
7 meno dienos | 2020 m. kovo 6 d. | Nr. 9 (1330) 1 psl.

K u l t ū r o s  s a v a i t r a š t i s  „ 7  m e n o  d i e n o s “  |  w w w . 7 m d . l t

D a i l ė  |  M u z i k a  |  T e a t r a s  |  K i n a s  |  F o t o g r a f i j a

Nr. 9 (1330) | Kaina 1,30 Eur 2020 m. kovo 6 d., penktadienis

N u k elta į  7  p s l .

12
Nauji filmai – „Pareigūnas ir šnipas“

Gaivalo jėga
Geistės Kinčinaitytės paroda „Atvira erdvė, klostuota“ 

3
Choro „Jauna muzika“ 30-metis

4
Nacionalinio simfoninio orkestro ir 
smuikininkės Rusnės Mataitytės koncertas

6
Premjeros „Abelaras ir Eloiza“, „Juodi bateliai“ 

7
Marijos Kapajevos paroda Fotografijos 
galerijoje

10
70-osios Berlinalės dienoraštis

Monika Krikštopaitytė

Geistę Kinčinaitytę įsidėmėjau 2017 
metais „Vartuose“ vykusioje paro-
doje „Kūnas ir tamsa“. Tada jos au-
toportretais pavadinti kūriniai buvo 
priskirti tamsai, mat nuotraukose 
nei gyvas, nei miręs gamtoje gulėjo 
autorės kūnas (aprengtas ir nuogas). 
Tas gulėjimas miške ir pievoje nie-
kaip neatliepė moters atvaizdo 
emancipacijos istorijos, bet ne itin 
galėjo maloninti ir vyrišką žvilgsnį, 
nebent nekrofilišką. Tada negalė-
jau sutikti su kuratoriaus Pauliaus 
Andriuškevičiaus parinkimu prieš-
priešinti Kinčinaitytės nuotraukas 
Mikalojaus Povilo Vilučio anks-
tyvajai grafikai. Juoda ir raudona 
šilkografija dvelkė vyriška agresija 
(„Agresija“ III, 1979) ir vertė Kin-
činaitytės heroję atrodyti labiau 
mirusią, labiau nuskriaustą – ti-
pišką auką. O jėga šios meninin-
kės kūriniuose išryškėja kaip tik per 
sukeliamą neaiškumą, erzinančią 
nežinomybę, prieštaringų jausmų 
nemalonumą. Todėl tradicinis lyčių 

vaidmenų kontekstas jai kenkia, 
daug maloniau žvelgti į jos perso-
nalinius pasirodymus, nes tai labai 
niuansuota autorė. Nors šiuo metu 
Kinčinaitytė studijuoja Kembridžo 
universiteto kino ir ekrano studijų 
doktorantūroje, vis pasirodo ir 
Lietuvos meno scenoje. Šiuo metu 
veikiančioje parodoje „Atvira erdvė, 
klostuota“, mano nuomone, meni-
ninkė dar ryškiau įsimena ir tai su-
siję su Kinčinaitytės įsiklausymu į 
meno kontekstą ir į reikšmių bei 
formų sukuriamus pojūčius. O da-
bar – vaizdžiau.

Kuratorė Elaine Tam Geistės Kin-
činaitytės parodai parašė anotaciją, 
kurios lengvai neperprasi. Kai ku-
riuos sakinius skaičiau kelis kartus: 

„Serijoje „Pabudimas“ („The Wake“, 
2013) ji prikelia nuogą moters figūrą 
pasukdama vaizdą 90-ies laipsnių 
kampu, taip transformuodama pei-
zažišką kūną. Šio pasyvus horizon-
talumas virsta nerangiu pasistojimu, 
nejaukos jausmą keliančiu nenatū-
raliu pakibimu, atskleisdamas, jog 
erotinė apnuoginta figūra visuomet 
jau yra negyva.“ Mūsų tradicijoje 

gulintį moters kūną labiau įprasta 
vadinti pasyviu, o ne peizažišku, bet 
kad kūno vaizdavimas Lietuvos dai-
lėje vizualiai kažkaip vis siejasi su 
numirėliais ar įkapėmis, menotyri-
ninkė Erika Grigoravičienė paste-
bėjo jau seniai. Tai sutampa.

Gaivališkai susipynusi erotinė 
įtampa ir smurto nuojauta Kin-
činaitytės ekspozicijoje intensy-
viai pajuntama iškart ir kuratorės 
tekste suformuluota sukrečiančiai 
tiksliai. Neabejoju, kad srūvančios 
upės, tarpekliai ir kūnas taip pat 
bus perskaitomi pačios įvairiau-
sios publikos, bet įtariu, kad Elaine 
Tam nieko nežinojo apie Rimanto 
Dichavičiaus „Žiedus tarp žiedų“ 
(1969–1980). Net jei albumą visgi 
matė, negalėjo žinoti, ką jis reiškė 
audringą paauglystę (lytinio švie-
timo požiūriu) išgyvenančiai Lietu-
vai, galų gale – kiekvienai mergai-
tei, kuri labai atidžiai žvelgė į naują 
ir tuo pačiu be galo seną erotikos 
kanoną, kai moteris idealizuojama. 
Moteris ir gamta. Jaunystės grožis. 

Geistės Kinčinaitytės parodos fragmentas L. Skeisgielos  n uotr.
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Muzikinė žinia iš Italijos
Pokalbis su smuikininku Domenico Nordio  

M u z i k a

Kovo 13 d. Vilniaus kongresų rū-
muose grieš žymus italų smuikinin-
kas Domenico Nordio. Su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru jis 
atliks Johanneso Brahmso Koncertą 
smuikui D-dur, op. 77. Vakaro pra-
džioje skambės Arvydo Malcio 
kompozicija „Virš mūsų tik dangus“ 
simfoniniam orkestrui, o pabaigoje – 
Ludwigo van Beethoveno Septintoji 
simfonija A-dur. Klausytojai turės 
retą galimybę išvysti Lietuvos vals-
tybiniam simfoniniam orkestrui 
(meno vadovas Gintaras Rinkevi-
čius) diriguojant Modestą Pitrėną.

Domenico Nordio karjera prasi-
dėjo dešimties metų atlikus pirmąjį 
savo rečitalį, o būdamas šešiolikos 
jis laimėjo tarptautinį „Viotti“ kon-
kursą Verčelyje. Greta įvairių kitų 
laimėjimų tarptautiniuose kon-
kursuose – ir Europos Grand Prix 
1988-aisiais, kai D. Nordio tapo pir-
muoju ir vieninteliu italu, pelniusiu 
šį apdovanojimą. Dabar „Venecijos 
vunderkindu“ vadintas smuiki-
ninkas koncertuoja svarbiausiose 
pasaulio salėse, kaip Milano „La 
Scalla“, Niujorko „Carnegie Hall“, 
Londono „Barbican Center“, ben-
dradarbiauja su Londono, Paryžiaus, 
Romos, Šveicarijos ir kt. simfoni-
niais orkestrais. Atlikėjas ne kartą 
lankėsi ir Lietuvoje, šių metų vasa-
rio mėnesį koncertavo Klaipėdos 
koncertų salėje su Klaipėdos ka-
meriniu orkestru (meno vadovas 
Mindaugas Bačkus), atliko Carlo 
Nielseno, Felixo Mendelssohno 
ir Mieczysławo Weinbergo opusų 
programą. Į Lietuvą vėl sugrįžtantį 
D. Nordio kalbinome apie ryšį su 
italų kompozitoriais, klasikinės 
muzikos potvynius ir atoslūgius 
bei netobulą atlikimą.

Ar turite kokią nors nusistovė-
jusią rutiną prieš koncertą? 

Nieko ypatingo. Svarbiausia pa-
ilsėti ir susikaupti. Tačiau nuspėti, 

kokia bus patirtis koncerte, negali. 
Koncertavimas man nėra darbas, 
tad niekaip negaliu priprasti prie 
scenos, kad ir kiek dažnai koncer-
tuočiau. Kiekvieną kartą – tarsi pir-
mas kartas scenoje ir, kad ir kaip 
stengčiausi, nesu tam pasiruošęs. 

Lietuvoje esate koncertavęs ne 
kartą. Kokia Jūsų patirtis kon-
certuojant mūsų šalyje?

Man visada labai malonu sugrįžti 
į Lietuvą. Esu koncertavęs Kaune, 
Klaipėdoje, Vilniuje, įvairiuose 
muzikos festivaliuose, bendradar-
biauju su įvairiais dirigentais ir or-
kestrais. Šiemet koncertavau Klai-
pėdoje su Klaipėdos kameriniu 
orkestru, o kovo 13 d. labai laukiu 
savo koncerto Vilniuje su Valstybi-
niu simfoniniu orkestru ir dirigentu 
Modestu Pitrėnu. Dirigentą pažįstu, 
nes su juo esu griežęs savo pirmą 
koncertą Lietuvoje ir dar kartą kiek 
vėliau. Tikrai gerbiu šį dirigentą ir 
juo pasitikiu. Man, kaip ir kiekvie-
nam smuikininkui, Brahmso Kon-
certas smuikui D-dur – labai svar-
bus kūrinys, mano nuomone, gal 
svarbiausias smuiko koncertas. Dėl 
to ypač laukiu šio pasirodymo. 

Kiekvieną kartą džiaugiuosi dirb-
damas su lietuvių dirigentais ir ko-
lektyvais, jie visuomet būna gerai 
pasirengę ir labai atsidavę repeti-
cijoms bei koncertams. Pastebėjau, 
kad Lietuvoje jaučiama pagarba ir 
susidomėjimas klasikine muzika, 
tą aš labai vertinu ir dėl to mielai 
grįžtu čia koncertuoti.

Griežėte prestižinėse salėse, 
skirtingos kultūros šalyse. 
Kaip galėtumėte palyginti šias 
patirtis? Ar buvo koncertas, 
kurį laikytumėte išskirtiniu?

Iš tiesų koncertavau visur, kur tik 
įmanoma. Ir patirtys tikrai įvairios, 
kiekviena savaip svarbi ir nepakar-
tojama. Vyksta nuolatinės kelionės, 

pažintys su kitomis kultūromis. Pa-
stebėjau, jog šiais laikais susido-
mėjimas klasikine muzika keičiasi. 
Man atrodo, kad Vakarų Europos 
šalyse ir Šiaurės Amerikoje šis su-
sidomėjimas yra nuslūgęs. Galbūt 
žmonės ieško naujesnio, įdomes-
nio skambesio, juos domina kitos 
kultūros ir svetimos muzikos tra-
dicijos. Tačiau nemanau, kad tai 
pranašauja klasikinės muzikos pa-
baigą. Juk kultūra turi savo potvy-
nius ir atoslūgius, kaip ir visa kita. 
Įvairūs kultūriniai pasikeitimai taip 
pat vyksta dėl skirtingų politinių ir 
ekonominių priežasčių.

Tačiau įdomu, kad susidomėji-
mas klasikine muzika sparčiai auga 
kitur – ypač Pietų Amerikoje, Rytų 
Europoje ir, be abejo, Tolimuo-
siuose Rytuose, kur jau kuris laikas 
jaučiamas net, sakyčiau, klasikinės 
muzikos kultas. Pietų Amerikoje į 
klasikinės muzikos koncertus gau-
siai renkasi labai jauna publika, te-
nykščiai orkestrai yra nepapras-
tai aukšto lygio, puikiai pasirengę. 
Rytų Europoje taip pat itin domi-
masi klasikine muzika. Žinoma, 
ekonominės sąlygos ne visur ge-
ros, tačiau gerų muzikantų yra visur.  

Pats esate kilęs iš Italijos ir 
augote ugdomas itališkos 
mokyklos. Kaip galėtumėte 
apibūdinti šią kultūrą ir savo 
patirtį?

Italų smuiko mokykla, be abejo, 
yra nepaprastai svarbi visai smuiko 
istorijai. Galima sakyti, jog instru-
mentas gimė šioje šalyje, iš čia kilę 
visi didieji smuikų gaminimo meis-
trai, pakeitę požiūrį į instrumentą. 
Baroko epochos Italijoje smuikas 
buvo svarbiausias instrumentas, 
žinome daug italų baroko kompo-
zitorių, sukūrusių genialių kūrinių, 
atliekamų iki šių dienų, – tai Anto-
nio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Giu-
seppe Tartini ir kiti. Tiesa, reikia 

paminėti, jog vėliau, romantizmo 
epochoje, smuikas svarbiausią vietą 
Italijos muzikos gyvenime užleido 
dainavimui ir operai. Gaila, kad 
neturime tokių iškilių romantizmo 
smuiko kompozitorių kaip vokie-
čių Brahmsas arba rusų Piotras Čai-
kovskis. Tiesa, yra vienintelė išimtis – 
Niccolo Paganini. Dabar Italijoje 
yra labai daug perspektyvių mu-
zikantų ir jaučiu, jog smuiko kul-
tūra po visų išbandymų atsigauna. 
Bet kad vėl susiformuotų stipri ir 
išsiskirianti smuiko mokykla, pri-
reiks kelių dešimtmečių. Reikėtų 
paminėti, jog net ir šiandien Ita-
lijoje mokytis smuiko meno nėra 
pačios geriausios sąlygos, tad aš stu-
dijavau Prancūzijoje ir Šveicarijoje. 
Tikiuosi, ilgainiui situacija pasikeis.

Ar jaučiate turįs dvasinį ryšį su 
italų kompozitorių muzika?

Be abejo. Man nepaprastai svarbu 
atgaivinti XX a. pradžios italų kom-
pozitorių kūrybą. Yra sukurta tikrai 
labai meniškų, stambių kūrinių 
smuikui, tačiau jie užmiršti ir be-
veik nėra atliekami dar ir dėl politi-
nių priežasčių. Pavyzdžiui, kompo-
zitoriai Giuseppe „Pippo“ Barzizza, 
Marco Enrico Bossi, Bruno Barto-
lozzi tarpukariu kūrė iš tiesų sti-
prų smuiko repertuarą. Esu tikras, 
kad jis sudomintų ne vieną dabar-
ties atlikėją. Deja, kadangi Antrojo 
pasaulinio karo metais Italija buvo 
fašistinė, jų kūryba nugrimzdo už-
marštin – niekas jos neatliko ir šių 
kompozitorių muzikiniu palikimu 

nesirūpino. Šių autorių muzika pri-
siminta visai neseniai. Esu įrašęs ir 
atlieku jų kūrinius, siekiu juos pri-
kelti naujam gyvenimui, nes jie iš 
tiesų to verti. Visa tai man svarbu ir 
tikiu, jog ir daugiau praeito amžiaus 
italų kompozitorių nusipelnė, kad jų 
muzika ir toliau gyventų. 

Skaičiau, jog po kiekvieno 
koncerto jaučiatės nepaten-
kintas savo pasirodymu ir sun-
kiai sau atleidžiate dėl kokių 
nors trūkumų ir netobulumų. 
Kas Jums yra tobulo koncerto 
patirtis?

Tobulo koncerto, be abejo, nėra. 
Reikia su tuo susitaikyti. Per kiekvieną 
pasirodymą nerviniesi, darai klaidų 
ir nepateiki to tobulo atlikimo vari-
anto, kurio gal iš savęs tikėjaisi. Tą 
patiria visi atlikėjai ir tuos nesklan-
dumus reikia priimti kaip normą. 
Be to, kaip jau minėjau, kiekvie-
nas koncertas yra skirtingas. Kie-
kvieną kartą tai nauja erdvė, nauja 
publika, nauja programa, naujas 
nusiteikimas ir naujas aš. Todėl tai, 
kas gali būti tobula vieną dieną, 
kitą gali visai netikti. Arba kas vie-
nam klausytojui nuskambės tobulai, 
nepatiks kitam. Taigi tobulo kon-
certo idėjos neturiu. Svarbiausia 
koncerte – nuoširdžiai perteikti 
norimą muzikos žinutę. Kad ji iš 
tiesų klausytojus pasiektų ir niekas 
jos nenustelbtų. 

Kalbino ir parengė 
Ona Jarmalavičiūtė

Džiazuojantis kovas          
Paliesiaus dvare 

Paliesiaus dvaras, įsikūręs pelkių ir 
pievų prieglobstyje, kur kiekviena 
gamtos išdaiga – kaip ant delno, 
siūlo improvizuojančiu džiazo ritmu 
su žiupsniu romantikos pasitikti 
pavasarį.

Kovo 8 d. Paliesiaus dvaro kon-
certų salėje „Pasaga“ viešės pianis-
tas Darius Mažintas su programa 

„Romantizmo transformacijos“, joje 
skambės F. Liszto Sonata h-moll ir 
keturios F. Chopino baladės.

D. Mažinto interpretacijos pasi-
žymi savita ekspresijos forma, pre-
ciziškumu ir subtilia atlikimo este-
tika. Įvairių tarptautinių konkursų 
laureatas solinius rečitalius grojo 
festivaliuose „Aspen music festi-
val“, „Westchester piano festival“ 

(JAV), „Somerakademie“ (Vokie-
tija), „Holland Music Sessions“ 
(Olandija). 2011 m. debiutavo žy-
miojoje Amsterdamo „Concert-
gebouw“ salėje, vėliau koncertavo 
Maskvos filharmonijoje su Pavelo 
Kogano vadovaujamu Maskvos vals-
tybiniu simfoniniu orkestru, taip 
pat grojo su Lietuvos kameriniu, 
Klaipėdos kameriniu, Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu orkestrais, o jo 
scenos partnerių sąraše daug iškilių 
atlikėjų. Pianistas yra įrašęs keletą 
kompaktinių plokštelių, tarp kurių 
minėtinos „Laiškai iš praeities. Žydų 
dainos“ (su Rafailu Karpiu, 2012 m.) 
ir autorinė plokštelė (2011 m.), ku-
rią sudaro J.S. Bacho, L. van Beetho-
veno ir A. Skriabino kūriniai. 

Kovo 15 d. Paliesiuje lankysis 
džiazo pianistas ir kompozitorius 
Egidijus Buožis. Jo repertuaras itin 
platus – nuo gerai žinomų džiazo 
standartų iki originalių šiuolaiki-
nio džiazo kompozicijų su bibopo, 

hardbopo, cool, fusion, etnodžiazo 
ir acid džiazo elementais. Atlikėjo 
biografijoje – daugybė solo kon-
certų, taip pat koncertai su Lietu-
vos valstybiniu simfoniniu, Lietu-
vos kameriniu orkestrais. Atlikėjas 
sėkmingai bendradarbiauja su Lie-
tuvos ir pasaulinio garso džiazo 
žvaigždėmis, tokiomis kaip Petras 
Vyšniauskas, Vytautas Sondeckis, Al 
Di Meola, Xavieras Desandre’as Na-
varre’as, Domingo Patricio ir kt. Šio 
bendradarbiavimo vaisiai yra muzi-
kos albumai „At First Sight“ (2005), 

„Spontanica“ (2007), „ONE“ (2011), 
„Pictures“ (2015), „Labyrinth“ (2019).

Kovo 21 d. dvaro koncertų salę 
užlies įspūdingo džiazo kvarteto 
RELA(X) garsai. Į ansamblį su-
sibūrė vieni ryškiausių šių dienų 
Lietuvos muzikų: Robertas Beina-
ris (obojus), Edvardas Kuleševičius 
(klarnetas), Arkadijus Gotesma-
nas (mušamieji), Jievaras Jasinskis 
(trombonas). Unikalias programas 

rengianti džiazo ir improvizacinės 
muzikos scenos žvaigždė Arkadijus 
Gotesmanas apdovanotas už nuo-
pelnus Lietuvos džiazui bei Birš-
tono džiazo festivalio Didžiuoju 
prizu (2018). Edvardas Kuleševičius 

– daugkartinis J. Pakalnio pučia-
mųjų ir mušamųjų instrumentų 
konkurso laureatas, su Lietuvos ka-
riuomenės orkestru laimėjęs Grand 
Prix tarptautiniame pučiamųjų or-
kestrų čempionate, grojantis įvai-
riuose ansambliuose, tokiuose 
kaip „Vilniaus klarnetai“, „Musica 
humana“ ir kt. Prof. dr. Robertas 
Beinaris – „Musica humana“ meno 
vadovas, įvairių svarbių pučiamųjų 
instrumentų ir konkursų sumany-
tojas ir vadovas, grojęs su Toska-
nos, Tirolio Insbruko, Lvovo, Kijevo, 
Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos valsty-
biniu simfoniniais orkestrais, Lietuvos, 
Šv. Kristoforo kameriniais orkestrais, 
Hundisburgo tarptautinės akade-
mijos orkestru, „Kremerata Baltica“, 

„Camerata Klaipėda“, „Banchetto 
musicale“ ir kt., koncertavęs beveik 
visame pasaulyje, 2014 m. įtrauktas į 

„Buffet Group“ (Prancūzija) medinių 
pučiamųjų instrumentų firmos žy-
miausių obojininkų sąrašą. Trom-
bonininkas, aranžuotojas ir kompo-
zitorius Jievaras Jasinskis įvairiems 
orkestrams, grupėms ir LRT muzi-
kiniams projektams aranžavo bei 
orkestravo daugiau kaip 1500 dainų 
ir koncertinių programų. Atlikėjas 
įkūrė grupę „Reinless“, kolektyvą 

„Lithuanian JJazz ensemble“, ku-
riam kartu su kitais kompozitoriais 
kuria muziką, taip pat sukūrė mu-
ziką įvairiems projektams („Istori-
nis kadras“, „Džiazolendas“ ir kt.), 
kūrinių ansambliams („No one’s 
suit“, „Dedikacija Česlovui Milo-
šui“ ir kt.). 2018 m. tapo Kauno 
bigbendo vyriausiuoju dirigentu 
ir meno vadovu.

Paliesiaus dvaro inf.

Anonsai

Domenico Nordio P. Dal prato n uotr . i š  LVSO archyvo
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Visa apimantis credo
Choro „Jauna muzika“ 30-mečio koncertas Nacionalinėje filharmonijoje

M u z i k a

Monika Sokaitė

Kas nutiko per pastaruosius 30 
metų? Baltijos kelias, atkurta ne-
priklausomybė, priimta Respubli-
kos Konstitucija, įstota į NATO bei 
ES ir t.t. Lietuva šiandien – Europos 
ir pasaulio dalis. Tikriausiai vienas 
svarbiausių mūsų laimėjimų – Lietu-
vos piliečių karta, gimusi ir subren-
dusi nepriklausomybėje. Tai laisvės 
karta, jos vardai skamba garsiausiose 
pasaulio senose ir arenose, jų kūryba 
ir pasiekti rezultatai įkvepia. Tokiame 
kontekste susikūrė, užaugo ir su-
brendo vienas žymiausių Lietuvos 
muzikinių kolektyvų – Vilniaus 
miesto savivaldybės kamerinis cho-
ras „Jauna muzika“. 1989 m. įkur-
tas dirigento ir kompozitoriaus Re-
migijaus Merkelio bei direktoriaus 
Algimanto Gurevičiaus, šiandien 
choras klesti vadovaujamas Nacio-
nalinės premijos laureato, dirigento, 
kompozitoriaus ir pedagogo Vaclovo 
Augustino. 1990–1996 m. kolektyvas 
įsitvirtino Europos chorų kontekste, 
dalyvavo daugybėje tarptautinių 
konkursų, parvežė į Lietuvą Euro-
pos chorų Grand Prix ir neužmigęs 
ant laurų tęsė profesionalios chori-
nės muzikos sklaidą tėvynėje ir už 
jos ribų, suteikdamas galimybių to-
bulėti tiek jauniems dainininkams, 
tiek choro dirigentams ir netgi jau-
niesiems kompozitoriams. 

Vilniaus kultūriniame gyvenime 
„Jauna muzika“ užima ypatingą 
vietą. Ištikimiausiems koncertų 
lankytojams jau sunku įsivaizduoti, 
kaip praleisti Kalėdas ar Velykas be 
koncerto Šv. Kotrynos bažnyčioje, 
kurioje kiekvieną sezoną skamba 
specialiai didžiosioms šventėms 
parengtos programos, kasmet ki-
tokios, visada subtilios ir koncep-
tualiai išplėtotos, skleidžiančios 
užkoduotą vertybinę žinutę. Choro 
garsas, scenos kultūra, repertuaras, 
vizualika, netgi koncertų nuotrau-
kos kuria savotišką „Jaunos muzikos“ 
kanoną, savaime aišku, paženklintą 
jų vadovo stiliaus bei skonio. Ir šis 
reiškinys jau kuris laikas yra vienas iš 
skiriamųjų Vilniaus miesto muziki-
nių veidų. Choro, kaip instrumento, 
jėga yra vienybė ir žmonių susitelki-
mas, tačiau intelektualus kiekvieno 
choristo, kaip individo, žvilgsnis ku-
ria jau kitą partitūros suvokimo di-
mensiją, kuri koncerte „išsiunčiama“ 
klausytojams. „Jauna muzika“ – ne-
paprastas kolektyvas, kuriame darbas 
vyksta ne dėl „etato“, jis suburtas iš 
asmenybių, kurios reiškiasi kultūri-
niame lauke ir sugeba atiduoti dalį 
laiko ir tikėjimo dainavimui šiame 
chore. Manau, tai yra viena didžiau-
sių kolektyvo stiprybių – atsidavimas 
bendram tikslui, muzikinei misijai. 

Pagrindinis šio jubiliejinio choro 
sezono akcentas buvo pažymėtas 
koncertu Nacionalinėje filharmo-
nijoje. Tamsų ir lietingą vasario 
26-osios vakarą salėje skambėjo 

rimties ir susikaupimo programa 
„Credo. Te Deum“. Apie pirmos pro-
gramos dalies idėją choro vadovas 
V. Augustinas sakė: „Mintį pakišo 
Donato Zakaro kūrinys, kuris jau 
seniai gulėjo mano stalčiuje ir laukė 
progos būti atliktas. O vėliau supra-
tau, kad aplink jį gali formuotis viso 
koncerto koncepcija. Viena, Nicolas 
Gombert’o ir Franko Martino „Credo“ 
yra mano mėgstamiausių kūrinių są-
raše, antra – jie žymi tam tikrus choro 
istorijos etapus, trečia – tikėjimas ir 
pasitikėjimas yra mano pasaulėžiū-
ros ašis.“ 

Pirmoji koncerto pusė sumaniai 
atskleidė platų credo kontekstą nuo 
Renesanso iki šių dienų. Vakaras pra-
dėtas Flandrijoje gimusio Gombert’o 

„Credo“. Matyt, dėl svarbios sukakties 
ir didelės scenos išprovokuoto jau-
dulio choras skambėjo kiek neužti-
krintai garso spalvos prasme, buvo 
girdimas kimus tembras, visiškai 
nebūdingas „Jaunai muzikai“, tačiau 
įsidainavus antifoninės linijos po tru-
putį suskambo skaidriau ir atskleidė 
sudėtingą vėlyvosios polifonijos sti-
liaus peripetijų grožį. Bravo Povilui 
Vanžodžiui už solo! 

Modernūs muzikinės kalbos ele-
mentai, dinamiška dramaturgija, 
homofonijos ir polifonijos miksas 
1972 m. sukomponuotame produk-
tyvaus suomių kūrėjo Einojuhani 
Rautavaaros „Credo“ įtikino, bet 
gilaus įspūdžio nepaliko. Atrodė, 
kad kompozicija energijos prasme 
neturėjo ryšio su publika ir atlikė-
jais. Priešingai nei šveicaro Franko 
Martino „Credo“ iš Mišių dvigu-
bam chorui. Atlikdama šį kūrinį 

„Jauna muzika“ jau buvo „įsidai-
navusi“, gražiai išvinguriavo visas 
melodines subtilybes, artikuliacijų 
raiška skambėjo įtaigiai, dirigento 
parinkta interpretacija ir choro pa-
gavumas stulbino. 

