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Rita Mikučionytė

Ilgoji kultūros pandeminė „sausra“ 
žaibiškai baigėsi – tik spėk sekti 
meno naujienas, o ir parodų ati-
darymai – visi tuo pačiu metu. 
Vilniaus dailės galerijos, rodos, 
„kvėpuoja“ vienu ritmu, todėl pasi-
rinkau nedidelį senamiesčio linkį 
ir pasivaikščiojau Latako–Šv. Jono–
Gaono–Vokiečių gatvėmis. Kita 
vertus, turiu progą vienu ypu pasi-
domėti skirtingų kartų autorių kū-
ryba. Visada pravartu nauju žvilgs-
niu peržiūrėti mūsų klasikų darbus, 
pastebėti kintančius laiko ženklus 
amžiaus vidurį išgyvenančių daili-
ninkų kūryboje, pagaliau pasižval-
gyti po debiutuojančių menininkų 
ekspozicijas.

Povilo Ričardo Vaitiekūno paroda 
„Ūlos g. 19, Mardasavas“ (3-ioji 

paroda) galerijoje „Kairė–dešinė“ 
dėsningai pratęsia 2014 ir 2018 m. 
čia pristatytas šio pripažinto dai-
lininko piešinių kolekcijas. Šįkart 
eksponuojama nemažai iki šiol Lie-
tuvoje nerodytų Povilo Ričardo Vai-
tiekūno darbų, kurie buvo užsienio 
galerijose ir muziejuose – tai ilius-
truoja svetur organizuotų parodų 
katalogai, reklaminiai leidiniai ir kt.

Dažniausiai būdama Povilo Ri-
čardo Vaitiekūno parodose pasijau-
čiu lyg užsukusi į amžinybės kam-
barius – iki šiol pamenu kadaise 
profesoriaus ištartus žodžius, kad 
laiko nėra. Iš tikrųjų vaikščiodama 
po trijose galerijos salėse surengtas 
piešinių, ofortų ir pastelių ekspozi-
cijas visiškai nenumanau, kad dar-
bai sukurti skirtingais metais. Tik 
aštrėja autoriaus žvilgsnis – pama-
tyta tai, kas anapus šešėlių, o kur 
dar linijų elegancija... Dominuoja 

iki smulkmenų apgalvota parodos 
visuma, kurioje ritmiškai, visi kartu 
ir pavieniui, „subėga“ kūriniai. Ši, 
sakyčiau, net šiek tiek kinemato-
grafinė vaizdų kaita ypač paste-
bima „Kairėje“ galerijos salėje, ku-
rioje eksponuojama Povilo Ričardo 
Vaitiekūno tapyba ant popieriaus 
(tapyta tempera, kai kur guašu). 
Man toks tėkmės motyvas, regis, 
labai simboliškas, tarsi bangavimas 
skirtingais dešimtmečiais įprasmin-
tais vaizdiniais, kuriuos metaforiš-
kai įrėmina Ūlos ir Latako gatvės. 
Tai nėra įprasti piešiniai iš gausaus 
dailininko archyvo, juolab formalus 
jų padėliojimas – sakyčiau, įtrau-
kianti vaizdų poezija. Net salėje 

„Plius“ nuolat po žiemos „čiulban-
tys“ radiatoriai, rodos, atliepia virš 

Povilas Ričardas Vaitiekūnas, „Į ganyklą“. 1990 m.
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M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Nors jau pagaliau atgijo gyvi kon-
certai, muzikos įrašų derlius per 
pandemiją buvo toks gausus, kad 
dar ilgai aptarinėsime juos laikraš-
čio puslapiuose. Šį kartą itin pra-
džiugino neseniai pasirodžiusi 
Eduardo Balsio kūrinių kompak-
tinė plokštelė, kurią 2020 m. rudenį 
Nacionalinėje filharmonijoje įrašė 
Modesto Pitrėno diriguojamas 
Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras ir solistai – smuikinin-
kas Džeraldas Bidva ir kompozito-
riaus anūkė, pianistė Indrė Baikš-
tytė. Skaitmeninės koncertų salės 
komandos, vadovaujamos Viliaus 
ir Aleksandros Kerų, įrašytą plokš-
telę išleido garsi suomių muzikos 
leidykla „Ondine“, savo sklaidą 
užtikrinanti per kompanijos savi-
ninkės, bene didžiausios klasikinės 
muzikos įrašų leidyklos „Naxos“ 
tinklą. Greta ankstesnių ypatingų 
bendradarbiavimo atvejų su pres-
tižine „Deutsche Grammophon“, 
pernai 80-metį šventusiai Naciona-
linei filharmonijai pavyko užmegzti 
glaudžius ir produktyvius ryšius su 

„Ondine“ vadovu Reijo Kiilunenu, ku-
ris tapo lietuviškos muzikos gerbėju 
ir sėkmingai prisideda prie pasau-
linės jos sklaidos. Bendradarbia-
vimas įgavo neįtikėtiną pagreitį – 
pastaraisiais metais ši kompanija 
jau išleido Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio orkestrinius kūrinius, 
Žibuoklės Martinaitytės muzikos 
albumą (kooprodukcija su LMIC), 
Jurgio Karnavičiaus styginių kvar-
tetus, įrašė Anatolijaus Šende-
rovo opusų, o dabar pasirodė Bal-
sio kūrinių kompaktinė plokštelė. 
Nacionalinės filharmonijos direk-
torė Rūta Prusevičienė džiaugiasi 
užsienio leidyklų susidomėjimu 

Užlieja lyg jūros banga
Įspūdžiai išklausius naują kompaktinę plokštelę su Eduardo Balsio kūriniais („Ondine“, 2021)

lietuviška muzika, tad planų tęsti 
lituanistinę seriją ir ją skleisti pa-
saulyje tikrai yra. 

Naujausioje plokštelėje pasirinkti 
Balsio kūriniai – Koncertas smui-
kui ir orkestrui Nr. 1 a-moll,  „Jūros 
atspindžiai“ styginiams, „Dramati-
nės freskos“ smuikui, fortepijonui 
ir simfoniniam orkestrui – skam-
bėjo kompozitoriaus 100-mečiui 
skirtame koncerte Filharmonijoje. 

Prieš aptardama muzikinį plokš-
telės turinį, kelis sakinius nutariau 
skirti mane, prisipažinsiu, nustebi-
nusiam viršeliui. Leidykla pasirinko 
amerikietės koloristės, savamokslės 
menininkės Emily Balivet paveiks-
lėlį „Dalia – lietuvių mitologijos Li-
kimo deivė“. Viena vertus, leidėjų 
sumanymas susieti dailininkę įkve-
piančią mitologiją, Art nouveau ir 
Art deco stilistiką su lietuvišku kolo-
ritu atrodė visai tinkamas. Viršelis 
tikrai dvelkia paveikslėliais iš mano 
vaikystės ir atitinkamai tuomečiu 
Balsio kūrybinės brandos laiko-
tarpiu. Kita vertus, kaip „pirmojo 
žvilgsnio“ reprezentantas – virše-
lis, per kurį nevalingai sprendžiama 
ir apie patį turinį, – nė iš tolo ne-
atlaiko konkurencijos su ta nepa-
prasta įkrova, kurią spinduliuoja 
plokštelėje įrašyta muzika. Tad siū-
lau, kaip sakoma, šį kartą „nespręsti 
apie knygą iš viršelio“.  

O plokštelės turinys tikrai ver-
tas pasaulio melomanų dėmesio. 
Nuo pirmų garsų užburia itin gera 
garso kokybė, subalansuota akus-
tika, tembrų aiškumas. Ir vėl bravo 

„Baltic Mobile Recordings“! Galima 
drąsiai nerti į muzikinius įspūdžius.

Smuikininkas Džeraldas Bidva 
visuomet griežia jautriai, jo garsas 
gilus, aiškus, iškalbingas. Virtuo-
zinės Pirmojo koncerto smuikui ir 
orkestrui vietos skamba lengvutės 
it drugeliai (ypač I dalyje), ir so-
listo, ir orkestro taikliai pagauta šo-
kio stilistika, žanriškumas, nesuvul-
garintas liaudiškas charakteris. Itin 
skaidriai skamba lyriniai epizodai, 
solisto kadencija. Po audringų or-
kestro tutti šuorų solisto smuikas, 
atrodytų, atveria gėlo vandens šal-
tinį kažkur čiurlioniško miško pa-
vėsyje... Tokius vaizdinius suke-
lia anaiptol ne kiekvienas Balsio 
Pirmojo koncerto smuikui atliki-
mas. Antra smuiko koncerto dalis 
dvelkia jau kitokia nuotaika – to-
liais, siekiais, išsvajota laisve (prisi-
minkime, o juk 1954-ieji...). Viena 
gražiausių Balsio melodijų čia ap-
gaubta labai kokybišku faktūriniu 
ir tembriniu apdaru. Dėl to nuopel-
nus galima priskirti ne tik autoriui, 
bet ir atlikėjams, o šie finale įsuka 
tikrą virtuozinę fiestą, žinoma, su 
lietuviško santūrumo pėdsaku. 

