) – 18 val.
5 d. – Paskutinė pamoka (Prancūzija) – 17.30
5 d. – Du sūnūs (Prancūzija) – 20 val.
6 d. – retrospektyva „Atsitiktinumai ir sutapimai“: Laukinis (Prancūzija) – 17.30

31 d. – Ožka (Prancūzija) – 21 val.

6 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 20 val.

II. 1 d. – Jaunystės svajos (Prancūzija) – 14.30

II. 1 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Bri-

1 d. – Ponios X auskarai (Prancūzija) – 16.30

taija, Sirija) – 14 val.

1 d. – Klajojanti siela (Prancūzija) – 18.45

4 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 20.15

1 d. – Pėpė le Moko (Prancūzija) – 21 val.
2 d. – Pikaso paslaptis (Prancūzija) – 13.30

KLAIPĖDA

2 d. – Dvylika tūkstančių (Prancūzija) – 15.15

Forum Cinemas

2 d. – Paryžius priklauso mums (Prancū-

31–II. 6 d. – Importinis jaunikis (rež. S. Aškela-

zija) – 17.45

vičius) – 10.40, 12.50, 15.05, 17.20, 19.35, 21.50

2 d. – Į pasaulio kraštą (Prancūzija) – 20.30

Gauruoti šnipai (Kinija, Prancūzija) – 11.30,

Mo salė

13.40, 15.50; Koma (Rusija) – 16.20, 21.30

II. 1 d. – Edmundas (Prancūzija, Belgija) –

31 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 18 val.

14 val.

31 d. – Mažosios moterys (JAV) – 20.20;

1 d. – Neįmanoma meilė (Prancūzija) – 18.20

2 d. – 15 val.

1 d. – Kamilė (Prancūzija) – 21 val.

II. 1 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Bri-

2 d. – Notredame (Prancūzija, Belgija) – 16.50

tanija, Sirija) – 15 val.

2 d. – Mano šlovinga jaunystė (Prancū-

1 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 17.15

zija) – 21 val.

1 d. – Antroji aš (Prancūzija) – 19.45

1 d. – Laukinis (Prancūzija) – 16.10

2 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ita-

2 d. – Ožka (Prancūzija) – 15 val.

lija, Olandija) – 17.45

2 d. – Vasaros pasaka (Prancūzija) – 18.50

2 d. – Skandalas (JAV, Kanada) – 19.45

Po vandeniu (JAV) – 14.55, 19.25
Virsmas (D. Britanija, Airija, Kanada,
JAV) – 17.10, 21.40
II. 4 d. – G. Gershwino „Porgis ir Besė“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko
Metropoliteno operos – 18 val.
II. 4 d. – Trejetas (rež. I. Staškevičius,
A. Lelkaitis) – 18.30
II. 6 d. – Plėšriosios paukštės ir fantastiškoji Harlė Kvin (JAV) – 18 val.
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