„Chorvedžių kūrybinė veikla gali 
būti dvejopai vertinama. Viena ver-
tus, jie vadovauja chorams <…>, 
antra vertus, nemažai chorvedžių 
greta praktinės choro dirigento (at-
likėjiškos) veiklos užsiima ir kom-
ponavimu. Įvairiais laikotarpiais 
chorvedžiai buvo iš aktyviausiai 
kuriančiųjų.“ Tai citata iš dr. Lino 
Balandžio disertacijos „Choras ka-
talikų bažnyčioje“, kurioje dėmesys 
skiriamas chorvedžių-kompozito-
rių veiklai ir kūrybos ypatumams, 
kurie kaip atskira sritis yra mažai 
tyrinėti. Ši citata tinka nusakant 
ir Donato Zakaro kelią į kūrybą. 
Studijuodamas LMTA chorvedybą, 
kurti jis pradėjo antrame kurse 
(1999 m. sukūrė pirmąją kompo-
ziciją „Missa brevis“) ir šiuo metu 
yra įsitvirtinęs kaip ryškus chori-
nės muzikos kompozitorius, su-
komponavęs ne vieną įsimintiną 
opusą, dažnai atliekamą Lietuvos 
ir užsienio kolektyvų, pelnęs Lietuvos 
kompozitorių sąjungos M.K. Čiurlio-
nio premiją. Be dirigavimo ir kompo-
zicijos studijų, Zakaras daug metų 

praleido „Jaunoje muzikoje“ kaip 
choristas, tad nenuostabu, jog tris-
dešimtmetį minintis choras savo 
jubiliejiniame koncerte pasirinko 
atlikti Zakaro „Credo“ dviem so-
pranams, dvigubam chorui, var-
gonams ir perkusijai. Po premjeros 
kompozitorius sakė: „Komponuo-
damas „Credo“ nesitikėjau, kad 
taip pasiseks ir jį atliks tikriausiai 
geriausias Lietuvos choras „Jauna 
muzika“, ir dar tokia gražia proga, 
Nacionalinėje filharmonijoje. Kū-
rinį rašiau Virginijos Junevičienės 
užsakymu Marijampolėje rengia-
mam XIII Tarptautiniam sakralinės 
muzikos festivaliui „Džiūgaukim... 
Aleliuja“. Prisipažinsiu, rašydamas 
kūrinį maniau, kad jį atliks mėgėjų 
chorai, todėl stengiausi nenaudoti 
labai sudėtingos faktūros, ritmikos 
ir intonacijų. Kai kuriose vietose 
numačiau atlikėjams leisti pailsėti. 
Balsų tesitūra taip pat nėra labai 
aukšta, išskyrus sopranų solo par-
tijas, kurios reikalauja aukščiausios 
vokalo kokybės ir profesionalumo. 
Vargonų ir perkusijos partijos nėra 
sudėtingos, bet joms taip pat reikia 
tikslumo ir susiklausymo. Manau, 
šį vakarą vargonininkui Rimvydui 
Mitkui ir perkusininkui Tomui Ku-
likauskui pavyko nepriekaištingai ir 
muzikaliai atlikti partitūrą. Tik vieno 
dalyko kurdamas nenumačiau: kad 
bus sunku įgyvendinti sumanymą 
panaudoti dvigubą mišrų chorą. 
Todėl kūrinys minėtame festivalyje 
ir ilgą laiką po to nebuvo atliktas.“ 

Iš tiesų, Zakaro „Credo“ skambėjo 
lengvai, jautėsi, kad chorinės parti-
jos parašytos tikro meistro, kuris iš 
anksto puikiai žino, kokio nori rezul-
tato, ir moka jį pasiekti be atlikėjiškų 
problemų. Vargonų ir perkusijos an-
samblis taip pat veikė puikiai. Per-
kusininkas T. Kulikauskas dar sykį 
įrodė savo meistriškumą ir gebėjimą 
natūraliai įsilieti į bet kokį ansamblį. 
Autorius atlikimą komentavo teigia-
mai: „Įspūdžiai po premjeros geri, 
atlikėjams ir klausytojams patiko, 
žmonės sakė, kad muzika graži ir 
paveiki, o tai man svarbiausia“, – 
tačiau mano nuomone, solisčių 

Ievos Gaidamavičiūtės ir Ievos Sko-
rubskaitės duetas nebuvo idealus. 
I. Gaidamavičiūtė per visą kūrinį 
buvo lyg išsigandusi, įsitempusi, 
aukštos natos išbalansavo ansamblį, 
o skambesio stabilumo stoka trukdė 
ir I. Skorubskaitei, ir klausytojams 
suvokti šią muziką. 

Po kiekvienos ryškaus kūrėjo 
premjeros norisi jų pasiteirauti, ko 
reikia šiuolaikiniam kūrėjui, kad jis 
būtų pastebėtas chorinės muzikos 
pasaulyje. Kokios pastaruoju metu 
vyrauja tendencijos, kas jam pačiam 
svarbu kuriant ir klausant? Zakaras 
teigia: „Manau, kad daugelis muzi-
kos kūrėjų pastaruoju metu buvo 
suklaidinti. Jie nepaprastai daug 
laiko skyrė visokioms kompona-
vimo sistemoms, siekė partitūros 
ir muzikinės kalbos sudėtingumo, 
netgi ignoravo atlikėjus ir publiką. 
Žinoma, gali būti ir toks kelias, kū-
ryba ir yra įdomi todėl, kad ji įvai-
riapusė, daugiabriaunė. Į grožį ir jo 
suvokimą taip pat gali būti įvairių 
požiūrių ir skonių. Man atrodo, kad 
dauguma žmonių turi įprastą gro-
žio sampratą. Jų akį traukia jūra, 
graži gėlė, lauže ar židinyje liepsno-
janti ugnis ir t.t. Muzikai lengviau-
sia, bet kartu ir sunkiausia, išsiskirti 
grožiu. Graži melodija, harmonija 
klausantis teikia malonumą. Man 
labai svarbu, ar klausytojas, vieną 
kartą pasiklausęs kūrinio, nori jį 
išgirsti dar kartą. Žinoma, muzika 
gali būti negraži, bet čia tikriausiai 
turi būti toks specialus sumanymas 
ir to prasmė. Man atrodo natūralu, 
kad vienus gražiausių kūrinių rašo 
chorvedžiai-kompozitoriai. Jie ge-
riausiai pažįsta choro galimybes, 
faktūrą, raiškos priemones. Žinoma, 
chorui puikiausiai kuria ir niekada 
nedainavę chore kompozitoriai, iš-
manantys savo amatą.“ 

„Jaunos muzikos“ vakarą užbaigė 
monumentalus Arvo Pärto „Te 
Deum“, atliktas su Lietuvos kameri-
niu orkestru, preparuotu fortepijonu 
(Vaida Eidukaitytė-Storastienė) bei 
įrašu, diriguojant V. Augustinui. Tai 
buvo tarsi kolektyvo įdirbio ir idėjų 
apibendrinimas, atskleidžiantis 

pamatines tikėjimo ir šiuolaikinio 
žmogaus sintezės detales, palietęs 
klausytojus ir ilgam įstrigęs jų at-
mintyje kaip vienas gražiausių šio 
koncertinio sezono įspūdžių.

Prisimindamas choro susikū-
rimą dirigentas V. Augustinas sakė: 

„Nors nebuvau prie pačių choro iš-
takų, stebėjau tai iš šalies ir labai su-
sidomėjęs. Dabar man atrodo, kad 
tai buvo ne iki galo suvokta jaudi-
nanti jaunatviška avantiūra. Mes 
labai menkai žinojome apie tarp-
tautinį chorinį gyvenimą, naujausią 
repertuarą, apie šiuolaikinę chor-
vedybos praktiką ir teoriją, žodžiu, 
darėme šuolį, tik nežinojome, kur 
nusileisime ir ar nusileisime apskri-
tai. Bet jautėme, kad tuometiniame 
choriniame gyvenime kažkas yra 
negerai, ir mėginome daryti ge-
riau.“ Atrodo, tikslas pasiektas ir 
šiandien „Jauna muzika“ iš jauna-
tviškos avantiūros evoliucionavo 
į itin vertinamą kolektyvą, repre-
zentuojantį Lietuvos muzikinį gy-
venimą aukščiausiu lygiu. 

Pabaigai reikėtų pridurti, kad, be 
stipraus meninio pagrindo, kolek-
tyvo sėkme nuolat rūpinasi ilga-
metė direktorė Salomėja Jonynaitė 
ir vadybininkė Ingrida Alonderė, 
dėl kurių kartais nematomo darbo 
choras įgyvendina įvairiausius mu-
zikinius tikslus ir idėjas. Šiais me-
tais choro dar laukia daug muziki-
nių staigmenų, apie kurias užsiminė 
ir pats vadovas. Tai prestižinio fes-
tivalio „Imago Dei“ Kremse (Aus-
trija) atidarymas kovo 20 d.; vely-
kinis koncertas balandžio 13 d. „Iš 
tamsos į šviesą“ kartu su „Mettis“ 
kvartetu (skambės Johno Tavenerio, 
Vidmanto Bartulio ir Maxo Richte-
rio kūriniai), kasmetinis jaudinan-
tis jaunųjų kompozitorių kūrinių 
chorui konkursas „Vox juventutis“, 
rugsėjį Klaipėdoje ir Vilniuje ro-
doma Ricardo Llorcos opera „The 
Empty Hours“, lapkritį programos 

„Naktės“ su grupe „Merope“ gas-
trolės Belgijoje ir Olandijoje. Valio 
choristams, valio vadovui, valio ko-
mandai! Tegu muzika visada išlieka 
jūsų credo ir bendras tikslas!

D. Matv ejevo n uotr .„Jauna muzika“, dirigentas Vaclovas Augustinas
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Dedikacija įprasmintas koncertas
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir smuikininkės Rusnės Mataitytės koncertas Nacionalinėje filharmonijoje

M u z i k a

Algirdas Klova

Šiemet Vilniaus knygų mugėje 
(vasario 20–23 d.) Lietuvos gre-
tutinių teisių asociacijos AGATA 
jau šeštą kartą surengta Muzikos 
salė sujungė gausybę įvairiausių 
žanrų Lietuvos muzikantų. Ir ko 
tik čia nebuvo: blaškėsi popmu-
zikos atlikėjai, siautėjo jaunimėlis, 
oriai vaikštinėjo džiazo muzikantai, 
diskutavo klasikai, pagarbiai šmė-
žavo alternatyvininkai. Skambėjo 
devynios galybės muzikos. Ir nors 
spaudoje bei AGATA puslapiuose 
minėtos tik dešimt Muzikos salėje 
pristatytų premjerų, iš tikrųjų jų 
buvo kur kas daugiau. Kai kurios 
jų net nepateko į sąrašus. Štai ir 
šių eilučių autorius „Muzikos zo-
nos“ stende pristatė naujausią savo 
solo albumą „Versmės tėkmė“, ku-
riame savo muziką groju visiškai 
vienas, o elektroniniais efektais 
man padeda garsus muzikas Phi-
las Vonas. Netikėtumų buvo daug. 
Teko sutikti labai daug gerų, seniai 
pažįstamų muzikantų, apie kurių 
dalyvavimą iš anksto net girdėti ne-
teko. O kaip malonu gauti dovanų 

Vytautė Markeliūnienė 

Kai pasirenki šeštadienio vakarą 
praleisti Nacionalinės filharmoni-
jos salėje ir pasiklausyti simfoni-
nės muzikos, ko gero, svarbiausiu 
motyvu tampa koncerto programa. 
Ne mažiau svarbiu – atlikėjai (so-
listai, dirigentai). O kadangi filhar-
monija pirmiausia yra ir Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro 
namai, kaskart eini į šio orkestro 
koncertą norėdamas išgirsti jo in-
terpretacinės kaitros, techninės ir 
meninės temperatūros bei kūry-
binio proceso būties paliudijimą. 
Ir tasai klausymosi procesas, nors 
ir atsikartojantis dažną šeštadienį, 
geba įtraukti į nerutinišką kūrybi-
nio vyksmo patirtį, kokią ir gali pa-
siūlyti „gyvas“ koncertas. Ir to pa-
kanka, kartais netgi su kaupu. 

Vasario 29 d. vykęs vakaras, kaip 
ir bemaž visi filharmonijos kon-
certai, turėjo pavadinimą („Gyve-
nimo simfonija“), nors, manding, 
tai tiesiog buvo normalus akademi-
nis koncertas su svarbia dedikacija. 
Galima suvokti, kad literatūriniai ar 
teatrališki pavadinimai turi prasmę 
kalbant apie vaikams skirtas pro-
gramas, o akademiniai klasikiniai 
koncertai galėtų gyvuoti ir be tų 
literatūrinių „apykaklių“, kurios 
dažniausiai tampa tarytum kokiu 
prielipu. 

Koncertą pradėjo Ferenco Liszto 
simfoninė poema „Nuo lopšio iki 
kapo“, S. 107, tą vakarą dedikuota 
prieš metus Amžinybėn išėjusiam 
latvių aktoriui, režisieriui, Latvijos 
nacionalinės operos generaliniam 
direktoriui Andrejui Žagarui. At-
mintyje iškyla daugybė šios asme-
nybės nuveiktų darbų, gebėjimas 
įžiebti kaitrias menines ugnis, pa-
sitelkiant latvių, lietuvių atlikėjus, 
pastūmėjant juos tarptautinio dis-
kurso link. Muzikinis teatras A. Ža-
garui buvo tarytum tėvynė, kurios 
piliečiais prasmingai rūpintis jis tie-
siog jautė malonumą. Ta proga siū-
lyčiau darkart atsiversti prieš metus 
rašytą muzikologės Jūratės Katinai-
tės in memoriam „Sudie, azartiška-
sis Rygos Maestro!“ („7 meno die-
nos“, 2019 03 08, Nr. 10), aprėpiantį 
jo išraiškingą veiklos matmenį. 

Tauru, kad A. Žagaras buvo pri-
simintas. Šia proga skambėjusi 
Liszto simfoninė poema derėjo 
prie dedikacijos ne tik vidiniu tu-
riniu, poetine idėja, bet ir tuo, kad 
suskambo toji Liszto kūrybos sti-
listinė priegaidė, kuri gerokai re-
čiau atsiveria mūsų klausytojams, 
dažniausiai siejantiems šį kompo-
zitorių su ugningu ir efektingu vir-
tuoziškumu. Rečitatyvai, unisonai, 
kameriškumas – kaip tik šie muzi-
kinės raiškos parametrai, regis, la-
biausiai sutelkė dirigentą Modestą 
Pitrėną ir jo diriguojamą orkestrą. 

Ir jie savaip įdomiai subendravar-
diklino abi pirmoje koncerto da-
lyje interpretuotas partitūras, nes 
iškart po Liszto skambėjęs Bélos 
Bartóko Pirmasis koncertas smui-
kui ir orkestrui, nors stilistiškai 
priklausantis jau kitam arealui, rė-
mėsi irgi kameriško skambėjimo iš-
tekliais, deklamaciniais soluojančio 
smuiko ir orkestro grupių dialogais, 
ryškiu unisonų daugiareikšmiš-
kumu. Solo partiją griežė smuiki-
ninkė Rusnė Mataitytė, sukaupusi 
didžiulę kamerinės muzikos patirtį 

su fortepijoniniu trio „Kaskados“. Ir 
būtent šioji patirtis itin veiksmingai 
sąveikavo su Bartóko muzikos dva-
sia, kuriai svarbesnė intymi, o ne 
atvirai koncertiška išraiška. Smui-
kininkės ir dirigento dialogas klos-
tėsi vedamas artimų prioritetų, tarp 
kurių pirmumą įgijo trapių detalių 
vėriniai ir jų jungtys. O sodresnė, 
tembriškai aktyvesnė muzikos 
raiška driekėsi nuosaikiau. 

Antroje koncerto dalyje, orkes-
trui griežiant Antoníno Dvořáko 
Septintąją simfoniją d-moll, atsivėrė 

Muzikos salėje pasidairius
Įspūdžiai iš Knygų mugės

galingi garsų srautai, kartais gal 
pernelyg dinaminiu požiūriu su-
vienodinantys kulminacijas. Vis 
dėlto populiarioji čekų kompozi-
toriaus partitūra nestokojo spalvų, 
emocijų, žanriškųjų pradų įtaigos, 
prie kurios labai subtiliai prisidėjo 
disciplinuotas pučiamųjų instru-
mentų skambesys. O kūrinio sėkmę, 
ko gero, lėmė tai, kad ir dirigentas 
M. Pitrėnas, ir orkestrantai neabe-
jotinai yra nuoširdūs Dvořáko mu-
zikos gerbėjai. 

naujausią „Baltojo kiro“ vinilo plokš-
telę su miela dedikacija – „Mylimam 
mokytojui“! Esu dėkingas mėgsta-
mam dainininkui ir jo grupei. Labai 
džiaugiuosi gavęs naująjį gražiosios 
ir originaliosios Petunijos CD. 

Pasiklausius „Ojibo Afrobeat“ 
kompaktinės plokštelės „Ojibo-
land“ arba „Reinless“ albumo „434“, 
sunku net patikėti, kad čia groja 
Lietuvos muzikantai. Ypatingas 
dėmesys nukrypo į kolegės kom-
pozitorės Zitos Bružaitės padova-
notą natų rinkinį ir CD „Penktame 
aukšte“, o jame dainuoja pati au-
torė – šių metų Nacionalinės premi-
jos laureatė. Čia tiek gėrio ir grožio, 
kad jo visai Lietuvai užtektų ilgam. 
Žinoma, negaliu nepasidžiaugti ir 
kitais gautais, išsikeistais ar įsigy-
tais leidiniais – Vyčio Nivinsko ir 
grupės „CinAmono“ vinilo plokš-
tele, Sauliaus Petreikio ir jo orkestro 
plokštele „Sekma Ryta“, Domanto 
Razausko vinilu su puikia dedika-
cija, ką tik išleistu Romo Lileikio 
ir Audriaus Balsio vinilu „Evange-
lija nuo Romo“ (su dedikacija apie 
šaknis rūsy), sugebėjusiu priminti 
tuos, kurių nebėra, dėkingas „Mi-
nistry of Echology“ už plokštelę 

„Mixed Feelings“, „Redscale“ už 
vinilą, Lainiui už „Širdį“, Šarūnui 
Mačiuliui už „Traukinį“, Gintau-
tui Gascevičiui už „Oneirologiją“ 
ir daugeliui kitų, kurių muziką dar 
perklausysiu.

Kas gi buvo įdomiausia, kokie 
stendai išradingiausiai papuošti, 
kas sutraukė daugiausiai žiūrovų? 
Turbūt pirmą kartą Muzikos salėje 
pamačiau žmonių eiles. Jos driekėsi 
prie Andriaus Mamontovo, Moni-
kos Linkytės, „Bix“ stendų, nuolat 
apgulti buvo vinilininkai, Remigi-
jaus Ruokio televizinis stendas. Beje, 
šiemet, ko gero, vinilinės plokštelės 
buvo perkamiausia prekė, ir ne pa-
slaptis, kad jas jau išleido beveik visi 
mūsų muzikantai – nuo jauniausio 
iki vyriausio, nors tai daryti dabar 
brangoka. Klausytojus viliojo kaip 
kas išmanė – lipdukais, ženkliukais, 
bukletukais, saldainiais, sausainiais, 
net šakočiais. Greta to buvo atkreip-
tas dėmesys ir į autorių teisių pro-
blemas. „Sutaro“ stendas puikavosi 
šūkiu „Aš nevagiu muzikos!“ Eilinį 
kartą šiek tiek suabejojau dėl an-
trojo aukšto – ten visą laiką buvo 
tuštoka, nors jame galėjai rasti labai 
neprastų dalykų. 

Koncertai didžiojoje scenoje šie-
met nebuvo labai ilgi ir jų nebuvo 
labai daug. Gal todėl lengviau juos 
atsiminti. Ypač patiko Gintauto 
Gascevičiaus „Oneirologija“ ir jo 
grojimas užrištomis akimis, aktorių 
vaidyba scenoje, elektroniniai efek-
tai. Buvo labai gerai. O štai Lietuvos 
kamerinis orkestras girdėjosi pras-
tokai, manau, tai įgarsinimo pro-
blema. Labai jau daug elektronikos 
buvo A. Mamontovo pasirodyme. 
Gal tokia idėja? Beje, labai patiko 
Palangos pučiamųjų orkestras – 
naujas vėjas, naujas garsas. Labai 
džiaugiausi puikiu „Ojibo Afrobeat“ 
kolektyvo pasirodymu. Tokios sti-
listikos ir tokio lygio kolektyvų Lie-
tuvoje, ko gero, dar nesame turėję.

Žinoma, tradiciškai atidarymo 
akcentu tapo AGATA klausomiau-
sių 2019 metų įrašų ir albumų apdo-
vanojimai. Apdovanoti lietuviškos 
muzikos atlikėjai, kurių kūryba dau-
giausia skambėjo įvairiose klausy-
mosi platformose. Apdovanojimus 
pradėjo Lietuvos kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkauskas pabrėžda-
mas, kad mūsų valstybės atgimimas 
susijęs ne tik su laisvu žodžiu, knyga, 
bet ir su muzika.

Beje, muzikos netrūko ir kitoje – 
Lietuvos kultūros centrų – salėje. 
Vilniaus knygų mugėje ji buvo įsi-
kūrusi pirmą kartą. Čia visas ketu-
rias dienas taip pat stovėjo scena ir 
skambėjo muzika. Lietuvos kultū-
ros centrų salė tapo šokančia, dai-
nuojančia ir bendraujančia erdve, 
pristatančia visuomenei aktyvią 
ir įdomią mūsų miestų ir mieste-
lių kultūrinę veiklą. Lankytojams 
buvo parengta itin spalvinga pro-
grama – vyko susitikimai, įtrau-
kiančios diskusijos, gyvo garso 
koncertai, pasirodymus surengė per 
50 profesionalaus ir mėgėjų meno 
kolektyvų, iš viso scenoje pasirodė 
daugiau kaip 800 atlikėjų. Ir šių ei-
lučių autorius ten pristatė tarptau-
tinį instrumentinio folkloro festi-
valį „Griežynė“. Ta proga su Arūnu 
Luniu grojome festivalio himnu ta-
pusią liaudies melodiją, o būsimieji 
Lietuvos atstovai „Ratilai“ pagrojo 
dar keletą liaudies kūrinėlių. 

Beje, šios salės antrame aukšte 
kai kurios kompanijos demons-
travo ir savo garso atkūrimo gali-
mybes. Kas Muzikos salėje bus ki-
tąmet – pamatysime.

D. Matv ejevo n uotr .Rusnė Mataitytė, Modestas Pitrėnas ir LNSO 
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Sustabdyti prievartos ratą
Pokalbis su Nazha Harb

Ramunė Balevičiūtė

Sausio mėnesį Lietuvoje viešėjo 
dramos terapeutė, mokytoja ir ak-
torė iš Libano Nazha Harb. Ji da-
lyvavo menų agentūros „Artscape“ 
įgyvendinamame taikomojo teatro 
projekte BATS (Baltic Applied Theatre 
School). „Šikšnosparniai“ – tai tęstinė 
mokymų programa, truksianti visą 
pirmąjį 2020 m. pusmetį ir apimsianti 
visas tris Baltijos valstybes. Sausį Vil-
niuje, Taline ir Rygoje Nazha Harb 
vedė mokymus scenos menų profe-
sionalų ir edukatorių grupėms, dalijosi 
savo darbo kalėjimuose patirtimi. Su 
Nazha susėdome pasikalbėti apie šio 
darbo specifiką ir prasmę.  

Mūsų pokalbį norėčiau pradėti 
nuo nedidelės provokacijos. 
Kas yra taikomasis teatras – me-
nas ar terapija? 

Kad atsakyčiau į šį klausimą, 
pirma turiu šiek tiek papasakoti 
apie savo praeitį. Mano pirmosios 
studijos – kompiuterių mokslas. 
Kaip programuotoja dirbu aštuo-
nerius metus. Bet tuo pat metu vi-
sada vaidinau ir aktyviai domėjausi 
teatru. Apie 2010 metus pamačiau 
teatro menininkės ir dramos te-
rapijos specialistės Zeinos Dacca-
che sukurtą dokumentinį filmą „12 
piktų libaniečių“. Ji pirmoji visame 
Libano regione pradėjo dirbti kalė-
jimuose. Jos idėja buvo sukurti su 
kaliniais spektaklį. Taigi Zeina, tai-
kydama dramos terapijos metodus, 
devynis mėnesius dirbo kalėjime. Ji 
naudojo asmenines kalinių istorijas 
ir jų pasiūlymus, kaip būtų galima 
keisti įstatymus. Šis darbas ir tapo 
minėto dokumentinio filmo pa-
grindu. Pamačiusi „12 piktų libanie-
čių“ iškart supratau, kad norėčiau 
užsiimti taikomuoju teatru. Buvau 
savo kailiu patyrusi, ką gali tea-
tras. Kai į repeticijas ateidavau po 
darbo biure, scenoje tiesiog atgyda-
vau, įsikraudavau jėgų. Tai buvo ga-
linga transformacija, todėl norėjau, 
kad šią galią pajustų ir kiti. Nors 
tuo metu apie taikomąjį teatrą dar 
nieko nežinojau. Taigi pradėjau do-
mėtis ir Didžiojoje Britanijoje apti-
kau taikomojo teatro magistrantūros 
studijų programą. Suvokiau, kad tai-
komasis teatras yra teatro dalis, tačiau 
sutelkta į konkretų dalyką. Teatro 
technikos, pratimai ir žaidimai skirti 
asmenybės raidai. Taip pat taikoma-
sis teatras prisideda prie socialinės 
ir politinės raidos. Grįžtu prie jūsų 
klausimo – taip, taikomasis teatras 
gali būti menas. Vis dėlto siūlyčiau 
neklijuoti etikečių ir neieškoti pres-
tižiškumo įrodymų. Svarbiausia, kad 
jis turi poveikį visuomenei, padeda 
geriau pažinti save, atsiverti. Taiko-
mojo teatro metodus galima naudoti 
daugelyje sričių, pavyzdžiui, bet ko-
kioje aplinkoje buriant komandą 
(angl. team building). 

Nujautėte, kokia galia slypi 
taikomojo teatro metoduose 
dar prieš pradėdama studi-
juoti. Kaip studijos praplėtė šį 
supratimą? 

Taikomasis teatras – labai plati 
sąvoka. Tarkime, Augusto Boalio 
forumo teatras yra taikomasis tea-
tras, dramos terapija yra taikomasis 
teatras. Bet koks konkrečioje ben-
druomenėje teatro priemonėmis 
įgyvendinamas projektas remiasi 
taikomuoju teatru. Tos bendruome-
nės gali būti socialiai pažeidžiamos – 
tokios kaip kalinių, migrantų, pa-
bėgėlių, prievartą patyrusių moterų. 
Bet kokia bendruomenė, nevisiškai 
integruota į visuomenę, savo viduje 
patiria įtampą, įvairias emocijas, su 
kuriomis negali susitvarkyti. Galų 
gale jos išsiveržia smurtu, destruk-
cija. Tačiau galima dirbti su bet ko-
kia tarpusavyje susijusių žmonių 
grupe. Taikomasis teatras yra ben-
druomenių teatras. Juo siekiama 
paskatinti pokyčius, suteikti dau-
giau galių, sustiprinti sąmonin-
gumą. To dažnai siekia ir „tikrasis“ 
teatras, tačiau taikomasis pokyčiui 
teikia ypatingą reikšmę. Vis dėlto 
reikia pripažinti, kad kartais tenka 
susidurti su taikomojo teatro nu-
vertinimu, kuris remiasi rūšiavimu, 
kas gali kurti meną ir kas – ne. Aš 
netgi džiaugiuosi, kad nuo pat pra-
džių nesimokiau teatro mokykloje, 
nes tuomet būčiau buvusi įrėminta. 
Kai ateini iš šalies, jautiesi atviresnis 
įvairioms galimybėms.