„Jūros atspindžiai“ ir „Dramati-
nės freskos“ – vieni moderniausių 
orkestrinių kūrinių lietuvių muzi-
koje, ką jau kalbėti apie Balsį kaip 
tembrinės koloristikos meistrą. 
Bene svarbiausia „Jūros atspin-
džiuose“ (1981) – dirigento meis-
trystė su styginių orkestru į bendrą 
visumą apimti dinamiškai, ritmiš-
kai ir charakterio prasme skirtingus 
partitūros puslapius (ypač kontras-
tinga pirmosios atžvilgiu yra antra 
dalis – Prelude-Toccata), jausti 

nuoseklų naratyvą, susijusį su jū-
ros įvaizdžiu. Jūros, o kartu ir paties 
Balsio – neišvengiamai tapatinamo 
su jo, žvelgiančio į audringą jūrą, 
paveikslu pagrindinio melodinio 
motyvo fone. Nors, kaip savo mo-
dus-radio laidų cikle „Balsio trajek-
torijos“ yra pasakęs kompozitorius 
Šarūnas Nakas, savotiškas Balsio 

„jūrinis apsėdimas“ – „tai labiau po-
lifoninio ir polimorfinio mąstymo 
tipas, kurį tik išoriškai žymi jūros 
simbolis“. Gal čia ir slypi šios par-
titūros paslaptis? Polimorfiškumas, 
talentingai natūraliai susietas su jū-
ros atspindžių atmainomis ir nesi-
baigiančia jos kaita! M. Pitrėno ir 
Nacionalinio orkestro muzikantų 
patirtis leidžia tuo mėgautis.

„Dramatinėse freskose“ (1965) 
gaiviai suskamba kur kas sodriau 
paįvairinti orkestro tembrai. Iš par-
titūros tai išnyranti, tai vėl į ją pa-
nyranti Indrės Baikštytės fortepi-
jono partija gražiai koreliuoja su 
mušamaisiais ir kitu pagrindiniu 
instrumentu – Dž. Bidvos smuiku. 
O kokie sluoksniai pinami orkestro 
partijoje! Nesusipainiojant, neuž-
gožiant vieniems kitų, o plėtojant 
švarią, kad ir spalvingą, simfoninę 

drobę, „tapant“ savitais potėpiais, 
ritminiais štrichais. Pasiklausius šių 

„Dramatinių freskų“ man kažkodėl 
susidarė įspūdis, kad įžymiosios 
Osvaldo Balakausko „Kalnų sona-
tos“ fortepijonui ir orkestrui (1975) 
garsinei materijai (nors įkvėptai Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio pa-
veikslų) įtaką bus padariusios ir Bal-
sio „Dramatinės freskos“. Kita vertus, 
ką gali žinoti, gal panaši tembrinė 
stilistika ne vienam 7–8-ojo dešimtme-
čių kūrėjui buvo kaip estetinis idea-
las? Beje, išlikęs iki šių dienų.

Kalbėdama apie visus kompak-
tinės plokštelės atlikėjus, galiu iš-
reikšti tik susižavėjimą. Ne veltui 
pasaulinė įrašų kompanija, įraši-
nėjanti tūkstančius scenos meistrų, 
aukštai įvertino mūsų atlikėjų per-
teikiamą muziką. Pilna šedevrų Bal-
sio kūryba verta sklisti kuo plačiau, 
verta ir daugiau prestižinėse kompa-
nijose leidžiamų įrašų. Muzikantai, 
LNF bendruomenė tam atiduoda 
savo jėgas ir išteklius. Būtų dar ge-
riau, jei prie Lietuvos kultūriniam 
įvaizdžiui svarbios lietuvių muzikos 
sklaidos nuoširdžiau prisidėtų ir tos 
institucijos, kurios valstybiniu lygiu 
gali atverti dar daugiau durų.

Kai prie fortepijono              
susitinka dinastija
Gegužės 7 d. Nacionalinė filhar-
monija kviečia į orkestro muzikos 
koncertą „Dinastija“. Jame Modesto 
Barkausko diriguojamas Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras 
(LNSO) muzikuos su dviem solis-
tais, atstovaujančiais žymiai Lietu-
vos pianistų dinastijai. 

Koncerte muzikuos net trijų 
kartų muzikantų dinastijai atsto-
vaujantys pianistai – mama Alek-
sandra Žvirblytė ir sūnus Paulius 
Anderssonas, o juos į šį muzikos 
pasaulį nuosekliai vedė ir jų muzi-
kavimą puoselėjo močiutė ir mama, 
ilgametė Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos (LMTA) Fortepijono 
katedros vedėja Veronika Vitaitė. 

Duktė Aleksandra Žvirblytė, 
kaip ir jos mama, garsėja ir kaip 
pedagogė, yra LMTA profesorė, 
išugdžiusi daug jaunų talentų. 

Anonsai

Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos ir LMTA absol-
ventas Paulius Anderssonas, stu-
dijavęs ir Diuseldorfe (Vokietija), 
jau yra laimėjęs keletą tarptautinių 
konkursų, koncertavęs su įvairiais 
orkestrais, grojęs rečitalius, gas-
troliavęs JAV, Japonijoje, Vokieti-
joje, Švedijoje, Lenkijoje, Gruzijoje 
ir kitose šalyse. 2020 m. vasario 
pradžioje jis iškovojo II premiją 

Tarptautiniame S. Rachmaninovo 
pianistų konkurse Maskvoje. 

Šio vakaro programoje, diri-
guojamoje lietuvių jaunosios kar-
tos maestro Modesto Barkausko, 
numatyti Nikolajaus Medtnerio 
Koncertas fortepijonui ir orkes-
trui Nr. 3 e-moll „Baladė“ ir Ka-
rolio Szymanowskio Simfonija 
Nr. 4 „Symphonie Concertante“ 
fortepijonui ir orkestrui.

Nikolajaus Medtnerio Trečiasis 
koncertas fortepijonui ir orkes-
trui „Baladė“ – vienas paskutinių 
šio rusų kompozitoriaus opusų. Jį, 
pasak paties kompozitoriaus, inspi-
ravo Michailo Lermontovo baladė 

„Undinėlė“. „Baladę“ skambins Pau-
lius Anderssonas, šį pavasarį pa-
rengęs Medtnerio koncerto įrašą 
su LNSO. Beje, Medtnerio mu-
zika lietuvių pianistui yra gana ar-
tima – Paulius yra įgrojęs Medtne-
rio sonatą „Nakties vėjas“, op. 25 
Nr. 2, įrašą šių metų kovo mėnesį 
transliavo Olandijos radijo stotis 

„Concertzender“.
Antroji koncerto kompozicija – 

spalvinga lenkų kompozitoriaus 
Karolio Szymanowskio Ketvirtoji 
simfonija „Symphonie Concer-
tante“ – sumanyta ne tik orkes-
trui, bet ir fortepijonui. Jo partiją 
koncerte atliks pianistė Aleksan-
dra Žvirblytė.

XIX–XX a. sandūroje gyvenu-
sio bei kūrusio lenkų kompozi-
toriaus K. Szymanowskio kūryba 

laikoma svarbia jungtimi tarp ro-
mantizmo etalono Fryderyko Cho-
pino ir XX a. muzikos novatorių Wi-
toldo Lutosławskio bei Krzysztofo 
Pendereckio. Kompozitorius gimė 
tuo metu Lenkijai priklausiusioje 
Ukrainos teritorijoje, studijavo Var-
šuvoje. Ketvirtoji simfonija atsto-
vauja paskutiniam Szymanowskio 
kūrybos laikotarpiui, tuo metu 
kompozitorius sėmėsi įkvėpimo iš 
nacionalinės lenkų muzikos skam-
besio, buvo susižavėjęs Tatrų re-
giono etnine muzika, jos pirmykšte 
ritmine energija ir natūralia melo-
dika. Simfoniją su fortepijonu auto-
rius dedikavo legendiniam pianis-
tui Arthurui Rubinsteinui.  

LNSO, pianistų Aleksandros 
Žvirblytės ir Pauliaus Anderssono 
bei dirigento Modesto Barkausko 
koncertas „Dinastija“ vyks gegužės 
7 d., penktadienį, 19 val. Filharmo-
nijos Didžiojoje salėje. 

LNF inf.

Eduardo Balsio plokštelės viršelis

Įrašant Eduardo Balsio kompaktinę plokštelę D. Matv ejevo n uotr .

Paulius Anderssonas, Aleksandra Žvirblytė ir Veronika Vitaitė LNF  nu ot r.
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M u z i k a

Kristupas Antanaitis

Vienas autoritetingiausių Lietuvos 
muzikologų Edmundas Gedgaudas, 
aktyvus koncertų ir operų lankyto-
jas, dar iki pandemijos jau rečiau 
buvo sutinkamas renginiuose, ta-
čiau kartkartėmis vis aptinkame 
spaudoje jo publikacijų, kurios yra 
trumpos, bet aiškios ir prasmingos, 
inspiruojančios pamąstyti. Pianis-
tas, koncertmeisteris, pedagogas ir 
muzikologas bene visą savo veiklą 
paskyrė Lietuvos muzikos istorijai 
ir jos asmenybėms, o didžiausią 
dėmesį – operai. Parengė knygų 
apie dirigentą Joną Aleksą, sceno-
grafą Liudą Truikį, muzikologę Oną 
Narbutienę, yra knygos apie išeivių 
kompozitorių Vytautą Bacevičių 
bendraautoris, parašė istoriškai 
svarbių eseistikos darbų „Prisijau-
kinant Vilnių“, „Seni fortepijonai“, 
nemažai straipsnių. Įvertintas Lie-
tuvos kultūros ministerijos, Vytauto 
Landsbergio fondo, Beatričės Grin-
cevičiūtės, Vyriausybės kultūros ir 
meno premijomis. Taip pat apdo-
vanotas Riterio kryžiumi už nuo-
pelnus Lenkijos Respublikai. 