Yra skirtingų taikomojo 
teatro krypčių, bet Jūs pasirin-
kote dirbti būtent kalėjimuose. 
Kodėl? 

Daugelis žmonių nenori net gal-
voti apie kalėjimus ir kalinius. Ka-
lėjimas, kaip institucija, egzistuoja 
visuomenės paraštėse. Žmonės pa-
darė nusikaltimą, taigi jie bus nu-
bausti, ir mes juos pamiršime. Re-
tas kuris pagalvoja, kad po kurio 
laiko tie žmonės grįš į visuomenę. 
Jei jiems nebus suteikta galimybė 
integruotis, jie vėl padarys nusikal-
timą, kurio mes, kaip visuomenė, 
būsime paveikti. Kitas aspektas – 
vyrų kalėjimai. Kalėdami jie gyvena 
izoliuotose bendruomenėse, o kai 
grįžta, tampa dar labiau izoliuoti. 
Jie susiduria su smerkimu, nei-
giamu požiūriu. O patys turi daug 
pykčio, noro keršyti. Jei galime ką 
nors padaryti, kad padėtume jiems 
integruotis, kad sustabdytume tą 
prievartos ratą, turime tai ir daryti. 
Nors dirbti su kaliniais labai sunku.

Su kokiais didžiausiais iššū-
kiais susiduriate dirbdama 
kalėjimuose?

Visų pirma aš esu moteris, vyrų 
kalėjime norinti sukurti teatrą. Kyla 
grėsmė, kad į mane nežiūrės rimtai, 
manys, kad ateinu iš gailesčio. Jiems 
svarbu suprasti, kad ateinu ne iš 

gailesčio. Ir kad nepritariu tam, ką 
jie padarė. Tiesiog žiūriu į juos kaip 
į žmones. Visuomenė juos nubaudė 
už padarytą nusikaltimą, tačiau jai 
nerūpi to priežastys. Galbūt mes, 
kaip visuomenė, iš dalies esame už 
tai atsakingi. Tad savo darbą su-
prantu kaip skolos grąžinimą: pada-
riau nepakankamai, kad priversčiau 
vyriausybę užtikrinti bent minima-
lią gyvenimo kokybę visiems visuo-
menės nariams. Sunkumų kelia ir 
tai, kad aš, kaip prašalaitė, nežinau, 
ką reiškia būti įkalintam. Turiu rasti 
būdą, kaip pasakyti kaliniams, jog 
esu čia ne tam, kad tai sužinočiau. 
Sakau: „Turiu įrankių, kurių keičia-
mąją galią patiriu pati. Norėčiau 
jais pasidalinti su jumis. Ar jums 
tai būtų įdomu?“ Zeina man daug 
padėjo, ji buvo mano mentorė, ly-
dėjo mane į kalėjimus, kol pajutau, 
kad galiu tai daryti viena. Tad dve-
jus metus dirbome drauge, o kitus 
dvejus jau dirbu viena. 

Kitas sunkumas yra tas, kad tenka 
klausytis išties sudėtingų ir skaus-
mingų istorijų. Kai suburi grupę ir 
sukuri jai saugią erdvę, pradedi ka-
linius matyti tiesiog kaip žmones. 
Užsimezga ryšys: mes kalbamės, 
juokaujame. Tada pamirštu apie 
tą skausmą, kurį jie sukėlė kitiems 
žmonėms. Todėl kažkurią akimirką 
turiu sau priminti apie šių žmonių 
sukeltas kančias savo aukoms. Tai 
iš tiesų dilema, svarbu rasti balansą. 
Mes, dirbantys su kaliniais, jų netei-
siname, bet stengiamės padėti grįžti 
į visuomenę. 

Papasakokite apie savo darbo 
procesą.

Jis gana ilgas: su kaliniais dirbu 
nuo penkių iki šešių mėnesių. Ir, re-
gis, laiko vis tiek negana. Procesas 
susideda iš trijų fazių. Pirmoji – 
įžanginiai žaidimai, skirti grupei 
suburti. Antroji – saugios erdvės, 
kurioje galima pasitikėti ir geriau 
pažinti vieniems kitus, sukūrimas. 
Ir trečioji – tai dramos terapija, pa-
dedanti įveikti praeities traumas. 
Labai svarbi užbaigimo procedūra – 
viso nueito kelio refleksija. Tad pro-
ceso nevainikuoja joks spektaklis 
(nors mano mokytoja Zeina kartais 

darbą baigia spektakliu). Dalyviai 
gauna sertifikatą, kuris jiems gali 
padėti siekiant bausmės sutrum-
pinimo arba išankstinio išėjimo į 
laisvę. Tad dalyvauti užsiėmimuose 
kaliniai turi rimtą motyvaciją.

Bet tada jie gali sukčiauti! 
Taip, bet tai – mano darbo dalis. 

Turiu stengtis taip juos sudominti, 
kad jie pamirštų sertifikatą. Nors 
kai kas pasitraukia, o būna ir taip, 
kad žmogus apsimetinėja visus še-
šis mėnesius. Tai man būna sunku 
priimti, pradedu abejoti savimi, 
bet paskui, kai pamatau, kad bent 
keli žmonės iš trisdešimties iš tiesų 
pasikeitė, išmoko reikšti emocijas, 
pakeitė požiūrį, atgaunu tikėjimą. 
Viliuosi, jog išėję į laisvę jie turės 
užtektinai stiprybės, kad vėl nepa-
darytų nusikaltimo. Deja, vyriau-
sybė šiuo požiūriu mažai padeda. 
O mes turėtume bendradarbiauti! 

Ar pati esate kaip nors įsitrau-
kusi į visuomeninius, politi-
nius judėjimus?  

Libane yra daugybė visuo-
meninių organizacijų. Mudvi 
su Zeina bendradarbiaujame su 
Libano dramos terapijos centru 

„Catharsis“. Šis centras teikia dra-
mos terapijos paslaugas marginali-
zuotoms bendruomenėms. Tačiau 
paveikti vyriausybę labai sunku. 
Mūsų šalis turi daugybę problemų 
ir kaliniai tarp jų užima paskutinę 
vietą. Iš pradžių turėjau noro kovoti, 
tapti aktyviste, tačiau vėliau įsitiki-
nau, kad privalau susitelkti į tai, ką 
išmanau geriausiai.

Kokių savybių ir gebėjimų reikia 
specialistui, norinčiam dirbti su 
bendruomenėmis? Ne paslaptis, 
kad laikomasi ir tokio požiūrio, 
jog taikomasis teatras – „antra-
rūšė“ veikla, skirta profesinės 
veiklos spragoms užpildyti. Man 
stebint Jūsų energiją ir užsi-
degimą kyla mintis, kad be šių 
savybių taikomojo teatro speci-
alistas, ko gero, negalėtų nieko 
pasiekti... 

Taip, reikia turėti energijos, 
aistros, kad uždegtum žmones 

dalyvavimo džiaugsmu. Reikia 
būti lyderiu, bet taip pat reikia ži-
noti, kada atsitraukti ir leisti išsi-
rinkti lyderį pačioje grupėje. Tačiau 
svarbu ne tik tai. Labai svarbus ge-
bėjimo dirbti su grupe įgūdis. Jeigu 
neturėsi reikiamų žinių ir gebėjimų, 
kaip dirbti su traumą patyrusiais ar 
patiriančiais žmonėmis, gali dar la-
biau juos sužaloti. Per mūsų sesi-
jas išjudinami dalykai, kurių pa-
sekmes sunku prognozuoti. Turi 
žinoti, kaip elgtis esant tokioms 
situacijoms, negali palikti žmonių 
vienų. Taip pat ne mažiau svarbu 
apsisaugoti pačiam. Darbas to-
kioje aplinkoje neišvengiamai kei-
čia tave patį, tu apsunksti, gali pra-
rasti gyvenimo džiaugsmą. Todėl 
turi dirbti ir su savimi. Be to, kaip 
teatro menininkas, turi peržengti 
savo menines ambicijas, savo ego. 
Dirbant su grupe svarbiausi tampa 
jos, o ne tavo poreikiai. Dirbdamas 
turi išlikti labai budrus, kad išla-
viruotum tarp grupės poreikio ir 
būtinybės apsisaugoti. Turi nuolat 
reflektuoti. Kartais aš atlieku savi-
refleksiją grupės akivaizdoje, kad 
dalyviai suprastų, jog atsiprašymas 
ir savo emocijų analizė nepadaro ta-
vęs silpno. Dar vienas labai svarbus 
dalykas: prieš pradėdamas darbą su 
grupe turi atlikti tyrimą – pažinti 
jų kultūrą, vertybes, poreikius. Ne-
gali į tuos žmones žiūrėti kaip į eg-
zotišką bendruomenę. Ir šis paži-
nimo procesas gali užtrukti labai 
ilgai, kartais net metus.

Minėjote, kad taikomojo teatro 
metodus galima pritaikyti dir-
bant su bet kokia grupe. O ko-
kie elementai galėtų būti ypač 
naudingi spektaklio kūrimo 
procese? 

Taikomasis teatras visų pirma 
išmoko meninę medžiagą kurti iš 
to, kas šiuo metu aktualu kūrybi-
nio proceso dalyviams. Kaip lyde-
ris, tu gali atsinešti idėją, struktūrą, 
bet turi būti labai lankstus. Manau, 
kad taikomojo teatro specialistai ir 
teatro kūrėjai, statantys spektaklius 
teatruose, galėtų bendradarbiauti, 
nes turėtų daug ką vieni kitiems 
pasiūlyti. 

Kokia Jūsų patirtis Baltijos tai-
komojo teatro mokykloje?

Tai buvo nuostabi kelionė, tiek 
daug išmokau! Ypač vertinu šią 
patirtį dėl to, kad man tai visiškai 
kitokia kultūra. Pirmą kartą vedu 
mokymus, o tai dviguba užduotis. 
Viena vertus, su dirbtuvių daly-
viais dirbu kaip su grupe, bet taip 
pat rengiu juos dramos terapeutų 
darbui. Vilniuje, Taline ir Rygoje 
bendravau su skirtingomis grupė-
mis, todėl ir darbas buvo vis kitoks. 
Pažinau žmones ir geriau pažinau 
pati save. 

Nazha Harb veda mokymus lietuvių grupei „Menų spaustuvėje“
A. E ikev ičiūtės  n uotr .
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Jokių iliuzijų
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Abelaras ir Eloiza“

Ieva Tumanovičiūtė

Teatre nyksta romantinių santykių 
tema. Pirštais suskaičiuojami tokie 
spektakliai kaip „Intymūs pokal-
biai“ (rež. Vytautas Rumšas, LNDT, 
2016), „Scenos iš vedybinio gyve-
nimo“ (rež. Rumšas, LNDT, 2019) 
pagal Ingmarą Bergmaną, „Dviese 
sūpuoklėse“ (rež. Ulanbek Baialiev, 
VMT, 2017) ir pan. Be to, ne visų jų 
jausmų subtilumas ir psichologinė 
personažų gelmė atitinka reiklaus 
žiūrovo reikalavimus dėl meninės 
kokybės. Regis, ambicingiems re-
žisieriams meilės ir poros santykių 
tema yra „per smulki“, be to, ke-
lianti pavojų nuslysti į sentimenta-
lumą, klišes, banalybę ir pan., todėl 
neretai ją tyrinėja aktoriai, pasiilgę 
psichologiškai niuansuotų vaidmenų, 
kurių ilgisi ir žiūrovai. Pastaraisiais 
metais nuo teatro nutolęs režisie-
rius Rokas Ramanauskas (pavasa-
riais „In vino“ rengdavęs poezijos 
skaitymus) kartu su aktoriais Po-
vilu Budriu (kadaise su Viktorija 
Kuodyte vaidinusiu subtiliame 
spektaklyje pagal Marguerite Du-
ras pjesę „Muzika 2“, rež. Audronis 
Liuga, 2008) ir Elžbieta Latėnaite 
Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre sukūrė spektaklį „Abelaras 
ir Eloiza“ (premjera vasario 6 d.), 
negailestingai parodantį jausmų 
vietą XXI amžiuje.

Pagal XII a. filosofo ir išsilavinu-
sios to meto moters meilės istoriją 
sukurtame konceptualiame spek-
taklyje siekiama ne tik meilę, bet 
ir patį teatrą išvaduoti nuo iliuzijų. 
Tai daroma maksimaliai priartė-
jant visų pirma prie teatro kūrimo 
buities ir kasdienybės. Spektaklyje 
vyksta repeticija, aktoriai vienas 
kitą vadina tikraisiais vardais, at-
skleidžia profesinę rutiną. Do-
kumentiškumo įspūdį sustiprina 
Dainiaus Liškevičiaus scenografija – 
įprasta repeticijų salė, nekurianti jo-
kios kitos erdvės iliuzijos. Joje svarbus 
dešinėje kabantis didelis veidrodis, 
perkeltine prasme atsuktas į mus.

Per spektaklį aktoriai skaito, aiš-
kinasi, mėgina repetuoti britų dra-
maturgo Ronaldo Duncano (1914–
1982) pjesę-laiškų poemą „Abelaras 
ir Eloiza“ (1961), kuria netiki. Nors 
šiandien laiškų tonas gali atrodyti 
dirbtinai pakylėtas, jie pasakoja 
apie stiprų geismą, aistrą, kūnišką 
kito troškimą – už poetiškų žodžių 
slypi žemiška, išjausta ir išgyventa 
prasmė, atspindinti XX a. žmogaus 
(dar nepraradusio romantizmo 
dvasios ir kartu paveikto tarpu-
kario naktinio gyvenimo laisvės) 
požiūrį. Tačiau šių sudėtingų mei-
lės jausmų spektaklyje nėra. Per-
sonažų žodžius ir jų santykius iš 
šiuolaikinio žmogaus pozicijos 
vertinantiems aktoriams tokia jų 
meilė atrodo neįtikima. Jie atlieka 

aktorinius pratimus, mėgina kurti 
personažus ir mizanscenas. Latė-
naitė apsivelka kostiumą – vienuo-
lės abitą, bet ir jis nepadeda įsijausti. 

„Taip mylėt, kaip mes mylime, skirta 
nedaugeliui“, – rašo Abelaras Eloi-
zai, o spektaklis byloja, kad XXI a. 
taip mylėti neskirta niekam (reži-
sieriaus asistentas dramaturgijai 
Matas Vildžius).

Budrys į Abelaro vaidmenį galėtų 
įsijausti, tačiau Latėnaitė maištauja 
prieš savo aistrą mylimajam atvi-
rai išpažįstančią Eloizą – be aktorių 
konflikto su savo personažais, spek-
taklyje taip pat išryškinama prieš-
tara tarp skirtingos kartos aktorių 
požiūrio į darbą, poros santykius ir 
meilę. Nors nė vienas taip ir neat-
sako, kas ji yra, bet žino, kas nėra.

Kūrėjai griauna žiūrovų lūkes-
čius, spektaklyje apie meilę nepalik-
dami nė vieno romantiško epizodo. 
Vis dėlto, kaip žiūrovas, iki galo vi-
liesi, kad bent vieną akimirką akto-
riai Povilas ir Elžbieta virs Abelaru 
ir Eloiza bei suvaidins svaiginan-
čio jausmo iliuziją, tačiau teišgirsti 
dainos apie meilę karaokę. Kūrinyje 
nepaliekama vietos jokiai iliuzijai, 
pagražinančiai tikrovę ar sustipri-
nančiai įspūdį. Ramanausko reži-
suota pjesė apie meilę virsta spek-
takliu apie netikėjimą ir nusivylimą 
jausmais. Duncano sukurtos Abe-
laro ir Eloizos išpažintys negailes-
tingai išryškina šių dienų žmogus 

emocinį nuovargį ir bejėgystę. Šiuo-
laikinis žmogus kenčia dėl jausmų 
atrofijos, kartu bijodamas būti pa-
tetiškas ir sentimentalus, tarsi tai sa-
vaime prieštarautų intelektualumui, 
pasireiškiančiam šmaikščia ironija ir 
kritiškumu. Ir šį kartą teatras ne už-
liūliuoja romantiška iliuzija, bet rody-
damas save vaidinančius aktorius, ku-
riems dėl išankstinių įsitikinimų apie 
vienas kitą sunku bendrauti, o būti 
kartu nejauku, sąžiningai apnuogina 
tikrovę, kurioje nyksta jausmingumas. 

Spektaklyje nuo teatro ir meilės 
neatsiejama trečioji – moters de-
mistifikacijos tema. Latėnaitė su-
kuria Lietuvos teatre vis dar retai 
matomą šiuolaikinės moters, nie-
kam nenorinčios patikti ir įtikti, 
paveikslą. Repeticijų salėje vilkė-
dama patogius drabužius ji elgiasi 
pabrėžtinai laisvai ir buitiškai: iš-
sikrauna daiktus, suvalgo saldainį, 
išgeria kavos. Ji nebijo sakyti tai, ką 
mano, ir prieštarauti už save vyres-
niam ir labiau patyrusiam kolegai. 
Jos elgesys retkarčiais net šiek tiek 
dirbtinai įžūlus, tarsi profilaktinė 

apsauga nuo galimos įtakos. Kaip 
išsilavinusiai moteriai, jai nepriim-
tinas supaprastintas požiūris į mo-
teris veikėjas ir ji nesibaimina pa-
rodyti savo feministinio požiūrio, 
abejojančio Abelaro ir Eloizos san-
tykiais. Elžbieta ir Povilas pasikeis-
dami apklausia už širmos sėdinčius 
ir kaip šešėliai matomus Abelarą ir 
Eloizą – šiuolaikiniai klausimai vi-
duramžių personažams atveria pra-
rają tarp skirtingų epochų požiūrių.

Technologijų ir nenutrūkstamo 
informacijos srauto paveiktame 
tranzitiniame galios hierarchijų bei 
lyčių vaidmenų laike romantiniai 
santykiai kinta taip pat radikaliai 
kaip ilgų, retų laiškų rašymo pa-
tirtį išstūmęs visą parą trunkantis 
susirašinėjimas trumposiomis ži-
nutėmis. Konceptualus spektaklis 

„Abelaras ir Eloiza“ užčiuopia šiai 
nūdienos tikrovei būdingą jausmų 
bejėgystę ir atrofiją. O spektaklio 
plakato frazę „Esu miręs viskam, 
kas nėra tavimi“ galima perfrazuoti 

„esu miręs (-usi) jausmams, artumui, 
intymumui“. 

Greta Vilnelė

XX a. kino žvaigždė Marilyn Mon-
roe kadaise pasakė: „Duok moteriai 
tinkamus batelius ir ji užkariaus pa-
saulį.“ Batai, kuriuos avime, byloja 
apie tai, kokie esame žmonės: jie 
gali nusakyti mūsų nuotaiką, cha-
rakterį, socialinę padėtį, kartais net 
profesiją. Šiais laikais tai nebema-
dinga, bet anksčiau žmonės siūdin-
davosi batus pagal užsakymą. Tuo-
met prie batų gimimo prisidėdavo 
dar ir batsiuvio gyvenimo istorija. 
Kasdien zulindami, šlapindami ba-
lose ir per lietų, purvindami viso-
kiuose purvynuose, prižiūrėdami ar 
neprižiūrėdami savo batus net ne-
susimąstome: o jeigu jie galėtų kal-
bėti ir papasakotų viską apie mus?

Avėti be pėdkelnių, deginti, ne-
šioti teatre, išgyvenę šeimininkės 
meilės romaną, atsidūrę Niurn-
bergo teisme Magdos Goebbels 
juodi bateliai aukštu kulniuku yra 

„Menų spaustuvės“ jaunųjų meni-
ninkų programos „Atvira erdvė ’19“ 
nugalėtojo Aivaro Miciaus reži-
suoto spektaklio „Juodi bateliai“ 

epicentras. Šie batai, kuriuos perso-
nifikavo aktorės Kamilė Petruškevi-
čiūtė ir Fausta Semionovaitė, ypatingi, 
nes buvo pagaminti iš žmogaus odos 
ir riebalų Aušvico fabrike, o vėliau pa-
tyrė begalę nuotykių, vis keičiantis jų 
savininkams. Jauno režisieriaus dar-
bas, kurio premjera įvyko vasario 20–
21 d. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje 
salėje, paveikė išraiškingų elementų 
gausa ir gaivališku bei komišku po-
žiūriu į makabriškus Antrojo pasau-
linio karo įvykius.

Kurti spektaklį Micius pasirinko 
pagal Sebastiano Majewskio / An-
dreaso Pilgrimo pjesę „Dešinys 
kairys su kulniuku“. Jos siužetas 
spektaklyje pasakojamas du kar-
tus. Pirmoji spektaklio dalis itin 
chaotiška – garsų, šviesų ir riksmų 
mišinyje neįmanoma išgirsti ar su-
prasti, apie ką šneka aktorės; istorija 
neaiški, vyksta nenutrūkstama dis-
koteka, kurioje tranki muzika užgo-
žia aktorių sakomus tekstus. Prasi-
dėjus antrai daliai paaiškėja, kad tai 

tyčinis režisieriaus sumanymas, nes 
vėliau pasitelkdamos skaidres akto-
rės ramiai ir raiškiai išdėsto prieš 
tai prasmės tarsi neturėjusį tekstą. 

Daug pastangų įdėta kuriant 
didingą scenografiją, atitinkan-
čią spektaklio pompastiškumą ir 
makabriškai sarkastišką nuotaiką. 
Nacionalsocialistų simbolis svas-
tika čia paverstas ventiliatoriumi 
ir diskotekos rutuliu. Spektaklyje 
atidengta Lenkijos vėliava salės 
gale tapo ekranu, ant kurio rodo-
mos skaidrės. Kostiumų dizainerė 
Simona Davlidovičiūtė sukūrė bliz-
gučiais puoštus prie bendros links-
mybių atmosferos prisidedančius 
drabužius. Salėje tvyrojusi nuotaika 
visai neatitiko posakio „apie mirtį 
nejuokaujama“, nes čia tokių pokštų 
ir šiurkščių komentarų buvo gau-
sybė, o personažai juos laidė drąsiai 
ir ryžtingai.

Nors spektaklis iš pirmo žvilgs-
nio atrodo įtraukiantis ir žaismin-
gas, įsigilinus į jo esmę jis toks ir 
lieka – įtraukiantis ir žaismingas. 
Vienintelį unikalų elementą – is-
torija pasakojama iš nacių propa-
gandos ministro žmonos Magdos 

Goebbels batelių perspektyvos – pa-
diktuoja pati pjesė. Visa kita atrodo 
motyvacijos ar didesnės prasmės 
neturintys pramoginio pobūdžio 
epizodai, suteikiantys spektakliui 
komiškumo ir paviršutiniškumo. 
Šitai liudija pati spektaklio pra-
džia, kai vienas batelis vaikosi po 
salę kitą ir muša jį šiukšlių maišu, 
pilnu dvispalvių balionų, taip pat ne 
vieną kartą įterptas judesio ir garso 
motyvas „čia čia čia“ ir aiškios prie-
žasties neturinti retkarčiais perdėtai 
pakili nuotaika scenoje. 

Pompastiškas ir manieringas pa-
sakojimas tiek pirmoje, tiek antroje 
spektaklio dalyje nebuvo tolygiai 
įtaigus ir publikos dėmesį pelnė tik 
antroje, ramesnėje dalyje. Iš pirmo-
joje girdimų šūksnių sunku suprasti 
painią istorijos tėkmę, nes iki žiū-
rovų atsklinda tik pavienės frazės ir 
sakinių nuotrupos. Nors antroje da-
lyje tas pats raiškiau aktorių trans-
liuojamas tekstas tampa aktualus 
ir prasmingas, vis dėlto ši pasako-
jimo kartojimo priežastis yra neį-
menama mįslė ir bruka mintį, kad 
tam nebuvo jokio svaraus motyvo. 

Ką batai pasako apie žmogų?
„Juodi bateliai“ „Menų spaustuvėje“

Fausta Semionovaitė ir Kamilė Petruškevičiūtė spektaklyje „Juodi bateliai“
D. Pu ti no  nu ot r.

Povilas Budrys ir Elžbieta Latėnaitė spektaklyje „Abelaras ir Eloiza“
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Nėra žmogaus, nėra svajonės
Marijos Kapajevos paroda „Nuostabi svajonė, nors ir neaiški“ Vilniaus fotografijos galerijoje

F o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

Kai priklausai etninei daugumai, 
lengva negalvoti, kaip jaučiasi ma-
žumos. Ypač rusai – netipiška ma-
žuma, nes mums jie asocijuojasi su 

„didžiąja kaimyne“, o dar neseniai 
būtent jie buvo (okupantų) dau-
guma. Marija Kapajeva yra iš to-
kios mažumos. Užaugusi rusiškame 
Estijos mieste Narvoje, prieš dau-
giau nei dešimt metų persikėlusi į 
daugiatautį Londoną kaip Europos 
Sąjungos šalies pilietė, dabar ir ten 
tapusi nepageidaujama mažuma, 
kurios likimą spręs nepalankiai 
imigrantų atžvilgiu nusiteikusi dau-
guma. Grįžti į Estiją? Ten ji vėl būtų 
okupaciją primenanti mažuma, tad 
ji lieka Londone. Kas bus, tas. To-
dėl 2014–2017 m. jos kurta instalia-
cija apie Narvoje 2010 m. uždarytą 
tekstilės fabriką „Kreenholm“ yra 
ne tik simbolinis grįžimas namo, 
bet ir pamąstymas apie daugumos, 
virtusios praeities iliuzijose užda-
ryta mažuma, būsenas.

Kodėl uždaryta, paaiškina iš po-
kalbių su buvusiomis darbinin-
kėmis (gal ir keliais darbininkais) 
sukurtas citatų montažas, pasako-
jantis kolektyvinio „mes“ istoriją. 
Fabula girdėta, su variacijomis pa-
sakojama visada, kai kalbama apie 
modernizacija pasidžiaugusius 
žmones, kuriuos santvarkos griū-
tis nurašė į užribį. Jie – prie dabar-
ties negalinti prisitaikyti socialinė 
mažuma, kurios daug, gal net ge-
rokai daugiau nei daugumos (ar 
nenustembame pamatę, kokią val-
džią toji „mažuma“ mums išrinko?). 
Taigi: kaip merginos iš kaimų su-
važiavo atstatyti karo sugriauto 
miesto, kaip šauniai dirbo ir links-
minosi bendrabutyje, kokia atsako-
mybė valdyti tiek daug staklių, koks 
sunkus darbas (šalia padėtame dar-
bininkės dienoraštyje – ne tik anek-
dotai apie Brežnevą, bet ir įspūdin-
gas audimo defektų sąrašas) ir kaip 

nyku, kai jo nebeliko, ypač kai tau 
penkiasdešimt penkeri ir naujajai 
ekonomikai esi nereikalinga. Tai 
tas pats dešimtmetis, kai formavosi 

„90-ųjų DNR“, bet MO muziejaus 
parodoje pristatyta tik pasekmė, kai 
vienintelė galimybė išgyventi buvo 
kuo nors prekiauti (prekyba kaip 
nyki išeitis minima ir Kapajevos 
parodoje). O jei ne, jei priklausai 
etninei mažumai, kurios apgyven-
dintą miestą dauguma stengiasi 
aplenkti? Tuomet užsidarai praei-
tyje, kur laimės receptus išrašinėjo 
propaganda. 