Kadangi pernai minėjome Lie-
tuvos operos šimtmetį, o E. Ged-
gaudui teatras buvo (ir yra) visas 
gyvenimas, mūsų gyvas įrašytas po-
kalbis tapo tarsi kaleidoskopu apie 
senąjį teatrą bei jo žmones. Reng-
damas tekstą susidūriau su pačiu 
nemaloniausiu iššūkiu – iššifravus 
nemažą dalį pokalbio, viskas išsi-
trynė, pokalbis tiesiog pradingo... 
Nusivylęs ir susigėdęs parašiau 
laišką gerbiamam E. Gedgaudui, o 
jis, mane nuraminęs, į klausimus 
atsakė raštu. Rengdamas tekstą su-
pratau, kad šįkart jis išėjo netgi turi-
ningesnis, nors ir trumpesnis. 

Teatre lankotės visą gyvenimą. 
Kokie įspūdžiai iš pirmo susiti-
kimo su teatro aura?

Pirmą kartą Operos teatre lan-
kiausi 1943 metais, kai buvo ban-
doma šį žanrą prijaukinti ir Vil-
niuje. Faktiškai tai buvo Operos 

„Ilgiuosi teatro, to tikrai gero“
Pokalbis apie operą su muzikologu Edmundu Gedgaudu

Kaune filialas, tad sunkoka spręsti, 
kiek toks lietuviškas kolektyvas 
būtų tapęs savas anuomet dar len-
kiškame Vilniuje. Tą pirmąjį kartą 
mačiau „Faustą“,  kuriame Mefisto-
felio vaidmenį atliko Ipolitas Nau-
ragis (Nagrodskis). Kur kas vėliau 
profesorius Rimas Geniušas man 
tvirtino, jog tai buvęs geriausias 
lietuvių operos Mefistofelis. Tas 
spektaklis, aišku, vyko J. Basana-
vičiaus gatvės teatre, kurio akusti-
kos ir, kaip jūs sakote, „auros“  iki 
šiol ilgiuosi. Dirigentą Rimą Ge-
niušą neabejodamas priskirčiau 
prie įdomiausių to teatro asmeny-
bių, nors ne visada su jo nuomone 
sutikdavau. Koncertmeisteriu teko 
dirbti ir Kipro Petrausko klasėje, bet 
dainavimo pedagogika šio didžio 
artisto netraukė. Į šią sritį nepaly-
gint labiau buvo įsijungusi Vlada 
Mikštaitė, kurią girdėdavau poka-
riu per radiją, ir buvau abstulbin-
tas (geriausia prasme) jos Karmen 
vaidmeniu, gastroliuojant operos 
teatrui Kaune. Tą teatrą iškeldinus 
į Vilnių, jis neteko nemažos dalies 
savo publikos, ir tai išties atskira ir 
anaiptol nemenka tema. Kaunas juk 
yra mūsų operos gimtinė, tad ir šis 
menas su tuo miestu jau buvo augte 
suaugęs. Kur dar aptiksime operos ar-
tisto vardu pavadintą vieną didžiųjų 
miesto gatvių? JAV girdėjau sakant, 
kad lietuvio laimei reikia dešros su 
kopūstais ir operos. Ir iki šiol man 
nesuprantama, kodėl operos teatro 
Lietuvoje gimimą menantis pastatas 
vadinamas „Muzikiniu teatru“. Juk tai – 
tikrų tikriausia sovietinių papročių 
apraiška, žeidžianti ir šalia teatro susi-
deginusio Romo Kalantos atminimą. 

Ko gero, per tiek metų teko 
sutikti ir bendrauti su nemažai 
iškilių asmenybių.

Tarp mano pažintų didžių teatro 
asmenybių išskirtinė vieta, be abejo, 
tektų Liudui Truikiui. Beje, jo pir-
mojo (1959 m.) operos „Don Karlas“ 
scenografijos varianto negretinčiau 
su vėlesniuoju, nes tai itin saviti 
reiškiniai, sukurti labai skirtin-
goms teatro patalpoms. Bendrieji jų 

motyvai tą skirtį labiau pabrėžia, nei 
juos vieną su kitu saisto. Galėčiau 
tvirtinti, kad abiejų (būtent!) sceno-
grafijos variantų lygmuo vertintinas 
naudojant šedevro sąvoką. Sykį per 
spektaklio pertrauką vaikštinėjome 
su Vlada Mikštaite. Pasisveikinom 
su Antanu Kučingiu, o jam tolstant 
Vlada pasakė, kad matant šį žmogų 
jai „mažiau gėda dėl vokalistų gildi-
jos“. Manau, tą patį ji būtų galėjusi 
pasakyti ir sutikusi Giedrę Kaukaitę. 
Tarp nuo šio teatro neatsiejamų as-
menybių paminėčiau ir garsiąją žoli-
ninkę, daktarę Eugeniją Šimkūnaitę. 
Taip, į Vilnių perkeltas teatras ilgokai 
stokojo nuolatinių lankytojų.

Teatro repertuare galima ap-
tikti menkai pažįstamų ir re-
tai rodomų operų, tokių kaip 

„Mergina iš Vakarų“ ar „Porgis 
ir Besė“, kurios greitai dingo 
iš scenos, nors yra vertingos. 
Gal Jums yra tekę matyti šiuos 
veikalus?

Menkai tuos spektaklius bepri-
simenu, o tai juk irgi kažką sako. 
Nesutrumpintą minėtos George’o 
Gershwino operos variantą teko 
matyti ir Čikagoje, kur šis spekta-
klis man gerokai prailgo. 

Koks spektaklis Jums 
įsimintiniausias?

Stipriausiu šio teatro spektakliu 
laikau tą antrąjį „Don Karlo“ va-
riantą, kur Truikio scenografijos 
galią panašiu lygiu tęsė dirigentas 
Jonas Aleksa ir pagrindinio vaidmens 
atlikėjas Vaclovas Daunoras. Kokią 
kūrybos jėgą skleisdavo šis spektaklis! 
Prisimenu, kaip po scenografo 
šimtmečiui skirto vakaro kažkoks 
jaunuolis rūbinėje neklausiamas (o 
lietuviams tai juk nebūdinga) gar-
siai prisipažino tą vakarą „pirmą 
kartą suvokęs, kas yra opera“.  

Gal yra tekę matyti kokių nors 
kuriozinių situacijų scenoje?

Nežinau, ar tai priskirtina prie 
teatre patirtų „kuriozų“, gal čia la-
biau tiktų žodis „skandalas“. Tai 
buvo 1956 metais, ir gal sietina su 

Vengrijos revoliucija. Iš Sibiro trem-
ties grįžusiam Antanui Kučingiui 
buvo numatytas „Fausto“ spektaklis, 
bet paskutiniu momentu jis pakeis-
tas į „Pilėnus“. Buvo manoma, jog 
tai įvyko dėl pirmos Mefisto frazės 

„Štai ir aš!“. Bet didieji ideologijos 
sargai čia pramovė pro šalį, nes ke-
lis kartus pradedami „Pilėnai“ vis 
būdavo nustelbiami salėje kilu-
sio baisaus triukšmo. Buvau tame 

„spektaklyje“, tokių dalykų žmogus 
juk nepamiršta. „Pilėnai“ tąsyk pra-
sidėjo tik po labai ilgos pertraukos, 
per kurią teatran susirinko „kri-
tinė masė“ garsiosios Mefisto fra-
zės oponentų. O mąstant plačiau, 
gėda apima girdint, kas vyksta 
mūsų dienų Vengrijoje. Šitaip gal 
irgi „mainos rūbai margo svieto“. 

Kas Jums yra teatras?
Teatras? Ilgiuosi jo, to tikrai gero. 

Gal tokio, kaip Krystiano Lupos 

LVSO koncertuos iki 
rugpjūčio
Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras, vadovaujamas meno vadovo 
ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevi-
čiaus, praėjusį savaitgalį, vos gavus 
leidimą rengti koncertus, jau atvėrė 
Vilniaus kongresų rūmų duris klau-
sytojams. Orkestras skelbia koncertų 
sezoną pratęsiantis visai vasarai ir iki 
rugpjūčio publiką pakvies į dar de-
vynis savo koncertus.

Gegužės 21 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose skambės visų mylimas ir 
pasiilgtas fortepijono virtuozas Ale-
xander Paley, šįsyk klausytojams 
atliksiantis S. Prokofjevo Antrąjį 

Anonsai fortepijoninį koncertą. Antroje kon-
certo dalyje Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras, diriguojamas maes-
tro G. Rinkevičiaus, tęs A. Brucknerio 
simfonijų ciklą – skambės Trečioji 
kompozitoriaus simfonija. 