Kaip įprasta tokiose parodose, 
menininkė perteikia buvusių gamyklos 
darbininkių požiūrį, transliuoja jį 
mums, nuo tokių patirčių nutolu-
siems parodų lankytojams. Ji 12000 
kartų atspaudžia gamyklos logotipą 
galvodama apie kiekvieną atleistą  
darbuotoją. Pasakodamos, skolin-
damos dienoraščius ir nuotraukas iš 
asmeninio albumo tos moterys įsi-
leidžia mus į savo kasdienybę, o gal 
kažko tikisi, gal tų penkiolikos mi-
nučių šlovės, bet... „Norėčiau galvoti, 
kad mes kažko vertos šiame gyve-
nime, kad paliksime žymę šioje pla-
netoje. Bet sunkiai dirbantys žmo-
nės niekada netampa žvaigždėmis, 
ar ne?“ – sako anonimė menininkei, 
kuri jau yra šiek tiek labiau įžymybė. 
Ir kartu šioji tikriausiai suvokia, nuo 
kokio likimo pabėgo. Juk galėjo būti 
viena iš jų – augdama tekstilės pra-
monės darbuotojų šeimoje, vaikys-
tėje ji kitos profesijos (ir ateities) nė 
neįsivaizdavo. Nusižiūrėjusi į mamą, 
net sukūrė raštą: ant audinio spaus-
dino pilkas peliuko Mikio ir geltonas 
ančiuko Donaldo figūrėles, dėliojo 
taip, kad susidarytų langeliai (raš-
tas nepateko į gamybą, bet parodos 
atidaryme Kapajeva pasirodė iš juo 
dekoruotos medžiagos pasisiūtu si-
jonu). Tad parodoje užkoduota ir 
pačios menininkės (laimei) neišsi-
pildžiusios ateities refleksija.

Atrodo, kad instaliuodama parodą 
ji nostalgiškai rekonstruoja savo 

tautiečių praeitį, kai ateitimi dar 
tikėta. Ar ne šią mintį perteikia 
pavadinimas, pasiskolintas iš „En-
tuziastų maršo“, dainuoto 1940 m. filme 

„Šviesus kelias“? To filmo fragmentus 
menininkė sudūrė su estų šokėjos 
Maarjos Tõnisson performansu 
uždarytoje gamykloje. Du kadrai: 
kairėje šviesiaplaukė audėja (Liu-
bov Orlova) dainuoja prižiūrėdama 
stakles, rišdama nutrūkusius siū-
lus, paskui keliauja į krištolo pil-
nus rūmus atsiimti apdovanojimo 
už stachanovietiškai viršytus pla-
nus; dešinėje jauna mergina, šiaip 
ne taip užsirišusi nepatogią skarelę, 
mėgina atkartoti audėjos judesius 
toje pačioje gamyklos patalpoje. Jos 
veiksmus režisuoja Kapajeva (gir-
dėti jos balsas už kadro). Staklių 
cechas tuščias, liko tiktai kolonos, 
tad tenka paaiškinti, kas, kur ir kaip. 
Mergina atsilieka nuo filmo herojės 
ir tik schematiškai atkartoja jos kūno 
judėjimą tarp staklių, kurių nėra. Bet 
kartais jųdviejų gestai sinchronizuo-
jasi ir įvyksta trumpasis jungimas. 
Gamykla veikė 150 metų, joje dirbo 
kelios tų pačių šeimų kartos ir tai 
juk galėtų tęstis, jei ne...

Bet performansas ir dekons-
truoja iliuziją, apnuogina tiesą, 
kad iš filmo trykštantis entuziaz-
mas – irgi surežisuotas. Nesvarbu, 
kad tai ir šiaip žinome – daina, sta-
klių ir tarp jų išdidžiai vaikštančios, 
jas koreguojančios energingos mo-
ters vaizdas vis tiek paveikia. Kino 
iliuzija ir konstruojama tam, kad 
patikėtum. Skaitant Kapajevos iš 
citatų sukurtą istoriją atrodo, kad 
darbuotojos tikėjo – propagan-
dos ir tikrovės nebeatskirsi. Kad 
sąsaja dar labiau sustiprėtų, fil-
mas įgarsina parodos pavadinimą: 

„Мечта прекрасная / Ещё неясная“ 
(„Nuostabi svajonė, dar neaiški“). 
Cenzūra, nepakentusi neaiškumo, 
vėliau perrašė žodžius: „Мечта 
крылатая, мечта прекрасная“ 
(„Sparnuota svajonė, nuostabi 
svajonė“). Kapajevos instaliacija 

kviečia suabejoti tuo neatmieštu 
entuziazmu. Dar neatidaręs stikli-
nių galerijos durų žiūrovas jau mato 
neoninį užrašą, kuris – mirkt – ir 
pasikeičia: „Мечта ясная / Мечта 
неясная“ („Svajonė aiški / svajonė 
neaiški“). Lyg būtų techninė klaida. 

Beje, dainai iš antro aukšto 
akompanuoja dirbančių staklių 
garsas. Bet tai – ne staklės. Tai ka-
ruseliniai skaidrių projektoriai, su-
derinti taip, kad ritmas kurtų cecho 
iliuziją. Jiems pasisukus, ant sienos 
blyksteli kadrai – vienas po kito at-
sirasdami ir išnykdami, lyg filmas, 
lyg užmaršties suvarpyta atmintis. 
Kiekviename kadre – iš grupinių 
nuotraukų iškirpta viena moteris 
(kartais vyras). Projekcijos šviesa 
jas pakelia į žvaigždės rangą, bet 
ne mažiau dėmesį traukia balti iš-
kirptų žmonių siluetai. Regis, taip 
veikia atmintis, iš praeities iškirp-
dama atsimenančiojo savastį. Kiti 
nurašomi kaip nereikšmingi. Taip 
veikė ir cenzūra. Žinomi net auto-
cenzūros atvejai, kai žmonės iš savo 
asmeninių albumų iškirpdavo (ar 
ištrindavo) Stalino likviduotų žmo-
nių figūras. Bet nuotraukos kenčia 
ir tada, kai su kuo nors skausmin-
gai išsiskiriame. Manau, Kapajeva 

padirbėjo žirklėmis, kad sukurtų šį 
prievartinio atsiribojimo nuo mie-
los praeities efektą. 

Nors pasakoja apie gamyklą, ji 
mato iš pastato ištrintus žmones. 
Žiūrovui ji tai pasako ir tiesmukais 
įvaizdžiais. Ir kodėl gi ne? 9-ajame 
dešimtmetyje gamykla norėjo pasi-
girti pasiekimais ir kažkam užsakė 
fotografinius plakatus. Tipiški ka-
drai: darbininkės tarp staklių, 
vyrai aptarinėja spausdinamą 
dutūkstantąjį raštą. Dabar meni-
ninkė tuos plakatus rado rūsiuose. 
Iš jų – aptrintų ir pablukusių – ji 
vėlgi iškirpo žmones, o jų tuščius 
siluetus užpiešė kvadratėliais, kad 
akivaizdžiai pasakytų: „koks ne-
svarbus buvo žmogus tuo pereina-
muoju poindustrinės revoliucijos 
laikotarpiu“. Galėtume ginčytis, kad 
vietoj to yra laisvė, kad standartiniai 
gamyklos plakatai irgi buvo tušti, 
kad tokie ekonomikos dėsniai, kad 
dabar viską gamina svajonių entu-
ziazmą pagavę kinai, ir nieko čia 
nepadarysi. Bet fotografijų retorika 
nepaneigiama: nėra gamyklos, ne-
reikia ir žmonių. Nėra ir svajonių.

Paroda veikia iki kovo 14 d.

Gaivalo jėga
Po žodžiu „meilė“ atsargiai padėti 
instinktai. Dichavičiaus nuotrau-
kose plikos merginos beveik gene-
tiniu lygmeniu susiliejo su smėlio 
kopų briaunomis, o jų kasos – su 
upės žolėmis. Jų krūtys taip tobu-
lai atkartojo kalvą ar pan., kad tap-
davo beveik nebe krūtimis. Ir plau-
kai! Vienos jų – iki žemės – beveik 
kaip šaknys. Dichavičiaus erotika 
buvo labai tyra ir teisinga, o beveik 
visa kita turėjo blogą prieskonį ir 
greičiausiai sirgo venerinėmis ligo-
mis. Buvo sunku suvokti, kaip pa-
virsti ta beveik sveika Marija, žiedu 
tarp žiedų, kaip abstrahuotis iki au-
galinio lygio. Ir štai, po tiek metų, 
parodoje matau vėl gamtą ir moters 

kūną. Nevalingai jaučiuosi šiek tiek 
dviprasmiškai. Ar Kinčinaitytė tęsia 
Dichavičių?! Kodėl? Už ką? 

Čia vis dėlto kažkas kita. Daug 
daugiau sluoksnių, ne veltui pavadi-
nime yra žodis „klostuota“. Kuratorė 
primena, kad Kinčinaitytė „remiasi 
susidūrimais su nejaukos (angl. the 
uncanny) reiškiniu“, bet manau, kad 
šiam tikslui (kad ir nesąmoningai) 
dirba ir su šiuo dviprasmišku Lietu-
vos fotografijos kontekstu, kurį dalis 
vyresnės kartos fotografų ir toliau 
vertina kaip neabejotiną triumfą. 
Kinčinaitytės priartėjimas prie mo-
ters redukavimu pasižyminčios tra-
dicijos irgi veikia erzinančiai, dar 
naujai dviprasmiškai. 

Su kuratore nesutikčiau dėl „ne-
rangaus pasistojimo“, manyčiau, 
kad nužvelgus įelektrintus peizažus 
verta kalbėti ne apie vertikale išreiš-
kiamą gaivalą, o apie paviršių, pa-
noramų, tarpeklių jaudrumą – ne-
sinori jo vadinti horizontaliu, bet 
opozicijos principas nepalieka daug 
pasirinkimų. Neįsivaizdavau, kad 
peizažai gali turėti tokių intensy-
vių juslių spektrą. Eksponavimas – 
prietema, tvinpyksiškos raudonos 
dominavimas – dramatizuoja gam-
tovaizdžius. Išsiliejusios upės, drėgni 
tarpekliai, kontrastingos šviesos 
glamonėjamos kalvos prabyla ki-
tokia erotika, ją sunku net kvalifi-
kuoti blogio ar gėrio atžvilgiu, jie 

už etikos ir visuomenės normų. Ta-
čiau man pasirodė, kad kūno paro-
doje galėjo būti kur kas mažiau, bent 
jau galima buvo apsieiti be tiesioginio 
kūno ir gamtos linijų gretinimo, tarsi 
žiūrovas būtų truputį per kvailas ru-
tulioti mintį iš užuominos. Visai be 
kūno – per daug netektume: per daug 
komforto, per mažai dviprasmybės. 

Kai ką kita pasakoja Kinčinai-
tytės debiutinė videoesė „Telkinys“ 
(2020), kurta su rašytoja Elaine Tam 
ir eksperimentinės muzikos kom-
pozitoriais Simonu Allenu, Janu 
Hendrickse ir Sandro Mussida. 
Čia peizažas irgi kūniškas, susijęs 
su patyrimu, tačiau aprėpia kur kas 
daugiau nei erotika. Nūdienos į 

minias stumiami kūriniai muziejuose 
bei meno centruose ir mugėse „Telki-
niui“ gali tik pavydėti – vienam filmui 
skirta visa salė, su raudonio atšvaitais 
ir suoleliu žiūrovui. Tobulas žiūrėjimo 
komfortas. O apie filmą galėčiau pa-
sakyti tą patį, ką ir apie fotografiją: sti-
priausiai veikia vaizdai, tekstas kartais 
jiems stačiai trukdo. Labiausiai vaiz-
das su tekstu sukimba į vienį, kai iš-
sakomos būsenos, jausmai. Kai pra-
kalbama apie gamtą aiškiai ekologiniu 
aspektu, atsitokėji ir prarandi susilie-
jimo jausmą. Menininkę kviesčiau la-
biau pasitikėti savo vaizdais, pojūčiais 
ir žiūrovais. Jie turi gaivalo jėgą. 

Paroda veikia iki kovo 13 d.
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Rekonstrukcija ar savidestrukcija?
Paroda „Galva su daug minčių“ Šiuolaikinio meno centre

Emilija Vanagaitė

Galva su daug minčių ne visuomet 
blogai, bet kiek iš jų vertos dėmesio 
ir kiek tai tiesiog triukšmas, truk-
dantis susitelkti į svarbesnius da-
lykus? Juk mums visad patogiau 
gyventi nieko nekeičiant, neišme-
tant. Atlikusi paprastą, mechanišką 
paiešką patvirtinu sau hipotezę apie 
ŠMC komforto zoną – daugiau nei 
pusė parodoje dalyvaujančių kū-
rėjų (o iš viso jų yra net penkias-
dešimt) jau yra susiję su šia įstaiga. 
Taigi, kiek tos dabarties, kurią vis 
mini kuratorės, yra šioje parodoje 
ir kiek tai tik dar vienas ŠMC rato 
vakarėlis?

Šiaip ar taip, galvoje išties daug 
minčių. Bet jos veikiau ne apie patį 
meną, o apie tai, jog ŠMC jų – min-
čių – stokoja. Per paskaitą apie lie-
tuviško meno raidą 10-ajame pra-
eito amžiaus dešimtmetyje buvo 
pasakyta, kad direktorius Kęstutis 
Kuizinas tapo jauniausiu meno ins-
titucijos direktoriumi mūsų nepri-
klausomybės istorijoje, o draugė 
juokais pašnabždėjo: „Man at-
rodo, kad bus sumuštas ir visai ki-
tas rekordas.“ Visgi pamąsčius, jog 
žmogus vienoje vietoje dirba ilgiau, 
nei aš egzistuoju šioje žemėje, kyla 
mintis, kad tai paprasčiausiai nėra 
sveika institucijai, kurios pavadi-
nime minimas kryptį turintis api-
brėžti žodis – šiuolaikinis. Tačiau ši 
mintis jau veda į kitus tyrus, tad grįž-
kime prie esminio objekto – parodos.

Neturint specifinės trajektori-
jos, jokio idėjinio filtro kūriniams 

parinkti, kyla klausimas – tai kaip ir 
kodėl atrinkti buvo būtent tie kūri-
niai? Estetiškai tęstinumo ekspozi-
cijoje ne tiek ir daug, o specifinės te-
mos irgi nesikartoja. Aišku, galima 
įsivaizduoti (ir kai kur paminima), 
kad tokiu būdu parodoma tai, kas 
dabar aktualiausia šiuolaikiniams 
kūrėjams ir, matyt, šiuolaikiniam 
žmogui. Tačiau atsimušu į sieną ne-
jausdama rezonanso su dabartimi. 
Kaip jau minėta, kuratorės prasita-
ria, jog parodos idėja kūrinių atrin-
kimo procese gimė kaip dabarties 
atspindys, šiandienos kismas, kas, 
anot jų, savaime rodo pokytį atsi-
žvelgiant į tai, kas buvo eksponuo-
jama ŠMC erdvėse dar prieš keletą 
metų. Tačiau kažkodėl žvelgiant į 
nemažą kiekį kūrinių taip ir dvel-
kia praeito amžiaus vidurio idėjo-
mis. Nuo „Self Luminous Society“ 
kolektyvo stende sudėtų kortelių, 
kone identiškai atliepiančių fluxiš-
kus George’o Brechto kūrinius, kal-
bančius apie specifinių įvykių raidą, 
iki tiesiog vadovėlinio readymade 
pavyzdžio didžiojoje salėje. Kura-
torių jungties tarp kūrinių atra-
dimas neatrodo iki galo teisingas 
parodos turinio atžvilgiu, kūriniai 
ir juos pristatanti institucija lyg su-
kompromituoja vienas kitą.

Tačiau, atmetus visus parodos 
ir įstaigos keliamus probleminius 
klausimus, iš tokios gausos darbų 
neatrasti ko nors patinkančio būtų 
kiek keista, tad reikėtų įvesti ir 
garbės apdovanojimų (honorable 
mentions) skyrelį. Pirmiausia į galvą 
šauna Ieva Tarejeva, kurios insta-
liacija „Štabikas“ tarytum atsiskyrė 

nuo bendros ekspozicijos, taip lai-
mėdama atskirą erdvę sau, – tai iš 
drobių sustatyta konstrukcija su 
įžūliai pulsuojančia šviesa viduje, 
kuri kiek atitraukia dėmesį nuo 
menininkės tapybos, tačiau taip są-
veikauja su šiurkštaus ir energingo 
potėpio paliestomis drobėmis. At-
sargiai pažvelgus į kone prie akies 
priekabiaujančią viduje sukurtą er-
dvę galima įsivaizduoti tokią idėją, 
atliktą didesniu mastu, jau nebe-
sančią tik smiltele šios ekspozici-
jos smėlio dėžėje. 

Kitas malonų įspūdį palikęs dar-
bas – Mariannos Maruyamos kū-
rinys „Leidimai, arba mylėjimas 
abiem rankom“, eksponuotas kino 
salėje. Antrą kartą pažiūrėjusi jį be 
jokių žmonių aplinkui pajutau pa-
togų, pasyvų dalyvavimą, buvimą 
dalimi to, ką norisi išgyventi, tačiau 
kam dažnai nėra jėgų ir šiais laikais – 
paskatos. Tai papildo ir savotiškas 
socialinio vujarizmo malonumas, ir 
jį palydintis liūdesys – sėdėti šokių 
aikštelės pašonėje stebint aplinką, 
tirti žmones, būti nebūnant. Di-
džiąją salę tam tikra prasme atsve-
ria simpatijas vis susirenkančios 
menininkės Eglė Ridikaitė bei Pa-
tricija Jurkšaitytė. Pastarosios me-
ditacinę būseną siūlantys apelsinai 
atitinkamoje prieblandoje išveda iš 
to, kas aplink jau tampa pernelyg 
chaotiška, greita ir (bent iš pirmo 
žvilgsnio) ne(be)reikalauja savo 
amato pažinimo. 

Žvilgsnį masėje darbų užkabina 
ir Annabel Elgar fotografijos, jos ta-
rytum iššoka iš sienų savo šiluma. 
Kūriniai kokybiškai ir preciziškai 

apšviesti, taip iš pirmo žvilgsnio pa-
prastų interjerų fotografijos pakvie-
čia artyn, o pasidomėjus atsiveria 
istorijos ir kriminalistikos sąjunga, 
slypinti už šių jaukių kambarių 
kadrų.

Daugelyje kitų kūrinių tiesiog 
stinga cinkelio. Ir galbūt dėl to kalti 
ne jie, o juos supanti masė. Atrodo, 
kad esi kviečiamas savanoriškai at-
bukti dėl tokios objektų gausos ir 
naratyvo nebuvimo. O toks diso-
ciatyvią būseną primenantis pasi-
vaikščiojimas po parodą nėra pats 
maloniausias.

Jau buvau pradžiugusi, kad ŠMC 
užsidarys rekonstrukcijai – gal visgi 
reikalingos atostogos, per kurias 
švelnus brizas išpūstų tą galvą su 
daug minčių ir leistų gimti gai-
vesnėms idėjoms, galbūt minčių 
bus mažiau, bet jos bus kokybiš-
kesnės? Gal institucija pažvelgs į 
žmogų ir įsileis į savo uždarą ratą 

kitokią mintį, kūrinius, požiūrį? 
Pranešime spaudai teigiama: „Jei 
paroda nemeluoja, įveikti neapi-
brėžtumo nerimą, ko gero, labiau-
siai padeda švelni atida, artumas ir 
rūpestis, o visa apimančioje neži-
nomybėje „klijais“ tampa buvimas 
atrama, tramplinu ir nuotykiu sau 
bei vienas kitam.“ Tačiau galiau-
siai lieku su jausmu, jog paroda (ir 
institucija) visgi pamelavo ir ap-
gavo. Apgavo savo dažnai elitizmu 
kvepiančiais pasirinkimais, kurie 
šiuo konkrečiu atveju buvo tarsi 
pakeisti atviru kvietimu, tačiau šis 
tapo veikiau dekoracija. Pamelavo 
ir daugeliu nematomų niuansų – iš 
pirmo žvilgsnio nieko nereiškian-
čių smulkmenų, tačiau fundamen-
taliai keičiančių jų, kaip institucijos, 
veidą platesniame meno lauke.

Paroda veikia iki balandžio 14 d.

Marius Armonas

„Tai ne mano kūnas, šitas kūnas – 
tai ne aš. Ant rankų pirštų kasdien 
išauga naujos karpos, paskui nuo 
jų lupasi oda, jos prakiūra ir leidžia 
nuodingus syvus. Ant krūtinės to-
lydžio atsiranda rausvos dėmės. Jos 
kaip gyvos: keičia dydį ir slankioja 
iš vietos į vietą. (...) Esu perdžiū-
vęs kaip giltinė, kaip atgiję griau-
čiai. Lipdamas iš lovos subaršku 
kaip kaulų maišas. Kaulų ir skystų 
šūdų maišas. Esu žmogus, esu Mir-
tis.“ (Ričardas Gavelis, Paskutinioji 
žemės žmonių karta, Vilnius: Vaga, 
1995, p. 5)

Būti žmogumi, būti mirtimi. 
Daili dichotomija, su savimi at-
sinešanti ir visą draminį svorį. 
Tokių dramų mus puikiai išmokė 
Jėzaus, Frankenšteino, Drakulos, 

bevardžių zombių ir dar visos 
krūvos į beveik apokaliptinius 
scenarijus pakliuvusių herojų 
istorijos. Kaip tyčia, visų jų pa-
viršiai buvo prakiurdyti, sulo-
pyti ar išblyškę. Skamba ne itin 

seksualiai. Šiandien ši dichoto-
mija kur kas mažiau dramatiška 
ir gerokai seksualesnė, ką galima 
pamatyti Neringos Vasiliauskaitės 

„Haut Muster“ kabinete „Editorial“ 
projektų erdvėje.

Kaip galvoti apie šią parodą yra 
smagu? Kaip apie vizitą pas oda-
dirbę, galbūt daktarę, šiek tiek ta-
tuiruočių meistrę, auskarų vėrėją, 
virėją, ornitologę ar odontologę. Jei 
tai odadirbės kabinetas, jis kur kas 
labiau civilizuotas, nei buvo galima 
įsivaizduoti. Viskas balta ir švaru, 
erdvėje beveik nesmirda, nesimėto, 
riebalų ar mėsos likučių, o ir kraujo 
balos netelkšo. Jausmas toks, lyg vi-
sai ne čia odos būtų apdirbamos. 

Neaišku, kokios rūšies gyvių 
odos čia kabo. Galėtų būti bet ko, 
nuo žmonių, gyvūnų iki žaliai žvil-
gančių ateivių. Dar labiau tikėtina, 
kad tai receptas, pagal kurį sumai-
šoma daugybė kultūrų. Ir net ne-
būtina įsivaizduoti Frankenšteino 
ar kitų monstrų. Užtenka apsižval-
gyti aplink ir taip, kaip mėgstame, 
vujeristiškai nužvelgti, kaip aplin-
kinių kūnų odą apglėbia sintetinio 

pluošto drabužiai, prisitaiko prie 
kiekvienos kūno linijos, priglunda 
ir mėsišką, plaukuotą, prakaituotą 
paviršių padengia dar viena oda. 
Sluoksnius galime skaičiuoti be 
sustojimo, o gera naujiena ta, kad 
jeigu jūsų oda prakiuro ar nutiko 
dar kažkas baisaus, nesirūpinkite, 
jos jau galite pasiskolinti iš kito 
žmogaus ar kiaulės. Jau visai ne-
trukus galėsime pasiūlyti ir labo-
ratorijoje užaugintą odą, visiškai 
naują, be įbrėžimų – dar kvepiančią. 
Jei labai jaudinatės dėl procedūros, 
galite drąsiai rūkyti, netrukus asor-
timente – ir plaučiai iš naujausios 
kolekcijos.

Sintetiniai drabužiai – gan ba-
nalu, palyginus su plastinės chi-
rurgijos operacijomis. Atvipusi Jūsų 
lūpa? Jokių problemų, metalinės 

Būti žmogumi, būti mirtimi
Neringos Vasiliauskaitės „Haut Muster“ projektų erdvėje „Editorial“
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Lobių paieškos
Dariaus Žiūros kūrinio radybos

Aistė Kisarauskaitė

Ši istorija galėtų būti reklaminis 
pasakojimas, viliojantis stoti į me-
notyros specialybę, nes ji nėra vien 
tik sudėtingų tekstų rašymas, daž-
nai tai nuotykiai, lobių ieškojimas 
ir svarbiausia – radimas. 

Kartais reikia visai nepastebimo 
impulso, kad leistumeisi į kelionę – 
susikaupusio kasdienės rutinos 
sluoksnio, kurio nepavyksta nu-
braukti trumpais savaitgalio ma-
lonumais, o kartais nė laisvadienių 
nėra, nes spaudžia darbai, neatėju-
sios žiemos, kas žino, kodėl staiga 
leidžiamės kažkur toli, o jei ir ne-
labai toli, tai bent į Kauną. Taip pa-
tiems sau netikėtai su menininku 
Dariumi Žiūra išvažiavome į Kauno 
paveikslų galeriją. 

Patraukiame ieškoti lobio, kurio 
rasti šansų beveik nebuvo – 1996 
metais, po parodos „Sąvoka. Fak-
tas“, ten liko trys Žiūros kūriniai. 
Na, taip jau nutinka, kad meni-
ninkams pasiimti kūrinius kartais 
būna gerokai sunkiau nei juos pa-
teikti, nes iškyla vienas aštriausių ir 
šiais laikais klausimų – o kur viską 
laikyti? Taigi, važiavau į Kauną be-
veik neturėdama vilties, kad kažkur 
sandėliuose tebeguli darbai, išsau-
goti beveik 24 metus, o ir buvo jie 
atlieti iš gana trapios medžiagos – pa-
rafino, reikalaujančio nesikeičian-
čios temperatūros, kad išliktų. Ką 
galvojo autorius Žiūra, kiek jis tu-
rėjo vilties ką nors rasti, neklausiau. 
Tiesa, kūrinių vertė per tuos metus 
akivaizdžiai pakilo, bent jau teoriš-
kai, nes vienas iš šios „parafininių 
paveikslų“ genties dabar eksponuo-
jamas nuolatinėje Nacionalinės dai-
lės galerijos ekspozicijoje, o 10-asis 
dešimtmetis jau tapo istorija, mūsų 
atgautos nepriklausomybės ir jos 
šiuolaikinio meno pradžios istorija.

Taigi, vieną paprastą penkta-
dienį Kauno paveikslų galerijos 
fondų saugotoja Gražina Idžiū-
naitė mus pasitiko, na, nesakyčiau 
kad su dideliu džiaugsmu, kas visai 

suprantama. Vis dėlto menininkas 
paliko savo kūrinius 24 metams ir 
nesiteikė jų pasiimti! „Aš visą laiką 
apie tai galvojau, nuolat sau primin-
davau, kad reikia pasiimti...“ – sako 
Žiūra. 

Ir man belieka antrinti, nes pui-
kiai žinau tą ruošimąsi, pažadus 
sau, kad jau rytoj tai tikrai... Bet 
menininko gyvenimas susideda iš 
vienas kitą vejančių projektų, ter-
minų, kurie baigėsi vakar, ir nuolat 
besigrūdančių buitinių reikalų, o 
apsidairęs pamatai, kad dar metai 
praėjo. Ir kūriniai visus ilgus me-
tus, nors neįsigyti muziejaus, guli 
fonduose, muziejaus darbuotojų 
atsakomybėje. Belieka pripažinti, 
kad menkas malonumas būti at-
sakingai už fondus. Muziejininkės 
priekaištai autoriui absoliučiai tei-
singi, tai iš karto pripažįstama. Gal 
kaltės jausmas ir užblokuoja, neleis-
damas pasiimti kūrinių? O aš vi-
sai pašalinė, man nesunku prisi-
imti kaltes, atsiprašyti ir dar sykį 
pagrūmoti menininkui. Nežiūrint 
susikaupusių priekaištų, mes malo-
niai įleidžiami į sandėlius, kur dė-
žės, dėžės, prabangiausi auksuoti 
rėmai, postamentai ir pjedestalai, 
niekingi plastiko ir popiergalių li-
kučiai, luošos kėdės ir nuostabios 
Julijos Vyšniauskienės-Kačinskaitės 
(http://www.etnografija.vilkaviskis.
lt/lt/asmenybes/3193-vysniauskiene-
kacinskaite-julija) keramikos vazos. 
Vieta, panaši į tamprią membraną, 
skiriančią amžinybę, konkrečią daik-
tišką būtį ir nebūtį, kuri, lyg garai che-
miko kolboje, gali tuoj pat transfor-
muotis į visai priešingą būvį. Sandėlis.