Gegužės 28 d. verta pasižymėti 
pasaulinį pripažinimą pelniusio 
baritono Kosto Smorigino gerbė-
jams – Vilniaus kongresų rūmuose 
jis dainuos gražiausias P. Čaikovs-
kio, Ch. Gounod, G. Puccini ir kitų 
kompozitorių operų arijas. 

Birželio 5 d. vaikus ir jų tėvelius 
pakvies „Simfoniniai Keistuoliai“. 
Koncerto programoje aktoriai Ilona 
Balsytė, Aidas Giniotis ir Darius 
Auželis kartu su Lietuvos valstybi-
niu simfoniniu orkestru, diriguo-
jamu Ričardo Šumilos, atliks visų 

pamėgtas legendines Keistuolių 
teatro dainas.

Vasaros pradžioje orkestras pa-
kvies į tradiciškai rengiamą LVSO 
vasaros festivalį po atviru dangumi, 
kuriame įvyks trys koncertai. Birže-
lio 10 d. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme klausytojus džiugins „Roko 
baladės“ su Povilu Meškėla, Česlovu 
Gabaliu ir Jeronimu Miliumi. Birželio 
13 d. VRM kieme Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras atliks didingąjį 
G. Verdi „Requiem“, skirtą ilgamečio 
orkestro bendražygio, Kauno valsty-
binio choro vadovo Petro Bingelio 
atminimui. Koncerte solo parti-
jas dainuos ryškiausios Lietuvos 
operos žvaigždės – pasaulio ope-
ros teatrų solistai Vida Miknevičiūtė, 
Justina Gringytė, Edgaras Montvidas 

ir Kostas Smoriginas. Kartu su jais 
mišias atliks ir Kauno valstybinis cho-
ras (vad. Robertas Šervenikas). Lie-
pos 3 d. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme LVSO vasaros festivalį užbaigs 
simfoniniu koncertu „Daina apie 
žemę“, kuriame skambės du įspū-
dingi kūriniai – G. Mahlerio „Daina 
apie žemę“ (solistai Justina Gringytė 
ir Aleksandras Antonenko) bei 
F. Schuberto Mišios Nr. 2 G-dur. 

Birželio 19 d. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras pristatys ilgai 
lauktą premjerą – G. Puccini operą 

„Vilisės“ su Edgaru Montvidu, Vy-
tautu Juozapaičiu, Kamile Bontè ir 
Kauno valstybiniu choru (vad. Ro-
bertas Šervenikas). 

Birželio 26 d. turėtų įsiminti Davido 
Geringo talento gerbėjai – Lietuvos 

valstybinio simfoninio orkestro klau-
sytojai turės galimybę žymųjį muziką 
pamatyti violončelininko ir dirigento 
amplua. Koncerte D. Geringas atliks 
F. Schuberto, W. A. Mozarto ir L. van 
Beethoveno kūrinius.

Vasarą orkestras užbaigs klausytojų 
pamėgtu unikaliu ir teatrališku kom-
pozitoriaus Tolgos Kashifo kūriniu 

„The Queen Symphony“, sujungiančiu 
legendinės grupės „Queen“ kūrybą ir 
simfoninę muziką. Rugpjūčio 29 d. 
kūrinys skambės Vilniaus paveikslų 
galerijos kieme.

Bilietų į Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro koncertus ga-
lite įsigyti „Tiketoje“ ir „Teatrai.lt“. 
Daugiau informacijos www.lvso.lt.

Rengėjų inf.

„Didvyrių aikštė“, kurią suspėjau 
pamatyti penketą kartų Naciona-
liniame dramos teatre.

Ko palinkėtumėte operai 
100-mečio proga?

Su mūsų Operos šimtmečiu su-
sijęs linkėjimas teatrui būtų laiky-
tis kuo arčiau savųjų viršūnių pa-
siekto lygmens, mažiau leidžiantis 
į su klasta susijusias koprodukcijas, 
leidžiančias mūsų scenoje išvysti ir 
išgirsti tokias atviras meno paro-
dijas kaip Denizo Leone’s „sukur-
tas“ vaidmuo Gaetano Donizetti 
operoje „Ana Bolena“. O kadangi 
ką tik paminėjau Krystianą Lupą, 
linkėčiau panašaus lygio režisie-
rių nors vienam spektakliui susi-
rasti ir pagrindinei Lietuvos ope-
ros scenai.

Dėkoju už pokalbį.

Edmundas Gedgaudas M. Alek sos  n uotr .
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T e a t r a s

Rūta Vanagaitė

1996–1997 metai. LIFE. William 
Shakespeare, „Hamletas“ 

Eimis pasako norintis statyti „Ham-
letą“. Telefonu. Aš kaime. Telefonas 
skamba antrame aukšte, nes kitur 
nėra ryšio.

E. N.: Turi būti Hamletas. Rei-
kia aktoriaus. Antraip nėra ko net 
pradėti. Gal Kazlas? Būtų Masalskis, 
bet per senas... Kas?

Rugpjūčio 23 d. Susitinkame LIFE 
būstinėje

E. N.: Gal čia blūdas, bet, žinai, 
vasarą labai daug žiūrėjau televi-
zorių. Mačiau Mamontovo inter-
viu. Nė vienos falšyvos intonacijos. 
Surask man jo telefoną. Reikia pa-
žiūrėti. Tegu atvažiuoja pakalbėt.

Susitinkam su Mamontovu 
Parodų rūmų kavinėje. Mes trise. 
Akys – kaip pasakys „Le Monde“ žur-
nalistė po premjeros Paryžiuje – akys 
kaip vilko. Andrius nepaliečia nei ka-
vos, nei sulčių. Po dvidešimties minu-
čių pokalbio apie „Hamleto“ pasta-
tymo idėją klausia Eimį: „Tai kuriame 
vaidmenyje jūs mane matytumėt?“

E. N.: Hamleto. 
Andrius nenustemba.
E. N.: Pabandom niekam nesa-

kydami. Jei neišeis, išsivaikščiosim.

Pirmoji repeticija
E. N.: Ateik, Rūta, taip lyg iš ne-

tyčių. Paklausysim, kaip jis artiku-
liuoja, ar labai neprofesionalu. 

Klausau Andriaus, skaitančio 
Hamleto tekstus. Taip, labai ne-
profesionalu. Bet kartu labai tikslu, 
švaru. Ne aktoriaus, bet inteligen-
tiško žmogaus šneka.

Eimis prieš antrą „Hamleto“ re-
peticiją su Andriumi Mamontovu. 
LIFE būstinė

E. N.: Kokia aplinka? Kokia epocha? 
Norėčiau panardinti veiksmą į 

apytikslį laiką. Gal 1900, gal 1700... 
Man nėra būtina aktoriams aiškinti, 
koks laikas. Galiu įterpti itin šiuo-
laikišką detalę arba itin archajišką... 
Kai statai iš savo pragyvento laiko di-
apazono, iš savo nugyventų 45 metų, 
jauties užtikrintai. O čia – ne. Užtat 
reikia žaisti. Prie istorinio kostiumo 
būtų puikus šiuolaikinis auskaras. 
Materija turi būti atpažįstama.

Man pačiam „Hamletas“ – vieni 
klausimai. Kas čia per spektaklis? 
Ką kuri scena reiškia? Tūkstantis 
klausimų ir nė vieno atsakymo... 
O gal čia ir yra pati gražiausia po-
zicija, kad spektaklį statant bus ne 
sprendimai, o klausimų griūtis? Sau, 
aktoriams, žiūrovams?

Niekados nebijojau abstrakcijos. 
Blaškytis po įvairius laikus yra pats 
smagumas. Man nebūtų smagu sta-
tyti šiuolaikinę pjesę. Laiko distan-
cija duoda daugiau erdvės fantazijai, 
savo virtuvės kvapo nejauti.

Eimuntas Nekrošius
Pokalbiai, repeticijos, užrašai (1989–2000)
Tęsinys . Pradžia Nr. 16

Turi būti „chodas“. Tai, man ro-
dos, scenoje turi būti ratas. Didžiu-
lis, metalinis, besisukantis. Tai tarsi 
amžiaus pradžia. Juo ir Tėvo šmėkla 
nusileis, ir mirę pakils...

...Žinai, aš galvojau – kur tas išei-
ties taškas Hamletui? Kur tas taš-
kas? Ir užsikabinau už žodžio „taš-
kas“. TAŠKAS. Žinai, jei aš sėdėčiau, 
sėdėčiau taip vienas... Ir ta vienuma, 
ir nėra už ko užsikabinti, į ką at-
siremti... Ir susirasčiau tą atramos 
TAŠKĄ erdvėj ar sienoj – nesvarbu.

Taškas – labai konkretu ir visiš-
kai abstraktu. Geometrija, kosmo-
sas – kas tik nori, ir kartu sceniškai 
veiksminga. Man atsidaro tūkstan-
čiai ėjimų. Žiūrėk, jie kalbasi sce-
noje su Ofelija, o jis žiūri į Tašką. Ne 
į ją. Jinai sunerimusi: kur tu žiūri?

Rugsėjo 3 d.
Pirmas susitikimas su aktoriais. 

Klaudijus – Vytautas Rumšas, Ger-
trūda – Eglė Mikulionytė. Hamle-
tas – Andrius Mamontovas, pirmas 
aktorių susitikimas su juo.

Pirma šito trikampio – motina, 
sūnus, patėvis – analizė.

E. N.: Klaudijaus ir Gertrūdos 
linija. Aišku, čia meilė. Bet ne ta, 
kad, žinot, jo didelis štolcas. Ne. 
Man atrodo, Klaudijus yra labai 
geras valstybės vyras, puikiai tvar-
kosi su armija, su politika. Bet pri-
vačiai jis turi daugybę problemų. Jis 
nevalyvas, apsiseilėjęs, jam barzdoj 
visą laiką trupiniai. Kai būsim vieni, 
Vytai, aš tau pasakysiu, į ką jis pana-
šus, tu pažįsti... O Gertrūda jį visą 
laiką valo, rengia, jis be jos negali... 
Kai ji turėjo vaiką – Hamletą, jai 
kitokio vyro reikėjo, o dabar tokio. 
Gal tau, Vytai, bus nemalonu vai-
dinti, tu sakyk...

Hamletas ir motina. Hamleto li-
nija: motin, tu sugrįžk... Juk viskas 
buvo gerai. Žinot, Šiluvoj tokia gir-
tuoklė yra, su vaiku prigrybauja ir 
pardavinėja grybus gatvėj. Tai kaip 
tas vaikas – gal kokių dvylikos 
metų – mušė tą motiną... Negerk, 
mama, nepirk degtinės! Jis verkia 
ir muša, ji verkia, mes bandom tą 
vaiką nuo motinos atplėšt... Taip 
ir Hamletas. Juk buvo taip gerai... 
Grįžk, mama.

...Gal čia durna, ką aš šneku. Šeks-
pyras, kiti sakys... O tu taip primi-
tyviai per pirmą repeticiją. Galbūt. 
Bet kas man valstybė, karaliai, aš 
galiu kalbėt tik apie tai, ką patyręs, 
ką suprantu.

Rugsėjo 20 d.
Kalbamės LIFE būstinėje prieš 

repeticiją. Apie Eglę Mikulionytę. 
Eimis su ja susiduria pirmą kartą.

E. N.: Žinai, kažin ar ją atversiu į 
kitą tikėjimą. Ji kamikadzė. Jis pasa-
kys: tu kometa iš kosmoso, skriek. Ir 
jinai trenksis į sieną. Klausiu jos: ką 
tu galvoji, ką daro motina, kol lau-
kia Hamleto. Ji susigūžė kaip katė. 
Ne, sakau, gal jinai obuolį jam lupa. 
Ir suvalgo žievelę. Sūnui – be žieve-
lės, kaip visada. Kas, kad karalienė. 
Eglė žiūri, ne visai suprasdama. Jai 
geriau kosmosas.

Hamleto monologas, kai jis ap-
sisprendžia su aktoriais suvaidinti 
prieš Klaudijų „Pelėkautų“ sceną. 
LIFE būstinė

E. N.: Žinai, duoduos, duoduos 
ir niekaip neišsprendžiu. 

R. V.: Tai nesiduok. Kupiūruojam.
E. N.: Oho, kupiūruojam. Čia len-

gviausia. Gal ir kupiūruosim pas-
kum. O gal čia tokie dalykai slypi... 
Pasikamuosiu dvi dienas ir gal su-
rasiu tokį sprendimą, kad visa esmė 
bus čia. 

R. V.: O jauti tą... „chodą“?
E. N.: Spalvą jaučiu, atmosferą. 

Turi būti azartiška. Žinai, tarsi po 
žvaigždės koncerto Sporto rūmuose – 
visi eina prie manęs autografo, aš 
rašausi, rašausi į tas jų knygeles, ir 
paskui jau visai neturiu jėgų. Ir tada 
merkiu rankas į rašalą ir varau del-
nais ant jų knygelių...

Po dviejų dienų. LIFE būstinė
E. N.: Sėdam pabazarinti. Rodos, 

radau.
Hamletas ne salei sako monologą. 

Pas Šekspyrą aktoriai per monologą 
turėjo išeiti, bet čia jie neišeina. Jis 
kalba jiems. Ne šiaip pasakoja, o ku-
ria. Azartiškai, įkvėptai, pasiėmęs 
pastelės, grimo, jis tepa ir tepa. Jis 
iš jų daro teatrą. O jie žiūri ir nieko 
negali padaryt: jis juk princas.

Man reikia trijų artistų su labai 
gerom akim. Jau jų lūpos užlipdytos, 
o jie tik žiūri, nes žino, kuo viskas 
baigsis. Hamletas stato Klaudijui 
pelėkautus, bet pats į juos paklius.

Hamletas baigia ir atsisuka į mus 
visas suplukęs, išsitepęs, į žmogų 
nebepanašus. Ir nutyla, sustingsta. 
O aktoriai žiūri, gal verkia. Vienas 
iš jų tyliai užpučia žvakę. Ir viskas. 
Uždanga. Pirmo veiksmo pabaiga.

Spalio 2 d.
E. N.: Hamletas... Jis, man atrodo, 

nuo pat pradžių turi būti išvestas 
iš pusiausvyros. Atsidaro uždanga, 
ir aš neturiu spėlioti, kuris gi čia 
Hamletas. Jis nuo pat pradžios turi 
ryškų išskirtinumą. Paskutinė ka-
ralių atžala. Palikuonis, kuris pali-
kuonių nebeturės... Nei brolių, nei 
seserų. Dinastijos galas. Tam tikras 
nukrypimas būtinas. Tėvo mirties 
išmuštas iš pusiausvyros. Reikia 
rasti sceninę išraišką. Man rodos, 
radau... Duok man kėdę, parodysiu.

Eimis ima kėdę ir pastato ją 30 
laipsnių kampu. Dvi kojos ore. Sė-
dasi ant kėdės, nusisukęs nuo ma-
nęs, galvą įrėmęs į sieną.

E. N.: Štai šitaip jis sėdi. Nepa-
togiai, nenormaliai. Toks jo sėdė-
jimo būdas – tai atramos ieškojimas. 
O paskui kažkas jam po galva pa-
kiša delną. Tobulas derinys: galvos 
skliautas ir delnas. Tėvo, o gal Ho-
racijaus? Bet Horacijaus gal ranka 
per maža. Geriau Tėvo, Bagdono... 
Ir visa istorija. Tūkstančiai vaidy-
binių variantų, ir galinga metafora.

...Gal Ofelija jį vėliau norės 
glausti prie krūtinės ar motina. Bet 
ne, jis vis tiek ieško delno. Kažku-
ris tą delną atitrauks, kai Hamletas 
svirs, atramos ieškodamas... Kitas 
pakiš. Hamletas turi būti kažkoks 
pakrypęs – paskutinė dinastijos at-
šaka. Princas, po kurio kitų jau ne-
bus. Reikalingas kažkoks sceninis 
invalidumas.

Po repeticijos Eimis vėl ateina. 
Trumpam.

E. N.: Povilas Budrys skaitė japo-
nišką knygą, apie žmogų be savi-
saugos instinkto. Jis vis svirdavo ir 
krisdavo, ir nesugalvodavo rankom 
atsiremti. Tokia liga.

Lapkričio 8 d.
E. N.: Ofelija... Nuo pat pradžių 

ją traukia vandens stichija. Ji ga-
liausiai skandinasi, tai tas finalas 
jau turi egzistuoti pačioj pradžioj. 
Trauka vandeniui... Finalas: visi 

stovės nugara į salę ir tik vienas 
aktorius ateis į sceną, ateis su di-
deliu kiaurai permirkusiu Ofelijos 
megztiniu. Ir lašės, lašės vanduo ant 
scenos. O visi kiti bus nusisukę, ir 
niekas nekalbės. Niekas neverks, tik 
megztinis. Daugiau nieko nereikia...

Dabar – Hamleto tėvas. Kaip 
man išspręsti? Ko jis grįžta iš kapo? 
Pavalgyti naktį, kaip Tuzenbachas 
prieš mirtį? Būtų idealu, bet jau iš-
naudojau „Trijose seseryse“. Pelė-
kautų statyti, nes daugiau namuose 
nėra kam? O gal – išsimiegoti, nes 
kape negali užmigti. Tik čia, savo 
lovoj...

Eimis pabandė. Atėjo po repeticijos
E. N.: Žinai, taip ir padariau Tėvo 

atėjimą. Vladas pakilo kaip bomžas 
iš sujauktų patalų. Prišliaužė prie 
sūnaus. Paėmė jo rankas į savo ir iš-
laižė šitas rankas (Eimis rodo kaip). 
Visi tik nutilo. Ir Andrius, ir Romkis 
(Eimio asistentas).

Į LIFE būstinę įeina Tadas Šums-
kas. Jis gros fortepijonu spektaklyje. 
Tiesia Eimiui ranką.

E. N.: Negaliu paduot. Šlapios. 
Laižiau ką tik.

Šumskas apstulbęs.
E. N.: Andrius... Tylus nepriėmi-

mas iš visų pusių. Man atrodo, ir 
jis pats turėtų tai jausti. Kam mes 
mokomės? – klausia Bagdono stu-
dentai. Vladas išsisuka: na žinot, 
na, kaip Felinis ima neprofesiona-
lus, dėl tipažo. Ne dėl talento. Turbūt 
Vladas ir pats tuo tiki, antraip – kam 
dėstyti?