Žiūra pasakoja, kad gal prieš 
dešimtį metų (čia taip ir norisi 
įterpti šypsenėlę) jis šiame san-
dėlyje matė savo dėžę. Tą medžio 
ir faneros dėžę, kokios tradiciškai 
naudojamos meno kūriniams ga-
benti. Dairomės po visus pašalius. 
Gerokai pagyvenusių ir apdulkėju-
sių, beveik plokščių stačiakampių ir 
beveik kubo formos dėžių yra, ta-
čiau arba jos ne tokio formato (Žiū-
ros kūriniai – taisyklingi kvadratai, 

ne kubai), arba tuščios, kitose – Al-
gimanto Stoškaus (https://www.
vle.lt/Straipsnis/Algimantas-Stos-
kus-89980) vitražai, likusios apkli-
juotos lipdukais, nurodančiais pri-
klausomybę M.K. Čiurlionio dailės 
muziejui. Viena iš pastarųjų itin pa-
naši į menininko paties pasigamintą, 
tad dėl viso pikto atsukame dangtį. 
Viduje – paminkštinimai, specifinės 
formos porolonai, liūdnai liudijan-
tys iš tiesų čia buvus Žiūros kūrinį. 

„Kas nors iš kolegų po parodos iš-
vežė kūrinius kartu su savo“, – kons-
tatuoja fondų saugotoja. 

Tačiau apėmęs ieškojimo azar-
tas neleidžia taip lengvai atsi-
traukti. Imuosi nedėkingo spaudiko 
vaidmens: „Turime įsitikinti, kad 
darbas, išimtas iš dėžės parodai, 
nebuvo kažkur čia paliktas, – sa-
kau. – Be dėžės jį gabenti būtų buvę 
problemiška. Apžiūrėkime visur, tik 
tada galėsim ramiai išvažiuoti.“

Visų užkaborių tikrinimas, no-
sies kišimas virš lentynų ar po jomis 
visuomet atrodo komiškai, bet kad 
ir ką jūs sakytumėte, būtent tuomet 
įvyksta didieji burtai, ištraukę iš ne-
būties vieną Žiūros kūrinį (vidu-
rinį) – jis visus metus sau tvarkingai 
stovėjo lentynoje netoli restauruoto 
Stasio Ušinsko ir kitų paveikslų! Gal 
kartais tą nebūties membraną reikia 
spustelti, o gal tiesiog sulaukti ko-
kio apdulkėjusio penktadienio, kuris 
savo viduje slepia visai kitokį pavi-
dalą – didžiulį atradimo džiaugsmą. 
Nuvyniojus plastiko plėvelę, saugo-
jusią kūrinį, masyvus skaistaus rau-
dono parafino rėmas švyti iš tolo, o 
toks pat raudonas plokščias vaško 
paviršius – „paveikslas“ – po sti-
klu nuo liejimo proceso pasidengęs 
smulkiu „sniegu“. Rimta naujos kar-
tos abstrakcija. Puikios saugyklų są-
lygos – stabili temperatūra. Tokiam 
kūriniui geresnes sunku ir sugalvoti. 

Grįžusiam į gyvenimą Lozoriui 
reikia priešistorės. Paroda „Sąvoka. 
Faktas“, kaip minėjau, vyko 1996 me-
tais. Didelė, įspūdinga paroda (spėju 
iš fotografijų, kai kurie kūriniai 
dabar atrodo ne mažiau įdomūs) 

tuomet praėjo visai nepastebėta 
ir niekieno spaudoje neaprašyta. 
Kuruota ji buvo Dariaus Mikšio, o 
dalyvavo dalis tuometinio tapybos 
magistrantų kurso, kuriam dėstė Jo-
nas Gasiūnas, prisijungus Dainiui 
Liškevičiui. Kaip ironiškai sako par-
odos kuratorius: „Tuomet maniau, 
kad kuravimas – aukščiausia meno 
kūrimo forma. Gerai, kad taip gal-
vojau labai trumpai...“

Parodoje dalyvavo Andrius Kvi-
liūnas, Darius Aleksandravičius, 
Darius Žiūra, Eglė Ridikaitė, Justi-
nas Vaitiekūnas, Saliamonas Teitel-
baumas, Violeta Martinkėnaitė-In-
driūnienė, Orūnė Morkūnaitė, kuri 
rodė savo „Sieną“, o Dainius Liške-
vičius eksponavo objektą, panašų į 
seifą. Atsukęs sklendę, galėjai matyti 
nedidelę juodą juodžiausią tamsos 
kamerą-ertmę. Pagal kuratoriaus 
koncepciją parodoje nebuvo etike-
tažo, paliekant viską laisvai interpre-
tacijai. Tad Žiūros kūrinį radome 
sveiką gyvą, o jo pavadinimą laikas 
spėjo suvalgyti. Dabar jis – „Kūrinys, 

kurio pavadinimas neišliko“, kaip 
Liškevičiaus „Be pavadinimo“. Ir vi-
sas šias apie laiką ir atmintį besisu-
kančias mintis įgarsina dar anuomet 
parodos anotacijoje Dariaus Mikšio 
surašytos mintys:

„Kūrinys – laikas ir atmintis. Lai-
kas dabar primena paskutinį norą, 
galimybę, galimybę pasirinkti. O 
atmintis – atmintimi galima žaisti, 
galima stebėti ir stebėtis. Atmintimi 
negalima pasitikėti. Pasiunti laišką 
kanalų voratinkliu, o po minutėlės 
gauni atsakymą, kartais išblukusį, 
nebeįskaitomą, vietomis sukeistais 
žodžiais. (...) Projektas „Sąvoka. 
Faktas“ – tai kūriniai, daiktai, laiko 
ir atminties pasekmės.“

Pridėčiau – o kartais gauni atsa-
kymą iš praeities, nė kiek neprara-
dusį galios ar subtiliųjų atspalvių, 
lyg subrendusį brangų vyną. Švyti 
raudonas rėmas, lygiai kaip ir prieš 
24 metus, teigdamas savo teiginius 
abstrakčia meno kalba. Belieka pa-
žadėti, kad jis neliks neparodytas 
publikai.

adatos dūris, hialurono rūgšties in-
jekcija, ir oda jau pasitempusi, pa-
gyvėjusi. Liūdesys virsta džiaugsmu. 
Jei nesate tokie liūdni, galima ir 
paprasčiau – tik amžinai amžinai, 
kiekvieną rytą tepti savo veido pa-
viršių pudros, lūpdažių ir kitokių 
dažų sluoksniais, dieną ritualą pro-
filaktiškai pakartoti, o naktį viską 
kruopščiai nuvalyti ir padengti ki-
tais, drėkinamaisiais, maitinamai-
siais sluoksniais. Amžinai amžinai. 
Bet poros paneigimas yra tik lašas 
plastiko jūroje. 

Jau įsisukome į grožio industriją, 
todėl negalime neaptarti šukuosenų 
tendencijų. Apie ką dar žmonės sva-
joja? Pliki apie plaukus, kaip nors 

kitaip pliki apie kailinius. Kam iš-
likusi nostalgija „Vinetu“, galbūt 
svajoja ir apie skalpus. Tačiau tiems, 
kurie nebetiki indėnų taikos dū-
mais ar kiekvienu jų, užbaigiančiu 
savo sakinius „Hau“, nesirūpinkite, 
plaukus ant savo plikės taip pat ga-
lite atsiauginti vos po kelių injekcijų. 
Visai neskausminga. Jei ir vėl ne-
ramu, dar kartą siūlome prisidegti 
cigaretę ir tiesiog nueiti pas kirpėją – 
ten žmonės jau be jokių injekcijų, 
ant kas savaitę vidutiniškai po kre-
ditinės kortelės dydžio kiekį plas-
tiko suvalgančio kūno paviršiaus 
sintetiniais klijais priklijuos tos 
pačios sintetikos plaukus. Atrodys 
geriau nei tikri. Nes jie ir yra tikri.

Kabineto savininkė išeksponuoja 
visus įmanomus odos sluoksnius, 

kiekvieną gyslą, kuria teka ne tik 
kraujas, bet ir plastikas, tekstilė, me-
talas. Neringa Vasiliauskaitė lopo ir 
perlopo įvairius medžiagų sluoks-
nius. Tai darydama dėmesį galiau-
siai sukoncentruoja būtent į siūles. 
Lyg daktarė didžiuojasi jomis, den-
giančiomis pacientų žaizdas. Bala 
žino, ar jos gyja. Gal neturi užgyti? 
Bet kūnas tai jau vienas: tikras–ne-
tikras, gyvas–negyvas, viduriai–vė-
darai – jokio skirtumo. Siūlės yra 
ženklas, kad čia nėra nieko gryno. 
Ir gerai, puikiai žinome, kad gry-
numas buvo tik mitas, kurio siūlės 
dabar braška kaip niekad. 

Kaip tyčia, kabinete demonstruo-
jami ir darbo įrankiai – plieniniai 
peiliai, tokie dailūs, kad būtų ga-
lima jais ir pasipuošti. Metalas ir 

Atkelta iš  8  psl . kūnas – kur kas artimesni draugai, 
nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jis mus 
puošia, maitina ir žudo, perskro-
džia kūną beveik kaskart gimstant, 
mirštant ir valgant kepsnį. Metali-
nis žiedelis dengia kūną ir tada, kai 
taip mylime, kad tuokiamės. Kaip 
kitaip žinoti, kad esi susiporavęs, o 
povestuvinėje kelionėje, visai kaip ir 
žieduotieji paukščiai, skrendi į pie-
tus? Juos seka ornitologai. Įsimylėjė-
lius – instragramo sekėjai. Lieka ti-
kėtis, kad auditorijos persipina. Nors 
koks skirtumas, fotografiniai atspau-
dai ant odos primena, kad niekada 
nesužinosi, ar tai, ką matai, yra tikra. 
Nebėra jokio skirtumo. Tikra yra tai, 
kas matoma ir komunikuojama. Ne-
bėra socialinės komunikacijos, tai 
tiesiog komunikacija.

Reikia nuolat priminti sau pa-
miršti, koks šūdų maišas iš tiesų esi, 
ir pradėti nesibaigiančią brendingo 
kampaniją. Galbūt todėl šio kabi-
neto savininkė it maniakė ženklina 
pakabintas odas. Jei ji būtų daktarė, 
turbūt nuolat pildytų pacientų kor-
teles, o jiems mirus pirmoji su-
skubtų ant pamėlusio kojos piršto 
užkabinti raštelį su mirusiojo tapa-
tybe, kad naujieji kūno savininkai 
žinotų, kam šis priklauso. Ženklinti 
ženklinti, suteikti reikšmę kiekvie-
nam savo šūdų maišo judesiui, ki-
taip kas nors dar pagalvos, kad esi 
tik mirtis. 

Paroda veikia iki kovo 7 d.

Darius Žiūra prie rasto kūrinio Autor ės  n uotr .
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K i n a s

Dienos, kuriose blogio nėra
70-osios Berlinalės dienoraštis

Gediminas Kukta

Filmų daug, laiko rašyti mažai, to-
dėl norisi stabtelti tik prie tų, kurie 
iš tiesų patiko arba sukėlė minčių. 
Vienas tokių – Lietuvoje nemažai 
gerbėjų turinčio vokiečio Chris-
tiano Petzoldo „Undinė“ („Un-
dine“) iš konkursinės programos. 

Prieš dvejus metus „Tranzite“ re-
žisierius Antrojo pasaulinio karo 
laiku parašytą Annos Seghers ro-
mano siužetą perkėlė į šių dienų 
Marselį, o naujajame filme graikų 
mitologijos įkvėptas legendas apie 
undines interpretuoja dabarties 
Berlyne. 

Jau nuo pat pradžios Petzoldas 
siūlo savo logiką, kuriai nepaklu-
sus viską, kas dedasi ekrane, beliks 
vertinti skeptiškai. Kad sektum is-
toriją, būtinai reikės patikėti, jog 
mylimojo ką tik palikta pagrindinė 
veikėja (Paula Beer) iš tikrųjų yra 
undinė, kažkada pamilusi žmogų ir 
išlipusi iš vandens, o dabar, pasak 
legendų, turinti nužudyti jį išdavusį 
vyrą ir grįžti į savo stichiją. Toks 
yra jos prakeiksmas ir likimas, ku-
rio nenumaldomą terminą pailgins 
netikėtai sutiktas Kristianas (Franz 
Rogowski).

„Undinė“ – jausminga meilės 
istorija, pasakojama racionalaus 
proto. Režisieriaus ramybė ir pasi-
tikėjimas žiūrovo intelektiniais ge-
bėjimais išties stebina. Jis atveria ne 
tik mitologinį, bet ir istorinį klodą, 
mat Undinė dirba gide muziejuje 
ir lankytojams pasakoja apie Ber-
lyno miesto urbanistinį planą ir jo 
kaitą po karo.

Kad atrakintum šią plotmę ir 
prasmingai susietum su meilės is-
torija, išties reikia specifinių žinių, 
bet Petzoldas ir pats įduoda raktą. 
Tiek vienoje scenoje į Undinės lū-
pas įdėdamas pasakojimą apie Ber-
lyno miesto pavadinimo kilmę, tiek 
kartodamas scenas užmiestyje po 
vandeniu, kur ant konstrukcijų už-
rašyta „undinė“. Nors herojė paaiš-
kina, jog miesto pavadinimas yra 
kilęs nuo žodžio „miškas“, esama 
ir kitos versijos, kilmę siejančios su 
slavišku žodžiu „pelkė“. 

Berlynas atsiveria kaip miestas, 
pastatytas ant vandens ir kartu – ant 
senovės legendų, kurios šiandien 
yra išstumtos į paribius. Gatvėmis 
dar klaidžioja legendų herojai, ta-
čiau jie yra svetimi šiuolaikiniame 
pasaulyje, kuriame, kaip viename 
interviu sako režisierius, domi-
nuoja reklaminė, o ne romantizmo 
epochą menanti nekalta meilė. 

*** 
Viena herojė prisipažįsta kitai ne-

mėgstanti televizijos, nes joje kal-
bama apie tą patį. Prieš šią sceną 
antrą kartą pakartojamas obuolio 
lupimo motyvas, o po jos žiūrovai 
trečią kartą priversti klausytis pa-
grindinės veikėjos monologo apie 

jos artimą ryšį su sutuoktiniu. 
Pietų Korėjos režisierius Hong 
Sang-soo filme „Moteris, kuri 
bėgo“ („Domangchin yeoja“) – ža-
viai saviironiškas.

Siužetas paprastas. Vyrui išvykus 
į komandiruotę pagrindinė veikėja 
vieną po kitos aplanko tris savo pa-
žįstamas Seulo priemiestyje. Mo-
terys sėdi, kalbasi, užkandžiauja, 
nueina pažiūrėti aptvaro su gaidžiu, 
paskui vėl kalbasi. Viskas kaip ir vi-
suose korėjiečio filmuose, gal tik al-
koholio šįkart mažiau. 

Bet būtent čia ir visas žavesys. 
Juk net ir pasikartojimai, kurie su-
daro didžiąją autoriaus filmų dalį, 
nebūna šiaip sau – kiekvieną kartą 
jie kuria naujas prasmes. Šįkart he-
rojės žodžiai apie tai, kad ji pirmą 
kartą leidžia laiką atskirai nuo savo 
vyro, išryškina skirtingas jos besi-
klausančių moterų reakcijas. Viena 
iš aplankytų draugių tik švelniai nu-
sišypsos, kita žavėsis tokiu sutuok-
tinių artumu, o kita nesupras, kaip 
tai įmanoma. 

Filmas sukurtas minimaliausia, 
kokia tik įmanoma, kino kalba. Re-
žisierius tarsi sako: kam karpyti sce-
nas montažu ar dramatiškumą kurti 
stambiais veido planais, jei galima 
kamerą tiesiog prizūminti. Kam 
laikytis siužeto užuomazgos, kul-
minacijos ir atomazgos, jei galima 
tiesiog pastatyti kamerą ir leisti kas-
dienybei atsiskleisti su jos siužetais, 
žmonių santykių peripetijomis, 
komiškumu ir nutylėjimais. Pas-
tarieji sudaro svarbią apgaulingai 
paprastų režisieriaus istorijų dalį.

Su Hong Sang-soo kūryba pla-
čiau nesusipažinusiems žiūrovams 
toks stilius gali pasirodyti kaip kino 
kamerą pirmą kartą į rankas paė-
musio žmogaus bandymai, tačiau 
nuo formalių ir ne visada vykusių 
ieškojimų kine pavargusią festiva-
linę publiką korėjiečio kino kalba 
veikė kaip atgaiva. Žurnalistai 
nuoširdžiai juokėsi, o po scenos 
su kaimynės šeriamomis katėmis 
pasipiktinusiu naujakuriu pratrūko 
plojimais. 

***
Berlinalėje pristatomi du ambi-

cingiausio projekto kino istorijoje – 
Iljos Chržanovskio „DAU“ – filmai. 
Konkursinėje programoje rodomas 
kartu su Jekaterina Oertel kurtas 

„DAU. Nataša“ („DAU. Natasha“), 
o specialiuosiuose seansuose – su 
Ilja Permiakovu režisuota šešių 
valandų „DAU. Degeneracija“ 
(„DAU. Degeneratsia“).

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė režisierius, tikimasi, kad kiti 
iš 13 sukurtų filmų pasirodys bū-
simų kino festivalių programose, 
o metų pabaigoje milžiniškas kie-
kis medžiagos bus perkeltas į in-
terneto puslapį. Jo lankytojai galės 
patys nuspręsti, ką ir kokia tvarka 
žiūrėti. Kitaip sakant, susikomplek-
tuoti filmą.

Viskas prasidėjo dar 2009 m., 
kai filmui apie sovietų fizikos teo-
retiką, mokslininką Levą Landau 
(1908–1968) režisierius Charkovo 
priemiestyje Ukrainoje pastatė mil-
žinišką pastatą, tiksliai atkartojantį 
slaptą fizikos tyrimų institutą, ku-
riame XX a. 4–7-ajame dešimtme-
tyje mokslinininkas gyveno ir dirbo. 

Kad būtų kuo tiksliau perteik-
tas sovietinis laikotarpis, režisie-
rius institute sukūrė ištisą inf-
rastruktūrą. Pastatai, skulptūros, 
automobiliai, baldai, drabužiai, 
maistas, pinigai, pasiklausymo 
mikrofonai – viskas buvo atkurta 
pagal laikotarpio dvasią. Čia gy-
veno ir dirbo apie 400 žmonių: ne-
profesionalūs aktoriai, menininkai, 
mokslininkai, pardavėjai, šlavėjai, 
buvę saugumo agentai, kurie savo 
noru paliko išorinį pasaulį ir dve-
jiems metams užsidarė „sovietinėje 
realybėje“. Jiems buvo draudžiama 
išvykti iš teritorijos, o už naudoji-
mąsi šiuolaikiniais prietaisais grėsė 
pašalinimas iš projekto. Kas iš viso 
to išeis, atrodo, iki galo nežinojo 
nė pats režisierius. Pernai „DAU“ 
projektas instaliacijų, nuotraukų, 
filmuotos medžiagos ir artefaktų 
pavidalu buvo pristatytas Paryžiuje.

Į stalinistinį laikotarpį nukelian-
čiame pirmajame „DAU“ filme ma-
tome instituto valgykloje dirbančią 
Natašą, kuri, kaip pati sako, neturi 
jokio asmeninio gyvenimo. Jos kas-
dienybė – kiekvieną dieną patiekti 
maistą instituto darbuotojams, po 
darbo su kolege išgerti šampano 
(kartais šio to stipresnio), pasikal-
bėti apie gyvenimą, o tada grįžti į 
namus, kurių niekada nepamatome, 
ir tai savaip reikšminga.

Štai baigiasi dar viena eilinė 
diena, valgykla uždaroma, moterys 
susėda prie stalo, prasideda kalbos 
apie meilę. Kai Olga kyla namo, Na-
taša liepia neskubėti: liko išplauti 
grindis. Olga atsisako, Nataša ne-
nusileidžia. Moteris apsižodžiuoja, 
o tada kimba viena kitai į atlapus. 
Viršų pradeda imti absurdas, šį 
keičia groteskas. Bet tik iki ryto, 
kai moterys vėl dirbs valgykloje, 
po darbo linksminsis su instituto 
mokslininkais, sėdės prie to paties 
stalo, sakys tostus, o išgėrusios vėl 
viena kitos nuoširdžiai nekęs. Vis-
kas baigsis KGB izoliatoriuje, kur 
Nataša bus tardoma dėl santykių 
su institute dirbančiu užsieniečiu. 

Per visą gana eliptišką filmą re-
žisierius perteikia ištisos epochos 
dvasią, paženklintą žeminimo, ne-
pagarbos, baimės, žodinio, o tada 
jau ir fizinio smurto. Filme daug 
improvizacijos ir gyvų dialogų. 
Apskritai dokumentiškumo, kurį tik 
sustiprina subjektyvi vokiečių ope-
ratoriaus Jürgeno Jürgeso kamera. 

Kartais sunku pasakyti, kur yra 
personažai, o kur aktoriai, dalyvau-
jantys Chržanovskio eksperimente. 
Bet režisierius, regis, to ir siekė. Ne 

tiesiog sumaišyti fikciją su realybe, 
nes „realybė“ šiuo atveju tampa 
komplikuota žinant, kad aktoriai 
visą laiko gyveno tikslioje sovieti-
nės epochos replikoje, bet sukurti 
tarpinę – alternatyvią – realybę. 

Daug klausimų, tarp jų ir etinių, 
keliančiame pirmajame projekto 
filme šis alternatyvios realybės 
įspūdis dar ne toks ryškus: „DAU. 
Nataša“ atrodo tik mažas didelės 
struktūros fragmentas. Tačiau še-
šių valandų „DAU. Degeneracija“, 
kuriame nusikeliame į „atšilimo“ 
laikotarpį ir matome daugybės skir-
tingų žmonių gyvenimą institute, 
režisieriaus projektas atsiveria visu 
savo mastu, jėga ir šiurpu.

***
„Filmas specialiai nesubtitruo-

jamas“, – skelbia Taivano kino 
meistro Tsai Ming-liango „Dienų“ 
(„Rizi“) įžanga. O ir nereikia. Filme 
nuskamba vos keli žodžiai, kurių 
reikšmės nežinodami nieko nepra-
randame. Režisierius ne pasakoja, o 
leidžia kalbėti vaizdams, kurie čia, 
rodos, išsemia patys save.

Būtų galima sakyti, kad filmas 
yra dviejų vienišų vyrų pažinties 
istorija, tačiau „istorija“ suponuoja 
naratyvumą, o šičia vien vyksmas 
ir būsenos. O ir veikėjai susitinka 
tik filmui įpusėjus. Visgi protas 
dirba savo darbą ir stengiasi suka-
binti vaizdus į pasakojimą, ieškoti 
prasmes kuriančių detalių sąryšio, 
bandyti atsakyti į klausimą, apie ką 
yra „Dienos“.

Pirmajame kadre vienas iš vyrų – 
Kangas („etatinis“ režisieriaus akto-
rius Lee Kang-sheng) – sėdi veran-
doje ir žiūri į lietų. Jo veidas ramus, 
ant stalo stovi stiklinė vandens, do-
minuoja balta spalva. Meditatyvus 
kadras trunka kelias minutes, ta-
čiau stebuklingai neprailgsta ir ga-
lėtų tęstis dar tiek pat. Vėliau pama-
tysime, kaip Kangas gulės baseine, 
stovės kalnų fone prie medžio, eis 
sausakimša gatve pirštu prilaikyda-
mas įtvaro sukaustytą smakrą, o dar 
vėliau sėdės akupunktūros kabinete. 
Suprasime, jog Kangas kenčia, nie-
kas negali numalšinti jo skausmo.

Kitas veikėjas – jaunas vaikinas 
Nonas (Anong Houngheuangsy) – 
priešingai, bus „pristatomas“ per 
ugnį. Jam kažką kaitinant sandėlyje 

pasimatys kibirkštys, vėliau jis kurs-
tys ugnį namuose, ilgai plaus salo-
tas ir žuvį, o tada gamins maistą. 
Šis personažas, priešingai nei min-
tyse paniręs Kangas, atrodo esan-
tis arčiau žemės, praktiškas, „rankų 
žmogus“, tačiau toks pat vienišas.

Režisierius rodo kūnus, kurie 
yra įkalinti skausme ir pažymėti 
vienatvės. Tiek tiesiogine, tiek 
perkeltine prasme. Kangas kenčia 
fizinį skausmą, o Nonas kameros 
dažnai rodomas per grotas, kažko-
kias pertvaras, taip paryškinant jo 
vidinę nelaisvę. Kai vyrai pagaliau 
susitiks, skausmas trumpam atlėgs, 
o muzikinė dėžutė, kurią vyresnis 
vyras padovanos jaunesniajam, taps 
kitokio gyvenimo viltimi ir galbūt 
draugystės pradžia.  

„Dienos“ yra filmas, kokio lau-
kiau visą festivalį. Jis grąžino tikė-
jimą kino galia pasakoti vaizdais. 
Atrodytų, taip paprasta – tereikia 
reikiamoje vietoje pastatyti kamerą 
ar laiku išjungti garsą. Tačiau kartu 
taip nepaprasta ir, Tsai Ming-liango 
atveju, genialu.

***
Kam „Auksinį lokį“ įteikė Jeremy 

Ironso vadovaujama žiuri, sužino-
jau grįžęs į Vilnių. Nugalėtoju tapo 
Irano režisieriaus Mohammado 
Rasoulofo drama „Blogio nėra“ 
(„Sheytan vojud nadarad“).

Toks sprendimas, tiesą sakant, 
nebuvo netikėtas. Šis filmas tarp 
realių pretendentų buvo minimas 
jau festivaliui įpusėjus. Naujieji va-
dovai galbūt ir norėjo kitokios at-
naujinto konkurso baigties, tačiau 
Berlinalė pratęsė savo, kaip poli-
tiško festivalio, istoriją. Pagrindi-
nis prizas iškeliavo į šalį, kurioje 
nerimsta protestai prieš režimą. 
Režisieriui, kuris už ankstesnį filmą 
buvo nuteistas dvejus metus kalėti 
ir kuriam uždrausta išvykti iš ša-
lies. Už filmą, kuris keturiomis is-
torijomis kritikuoja šalyje taikomą 
mirties bausmę.

„Blogio nėra“ primena geriausius 
Irano kino pavyzdžius – Jafaro Pa-
nahi, Asgharo Farhadi filmus. Tai 
išties kokybiškai padarytas ir savo 
tema aktualus kūrinys, tačiau vieto-
mis atrodo, kad režisierius pernelyg 

„Dienos“

N u k elta į  1 1  p s l .



11 psl.7 meno dienos | 2020 m. kovo 6 d. | Nr. 9 (1330)

Kuo mažiau pinigų, tuo geriau
Corneliu Porumboiu apie „Švilpautojus“

K i n a s

baksnoja pirštu ir sufleruoja, ką 
žiūrovas turėtų galvoti, suprasti ir 
jausti. Ką konkrečiai turiu omenyje, 
sunku paaiškinti plačiau neatsklei-
džiant istorijų siužeto. Galiu tik 
pasakyti, kad po pirmosios, mano 
manymu, stipriausios novelės apie 
šeimos tėvą ir jo darbą vakarais re-
žisierius kiša sau koją ir trijose ki-
tose dalyse pasako mažai ką nauja, 
nors iš pirmo žvilgsnio ir atrodo, 
jog žmogaus sprendimų (ne)laisvės 
temą gvildena skirtingais rakursais. 