Apie tą patį kalbam su Eimiu, kai 
„Meilėj ir mirty Veronoje“ Romeo 
vaidina Česlovas Gabalis. Per repe-
ticiją blaškosi po sceną, toks ilgas, 
ilgom galūnėm. 

R. V.: Draikosi kaip koks vaiduo-
klis. Sutvarkyk tą jo plastiką.

E. N.: Ne, man kaip tik patinka. 
Pamatysi, mergos eis iš proto. Ma-
tai, aplink jį yra oro. To neišmokysi, 
nors dešimt metų Konservatorijoj 
dresiruok.

R. V.: Žinai, Eimi, kaip tau negir-
dint aktoriai Andrių vadina? „Tas 
ežys“. „Palaukit sprogs šitas burbu-
las“, – sako vienas iš aktorių, lauk-
damas, kol iš Horacijaus vaidmens 
bus paaukštintas į kitą. Į tą „ežiui“ 
nepelnytai atitekusį. Kitas artistas: 

„Žinot, kas jis? Didelė žuvis. Vis 
gumą kramto.“

Eimuntas Nekrošius spektaklio „Hamletas“ repeticijoje D. Matv ejevo n uotr aukos

Andrius Mamontovas ir Eimuntas Nekrošius N u k elta į  5  p s l .
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Lapkričio 11 d.
Eimis vėl apie Tėvo šmėklos 

pasirodymą.

E. N.: Ne, žinai, jis negali miegoti. 
Čia pasyvas. Ir jis negali būti bom-
žas. „Didysis dane“, – taip kreipiasi 
į jį sūnus.

Jis turi būti itin gerai apsirengęs. 
Kaip koks masonas. Spindintis, iš-
puoselėtas. Ko jis sugrįžta? Pažiū-
rėti, kaip jo vaikas gyvena. Liepia 
Hamletui batus nusiauti, įkiša ranką 
į batus – šlapia. Neprižiūrėtas vai-
kas, apleistas. Ir jis pradeda pjauti, 
kirpti – daryti vaikui vidpadžius į 
batus. Iš to, ką turi po ranka: popie-
riaus, kilimo, savo marškinių. Svar-
bus tas neatitikimas: tarp jo rūbų, 
stoto ir to, kaip jis moka darbą dirbt.

R. V.: Rankų laižymas lieka?
E. N.: Lieka. Bet trūksta dar vieno 

akcento: kodėl jis jas laižo?

...Vilniuje įvyko prancūzų reži-
sieriaus Philippe’o Genty spektaklis. 
Žiūrėjo visas Vilniaus teatro elitas. 
Pasibaigus audringiems plojimams, 
Algis Latėnas atsistojo ir garsiai pa-
sakė: „Na ką, grįžtam visi į savo kai-
mus morkų raut.“ Rimas Tuminas 
po spektaklio: „Atvažiavo, bjaurybė, 
ir viską padarė.“

E. N.: Ot smagu. Šitaip pakėlė 
kartelę! Negėda, kad dirbi teatre. 
Galėčiau atvesti kokį skulptorių 
ar muzikantą ir pasakyti: va mano 
profesija. Žiūrėk, kas tai yra. Ne-
bekalbėsi man čia apie spalvų jun-
ginius, potėpius, garsų sąskambius, 
nes visa tai čia yra. Teatras, kuris 
sujungė visus menus.

R. V.: Tu daug ką planuoji daryti 
iš popieriaus. O jis ėmė ir padarė 
anksčiau už tave. O ta scena, kur 
septyni žmonės suglamžę didžiu-
lius rudo vyniojamojo popieriaus 
rutulius šoka su jais tango... Tas 
tango – net gerklę gniaužia... Ir 
neviltis, ir meilė, ir vienatvė, ir 
ilgesys – iš nieko...

E. N.: Aišku, gaila. Jau tiek daug 
su tuo popierium sugalvojęs buvau. 
Bet aš vis tiek darysiu, tik kitaip. O 
kaip jis padarė dykumą... Mes suk-
tume galvą, paskui sutemptume į 
sceną dvi tonas smėlio, kaip Jura-
šas „Smėlio klavyruose“. O jis pa-
tiesė rudo popieriaus ant grindų ir 
paleido žaislinį sunkvežimiuką.. Ot, 
taip mąstyti!

Ar matei – Masalskis išėjo po 
spektaklio juodu paltu ir juoda 
skrybėle. Sako: „Individualybių 
nėra.“ Patylėjau...

Šiandien nerepetuosiu. Paleidau 
aktorius namo porai dienų. Visiems 
pasakiau: kitaip reikia dirbti. Kitas 
mastelis reikalingas. Užsidarysim 
salikėj su Romkiu ir bandysim, 
bandysim... Deginsim.

Po repeticijos – Eimio skambutis
E. N.: Kitaip ateina Tėvas. Jis at-

eina su skardiniu šineliu. Išsivaduoja 
iš jo. Ir tada – scena su sūnumi: rū-
pestis, meilė, žmogiškumas... Ir pas-
kui – krėsle besisupantis žmogus 

maža galva. Ko jis atėjo? Kad anam 
pasauly nepasisupsi? Supasi, supasi 
kaip pašėlęs... Paskui atsikelia ir nu-
eina. Ir lieka – degantis krėslas. Ir 
Belinio Normos arija. Va šitaip...

Lapkričio 24 d.
Milanas. Hamleto repeticijos pen-

kioms dienoms nutrauktos
Aš lydžiu Eimį atsiimti presti-

žinės UBU premijos. Jis nekalba 
angliškai. 

Prestižiškiausia premija už ge-
riausią metų užsienio spektaklį. Už 

„Tris seseris“. Premijos įteikimas ry-
toj. Einame per „Galleria Vittorio 
Emanuelle“ tarp Milano katedros 
ir „La Scalos“. Eimis dar Lietuvoje 
pirko tai progai brangų kostiumą, 
gerus batus. Geriam brangią kavą 
su turtingais italų dykinėtojais.

ledo gabalai burnoj kramtomi iki 
dantų gėlimo. Kaip grūdami stikle. 
Kaip tirpsta. Hamleto scenoj su mo-
tina, kada vėl pasirodo Tėvo šmėkla – 
tai turi iššauti. Tai turi būti geriau 
negu cukrus „Kvadrate“. Tik neži-
nau, kaip. Ne valgymas ir ne tirpi-
mas. Porą dienų pasuksiu galvą, ir 
vis tiek paaiškės, kas čia turi būti...

Lapkričio 25 d. Vis dar Milanas  
Šiandien „Premio UBU“ įteikimas. 

Mastroianni gavo geriausio vyro vai-
dmens atlikėjo prizą. Bet į ceremoniją 
neatvažiuos. Serga vėžiu, guli Pary-
žiaus ligoninėje. Praktiškai merdi. 
Premijų maestro kritikas Franco 
Quadri sako: „Labai drąsu iš jo pusės 
buvo imtis to vaidmens. Tai buvo my-
riop pasmerkto žmogaus vaidmuo.“ 
Jis tarsi vaidino savo situaciją.

scenelės ir sėsdamas trumpai pako-
mentuoja: „ŠMC“. Turbūt naiviai 
tikėjosi piniginės premijos? Nebūtų 
pakenkusi... Galėjo, velniai, duoti...

Prieina keletas korespondentų, 
nufotografuoja. Laureatų vakarie-
nės atsisakom: ką ten sėdėt kaip 
našlaičiams stalo gale tarp italų. 
Einam valgyt spagečių savarankiš-
kai. Eimis nešasi popierinėj dėželėj 
supakuotą „ŠMC“.

...Grįžtant į Vilnių lėktuve už-
eina kalba apie Andrių Mamontovą, 
kaip visa aktorių brolija laukia jo 

„pravalo“.

E. N.: „Pravalo“ nebus. Per visas 
repeticijas, kiek buvo, jis nė karto 
nesušnekėjo pigiai arba banaliai. 
Net jei kažką pasakoja. Sako: va, 
man taip ir taip atsitiko. Ir kažkaip 
neužbaigia pasakojimo, ir lieka 
mįslė. Jis traukia akį. Kitas, tech-
niškas, lengviau viską padarytų, bet 
akis už jo neužkliūna, ir tiek. Ko iš 
Mamontovo prašau, Bialobžeskis 
per sekundę padarytų. Ir kas iš to?

Gruodžio 13 d.
Eimis repetuoja Hamleto  mono-

logą „Būti ar nebūti“.
Iš vakaro jo paprašyta namie pri-

šaldau šaldiklyje maišelius ledo ku-
belių ir vieną didelį ledo luitą.

Repeticija.  Visi  „Hamlete“ 
užimti aktoriai, visi techniniai 
žmonės suklupę ant grindų, kas 
gręžia skylutes ledo gabaliu-
kuose, kas riša juos prie vielyčių. 
Tylėdami, susikaupę. Gal trylika 
žmonių gamina vieną „liustrą“. Tai 
trunka gerą valandą.