Retai būna, kad festivalių nuga-
lėtojai sutaptų su tavo favoritais. 
Žiūrėdamas ceremoniją savąjį 

„Auksinį lokį“ mintyse atidaviau 

Šiemet „Kino pavasaris“ rodys 
naują vieno rumunų Naujosios 
bangos pradininkų Corneliu Po-
rumboiu filmą „Švilpautojai“ 
(„La Gomera“, Prancūzija, Vokie-
tija, Rumunija, 2019). Jo premjera 
įvyko pernai Kanuose. Tai kruvinas, 
sąmojingas ir erotinis film noir. Jo 
veikėjas – korumpuotas policinin-
kas iš Bukarešto – patenka į salą, 
kad išmoktų paslaptingą kalbą, ku-
ria naudojasi mafija. Toje kalboje 
nėra žodžių – tik švilpimas. 

Porumboiu filmai „12.08 į rytus 
nuo Bukarešto“, „Policininkas, bū-
dvardis“, „Lobis“, „Begalinis fut-
bolas“ sulaukė ištikimų gerbėjų ir 
Lietuvoje. Pateikiame fragmentus iš 
režisieriaus interviu rusų kritikams 
Stanislavui Zelvenskiui bei Antonui 
Dolinui ir filmo reklaminio bukleto.  

Film noir – ne visai tai, ko iš 
Jūsų įpratome laukti. 

Pirmiausia norėjau sukurti filmą 
apie švilpimo kalbą. Ilgai sėdėjau 
prie scenarijaus, atmesdamas vieną 
variantą po kito, kol sustojau ties 
štai tokiu pasauliu, kuriame visi 
veikėjai žaidžia dvigubą žaidimą ir 
kažką slepia.  

O kaip sužinojote apie šią 
kalbą?

Netrukus po to, kai pasirodė 
mano antrasis filmas „Policija, bū-
dvardis“, per prancūzų televiziją 
pamačiau šiai kalbai skirtą laidą ir 
pradėjau domėtis. Mane sudomino 
tai, kokia sena ši kalba. Žinoma, čia 
slypi ir ironija, bet kartu mūsų tech-
nologijų amžiuje tai tikrai reta ga-
limybė pažvelgti į amžių glūdumą. 

„Švilpautojai“ – beveik „Po-
licijos, būdvardžio“ tęsinys. 
Filmo centre – kalbos dikta-
tūra ir mūsų bandymai nuo jos 
pabėgti. 

Taip, mažai kas mato, bet šitie du 
filmai artimai susiję. 

Po „policinio“ filmo – „gangs-
terių“ filmas. Nebijojote im-
tis visų mėgstamo žanro? 

Juk tai taip pat kalba su savo 
taisyklėmis. 

Atvirai kalbant, nebijojau – aš 
mėgavausi. Kurti gangsterių žanro 
filmą – retas malonumas. Iš pradžių 
sugalvojau struktūrą. Paskui herojų, 
kuriam būtina išmokti slaptą kalbą. 
Bet kodėl jam to prireikė? Reikėjo 
atrasti priežastį. Padalijau filmą į 
skyrius, sumaišiau chronologiją ir 
tada gangsterių kino žanras mate-
rializavosi savaime. Žinoma, per-
žiūrėjau daugybę senų film noir. Tai 
milžiniškas malonumas. 

Ar Jums patiko nuotykis – fil-
muoti egzotiškoje Kanarų 
saloje? „YouTube“ yra puikių 
vaizdo klipų.

Tai, žinoma, aš juos mačiau. Na, 
ir galų gale pats nuvažiavau į La 
Gomeros salą. Bijojau filmavimo 
ir ilgai jam rengiausi. Tačiau nepa-
tyriau jokio streso – lyg būčiau fil-
mavęs Rumunijoje! Be to, iš pradžių 
ir pats, panašiai kaip mano herojus, 
elgiausi lyg turistas. Pasižiūri į salą 
atvykėlio akimis – juk tai tikras ro-
jus! Tai ir reikėjo parodyti. 

Neišvengiamas klausimas: ar 
pats išmokote švilpimo kalbą?

Deja, ne. Teoriškai techniką, kaip 
tai daroma, žinau, bet... Kai mano 
aktoriai mokėsi švilpti ir trenira-
vosi, pildžiau popierius, norėdamas 
gauti finansavimą. Kad ir kaip būtų 
liūdna, pinigai svarbiau už viską. 

Jūsų aktoriai skundžiasi, kad 
buvo sunku.

Tikrai? Taip, reikalavau iš jų, kad 
išmoktų teisingus judesius. Kai kur 
švilpimas įgarsintas, bet rodant 
stambius planus žiūrovas, net ir 
nesuprasdamas niuansų, pamatytų, 
kad aktorius nešvilpia iš tikrųjų. 

Kiaurai korumpuotas Jūsų 
filmo pasaulis išaugo iš realios 
rumuniškos korupcijos?

Nepasakyčiaus, apie tai daug ne-
galvojau. Tai žanro pratimas, o žan-
ras turi konkrečias taisykles: supran-
tama, kad film noir ir amerikietiškų 

filmų apie policininkus, tarkime, 
„Los Andželo paslapčių“, veikėjai vi-
sada korumpuoti, juk rodome tam 
tikro pobūdžio herojus. Bet kon-
centravausi ne į korupciją, nebent 
pasąmoningai. Man buvo įdomi 
personažo – policininko, kuris 
prieš dešimt metų galėjo paaiškinti 
viską pasaulyje, – istorija. Dabar jis 
staiga nieko nebesupranta, praranda 
žemę po kojomis. Tai naujas pasau-
lis. Kartą jis užsimena, kad valdant 
komunistams jo tėvas buvo įtakin-
gas, bet dabar kita realybė, kurios 
jis negali kontroliuoti. Jis nebegali 
kontroliuoti savo likimo. Nenoriu 
čia gilintis į pagrindinio veikėjo psi-
chologiją, bet jį užvaldė abejonės – 
savimi, įstatymais, tuo, ką jis padarė. 

Vadinasi, tam tikra prasme tai 
ir su naujomis sąlygomis susi-
dūrusios rumunų visuomenės 
metafora?

Matyt, tam tikra prasme. Bet tai 
filmas, kuriame idėjos išreikštos 
veiksmais. Ir visi personažai, iš-
skyrus pagrindinio veikėjo mamą, 
pasižyminčią net perdėtu nuošir-
dumu, vaidina vaidmenis. Mane 
domino jų judesiai, jų kūno kalba. 
Norėjau, kad tai, kas vyksta filme, 
būtų tarsi šiek tiek sąlygiška, nere-
alu, kad mes išsaugotume distanciją. 
Bet apskritai tai, matyt, būdinga 
man ir filmams, kurie man patinka. 

Daug autorių dabar bando 
kurti žanrinį kiną. Koks žanras 
Jums artimesnis?

Pirmiausia tai, žinoma, padaro 
filmus prieinamesnius žiūrovams, 
nes žmonės žino žanrų kodus. Bet 
žanras formuoja ir mus, režisie-
rius, – mes su tokiu kinu augame. 
To negalima pamiršti. Man pa-
tinka film noir. Esu visos jo kla-
sikos gerbėjas – „Maltos sakalo“, 

„Didžio miego“, „Trečio žmogaus“, 
„Gildos“. Mano personažai bando 
elgtis taip, tarsi galėtų kontro-
liuoti savo likimą, bet tai iliuzija: 
jie sutrikę, kaip ir žiūrovai, iš skir-
tingų elementų renkantys siužeto 
dėlionę. Taip vyksta ir senuose 
amerikietiškuose film noir. 

Filme yra Johno Fordo „Ieško-
tojų“ („The Searchers“, 1956) 
gabalėlis.

Taip, netyčia susidūriau su šiuo 
fragmentu ir staiga paaiškėjo, kad 
jame praktiškai atsispindi mano fil-
mas, jame taip pat švilpaujama! La-
bai apsidžiaugiau ir nustebau, juk 
kadaise žiūrėjau filmą ir į tai neat-
kreipiau dėmesio. O dabar tiesiog 
peržiūrinėjau senus vesternus, nes 
norėjau pasirengti susišaudymo tarp 
kino dekoracijų scenai, mat viena 
mano filmo veiksmo scenų vyksta 
apleistoje Bukarešto kino studijos 
filmavimo aikštelėje, imituojančioje 
Laukinių Vakarų miestelį. Man pasi-
rodė, kad būtų juokinga prisiminti 
vieną chrestomatiškiausių vesternų. 

Dar pastebėjau rumunų ko-
munistinės klasikos – filmo 

„Policijos komisaras kaltina“ 
(„Un comisar acuză“, rež. Ser-
giu Nicolaescu, 1975 – K. R.) 
fragmentus. 

Visa tai žiūrėjau, kai buvau ma-
žas. Svarbu, jog rodau gabalėlį, kai 
Miklovanas bėga, kad išsigelbėtų, ir 
būtent apie tai mąsto mūsų veikėjas. 
Ir kada televizoriuje Miklovanas pa-
bėga, mano filme iškart yra mon-
tažinė sandūra, vedanti į finalinį 
epizodą. Žinoma, tai ironiška, nes 
anas komisaras – nepaperkamumo 
pavyzdys. Matyt, visame šiame pro-
jekte man svarbus sugrįžimo į vai-
kystę momentas. Sugalvoti tokias 
scenas, iš kurių susideda „Švilpau-
tojai“, – tai truputį vaikiška ir kartu 
didžiulis malonumas. 

Ar tikėjote, kad galite sukurti 
komercinį filmą? Tai žingsnis 
didesnės auditorijos link ar 
vienkartinis eksperimentas?

Neturiu supratimo! Gal mano 
kitas filmas vėl bus nežiūroviškas. 
Arba atvirkščiai – sukursiu jį anglų 
kalba. Svarbiausia, jog pats jausčiau, 
kad man būtina jį sukurti. Įsiklau-
sau į savo instinktus – jie svarbiausi. 
Siužetas ar žanras gali būti bet koks.

Ar norėtumėte sukurti didelį 
holivudinį filmą?

Manęs vis tiek nepakvies. Bet ir 
pats nelabai tuo domiuosi. 

Kuo ypatingas rumunų akto-
rius Vladas Ivanovas, suvai-
dinęs „Švilpautojuose“ pa-
grindinį vaidmenį? Kodėl jį 
renkasi visi geriausi rumunų 
režisieriai? 

Pasirinkau jį negalvodamas. Iš-
kart. Tai buvo labai svarbu. Jis nuos-
tabus aktorius, tuo niekas neabejoja, 
o kuo ypatingas? Jis gali tapti filmo 
centru, aplink kurį išsidėlios kiti 
personažai ir visa filmo architek-
tūra. Nesuprantu, kaip jis to pasiekia. 

„Švilpautojai“ – pats brangiau-
sias Jūsų filmas. Ar pinigai 
Jums suteikia daugiau kūrybos 
laisvės, ar atvirkščiai? 

Mažiau. Ankstesnius filmus kū-
riau laisviau ir ramiau. Kuo mažiau 

pinigų, tuo geriau. Kuriant šį buvo 
daug žmonių ir sudėtinga struktūra. 
Atsakomybė pernelyg didelė, kad 
galėčiau mėgautis kūrybos laisve.  

Įprasta, kad kai režisierius 
kuria filmą ne gimtąja kalba, 
nacionalinis kodas ir individu-
alus stilius šiek tiek nusitrina. 

„Švilpautojai“ atrodo kaip šim-
taprocentinis rumunų filmas, 
nors, žinoma, ir didžioji jo 
dalis filmuota rumuniškai. Ar 
galėtumėte kurti filmą JAV ar 
Prancūzijoje, neprarasdamas 
savęs?

Manau, kad man pavyktų. Svar-
biausia rasti pakankamai įtikinamą 
ir man pačiam įdomią temą bei siu-
žetą. Tada viskas pavyks. Kalba ne 
taip ir svarbi – tereikia rasti savo 
istoriją. Šiuolaikinis pasaulis atvi-
ras, sienos nebe tokios svarbios. 
Metams bėgant tai vis akivaiz-
džiau. Nesirengiu užsidaryti tik 
Rumunijoje. 

„Begaliniame futbole“ sufor-
muluota paradoksali idėja: 
panorėjęs vienas žmogus gali 
iš naujo išrasti ir pakeisti net 
tokio žaidimo, kurį žaidžia vi-
sas pasaulis, taisykles. Su ki-
nematografu taip pat galima 
pasielgti panašiai?

Dabar prasidėjusi skaitmenos era 
atnešė išsilaisvinimą. Tai nuostabu. 
Galima kurti filmus, turint mini-
malų biudžetą, ir jie bus visaverčiai. 
O jei kalbėsime apie taisykles, mes 
tik tuo ir užsiimame, kad išradinė-
jame jas iš naujo. Tiesiog tai darosi 
vis paprasčiau.

Ar bendraujate su kitais ru-
munų Naujosios bangos 
režisieriais? 

Mes ne judėjimas – mes karta. 
Taip tai matome iš vidaus: kie-
kvieno savas kelias ir savas stilius. 
Mūsų santykiai geri – mes drau-
gaujame, bendraujame, kartais net 
keičiamės scenarijais ir patariame 
vienas kitam. 

Parengė K. R. 

„Švilpautojai“ 

vizualinių bei akustinių stebuklų 
pilnam Tsai Ming-liango filmui 

„Dienos“ ir prisiminiau britų poeto 
Philipo Larkino eilėraščio tuo pačiu 
pavadinimu pirmąją strofą. Ja ir no-
rėčiau baigti Berlinalės dienoraštį, 
nes antroji strofa, kaip šiam poetui 
ir būdinga, ironiškai nubraukia pir-
mosios lengvumą:

Kam skirtos dienos?
Dienose mes gyvenam.
Jos ateina, pažadina mus.
Dar ir dar kartą.
Jose turim būti laimingi:
kur, jei ne dienose, gyventi?

Berlynas–Vilnius 

Atkelta iš  10  psl .
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Karininkas ir tiesa 
Nauji filmai – „Pareigūnas ir šnipas“

K i n a s

„Kino pavasario“ retrospek-
tyvos atsigręš į „Parazito“ 
režisierių ir Pietų Korėjos 
kiną

Lietuvos žiūrovų mėgstamą Pietų 
Korėjos kiną šiemet pristatys kovo 
19 – balandžio 2 d. vyksiančio „Kino 
pavasario“ retrospektyvos. Vieną jų 
sudarys šiemet keturis „Oskarus“ 
laimėjusio režisieriaus Bong Joon-
ho keturi pirmieji filmai ir šedevru 
vadinamas „Parazitas“. Antrojoje 
retrospektyvoje „Pietų Korėjos kino 
aukso amžius“ išvysime kertinius 
7-ojo dešimtmečio filmus. 

Pasak „Kino pavasario“ meno va-
dovės Mantės Valiūnaitės, šias dvi 
festivalio retrospektyvas skiria kū-
rybos laisvės aspektai: „Pietų Ko-
rėjos kinas iki pat 1993 m. patyrė 
griežtą cenzūrą. Ne vienas filmas 
buvo padėtas ant lentynos, ne vie-
nas režisierius kalėjo už režimui ne-
patogias temas. Bong Joon-ho re-
trospektyva liudija išsilaisvinimą ir 
atvirą Pietų Korėjoje egzistuojan-
čių ekonominių bei socialinių pro-
blemų kritiką. Režisierius priskiria-
mas Naujajam Korėjos kinui, o šis 
siekė ne tik išvaduoti kino kalbą 
nuo cenzūros pančių, drąsiai kal-
bėti apie svarbias temas, bet ir per-
kurti šalies kino industriją. Festivalio 
žiūrovų laukia unikali patirtis – Pietų 

Anonsai

Živilė Pipinytė 

Romano Polanskio filmo „Pareigū-
nas ir šnipas“ („J’accuse“, Prancū-
zija, Italija, 2019) pradžioje matome 
titrą, pranešantį, kad visi filme ro-
domi personažai egzistavo iš tikrųjų. 
Dvylika metų trukusi šnipinėjimu 
Vokietijos naudai apkaltinto kari-
ninko Alfredo Dreyfuso byla ilgam 
padalijo Prancūziją, paskatino sio-
nistą Theodorą Herzlą kovoti dėl 
Izraelio valstybės idėjos įgyvendi-
nimo, o su byla susijęs skandalas 
ir atviras Émile’io Zola laiškas „Aš 
kaltinu!“ (toks ir originalus filmo 
pavadinimas) tapo svarbiu politiš-
kai angažuotų intelektualų atspir-
ties tašku. Knygoje „Totalitarizmo 
ištakos“ Hannah Arendt rašė: 

„Dreyfuso byla atskleidė visus ki-
tus XIX a. antisemitizmo elemen-
tus grynai ideologiniu ir politiniu 
aspektu – tai antisemitizmo, atsi-
radusio ypatingomis nacionalinės 
valstybės sąlygomis, kulminacija. 
Tačiau jo įnirtinga forma užbėgo 
už akių būsimiems įvykiams, to-
dėl atrodo, kad svarbiausi Dreyfuso 
bylos veikėjai dalyvauja didžiulėje 
generalinėje repeticijoje to spekta-
klio, kuris buvo atidėtas daugiau nei 
trims dešimtmečiams.“

Polanskis ir scenaristas Robertas 
Harrisas, kurio knyga ir tapo filmo 
pagrindu, daugiausia dėmesio 

skiria vienam šio spektaklio veikė-
jui – žvalgybininkui pulkininkui 
Marie-Georges’ui Picquart’ui, ku-
ris, pasak Arendt, „nebuvo herojus 
ir tikrai nebuvo kankinys“, bet buvo 

„paprastas, tylus, politikai abejingas 
žmogus“. Polanskis ir Pikarą filme 
vaidinantis Jeanas Dujardinas 
rodo šio žmogaus kovą dėl to, kad 
Dreyfusas būtų išteisintas, o tikrasis 
šnipas – nubaustas. 

„Pareigūnas iš šnipas“ prasideda 
Dreyfuso (Louis Garrel) pažemi-
nimo ritualu. Didžiulėje aikštėje 
stebint išrikiuotiems kareiviams 
ir karininkams iš jo atimami kari-
ninko ženklai ir sulaužomas kar-
das. Dreyfusas bando aiškinti, kad 
yra nekaltas, bet už tvoros gausiai 
susirinkę miestiečiai skanduoja 

„Mirtis žydams!“, o virš Paryžiaus 
tvyro murzinas dangus. Pikaras 
taip pat dalyvauja šioje „ceremo-
nijoje“. Jis neslepia savo antisemi-
tizmo ir, regis, yra toks kaip visi 
susirinkusieji. Netrukus Pikaras 
bus paaukštintas, ims vadovauti 
žvalgybai ir po truputį pradės ryš-
kėti jo nesugebėjimas taikstytis su 
perimtoje institucijoje įsivyravu-
sia netvarka. Polanskis rodo, kaip 
šis doras karininkas pradeda su-
prasti, kad Dreyfusas nekaltas, ir 
bando įtikinti viršininkus, kad iš-
tremtą į Velnio salą tariamą šnipą 
reikia išteisinti. Tada ir pradeda 
ryškėti viena pagrindinių filmo 

temų – Pikaro idealizmas ir jo su-
sidūrimas su teismų neteisingumu. 
Filmui įpusėjus Polanskis rodo vis 
naujus teismo posėdžius ir juose 
agresyviai triumfuojančią netei-
sybę. Net ir „nepatogusis“, nes sa-
kantis tiesą, Pikaras galiausiai atsi-
durs kalėjime, o įtampa tik didės. 
Suprantama, ši linija primena pe-
dofilija kaltinamo paties Polanskio 
teismų istoriją, akivaizdu, kad jis 
lygina save su Dreyfusu, bet šįkart, 
sakyčiau, tai labiau pastaba kūrinio 
paraštėse, juolab kad ji matoma ir 
kituose režisieriaus filmuose. 

„Pareigūnas ir šnipas“ pelnė Po-
lanskiui apdovanojimus už geriau-
sią režisūrą Venecijos kino festiva-
lyje ir prieš kelias dienas vykusioje 

„Cezarių“ ceremonijoje. Tiesą sa-
kant, pasižiūrėjusi filmą nustebau, 
kad šiuolaikiniai prizų skirstytojai 
dar sugeba įvertinti abejonių ne-
keliantį Polanskio meistriškumą – 
skaidrų ir akivaizdų, nors „Pareigū-
nas ir šnipas“ iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti šiek tiek akademiškas. 

Filmo pradžioje keliais taupiais 
štrichais Polanskis ir operatorius 
Pawelas Edelmanas panardina į 
XIX a. atmosferą: pusryčiai ant žo-
lės, kortomis prie stalo žaidžiantys in-
formatoriai, scena kabarete – šių kadrų 
kompozicijos iškart sužadina prisi-
minimus ir apie prancūzų impre-
sionistus, ir apie brolių Lumière’ų 
ar Jeano Renoiro filmus. Edelmanas 

nuo pat pirmų kadrų pabrėžia pri-
tvinkusią klaustrofobišką atmos-
ferą: siauros Paryžiaus gatvelės, 
Pikaro kabinetas, kuriame nuolat 
trūksta oro, žemas dangus, lyg ne-
švarios filmo spalvos, laužai su Zola 
straipsniu tamsiose gatvėse, tamsūs 
Pikaro viršininkų kabinetai... 

„Pareigūno ir šnipo“ struk-
tūra skaidri, nuo pirmos akimir-
kos tvyro įtampa. Net ir žinant 
Dreyfuso bylos istoriją, įtampa 
nepaleidžia, nes kiekvienoje sce-
noje matome žmonių ir požiūrių 
į tiesą bei teisingumą susidūrimą, 
kurį tiksliai atskleidžia savotiška šio 
susidūrimo kulminacija – Pikaro ir 
kaltinimą Dreyfusui sufabrikavusio 
pulkininko Anri (Grégory Gade-
bois) dvikova špagomis. Taip pat 
skaidriai Polanskis atveda iki nelauk-
tos kulminacijos kiekvieną siužeto li-
niją, kad ir Pikaro santykių su Po-
lina Monjė (Emmanuelle Seigner). 
Tiksliai pasirinktas ir Dujardinas: 
jo vaidinamo Pikaro idealizmas, 

noras tarnauti tėvynei preciziškai 
siejasi su ankstesniais – komiškais 
ar net klouniškais – aktoriaus per-
sonažais. Pikaras nesako ilgų mo-
nologų – jo charakterį, mintis per-
teikia veiksmo scenos, pavyzdžiui, 
kai radęs po kratos suverstą butą jis 
sėda prie pianino. Monologus apie 
tėvynę ar prarastas moralines ver-
tybes čia sako kiti, kad ir ankstes-
nis žvalgybos viršininkas. Suėstas 
sifilio, jis nebegali pakilti iš lovos, 
bet aiškina Pikarui, kaip naciona-
linė kultūra ir jos vertybės degra-
davo. Ši scena verčia prisiminti ne 
tik Zola, bet ir Guy de Maupassant’ą. 
Polanskio ironija, juntama ne vie-
noje „Pareigūno ir šnipo“ scenoje, 

– viena didžiausių filmo vertybių. 
Ji savaip amortizuoja ar pasaldina 
žiūrovui negailestingą tiesą, kurią, 
regis, filmo pabaigoje suvokia ir Pi-
karas: net ir šalyje, deklaruojančioje 
respublikos vertybes, tiesa niekam 
nereikalinga ir nepatogi, teisingu-
mas – taip pat. 

Korėjos kino aukso amžiumi vadi-
namo 7-ojo dešimtmečio esminiai 
filmai, gauti iš šalies kino archyvo. 
Tai leis susipažinti su šalies kon-
tekstu ir tuomete tematika – karo 
paliktomis traumomis, moterų pa-
dėtimi visuomenėje, autoritariniu 
valdymu“.

Pietų Korėjos aukso grynuoliai

2019 m. Pietų Korėjos kinas 
šventė savo kino istorijos šimtmetį. 
Ta proga šalies archyvas suskaitme-
nino ir restauravo daug svarbių 
filmų. Retrospektyvas pradės ge-
riausiu šalies filmu dažnai pavadi-
nama drama „Tarnaitė“ („The Hou-
semaid“, 1960). Šis režisieriaus Kim 
Ki-youngo filmas įkvėpė ne vieną 
korėjiečių kino kartą, jį filme „Pa-
razitas“ cituoja ir Bong Joon-ho. 
Filme pasakojama apie neištikimą 
kompozitorių, išduotą žmoną ir jų 
tarnaitę. Kai ši suvilioja šeimininką 
ir pastoja, vyras su žmona, bijodami 
aplinkinių reakcijos, pareikalauja 
pasidaryti abortą. Prašymas tar-
naitę įsiutina ir ji griebiasi keršto. 
Režisierius supina skirtingus žan-
rus ir nuotaikas – melodramą, 
klasikinę tragediją, psichologinį 
trilerį, absurdą, įtraukia ir siaubo 
elementų.

Ypatingas ir filmas „Beprasmė 
kulka“ („Aimless Bullet“, 1961). 
Vos baigtą filmą karinis režimas 
uždraudė, o jo negatyvas dingo. 
Tik visai neseniai Yu Hyun-moko 

filmas restauruotas ir grąžintas į 
kino istoriją. Realistiniu kino še-
devru vadinamos dramos ašis – 
šeimos istorija, atskleidžianti ko-
lektyvinį pokario Korėjos nerimą. 
Čeol-ho dienos dažnai baigiasi blaš-
kantis po naktines Seulo gatves. Jo 
motina serga, sesuo prekiauja savo 
kūnu, o brolis plėšia bankus. Hero-
jai įkalinti galingoje ir nepajudina-
moje socialinėje struktūroje.

„Teisėja“ („The Woman Judge“, 
1962) – antras korėjiečių filmas 
kino istorijoje, kurį režisavo mo-
teris. Filmo autorė Hong Eun-won 
nuosekliai siekė papasakoti apie 
moterų padėtį itin patriarchalinėje 
šalyje. Filme atskleidžiama teisėja 
svajojančios tapti Džin-suk isto-
rija. Ji kovoja su patriarchalinėmis 
Pietų Korėjos visuomenės normo-
mis, išvyksta į vienuolyną mokytis, 
nepaisydama šeimos prieštaravimų 
pradeda teisėjos karjerą.

Vieno labiausiai vertinamų Pietų 
Korėjos režisierių Lee Man-hee 
melodrama „Sekmadienis“ („The 
Day Off “, 1968) 37 metus buvo už-
drausta ir pirmą kartą parodyta 
praėjus daugeliui metų po reži-
sieriaus mirties. Sekmadienis yra 
vienintelė savaitės diena, kai susi-
tinka mylimieji Ho Ukas ir Džijon. 
Mergina laukiasi ir nori nutraukti 
nėštumą, nes pora neturi pinigų 
net puodeliui kavos. Pasitelkęs sa-
vitą tada itin populiaraus melo-
dramos žanro poetinę kino kalbą, 

režisierius kritikavo modernėjančią, 
tačiau vis dar itin ribotą visuomenę 
ir opią socialinę atskirtį.

Bong Joon-ho provokacijos ir 
psichologiniai žaidimai

Po Kanų „Auksinės palmės ša-
kelės“ ir keturių šiųmečių „Oskarų“ 
Bong Joon-ho yra dabar turbūt daž-
niausiai linksniuojamas pasaulio 
režisierius. „Norime parodyti, kaip 
prasidėjo Bong Joon-ho kūrybos ke-
lias. Taip ir gimė jo ankstyvosios kū-
rybos retrospektyva. Režisierius pa-
sirinko vidurio kelią – jis ištobulino 
savitą braižą, autorinę kino kalbą, 
tačiau taip pat lengvai žongliruoja 
skirtingais žanrais ir populiarius fil-
mus kuria ne tik savo šalyje, bet ir 
už jos ribų“, – pasakoja Valiūnaitė.