Išeina Andrius. Stojasi po „lius-
tra“. Lignino marškiniai tirpsta ir 
šalti lašai krinta ant jo vaikiškai 
putlaus balto kūno... Jis gūžiasi 
nuo ledo lašų, raukosi ir kažką ty-
liai šneka. Krūpteli nuo kiekvieno 
naujo lašo. Tik tą ir matome: 

Atkelta iš  4  psl .
Ofelija miega. Blaškosi per 

miegus. Staiga pusiau prabudusi 
dirst po bliuzele – tarsi kažkas 
įdūrė. Šoka iš lovos, puola maz-
gotis kojas, rankas, pildama ant 
jų vandenį iš taurės. Jau visa šla-
pia, šlepsi per balas į susitikimą 
su Hamletu. Vėl žvilgt po bliuzele – 
atšoka. Kas ten – žaizdos ant jos 
krūtinės? Neaišku...

...O paskui, pasibaigus Ofelijos 
ir Hamleto atsisveikinimo pokal-
biui (Hamletas: stok į vienuolyną 
etc.), Ofelija stveria nuo grindų 
lignino gabalą, likusį čia po Ham-
leto monologo, plėšo jį į skutelius 
ir sako tą vienintelį didelį poetinį 
savo monologą: „O, koks galingas 
protas sunaikintas...“

Ofelijai žodžiai veliasi burnoje, 
ant lūpų nuo vandens ir seilių 
sudrėkęs ligninas... Nusuku akis. 
Ką ji dengia, ką ji gydo: šašus ant 
lūpų? Ar Eimis norėjo tarpuvar-
čio Ofelijos? Nevalyvos, pusiau 
pamišusios?

Ką sakyti po repeticijos? Eimis 
atvažiuos. Reikia kažką sakyti.

R. V.: Viena problema, Eimi. Ši-
toj scenoj Hamletas normalus, o 
Ofelija išprotėjusi. Ar tu tikrai taip 
norėjai? Bet tąsyk JIS turėtų sakyti 
apie JĄ „O, koks galingas protas 
sunaikintas...“

E. N.: (niūriai) Blogai... (gal-
voja, tyli, rūko) Žinai, kaip bus? 
Ji miegos, miegos, blaškysis su 
naktiniais marškiniais, o pas-
kui, tėvo pasiųsta pas Hamletą, 
staiga kad puls pustytis... Ji at-
eis pas jį baltais spindinčiais rū-
bais, ir bus tarsi lėlė... Viktoriją 
dabar užnešė į tą pavarčių stilis-
tiką. Mano kaltė.. Matai, aš jai vis 
sakau: Ofelijoje ir taip daug dan-
gaus, mes padarysim, kad būtų 
daugiau žemės...

vaikiškai putlų kūną, besigūžiantį 
nuo šalto vandens.

(Užsirašau sau): Manau, kad 
Eimio sprendimas nepasiteisina. 
Nepasiektas tas visuotinumas. Tas 
klausimo „būti ar nebūti“ kosminis 
skambėjimas. Bet pirmiausia – kaip 
pasakyti Eimiui, kad jo sprendime 
to nėra? Arba Mamontovas negali 
jo suvaidinti? Šiandien negali? Ne-
gali apskritai?

Gruodžio 15 d.
Didžiulė scena: Hamleto ir Ofe-

lijos susitikimas. Mamontovas ir 
Kuodytė.

Yra laiko „apdoroti“ Eimį man 
ypač aktualiu klausimu: reikia jau 
dabar trumpinti pjesės tekstą, an-
traip jis repetuos dvejus metus ir 
bus šešios valandos veiksmo. Nes 
bus kaip su „Lyru“ Jaunimo teatre: 
statė viską iš eilės, sprendė kie-
kvieną sceną, kol buvo sukurtos dvi 
spektaklio valandos – gal septyni 
pjesės puslapiai iš šimto. Atskirai 
buvo sukurta didelė scena vienai 
remarkai „Naktis. Mėnesiena“. Jei 
nesutrumpinsim dabar, Eimis po 
to nesiims trumpinti, o statys sceną 
po scenos, iš eilės. Ambicingai ir 
atkakliai.

R. V.: Sėdam ir trumpinam? 
Dabar? 

E. N.: Taip, aš suprantu. Bet ne-
galiu chimičint: paimsiu tą sceną, o 
paskui prie jos lipdysiu tą.  Tokios 
rimtos scenos. Taip smagu dirbt: 
kaip jaunystėj, „Pirosmanio“ lai-
kais. Kažkodėl visai neslegia atsa-
komybė. Kaip su mašina ant gero 
ledo – važiuok, kur nori... Anksčiau, 
kai dirbdavau, būdavo kažko taip 
sunku, taip sunku, net raumenys 
paskausdavo...

R. V.: Gal dėl to nesunku, kad 
Šekspyras tau laisvę davė. Pas jį tiek 
ir parašyta: jūros krantas. Ir viskas, 
o pas Čechovą kitaip: įeina Verši-
ninas, pulkininkas...

E. N.: Taip. Tai ir galvoji: kaip 
įeina, kaip apsirengęs, kokios 
manieros...

Žinai, man atrodo, padariau 
kažkokį atradimą su ledu. Kaip 

Užeinu į Eimio kambarį. Mes abu 
apskretusiam viešbutuke. Net dien-
pinigių nedavė... Reikia kažkaip pa-
tiems nusikasti vakare iki tos Meno 
akademijos, kur vyks įteikimas. 

Eimis guli ant lovos. Rūko. Gar-
siai veikia televizorius.

E. N.: Žinai, kai vakar paskam-
binai ir liepei įsijungti televizo-
rių, įsijungiau. Kieślowskio filmas 

„Mėlyna“. Aš perjungiau kanalą, o 
ji ten kaip tik kabino tą „liustrą“ iš 
mėlynų stikliukų. Tai taip ir bus: 
bus ledo „liustra“. Tėvas ateina ir 
pakabina ją. „Liustra“ iš gausybės 
ledo gabalų. Ledas, kuris ir šviečia, 
ir šildo. Ir tirpsta, tirpsta... Va, ko 
man reikėjo: ne ledo valgymo, o kad 
ledas keltų aukštyn.

Dabar dvi dienas Eimis vaikščios 
po Milaną ir matys tik „liustras“: 
parduotuvėse, rūmuose, muzie-
juose. Aš su juo. Reikia rasti, ko-
kios „liustros“ jis nori.

Vakaras. Itališkasis „Oskaras“, dėl 
kurio Eimis pirko kostiumą, batus, 
dėl kurio penkiom dienom nu-
traukė „Hamleto“ repeticijas...

Mokomojoje teatro salytėje tik 
retas nusivilkęs paltą. Scenon vie-
nas po kito kopia laureatai su džin-
sais, išsipešiojusiais marškiniais. Ei-
mis elegantiškas kaip niekad.

Franco Quadri paspaudžia Ei-
miui ranką, įteikia tokią pat kaip 
ir kitiems kažkokią modernaus 
meno keistenybę. Eimis nulipa nuo 

R. V.: (po repeticijos) Kas ten Ofe-
lijai po bliuzele?

E. N.: Papai išdygo.
R. V.: Staiga, per naktį? Tai gal 

parašykim šitai scenai komentarą 
programėlėj, antraip niekas nesu-
pras... Pagaliau Ofelijos kaktoje jau 
ir kelias raukšleles matom, tai ne-
krėskim juokų su papais...

E. N.: Nu, ko gero, tu teisi. Gal-
vosiu kažką kito...

B. d.

Spektaklio „Hamletas“ repeticija

Andrius Mamontovas spektaklio „Hamletas“ repeticijoje

D. Matv ejevo n uotr aukos
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Greta Vilnelė

Su režisieriumi Naubertu Jasinsku 
kalbamės apie jo sukurtus spektaklius 

„Orfeo. Miesto šviesos“ (Lietuvos na-
cionalinis dramos teatras, 2019), „Pe-
likanas“ (Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, Jaunimo teatras, 2020), 

„bowel v.2.1.3“ (Kauno miesto kame-
rinis teatras, 2021) ir teatrinę insta-
liaciją „fabrica“ („Sirenos“, 2020).

Viename interviu apie spektaklį 
„Orfeo. Miesto šviesos“ minite, 
kad visas spektaklis – dide-
lis psichoterapijos seansas, o 
jame atsidūrusi pacientė yra 

„įstrigusi“ viename įvykyje, 
kenčia ir kaltina save. Kokių 
naujų šio kūrinio prasmių ga-
lima įžvelgti šių dienų pande-
miniame kontekste? 

Kalbant apie meno kūrinius kuo 
toliau, tuo mažiau aktualūs tokie 

„paviršiniai“ įvykiai kaip pande-
mija, karas, maras. Manau, tai tėra 
papildomi veiksniai. 

Mano pasakyta mintis, kad šį 
spektaklį galima sulyginti su psi-
choterapijos seansu, puikiai atsklei-
džia kūrinio koncepciją. Jeigu šis 
spektaklis būtų kuriamas dabar, ne-
manau, kad Avicii istorijos fragmen-
tai kūrinyje pasisuktų kita linkme. 
Mąstydamas apie pandemijos įtaką 
klausiau savęs, ar tai, ką padariau 
per pastaruosius metus, būtų iš-
sivystę kita linkme, jeigu nebūtų 
pandemijos. Iš vienos pusės, taip, 
nes per pandemiją pasikeitė mano 
laiko suvokimas, praradau mobi-
lumą, persislinko darbai. Bet iš 
esmės pandemija, tapdama gretu-
tiniu reiškiniu, papildė mano vidi-
nius siekius, tragedijas, laimėjimus. 
Sunku atsakyti, ar dabar, gyvai pa-
žiūrėjus spektaklį, negrįžtamai pa-
sikeistų mūsų perspektyva. Nors 
jei susimąstytume, pandemija tu-
rėjo labai daug įtakos. Tačiau ne te-
moms, apie kurias norėjau šnekėti, 
bet išraiškos formoms. 