Jau debiutiniame filme „Lojan-
tys šunys niekada nekanda“ („Bar-
king Dogs Never Bite“, 2000) Bong 
Joon-ho laužo taisykles, drąsiai pro-
vokuoja ir juokina. Lojantys šunys 
erzina jauną universiteto dėstytoją 
Jun Ju, gyvenantį su besilaukiančia 
žmona dideliame blokiniame name. 
Prie kaimynės durų vyras pastebi šu-
niuką. Jam nekyla abejonių – būtent 
šis kelia siaubingą triukšmą. Jun Ju 
čiumpa vargšelį ir uždaro rūsyje. Ir 
tai tik keistų įvykių pradžia.

Tikrais įvykiais paremtas antrasis 
kūrinys „Prisiminimai apie žmog-
žudystę“ („Memories of Murder“, 
2003) neretai minimas tarp svar-
biausių pastarųjų dešimtmečių 

kriminalinių filmų. Veiksmas nu-
kelia į 1986 m., mažą provinci-
jos miestelį, kurį sukrečia virtinė 
žmogžudysčių. Žudikas užmena vis 
daugiau mįslių. Tai JAV intervenciją 
Tolimuosiuose Rytuose kritikuojan-
tis siaubo trileris su politinės saty-
ros elementais 

„Šeimininkas“ („The Host“, 2006) 
sulaukė tarptautinės sėkmės – buvo 
populiarus net Šiaurės Korėjoje. 
Filme pasakojama apie JAV kari-
nės bazės pareigūnus. Jie išpila pa-
vojingus chemikalus į upę. Po kelerių 
metų iš vandenų išlenda neatpažintas 
milžiniškas gyvis, praryja Seulo gy-
ventojus ir pagrobia prekeivio dukrą. 
Po masinių laidotuvių paaiškėja, kad 
dukra gyva, bet laikoma nelaisvėje.

Psichologinis trileris „Motina“ 
(„Mother“, 2009) – vienas popu-
liariausių visų laikų Pietų Korėjos 
filmų. Pagrindinė jo herojė – mo-
tina, kurios sūnus nuteisiamas už 
moksleivės nužudymą. Vaikinas 
nepamena nusikaltimo nakties. 
Motina nusprendžia pati rasti žu-
diką. Po šio filmo režisierius buvo 
lyginamas su Alfredu Hitchcocku. 
Lietuvoje pirmą kartą bus rodoma 
nespalvota filmo „Motina“ versija. 

„Panaikinus spalvas, prabyla esmi-
nės filmo detalės“, – sako režisierius 
Bong Joon-ho.

2020 m. festivalio repertuaras – 
https://kinopavasaris.lt/lt/programa.

„Kino pavasario“ inf.

„Pareigūnas ir šnipas“
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Šiandien (6 d. 21.40) „LRT Plius“ 
pradeda rodyti Federico Fellini 
filmų retrospektyvą. Pirmasis – 
1954 m. pasirodęs „Kelias“. Pasa-
kojimas apie cirko stipruolį Dzam-
paną (Anthony Quinn), keliaujantį 
Italijos keliais su protiškai neįgalia 
Dželsomina (Giulietta Masina), ku-
rią kadaise nusipirko iš jos moti-
nos, seniai pripažintas kino šedevru. 
Ypatinga filmo poezija išlieka, ne-
paisant permainų, kurios per tuos 
šešiasdešimt kelerius metus įvyko 
kine. Fellini poezija galinga, nes 
atskleidžia pilkoje Italijos pokario 
kasdienybėje slypinčias metaforas. 
Į beveik neorealistišką, kurtą ne 
paviljone, o natūralioje aplinkoje 
filmą režisierius įvedė magijos ele-
mentus ir Nino Rotos muziką. Trys 
pagrindiniai filmo herojai, prime-
nantys commedia dell’arte perso-
nažus, kiekvienas savaip įkūnija 
tai, kas Fellini pasaulyje svarbiau-
sia: Dželsomina – meilę, Dzampa-
nas – pirmapradžius instinktus, o 
lyno akrobatas Il Mato – fantaziją 
ir poeziją. Storžievis Dzampanas 
nesugeba suprasti net savo jausmų. 
(Beje, didis filmo gerbėjas Marti-
nas Scorsese yra prisipažinęs, kad 
įtūžęs ant viso pasaulio stipruolis 
įkvėpė ne vieno jo filmo veikėją.) 
Deja, Fellini taip ir nesulaukė savęs 
verto paveldėtojo. Pastaraisiais me-
tais dažnai kalbama apie Paolo Sor-
rentino, bet, sakyčiau, jis labiau iš tų 
apsišaukėlių, kuriuos taip pamėgusi 
šiuolaikinė populiarioji kultūra. 

Hirokazu Kore-edos Kanų „Auk-
sine palmės šakele“ ir dar dešimčia 
kitų prizų apdovanoto filmo „Vagi-
liautojai“ (TV3, 7 d. 21 val.) hero-
jai – šių dienų pažemintieji ir nu-
skriaustieji. Jie pasitelkia ne pačius 
kilniausius metodus, kad išgyventų 
pasaulyje, bet šios socialinės me-
lodramos režisierius ir klausia, ar 
įstatymai yra teisingi. „Vagiliautojai“ 
susiję su pastaraisiais metais kine 
išpopuliarėjusia pamestų vaikų ir 
pakaitinės šeimos problema. Pasak 
Kore-edos, šiuolaikinė šeima nebū-
tinai remiasi kraujo ryšiais. „Vagi-
liautojų“ siužetą galima papasakoti 
kaip pasaką: gyveno kartą šeima, 
kurioje žmona nėra tikra žmona, 
močiutė nėra tikra močiutė. Jie ne-
ištvėrė gyvenimo savo tikrose šei-
mose. Mažiausią mergaitę paėmė 
miegančią – ji pasirinko šią šeimą, 
kaip pasirenka šeimininkus katės 
ar šunys. Šiuos žmones sieja tam-
sios paslaptys. Šeima jiems – tai 
laisvai pasirinkta bendruomenė, 
kurioje žmogus gali pakelti gyve-
nimo smūgius. Tačiau tai nėra idilė: 
viena dukterų uždarbiauja „peep 
show“, senelė leidžia valandas žai-
dimų automatų salonuose. Bet jų 
gyvenimas tradicinės visuomenės 
paraštėse – laimingas. Tik sene-
lės mirtis sukels paniką, nes mir-
tis nebuvo numatyta. Tada ir bus 

atskleista jų paslaptis, o šeima iš-
skirta. Čia Kore-eda ir parodo savo 
meistrystę – jis keičia filmo optiką. 
Iki šiol žiūrėjome į personažus iš 
vidaus. Staiga perspektyva pasikei-
čia, į filmą įsiveržia šaltis ir chaosas. 

Šeima – daugumos Kore-edos 
filmų tema. Šiuo požiūriu jis lai-
komas kino klasiko ir „japoniš-
kiausio režisieriaus“ Yasujiro Ozu 
paveldėtoju. Neatsitiktinai ir dau-
gumos Kore-edos filmų veiksmas 
rutuliojasi senojoje Japonijos sosti-
nėje Kamakuroje, kur Ozu gyveno 
ir yra palaidotas. Kore-eda ir Ozu 
panašūs ir humoro jausmu.

Kitokią šeimos istoriją pasakoja 
Nickas Bakeris-Monteysas filme 

„Paskutinė Leanderio kelionė“ 
(„LRT Plius“, 12 d. 21.33). Jo hero-
jus – devyniasdešimtmetis Eduar-
das (Jürgen Prochnow) – nesutaria 
su dukterimi, kuri jį nori perkelti 
į senelių namus. Tačiau Eduardas 
turi kitų planų. Po žmonos mirties 
su anūke Adele (Petra Schmidt-
Schaller) jis važiuoja į Ukrainą, į 
Luhansko sritį, kur jau vyksta ka-
rinis konfliktas. Antrojo pasaulinio 
karo metais Eduardas tarnavo Ver-
machte ir Ukrainoje sutiko gyve-
nimo meilę Svetlaną. Jis tikisi rasti 
kadaise mylėtą moterį. Adelė, tik 
kelionėje sužinojusi apie senelio 
praeitį, yra šokiruota. 

Rytų Europa, Rusija vis dar trau-
kia Vakarų kinematografininkus. 
Tuo įsitikinsite ir pasižiūrėję, sa-
kyčiau, savaip net juokingą buvu-
sio kino kritiko Matthew Rosso 
filmą „Sibiras“ (LNK, 11 d. 22.30). 
Jo veikėjas – prekyba įtartinais dei-
mantais besiverčiantis Lukas (Keanu 
Reevesas) – atvyksta į Peterburgą. 
Bet partneris dingsta kartu su dei-
mantais už pusę šimto milijonų ir 
amerikietis lieka vienas svetimoje 
šalyje. Jis tikisi rasti dingusįjį ir 
atsiduria Sibire, tiksliau, Jakuti-
jos deimantų sostinėje Mirne, kur 
užmezga romaną su vietinės kavi-
nės barmene Katia (rumunė Ana 
Ularu). Filmas kurtas, regis, Ka-
nadoje, bet vis tiek neišvengė visų 
filmų apie Rusiją stereotipų, kuriais, 

beje, vis dažniau galime grožėtis ir 
lietuviškuose filmuose. Kita ver-
tus, deimantų sostinės gyventojai – 
blogai išauklėti, geriantys degtinę 
tiesiai iš butelio, bet geros širdies 
žmonės ir neprimena lietuviškų pa-
baisų, jie net vedasi Luką į meškos 
medžioklę. Tik filmo rusai kažkaip 
keistai domisi lytiniais organais... 

Palieku jų keistus ritualus kaip 
staigmeną filmą žiūrėsiantiems 
narsuoliams, o gerų kriminalinių 
trilerių gerbėjams siūlau atkreipti 
dėmesį į 1965 m. nespalvotą filmą 

„Miražas“ („LRT Plius“, 7 d. 21.55). 
Jo režisierius Edwardas Dmytrykas 
(1908–1999) – dabar jau primirštas, 
bet kadaise garsus režisierius, vie-
nas amerikiečių film noir klasikų. Jis 
gimė Kanadoje, išeivių iš Ukrainos 
šeimoje, būdamas penkiolikos pra-
dėjo dirbti Holivude pasiuntinuku, 
o 1935 m. debiutavo kaip režisierius. 
Dmytryko karjerą 1947 m. sugadino 

„raganų medžioklė“: jis buvo vienas 
iš liūdnai pagarsėjusio „Holivudo 
dešimtuko“, apkaltinto bendradar-
biavimu su komunistais. Režisierius 
nesutiko atsakyti į klausimus apie 
savo pažiūras ir atsidūrė kalėjime 

„už nepagarbą Kongresui“. 
Manau, kad situacijos, į kurią 

tada pateko režisierius, absurdiš-
kumo atgarsių galima pamatyti ir 

„Miraže“. Tai beveik hičkokiška dė-
lionė apie tradicinį panašių filmų 
personažą – atmintį praradusį, 
keistuose įvykiuose dalyvaujantį 
ir pamažu tiesą apie save atran-
dantį žmogų. Išeities taškas – ava-
rija Niujorko elektrinėje. Niujorko 
dangoraižis paskęsta tamsoje ir kai 
jame dirbantis buhalteris Deividas 
(Gregory Peck) bando išeiti, jam vis 
kas nors pastoja kelią – tai nematyta 
moteris, tai žmogus su pistoletu, o 
žinomas kovotojas už taiką ima ir 
iškrinta pro langą. Netrukus Dei-
vidas supras, kad jam amnezija, ir 
pasisamdys privatų detektyvą Tedą 
(Walter Matthau). 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Paveldėtojai
Krėsle prie televizoriaus

„Miražas“

GROŽINĖ LITERATŪRA

20 000 mylių po vandeniu : kelionė aplink pasaulį jūros gelmėmis : romanas / Jules Verne ; į 
lietuvių kalbą vertė Jurgis Talmantas ; [panaudotos Alphonse de Neuville ir Édouard Riou 
iliustracijos]. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 615, [5] p. : iliustr.. – (Geriau-
sia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-609-484-082-1 (įr.)

Aš esu Etmės Evė : Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose : simonaitistikos šaltinių 
publikacija / liudijimus užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas. – 2-oji laida. – 
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 330, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 
500 egz.. – ISBN 978-609-07-0102-7 (įr.)

Balta drobulė : romanas / Antanas Škėma. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2019]. – 
206, [2] p.. – ISBN 978-609-484-052-4

Figaro vedybos : penkių veiksmų komedija / Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ; iš 
prancūzų kalbos vertė Juozas Urbšys. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 298, 
[2] p.. – ISBN 978-609-484-070-8

Grandinė : trileris / Adrian McKinty ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : 
Alma littera, 2020. – 397, [2] p.. – ISBN 978-609-01-3985-1 (įr.)

Hipnotizuotojas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kau-
nas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 623, [1] p.. – ISBN 978-609-484-078-4 (įr.)

Idiotas : keturių dalių romanas su epilogu / Fiodor Dostojevskij ; iš rusų kalbos vertė 
Pranas Povilaitis. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2019]. – 732, [2] p.. – ([Auksinio 
Obuolio serija], ISSN 2351-6593) (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-
609-484-024-1 (įr.)

Lūpdažio pamokslai : įkvepiančios istorijos kasdienybės žavesiui ir rutinai ištverti / Erika 
Umbrasaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 286, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 
978-609-01-4064-2 (įr.)

Metų siūlas tęsiasi su Meile ir Viltimi : [eilėraščiai] / Vanda Mikoliūnienė. – Ukmergė : Valdo 
leidykla, 2020. – 116 p. : iliustr., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8174-53-3

Nėra vietos dviem : trileris / Kristijonas Kaikaris. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 427, [3] p.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-4035-2 (įr.)

Nevermore : didysis iliustruotas poezijos rinkinys / Edgar Allan Poe ; iš anglų kalbos vertė 
Algimantas Zeikus ; [Gustave Doré iliustracijos]. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], 
[2020]. – 317, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-484-064-7 (įr.)

Nusikaltimas ir bausmė : šešių dalių romanas su epilogu / Fiodor Dostojevskij ; [redaguotas J.M. 
Balčiūno (Juozo Balčiūno-Švaisto) ir Dominyko Urbo vertimas]. – 7-oji laida. – Kaunas : Obuo-
lys [i.e. Lectio divina], [2019]. – 622, [2] p.. – ([Auksinio Obuolio serija], ISSN 2351-6593) 
(Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-609-484-025-8 (įr.)

Paslėpta : romanas / Mary Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Vil-
nius : BALTO leidybos namai, 2019. – 366, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8233-
72-8 (įr.)

Pušų salos / Marion Poschmann ; iš vokiečių kalbos vertė Živilė Gapšienė. – Vilnius : Gel-
mės, 2020. – 173, [3] p.. – (Kitoks romanas, ISSN 2351-6437). – Tiražas 600 egz.. – ISBN 
978-609-8168-86-0

Sadistas : romanas / Asta Padagaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 204, [1] p.. – Tiražas 
3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4027-7

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai : [romanas] / Jaroslav Hašek ; iš čekų kalbos vertė Kazys 
Akelis ir Alfonsas Tiešis ; [su originaliomis Josefo Lados iliustracijomis]. – Kaunas : Obuo-
lys [i.e. Lectio divina], [2019]. – 639, [1] p. : iliustr.. – ([Auksinio Obuolio serija], ISSN 2351-
6593). – ISBN 978-609-484-014-2 (įr.)

Vasarvidžio nakties sapnas : penkių veiksmų komedija / William Shakespeare ; iš anglų 
kalbos vertė Antanas Miškinis. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 155, [2] p. : 
portr.. – ISBN 978-609-484-066-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Gipsas / Anna Woltz ; iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė ; iliustravo Vladas Ku-
daba. – Vilnius : Gelmės, 2020. – 164, [3] p. : iliustr.. – (Paribio istorijos, ISSN 2351-6372). – 
Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-8168-85-3

Kad mane pamatytum : [romanas] / Akvilina Cicėnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 187, 
[1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-4043-7

Kalėdų giesmė / Charles Dickens ; iš anglų kalbos vertė Elena Kuosaitė-Jašinskienė. – Kau-
nas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 126, [2] p.. – ISBN 978-609-484-062-3

Lobių sala : kolekcinis leidimas [su] 100 originalių iliustracijų : romanas / Robert Luis Ste-
venson ; iš anglų kalbos vertė Kazys Grigas ; [Louis Rhead iliustracijos]. – Kaunas : Obuo-
lys [i.e. Lectio divina], [2020]. – 366, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-484-072-2 (įr.)

Nevykėlio dienoraštis / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė] ; [iliustra-
cijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]-    . – (Įr.)

[Kn.] 14, Grėsmingas kamuolys. – 2020. – 217, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 
978-609-483-069-3

Sūnus : [apysaka] / Lois Lowry ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius : Alma 
littera, 2020. – 317, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-4060-4 (įr.)

Trys žingsniai iki tavęs : [romanas] / Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis ; iš 
anglų kalbos vertė Lina Paulauskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2020. – 263, [1] p.. – Tiražas 
2300 egz.. – ISBN 978-609-01-4045-1 (įr.)
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Skaudžią netekties ir liūdesio 
valandą dėl tapytojo 

JONO JURČIKO mirties 
nuoširdžiai užjaučiame jo 

šeimą, gimines ir artimuosius.

Vilniaus dailės akademijos                    
Tapybos katedros bendruomenė  

Dailė

Nacionalinės dailės galerijos Didžiojoje salėje kovo 6 d. 18 val. atida-
roma didelė Lino Katino darbų retrospektyva „Raudona krisdama virsta 
balta“. Menininkui būdingas pokštas ir rimtumas, todėl nuobodu tikrai 
nebus. Paroda veiks iki gegužės 17 dienos.  

Muzika

Kovo 21 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje su maestro Modesto 
Pitrėno vadovaujamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru muzi-
kuos šiuo metu Vokietijoje studijuojanti jaunosios kartos lietuvių pianistė 
Onutė Gražinytė, nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė. Jaunoji 
pianistė paskambins Aleksandro Skriabino Fortepijoninį koncertą – vie-
nintelį iš viso autoriaus palikimo. Pasakojama, kad 1915 m. Skriabinui 
mirus, jam atminti surengtose gedulo iškilmėse Sergejus Rachmaninovas 
skambino šio veikalo fortepijono partiją. Taip pat vakaro programoje – 
dvi kontrastingos ir originalios XX a. muzikinės partitūros. Tai George’s 
Enescu „Rumuniškoji rapsodija“ Nr. 1 ir Sergejaus Prokofjevo Septintoji 
simfonija – paskutinis šio autoriaus simfoninis veikalas, išsiskiriantis ly-
rizmu ir jaunatviška gaiva. 

Teatras

Kovo 6, 7, 8, 13, 17, 19 ir 25 d. klajoti po buvusį Vilniaus getą kviečia 
garso patirtis „Glaistas“. Garsiniame pasakojime atsiskleidžia Vilniaus 
gete gyvenusių žydų – Fridos Sohat (g. 1929), Joshua Zako (g. 1929), So-
res Voloshin (g. 1928) ir Barucho Shubo (g. 1924) – istorijos, glūdinčios 
miesto istoriniuose sluoksniuose. „Glaisto“ autoriai – dramaturgas Ri-
mantas Ribačiauskas, režisierius Mantas Jančiauskas ir kompozitoriai 
Jūra Elena Šedytė bei Andrius Šiūrys – šiuos dokumentinius pasakojimus 
integravo į dinamišką meninę formą, reprezentuojančią trūkinėjančios 
istorinės atminties būvį. 

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos 
dailės ekspozicija 
nuo 6 d. – Lino Leono Katino paroda „Rau-
dona krisdama virsta balta“
iki 8 d. NDG vestibiulyje – 2018 me-
tais išleistų gražiausių Švedijos knygų 
ekspozicija

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Veidai iš būtojo laiko: kunigaikš-
čiai Oginskiai – kultūros mecenatai“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–
XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)
Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“
Juozo Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“ 
nuo 10 d. – „Ukrainos civilizacijos. Nuo 
Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano“ 
(iš Ukrainos nacionalinio istorijos muzie-
jaus rinkinių)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Vlado Žiliaus (1939–2012) paroda „Atmin-
ties spalvos“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Dviejų iki šių dienų išlikusių 1862 m. lietu-
viškų plakatų paroda
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

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

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

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

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

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Ekspozicija „Dangaus miestas. Vilniaus 

vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo 

muziejaus rinkiniuose“ 

Paroda „Šiuolaikinio meno keliai į bažny-

čias: 1990–2019“ 

Paroda „Bažnytinio paveldo muziejaus 
dirbtuvėse restauruoti objektai“ 

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

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Mekas mirksi geriau“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. 
Maskvos caro priesaika“
Paroda „Nuo sacro iki profano. Giorgio Ba-
ratti dailės kolekcija iš Milano“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Galva su daug minčių“ 

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Revizija“ (XX amžiaus 5–6 dešimtme-
čių tapyba iš VDA muziejaus rinkinių)
iki 14 d. – Giedrius Paulauskas: partizanų 
uniformų atkūrimas „Laisvės kariai“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Irinos Peleckienės paroda „Illu-
mine / Interpretations“ 

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas
nuo 6 d. – paroda „Smėlis“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Dovilės Dagienės paroda „8:20“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Marios Kapajevos paroda „Nuostabi sva-
jonė, nors ir neaiški“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Edukacinė paroda „Matilda: lėlinio anima-
cinio filmo anatomija“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 13 d. – Geistės Marijos Kinčinaitytės 
fotografijų ir videoesė paroda „Atvira erdvė, 
klostuota“
Darios Melnikovos (Latvija) paroda 

„Pasimatymas“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
14-oji Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos 
paroda „Pavasaris 2020“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Petro Lincevičiaus personalinė paroda 

„Geriausio būdo paieškos pakeltam akme-

niui padėti“ 

nuo 10 d. – slovakų menininkės Miros Podma-

nickos paroda „Siena / The Wall“

nuo 10 d. – Monikos Radžiūnaitės paroda 

„Hyperlink“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 14 d. – Lauros Sabaliauskaitės paroda 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 12 d. – Jurgos Povilaitienės tapybos ir 
grafikos darbų paroda „Baltų dievai“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 7 d. – Kristinos Asinus tapyba

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Airos Urbonavičiūtės tapybos paroda „Koks 

Wi-Fi slaptažodis?“ 

Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Orni-
tologo sapnas“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinki-
nių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė
nuo 13 d. – Dmitrijaus Matvejevo paroda 

„Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
iki 15 d. – paroda „Nacistinės Vokietijos 
Aušvico koncentracijos stovykla“

Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
Robertos Vrubliauskaitės paroda „Varva“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės fotoparoda „Beveidžiai“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Meniniai pasisveikinimai: Antano 
Mončio (1921–1993) kūriniai“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Miglės Kosinskaitės tapybos paroda 

„Komoloko“

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Eglės Degutytės-Kontrimienės tapyba

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
Grupinė užsienio ir Lietuvos menininkų 
paroda „Gyvas ornamentas“

AP galerija
Polocko g. 10
Arvydo Pakalkos kolekcinė grafikos paroda 

„Keliamieji metai“ (iš Edmondo Kelmicko 
kolekcijos)

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 7 d. – Neringos Vasiliauskaitės paroda 

„Haut Muster“

Janso muziejus (Paviljonas)
Pylimo g. 21B
Evaldo Janso paroda „Epitafijos: mano 
90-ieji“

Verslo centras k29
Konstitucijos pr. 29
Birutės Nomedos Stankūnienės tapybos 
darbų paroda „Laiškai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Jazminos Cininas paroda „Eglė ir 
vilkmergės“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Uždegta Monmartro ugnies: Ro-
kiškio dvaro meno kolekcija“
iki 15 d. – paroda „300 paveikslų antiki-
niam romanui „Satyrikonas“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Tapybos paroda „Vincentas Vasiliauskas 
(1895–1989) – snaiperis, krautuvininkas, 
tapytojas“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Kasdienybės geometrija. Apie rė-
dymosi meną tarpukariu“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Aušros Vaitkūnienės paroda „Folkloras. 
4 metų laikai“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Antono Rolando Laubo paroda „Mobilios 
bažnyčios“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Virginijaus Viningo retrospektyvinė 
paroda „Trys dešimtmečiai“ 
Grupinė paroda „Ar ji ateina?“ 

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
nuo 6 d. – Agnieszkos Wołodźko ir Mareko 
Wołodźko paroda „Tuo požiūriu...“

Klaipėdos kultūros fabrikas
Bangų g. 5A  
Artūro Šeštoko fotografijos

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Liucijos Karalienės fotografijos

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
6, 7 d. 18.30, 8 d. 18 val. – „TURANDOT“. Rež., 
scenogr. ir šviesų dail. R. Wilsonas, muzikos 
vad. ir dir. M. Pitrėnas, dir. M. Staškus
12, 14 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-
gonzetti (Italija)
13 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzikos 
vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas 
15 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras
6 d.18 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune, 
8 d. 18 val. Jonavos kultūros centre – M. Bul-
gakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. 
Rež. O. Koršunovas 
6 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – R. Dun-
cano „ABELARAS IR ELOIZA“. 
Rež. R. Ramanauskas 

15 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pom-
merat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė
15 d. 16 val. „Meno forte“ – I. Šeiniaus „KUPRE-
LIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras
7 d. d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
8 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina
12 d. 18.30 – „BALKONAS“ (pagal J. Genet 
pjesę). Rež. E. Lacascade’as
14 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ 
KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas
14 d. 19 val. „Meno forte“ – „MIEGO BROLIS“ 
(agal R. Schneiderio romaną). 
Rež. A. Juška
15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-
derseną). Rež. R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras
7 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – 
A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. 
Rež. A. Špilevojus
7 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS 

„KITAS KAMPAS“. Rež. K. Glušajevas
 (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
8, 10 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-
GASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys
10 d. 13, 14.30 – teatralizuota ekskursija 
jaunimui
12 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. 
Rež. U. Baialievas
13 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
14 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 
15 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. E. Jaras
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Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 19 val., 8 d. 18.30 Jaunimo teatre – 
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas
7 d. 18 val. Šakių kultūros centre, 12 d. 19 val. 
OKT studijoje  – B. Kapustinskaitės „TERA-
PIJOS“. Rež. K. Glušajevas
10 d. 18.30 Šiaulių dramos teatre – A. Če-
chovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
7 d. 15, 17 val., 8 d. 13, 15 val. Mažojoje salėje – 

„MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). 
Rež. A. Sunklodaitė 
14, 15 d. 18.30 – PREMJERA! M. Durnen-
kovo „UTOPIJA“. Rež F. Losas 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
7 d. 12 val.  – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
8 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). 
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
14 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. 
Rež. Š. Datenis
Palėpės salė
7 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal 
V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-
nėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova
8 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
12 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRE-
TAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). 
Rež. G. Radvilavičiūtė
14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
7 d. 12 val. Juodojoje salėje – „BUDRUGANA 
LIETUVA: OBUOLIŲ PASAKOS“ (pagal 
V.V. Landsbergį). Rež. ir dramaturg. J. Tertelis
7 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „APLINK PA-
SAULĮ PER VIENĄ SPEKTAKLĮ“. Kūrybinė 
komanda P. Juodišius, S. Degutytė, S. Dik-
čiūtė, T. Juozapaitis (Stalo teatras) 
7 d. 18 val. Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ 
ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė
8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras) 
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SU(si)TIKIMAS“. 
Idėja, režisūra L. Liepaitės, choreogr. A. Gu-
daitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)
10 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
12 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. A. Giniotis  
(teatras „Atviras ratas“) 
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„JUODI BATELIAI“ (pagal Pilgrim / Majews-
kio pjesę „Dešinys kairys su kulniuku“). 
Rež. A. Micius („Atvira erdvė’ 19“)
14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽAL-
ČIŲ KARALIENĖ“. Rež. S. Degutytė (Stalo 
teatras)
14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PIEVOS“. 
Kūrybinė grupė S. Degutytė, S. Dikčiūtė, 
Raima Drąsutytė (Stalo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
Festivalis „Nerk į teatrą 2020“
6 d. 11, 12.30 Tavernos salėje – dirbtuvės 

„Sceninės raiškos dirbtuvės“
6 d. 13.30 Mažojoje scenoje – „Jaunųjų kri-
tikų dirbtuvės“

6 d. 14 val. Ilgojoje salėje – „Nerk į režisūrą“
6 d. 14 val. Mažojoje scenoje – „HAMLETAS“ 
(Walny teatras)
6 d. 14.30, 16 val. Didžiosios scenos fojė – 

„Improvizacijos dirbtuvės“
6 d. 15 val. – dirbtuvės „Kostiumo kūrimo 
dirbtuvės“
6 d. 16, 18 val. Didžiojoje scenoje – „ŽIEDLA-
PIAI“ (Kaboca lėlių teatras)
6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – diskusija 

„Hits of 2000“
6 d. 19 val. Rūtos salėje – „Tuščia kėdė“ (mu-
zikinė istorija apie Juozą Naujalį)
6 d. 20 val. Didžiosios scenos fojė – „Žai-
dimų vakaras“
7 d. 11, 12.30 Tavernos salėje – kūrybinės 
dirbtuvės šeimai „Emocijų vandenynai“
7 d. 11, 12.30 Didžiojoje scenoje – „VERA IR 
VANDUO“ („Bird&Bat“)
7 d. 12, 14 val. Dekoratyviniame ceche – dirb-
tuvės šeimai „Istorijų pasakojimo menas“
7 d. 13.30, 14.30 Mažojoje scenoje – dirbtu-
vės šeimai „Jaukūs žaidimai. Ryšio kūrimas“
7 d. 16 val. Rūtos salėje – „NOJUS“ (Walny 
teatras)
8 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-
laitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė 
A.M. Sluckaitė
10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBU-
RIADA“. Rež. A. Vilutytė
13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. T. Erbrėderis
13 d. 18.30 Ilgojoje salėje – „Mano 
tėvas“ (monospektaklis pagal S. Rubinovo 
atsiminimus)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
7, 8 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pa-
statymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis 
vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, 
dir. R.  Šumila
12, 13 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS 
IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. 
V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. E. Pehkas

Kauno kamerinis teatras
6 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. 
Rež. G. Varnas
7 d. 12 val. – PREMJERA! „MOMO“. 
Rež. G. Aleksa
8 d. 12 val. – „7 RATAI“. 
Rež. I. Jackevičiūtė
10 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. A. Jankevičius 
12 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. A. Lebeliūnas
13 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras
7 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. A. Lebeliūnas
8 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal 
T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir 
rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)
13, 14 d. 11, 15 val. – PREMJERA! „PASAULĖ-
LIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė, 
dail. – M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
6 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilho 

„ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele
7, 8 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas
12 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
12 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevi-
čiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dir.
T. Ambrozaitis
14 d. 18 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
6 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„MEMOFUTURA“. Rež., dramaturg. ir sce-
nogr. J. Tertelis, kost. dail. I. Skripka, komp. 
M. Bialobžeskis. Vaidina M. Geštautaitė-Či-
žauskienė, G. Ramoškaitė, J. Baliukevičius, 
A. Matutis
7 d. 18 val. Teatro Didžiojoje salėje – N. Go-
golio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis 
8 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. A. Lebeliūnas
8 d. 15, 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevo-
jaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
10 d. 18 val. Naujosios Akmenės kultūros 
rūmuose – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. 
Rež. J. Žibūda 
10 d. 18.30 A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. 
Rež. O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto 
teatras)
13 d. 18.30 – „VASARVIDŽIO NAKTIES 
SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. – M. Walczako „MŪSIŠKIAI“. 
Rež. ir scenogr. A. Areima
7 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
8 d. 12, 14 val. – A. de Saint-Exupéry „MA-
ŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. 
K. Siaurusaitytė
12 d. 18 val. – T. Šinkariuko „KELIONĖ Į 
EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
6 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje – „Gėlių 
kalbėjimas“. Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečiui. J. Meko atminimui. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, solistė 
G. Gelgotė (sopranas), Kristupo pučiamųjų 
kvintetas. Koncerto vedėja muzikologė 
J. Katinaitė. Programoje J. Kačinsko, J. Ju-
zeliūno, O. Balakausko, B. Kutavičiaus, 
M. Natalevičiaus kūriniai
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Didieji vokiečių romantikai“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
K. Soltani (violončelė). Dir. G. Šlekytė. Pro-
gramoje R. Wagnerio, R. Schumanno, 
J. Brahmso kūriniai
8 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – koncertas visai šeimai 

„Varpų magija“. Rankinių varpų ansam-
blis „Arsis“ (meno vad. ir dir. A. Mäe). 
Programoje „Nuo Bacho iki Pärto“ – 
J.S. Bacho, G.F. Händelio, P. Čaikovskio, 
F. Chopino, H. Ellerio, T. Kõrvitso, 
A. Pärto ir kt. kūriniai
8 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„68 Min. M.“. Ansamblis „Musica humana“. 
Solistai Motiejus Bazaras (bosas), Mykolas 
Bazaras (klavišiniai), Benediktas Bazaras 
(mušamieji). Programoje W.A. Mozartas ir 
improvizacijos
10 d. 15 val. Panevėžio rajono savivaldybės 
salėje – vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“
11 d. 18 val. Panevėžio rajono Paįstrio kultū-
ros centre – Valstybinis Vilniaus kvartetas, 
solistė J. Šležaitė (sopranas), aktorė 

D. Michelevičiūtė. Programoje B. Dvariono, 
S. Vainiūno, J. Karnavičiaus, J. Naujalio, 
J. Pakalnio, L. van Beethoveno, F. Schu-
berto kūriniai
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Nuo Bacho iki Glasso“. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orchestras. Solistas S. Krylo-
vas (smuikas). Dir. V. Kaliūnas. Programoje 
J.S. Bacho, Ph. Glasso, S. Rachmaninovo 
kūriniai
15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – miuziklas vaikams ir visai 
šeimai „Sidabrinis Ežerinis“. Ansamblis 

„Musica humana“, Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos choras 

„Viva voce“ (vad. R. Katinas, V. Katinienė), 
senosios muzikos ir šokio ansamblis „Festa 
cortese“. Solistai D. Kazonaitė (sopranas), 
V. Bartušas (kontratenoras), S. Liamo, kom-
pozitorė V. Striaupaitė-Beinarienė, dir. 
R. Beinaris
15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Vien tik Beethovenas“. Valstybinis Vil-
niaus kvartetas. Dalyvauja A. Gurinavičius 
(kontrabosas), V. Giedraitis (klarnetas), 
J. Klimavičius (fagotas), I. Kuleševičienė 
(valtorna). Programoje L. van Beethoveno 
kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
8 d. 16 val. – „Trombonai ir folkdžiazas“. 
L. Sungailienė (vokalas), V. Pilibavičius 
(trombonas), R. Gumuliauskas (trombonas), 
P. Batvinis (trombonas), J. Taločka (trombo-
nas), G. Kovaliovas (bosinis trombonas), 
A. Maniušis (mušamieji). Programoje origina-
lios kompozicijos, kuriose susipina folk, jazz, 
fusion, funky ir kiti muzikos stiliai bei spalvos
13 d. 19 val. – koncertas „Domenico Nordio 
griežia J. Brahmsą“. Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras, solistas D. Nordio (smui-
kas). Dir. M. Pitrėnas. Programoje A. Malcio, 
J. Brahmso, L. van Beethoveno kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
7 d. 18 val. – „Kristupo festivalis“. „Amelija 
iš Monmartro ir Šopenas“. Atlikėja I. Dū-
daitė (fortepijonas, Vokietija, Lietuva). Pro-
gramoje F. Schopino, Y. Tierseno kūriniai
8 d. 17 val. – E. Sipavičiaus koncertas „Moterims“
10 d. 18.30 – koncertas „Dainelė Tėvynei“. 
Atlikėjai Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mo-
kyklos 1 ir 2 kl. chorai
11 d. 17 val. – Jungtinio Lietuvos vaikų 
choro koncertas „Mes – pasaulio vaikai“ 
(meno vad. V. Skapienė). Dirigentės I. Alė-
jūnienė, V. Baužytė, D. Gerdauskienė, 
R. Rugaitytė, R. Valaitienė
14 d. 19 val. – grupės „Kūjeliai“ koncertas 

„Švęskime laisvę“

Valdovų rūmai
M. Scacchi senosios muzikos festivalis
7 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
pradžios koncertas „Giesmė Žygimantui 
ir Barborai“. Kamerinis choras „Aidija“ 
(meno vad. ir dir. R. Gražinis). Programoje 
A. Scandello, J. Arcadelto, O. di Lasso, 
B. Donato, Th. Arbeau, P. Certono, P. Passe-
reau, C. Monteverdi ir kt. kūriniai
12 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
koncertas „Ariadnės rauda. Italų Renesanso 
muzika nuo Rore iki Monteverdi“. Ansam-
blis „Profeti della Quinta“ (Šveicarija): 
D. Schleiferis, R. Melishas (kontratenorai), 
L. Leibovici, J. Lawrence’as (tenorai), E. Ro-
tem (bosas, ansamblio vadovas), O. Harme-
lin (kitaronas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Sekmadienio muzika. Sakralinės muzikos 

valanda skiriama Kovo 11-ajai, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Kon-
certuoja Vilniaus kolegijos merginų choras 

,,Vaidilutės“(vad. G. Kumpienė), Vilniaus 
M. Romerio universiteto dainavimo studija 
(vad. V. Semeniukienė). Solistai G. Pintu-
kaitė-Pocienė (sopranas), R. Dzimidaitė 
(sopranas), Ž. Kumpys (trimitas), D. Šake-
nytė (vargonai)

M.K. Čiurlionio namai
11 d. 16 val. – koncertas-susitikimas su 
kompozitoriumi ir pianistu U. Breneriu 
(Izraelis). Drauge su kompozitoriumi mu-
zikuos smuikininkė R. Vosyliūtė, violonče-
lininkė O. Švabauskaitė ir klarnetininkas 
R. Savickas

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
12 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] 
fondo ciklas „Regeneracija [ir jos įtampos“. 
A. Vilenicos (Serbija, D. Britanija) paskaita 

„Menas ir (anti)social(istiniai) būstai Serbi-
joje: prieštaravimai ir antagonizmai“

Valdovų rūmai
6 d. 16.30 – edukacinis užsiėmimas 

„Šv. Kazimiero karūna“
7 d. 11 val., 14 d. 11 val. – edukacinė eks-
kursija „Susipažinkime – Valdovų rūmų 
muziejus“
7 d. 14 val., 14 d. 12.30 – edukacinis užsiė-
mimas „Mūsų vėliavos“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
7 d. 12 val. Vaikų ir jaunimo departamente – 
D. Junigedos knygos „Kalno durys“ (leidy-
kla „Tyto alba“) pristatymas 
9 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – D. Bur-
bos paskaita „Kilmingos moterys Vilniuje 
XVIII a. ir XIX a. pradžioje: sentimentalūs 
liudijimai“ 
10 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Pasivaikščiojimas po Vilnių ir 
jo apylinkes. Fotografija atskleidžia isto-
riją (9)“
12 d. 17.30 Konferencijų salėje – filmų per-
žiūrų ciklas „Kinas kalba“. Filmo „Čia buvo 
Saša“ peržiūra. Svečiuose prodiuserė ir 
aktorė G. Siurbytė 
12 d. 18 val. Renginių erdvėje – diskusija 

„Ar operos vieta muziejuje?“. Diskusijoje 
kalbės teatrologė R. Jūraitė, operos solistė 
I. Prudnikovaitė, dirigentas M. Staškus. Po-
kalbį moderuos muzikologė R. Murauskaitė
Frankofoniškojo kino šeštadieniai
7 d. 14 val. Konferencijų salėje – filmas „Ne-
palenkiamoji Rumunija“ (dok. f., 
rež. Rumunija)
7 d. 16 val. Konferencijų salėje – filmas „Ap-
maudas“ (Moldova)
14 d. 14 val. Konferencijų salėje – filmas 

„Gasparas vestuvėse“ (Prancūzija)
14 d. 16 val. Konferencijų salėje – filmas „Ža-
liasis auksas“ (dok. f., Belgija)

Lietuvos medicinos biblioteka
6 d. 14 val. – tarptautinio almanacho ,,115 
nusilenkimų Salomėjai Nėriai“ sutiktuvės-
konferencija. Renginį veda aktorė 
V. Kochanskytė ir poetė, gydytoja D. Milu-
kaitė-Buragienė. Pranešimus skaito Nėries 
memorialinio muziejaus vedėja I. Aleksai-
tienė ir prof. habil. dr. J.V. Uzdila 

VVGŽM Tolerancijos centras
8 d. 12 val. – N. Cheifec paskaita „Moteris, 
išgelbėjusi žydų tautą“

Kaunas
Kauno fotografijos galerija
7 d. 15 val. – fotografės C. Heinermann 
naujausio albumo „Sibiro tremtys – I dalis 
Lietuva“ pristatymas
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Savaitės filmai

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

Kovo 6–12
Ki no re per tu a ras

Ema  *** 
Graži, išmintinga ir turtinga Ema yra mieguisto miestuko karalienė. 

Jai negali prilygti niekas. Tačiau ieškant meilės jai teks susidurti ir su 
skausmu, kurį sukelia būtinybė subręsti, ir su klaidomis. Šįkart 1815 m. 
parašytą Jane Austen romaną ekranizavo režisierė Autumn de Wilde, o 
pagrindinius vaidmenis sukūrė Anya Taylor-Joy, Johnny Flynnas, Billas 
Nighy, Joshas O’Connoras, Mia Goth. (D. Britanija, 2019) 
Ema. Piromanė  ****

Ema (Mariana Di Girolamo) gyvena Valparaise, dirba manikiūrininke 
ir šoka eksperimentinių šokių grupėje. Jos draugas (Gael García Bernal) 
bando tapti šiuolaikiniu choreografu. Jis mano, kad šokėjai turi paklusti jo 
vizijoms. Emą ir Gastoną skiria dvylika metų. Jie buvo įvaikinę berniuką 
iš Kolumbijos, bet šis padegė namus ir buvo sugrąžintas į prieglaudą. Čilės 
režisierius Pablo Larraínas išgarsėjo filmais „Klubas“, „Žaklina“, „Neruda“. 
Naujasis žada magiškų vaizdų, apmąstymų apie kūną, kuriuo vienu galima 
pasikliauti, ir apie šokį. (Čilė, 2019)
Ypatingieji  ****

Naujas prancūzų režisierių Olivier Nakache’o ir Erico Toledano („Ne-
liečiamieji“, „Toks gyvenimas!“) filmas pasakoja apie du geriausius drau-
gus Bruno (Vincent Cassel) ir Maliką (Reda Kateb). Iš pirmo žvilgsnio 
jų temperamentas, religija, interesai – visiškai skirtingi. Tačiau juos sieja 
ne tik draugystė, bet ir tai, kad jau dvidešimt metų abu rūpinasi vaikais ir 
jaunuoliais, turinčiais autizmo sutrikimą. Bruno ir Malikas įsteigė specia-
lias lavinimo įstaigas, kuriose jaunuoliai iš „sudėtingų“ kvartalų profesio-
naliai rūpinasi medikų sunkiais įvardytais ligoniais. Bet Bruno ir Maliko 
metodai ne visiems prie širdies. (Prancūzija, 2020) 
Kubos voratinklis  ****

Olivier Assayaso trilerio premjera įvyko pernai Venecijos kino festiva-
lyje. ...Kubos karo lakūnas Renė (Édgar Ramírez) pabėga į JAV. Kuboje 
lieka žmona (Penelope Cruz) ir dukrelė. Renė bendrauja su Floridoje 
įsikūrusia išeivių organizacija, siekiančia nuversti Fidelio Castro režimą. 
Netrukus į JAV pabėga ir kitas pilotas Chuanas (Wagner Moura). Jis yra 
kariavęs Angoloje ir greit užmezga ryšius su amerikiečių žvalgyba. Ta-
čiau Kubos šnipai ne tik sėkmingai vykdo savo misiją, bet ir įtraukiami į 
pogrindinę prekybą kokainu. Filmo pasakojimas paremtas tikrais faktais, 
brazilų žurnalisto Fernando Moraiso knyga, bet Assayasui įdomu pana-
grinėti išdavystės ir patriotizmo klausimus iš individo perspektyvos, kai 
didvyriškumas gali tapti šeimos katastrofa. Taip pat vaidina Ana de Ar-
mas, Gaelis Garcia Bernalis. (Belgija, Brazilija, Prancūzija, Ispanija, 2019)
Nematomas žmogus  ****

Iš pirmo žvilgsnio Sesilijos (Elisabeth Moss) gyvenimas atrodo tobulas: 
ji gyvena dideliame name, o jos sužadėtinis – genialus mokslininkas mili-
jonierius. Tik niekas nežino, kas vyksta tarp namų sienų... Sesilija pabėga 
ir slapstosi pas seserį (Harriet Dyer) bei jų bendrą jaunystės draugą (Aldis 
Hodge). Kai sužadėtinis nusižudo, palikęs Sesilijai milžiniškus turtus, ji 
pradeda įtarti, kad jo mirtis – apgavystė. Netrukus aplink ją ima tvenktis 
grėsmė ir artimiesiems kyla pavojus. Bet kaip įrodyti tai, ko įrodyti neį-
manoma? (Rež. Leigh Whannell, JAV, 2020) 
Nežinomas šventasis  ****

Aminas pavagia didelę sumą pinigų ir spėja juos užkasti dykumoje prieš 
pat suėmimą. Po dešimties metų jis išeina iš kalėjimo ir grįžęs toje vietoje, 
kur užkasė pinigus, randa šventyklą nežinomam šventajam ir netoliese 
įsikūrusį naują kaimą, į kurį plaukia piligrimai. Aminas priverstas apsigy-
venti kaime ir bandyti kažkaip susigrąžinti pinigus. Alaa Eddine’o Aljemo 
filmo premjera įvyko pernai Kanuose. Filme vaidina Younesas Bouabas, 
Salah Bensalah. (Marokas, Prancūzija, Kataras, 2019)  
Pareigūnas ir šnipas  *****

Filmo pagrindas – nuteisto už tėvynės išdavystę prancūzų karininko 
Alfredo Dreyfuso istorija, XIX a. pabaigoje sukėlusi tarptautinį skandalą ir 
antisemitizmo bangą, kurią garsiajame savo straipsnyje „Aš kaltinu!“ (toks 
ir originalus filmo pavadinimas) pasmerkė Emile’is Zola. Kai Dreyfusas 
nuteisiamas ir išsiunčiamas į kolonijas, naujasis žvalgybos vadas supranta, 
kad karininko kaltės įrodymai buvo sufabrikuoti, ir nusprendžia bet kokia 
kaina atskleisti tiesą. Pavaldiniai tam nepritaria. Žvalgybininkas gali pra-
rasti puikiai prasidėjusią karjerą. Romano Polanskio filmas apdovanotas 
Venecijos kino festivalio prizu už geriausią režisūrą. Vaidina Jeanas Du-
jardinas, Louis Garrelis, Emmanuelle Seigner. (Prancūzija, Italija, 2018) 

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
6–12 d. – Pirmyn (JAV) – 11, 13.25, 15.50, 18.20, 
21.10 (lietyvių k.); 12, 16.50 (originalo k.)
Pirmyn (3D, JAV) – 14.25
Kubos voratinklis (Belgija, Ispanija, Pran-
cūzija) – 11, 13.40, 16.20, 19, 21 val.
Nematomas žmogus (Australija, JAV, Kanada, 
D. Britanija) – 11.30, 13.40, 16.10, 18.40, 21.40
Ginklai Akimbo (D. Britanija, Vokietija, 
N. Zelandija) – 13.50, 16.10, 18.30, 20.50
14 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano operos – 18.55
8 d. – „Pamatyk pirmas: artėjančio „Kino 
pavasario“ filmas „Nematomas gyvenimas“ 
(D. Britanija, Italija) – 19 val.
8 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 16.20
17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
6, 7, 9–12 d. – Pirmyn (JAV) – 10.10, 12.40, 15.10, 
17.40, 20.10; 8 d. – 10.10, 12.40, 15.10, 17.40
6–12 d. – Pirmyn (3D, JAV) – 13.20
6, 7 d. – Kubos voratinklis (Belgija, Ispanija, 
Prancūzija) – 13.30, 18.10, 21.30, 23 val.; 
8–12 d. – 13.30, 18.10, 21.30
6, 7 d. – Ginklai Akimbo (D. Britanija, Vo-
kietija, N. Zelandija) – 14.40, 19.05, 21, 
22.50; 8–12 d. – 14.40, 19.05, 21 val.
6, 7 d. – Nematomas žmogus (Australija, 
JAV, Kanada, D. Britanija) – 14.30, 18, 20.30, 
23.15; 8–12 d. – 14.30, 18, 20.30
8 d. – „Pamatyk pirmas: artėjančio „Kino 
pavasario“ filmas „Nematomas gyvenimas“ 
(D. Britanija, Italija) – 18.30
8 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 20.10
17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
10 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 21.10
11 d. – Mažosios moterys (JAV) – 20.35
8 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Ita-
lija) – 14 val., 11 d. – 16.30
9 d. – Ema (D. Britanija) – 17.15
7 d. – Nežinomas šventasis (Marokas, Pran-
cūzija, Kataras) – 16.15
6 d. – Adamas (Marokas, Prancūzija, Bel-
gija) – 19 val., 9 d. – 19.40; 12 d. – 16.50
6, 8 d. – Kubos voratinklis (Brazilija, Prancū-
zija, Ispanija, Belgija) – 21 val., 10 d. – 18.50 
10 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 21.10
11 d. – Mažosios moterys (JAV) – 20.35
8 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Ita-
lija) – 14 val.; 11 d. – 16.30
9 d. – Ema (D. Britanija) – 17.15
7 d. – Nežinomas šventasis (Marokas, Pran-
cūzija, Kataras) – 16.15
6 d. – Adamas (Marokas, Prancūzija, Bel-
gija) – 19 val., 9 d. – 19.40; 12 d. – 16.50
6, 8 d. – Kubos voratinklis (Brazilija, Prancū-
zija, Ispanija, Belgija) – 21 val.; 10 d. – 18.50

Pasaka
6 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Pui-
dokas) – 16.15; 7 d. – 16 val.; 8 d. – 14 val.; 
9 d. – 20.30
6 d. – Mano šuo kvanka (Prancūzija) – 16.30
6 d. – Ponas Džounsas (D. Britanija, Lenkija, 
Ukraina) – 18.30 („Šeršėliafam“)
6 d. – Nežinomas šventasis (Marokas, Pran-
cūzija, Kataras) – 18.45; 7 d. – 18.30

6 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f., 
JAV) – 19.15, 21.30; 7 d. – 21 val.; 10 d. – 
20.45; 11 d. – 20 val. 
6 d. – (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2 
(Prancūzija) – 20.45; 10 d. – 20.15; 11 d. – 17.45
6 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 21.15; 7, 8 d. – 
20.45; 10 d. – 18.15; 11 d. – 17.30; 12 d. – 20.30 
7 d. – Emma (D. Britanija) – 13.30; 8 d. – 15.30; 
10 d. – 20.30
7 d. – Pirmyn (JAV) – 13.45; 11 d. – 15.45
7 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 14 val.; 
9, 11 d. – 18 val.
7 d. – Nematomosios (Islandija) – 16.15 
(„Šeršėliafam“)
7 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Ny-
derlandai) – 16.30; 9 d. – 17 val.
7 d. – Kubos voratinklis (Belgija, Ispa-
nija, Prancūzija) – 18.15; 8 d. – 21 val.; 9 d. – 
20.15; 12 d. – 18 val.
7 d. – Adamas (Marokas, Prancūzija, Bel-
gija) – 19 val.; 8 d. – 16.15; 9 d. – 18.15; 10, 
12 d. – 18.30; 11 d. – 15.30
7 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 20.30
8 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) – 
13.30; 12 d. – 18.15 
8 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Brita-
nija, Sirija) – 13.45
8 d. – Sibilės vilionės (Belgija, 
Prancūzija) – 15.45
8 d. – Whitney (dok. f., JAV, D. Britania) – 17.45
8 d. – Mažosios moterys (JAV) – 18.15; 
12 d. – 20.45
8 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 19 val.
8 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 20.15
10 d. – Laimės gėlelė (D. Britanija, Austrija, 
Vokietija) – 18 val.
11 d. – Partizanas (dok. f., rež. A. Zalans-
kaitė) – 16 val.
11 d. – Pavarotti (dok. f., JAV, D. Britanija) – 19.45
11 d. – Zuikis Džodžo (JAV, N. Zelandija, 
Čekija) – 20.30
12 d. – O tada mes šokome (Gruzija) – 20.15

MO kinas
6 d. – Adamas (Marokas, Prancūzija, Bel-
gija) – 18 val.
6 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.15
7 d. – Mažosios moterys (JAV) – 15 val.
7 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f., 
JAV) – 17.45; 8 d. – 19.15
7 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 20 val.
8 d. – Dilili Paryžiuje (Prancūzija, Vokie-
tija) – 15 val.
8 d. – Moteris (dok. f., Prancūzija) – 17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
6–12 d. – Pirmyn (JAV) – 10.10, 12.35, 15.10, 
17.40, 20.10
Pirmyn (3D, JAV) – 11.30

Kubos voratinklis (Belgija, Ispanija, Pran-
cūzija) – 11.10, 17.05, 19, 21.50
Ginklai Akimbo (D. Britanija, Vokietija, 
N. Zelandija) – 12.20, 18.20, 22.30
Nematomas žmogus (Australija, JAV, Ka-
nada, D. Britanija) – 15.40, 19.25, 22 val.
14 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano operos – 18.55
8 d. – „Pamatyk pirmas: artėjančio „Kino 
pavasario“ filmas „Nematomas gyvenimas“ 
(D. Britanija, Italija) – 18.30
8 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 17 val.
17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
6 d. – Nežinomas šventasis (Marokas, Pran-
cūzija, Kataras) – 18 val.
6 d. – QT8: Quentin Tarantino (dok. f., 
JAV) – 20 val.; 8 d. – 18.15; 12 d. – 20 val.
Japonų kino festivalis
7 d. – Kiekviena diena – gera diena (Japo-
nija) – 14 val.
7 d. – Tėčio pietų dėžutė (Japonija) – 16 val.
7 d. – Laimės gėlelė (D. Britanija, Austrija, 
Vokietija) – 18 val.
7 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, 
Vokietija, Brazilija) – 20 val.
8 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Pui-
dokas) – 14 val.; 11 d. – 20 val. 
8 d. – Moteris (dok. f., Prancūzija) – 16 val.; 
10 d. – 17.30
10 d. – Adamas (Marokas, Prancūzija, Bel-
gija) – 19.30; 12 d. – 18 val.
11 d. – Stovinčioji ant tilto (dok. f., 
rež. D. Rust) – 17 val.
11 d. – Partizanas (dok. f., rež. A. Zalans-
kaitė) – 18.30 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
6–12 d. – Pirmyn (JAV) – 10.30, 13, 15.25, 18 val.
Pirmyn (3D, JAV) – 11.10, 12.20; Ginklai 
Akimbo (D. Britanija, Vokietija, N. Zelan-
dija) – 13.30, 18.30, 20.30; Kubos voratin-
klis (Belgija, Ispanija, Prancūzija) – 13.10, 
15.50, 18.10, 21.40
6, 7, 9–12 d. – Nematomas žmogus (Austra-
lija, JAV, Kanada, D. Britanija) – 15.50, 21 val.; 
8 d. – 15.50, 21.30
17 d. – R. Wagnerio „Skrajojantis olandas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano operos – 18 val.
8 d. – „Pamatyk pirmas: artėjančio „Kino 
pavasario“ filmas „Nematomas gyvenimas“ 
(D. Britanija, Italija) – 18.30
8 d. – Labai moteriškos istorijos (Rusija) – 19 val.
17 d. – Tylos zonos maratonas (JAV) – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Kubos voratinklis“