Ir šis nekonkretus, kintantis atsa-
kymas puikiai nusako pandemijos 
įtakos nesuvokimą. Dar kiek per 
anksti apie tai kalbėti.

Kokie pagrindiniai Jūsų režisū-
rinio darbo principai?

Esminis mano darbo principas – 
pasikliauti nuojauta. Tai galioja ren-
kantis medžiagą spektakliui, kai skai-
tydamas literatūrą bandau su tekstu 
užmegzti ryšį. Kartais tas ryšys vė-
liau pasirodo buvęs klaidingas. Vis-
kas prasideda nuo to, kad stengiuosi 
pajausti, ką man reiškia kokia nors 
medžiaga ar tema, gilinuosi į daug 
įvairių šaltinių. Šiuos savo pradinio 
etapo darbo principus pavadinčiau 
eklektiškais. Tai puikiai apibūdina 
Kristupo Saboliaus mintis, kad kū-
ryba yra skirtingų įtakų montažas. 

Pavyzdžiui, prieš porą dienų atsibu-
dau prieš žadintuvą nuo triukšmo 
kieme. Lauke stovi trys lapus pu-
čiantys darbininkai, trijulė rūkan-
čių ir trejetas šeimininkų su šuni-
mis, kurie bėgioja ir loja. Šunys 
žaidžia tarpusavyje, loja ant lapus 
pučiančių žmonių. Buvo sunku 
atplėšti akis nuo šio vyksmo, ku-
ris tuo metu tarsi įkūnijo miesto 
esenciją. Tokiomis akimirkomis 
supranti, kad iš atvirumo aplin-
kai, savo kasdienybei, pažinčiai 
tiek su išoriniais įvykiais, tiek su 
savimi gimsta kūrybos temų įvai-
rovė. Bandai suvokti visas įtakas ir 
sudėti į vieną. 

Ne ką mažiau svarbus aspektas – 
bendravimas su kūrybine komanda 
ir pasitikėjimas ja. Iš pradžių ben-
drauju su dailininkais, taip sukuria-
mas koncepcijos pamatas. Ateinu 
su įvaizdžiais, nuorodomis, minti-
mis ir mes ilgą laiką bandome tai iš-
gryninti. Esu linkęs pasitikėti žmo-
nėmis, su kuriais dirbu, nes jie yra 
profesionalai, žino, ką daro. Deja, 
tokio pasitikėjimo daug kur trūksta.

Jūsų magistro studijų baigia-
masis darbas – spektaklis „Pe-
likanas“. Kodėl pasirinkote 
ironizuoti klasikinę Augusto 

santykių tarp jų sluoksnius at-
vėrė humoras?

Man neatrodo, kad aš ironizuoju. 
Dramaturgai modernistai Strind-
bergas, Ibsenas, Čechovas atsklei-
džia žmogaus egzistencinį nerimą 
ir liūdesį per buitines, kasdienes 
detales. Kaip rašiau savo magistro 
darbe, labai įdomu pastebėti, kad 
modernistai įtraukia savižudybės 
motyvą į dramaturgiją ir kalba apie 
tai, kas žmones veda į savižudybę 
kaip vienintelę visa ko išeitį. 

Žinoma, galime imti klasikinę 
dramaturgiją ir ją „radikaliai adap-
tuoti“: keisti visus laiškus į „Skype“ 
pokalbius ir SMS žinutes, rinktis 
nuspėjamumą. Tačiau formos kaita 
neturi jokios prasmės. Pavyzdžiui, 
juk žinome, kad einame žiūrėti 
Strindbergo, kad ten yra laiškas ir 
židinys, kuriame jis bus sudegintas. 
Kai suvokiame šiuos pagrindinius 
principus, tuomet galime labai atvi-
rai flirtuoti su forma. 

„Pelikane“ ironija kyla iš repre-
zentacijos aspekto. Mes reprezen-
tuojame, kad esame prabangiuose 
namuose, kad vaidiname. Tas pats 
vyko ir su aktoriumi Aurelijumi. 
Man nereikia moters, kad suvai-
dintume tragediją, nes tragedija 
nėra apie moterį. Tragedija yra apie 

nesumenkintų vidinių veikėjų iš-
gyvenimų. Šią reprezentacijos 
idėją žadu plėtoti toliau. Kaip tik 
turėjome virtualią premjerą „bowel 
v.2.1.3“, kurioje pabandėme radika-
liai atsiriboti nuo įprastinių kalbos, 
minties raiškos, pasakojimo visu-
mos aspektų. Tai, ką vos užčiuo-
piame „Pelikane“, „bowel v.2.1.3“ 
išvystėme tuštesnėje erdvėje, su 
mažiau nuorodų į asmenybes, li-
nijinį naratyvą, viskas plėtojasi es-
minėmis ir menkiausios svarbos 
temomis. 

Įvardintas ironijos aspektas tur-
būt gimsta iš reprezentacijos. Tai 
mums netikėta, nejauku ir galiau-
siai juokinga. Todėl šiame „Peli-
kano“ pastatyme nesvarbu, kad 
Aurelijus vaidina moterį. Tai nieko 
nekeičia – jis ar ji. Mes tiesiog žai-
džiame, dekonstruodami perso-
nažų, sukurtų prieš daugybę metų, 
santykius, bandydami jiems su-
teikti naują prasmę, gyvybę, kon-
tekstą, žmonėse pažadinti tai, ką 
Strindbergas genialiai užkodavo 
savo pjesėje. 

Scenovaizdžiu, specifiniu ap-
švietimu spektaklis „Orfeo. 
Miesto šviesos“ primena kino 
filmavimo aikštelę. „Pelikane“ 
kartkartėmis girdimas „balsas 
už kadro“ žiūrovams pristato 
remarkų informaciją. Kaip 
kino elementai transformuoja 
spektaklio formą? Koks tokių 
asociacijų su kinu tikslas?

Tikslo tikrai nežinau. Pratęsiu 
mintį apie skirtingų įtakų sam-
plaiką. Manau, natūralu, kad teatre 
vis daugėja kino elementų. Esame 
kintančių vaizdų įtakos karta. 

Kas, remiantis Jūsų kūrybine 
patirtimi, yra šiuolaikinis 
teatras? Kaip, kuria linkme jis 
vystosi?

Atskirtis tarp moraliai pasenusių 
ir nepasenusių darbų šiuolaikinėje 
Lietuvos teatro scenoje labai ryški. 
Atsižvelgiant į tai, galima nagrinėti, 
kas yra šiuolaikinis teatras. Galė-
čiau tai įvardinti kaip  dviejų skir-
tingų polių įtaką. Pirmasis – edu-
kacija, mokslas ir savišvieta. Šiuo 
metu atrodo, kad daugelis sėkmin-
gai rinkoje įsitvirtinusių kūrėjų pa-
miršta savišvietos svarbą. Nemanau, 
kad būtų daug teigiamų atsakymų, 
jeigu net ir nedaug už mane vyres-
nių režisierių (apskritai menininkų)  
paklaustume, kada pastarąjį kartą 
buvo rezidencijoje, kursuose, įstojo 
į magistrantūrą ar į doktorantūrą. 

Antrasis – anksčiau paminėtas 
skirtingų įtakų priėmimas. Teatre 
vis dar egzistuoja archajiškos taisyklės, 
ypač tai juntama dirbant ar regint 
darbą su vyresnio amžiaus kūrė-
jais: vyrauja įsivaizdavimai, kaip 
viskas turėtų būti. Tačiau teisinga 
nėra nei vienaip, nei kitaip. Mokslas, 

savišvieta gali pažadinti ir suteikti 
įrankių kasdienių įtakų suvokimui 
ir panaudojimui. Kai šios dvi gran-
dys eina koja kojon, tuomet atsi-
randa labai įdomių kūrinių. 

Instaliaciją „fabrica“ kūrėte 
kartu su kompozitoriumi Gin-
taru Sodeika ir vizualiųjų 
menų kūrėju Tadu Černiausku. 
Kokie buvo komandinio darbo 
privalumai ir trūkumai? Ar 
tokį kūrybinį bendradarbia-
vimą būtų prasminga taikyti 
teatre?

Su Gintaru jau esame dirbę anks-
čiau, o su Tadu susipažinome dėl 
„Sirenų“ atviro kvietimo. Pavykus 
sujungti mūsų mintis ir suburti 
kūrybinę komandą, supratau, kad 
turiu mažiausiai patirties. Nepai-
sant to, įvyko nuostabus susikal-
bėjimas. Aš pasitikėjau jais ir jie 
man suteikė lygiai tokį pat pasiti-
kėjimą, matydami mane ne kaip 
jaunesnį ar žinantį mažiau, o kaip 
lygų. Mes visi trys nenorėjome hie-
rarchijos, būdingos teatro kūrimo 
procesams. Kiekvienos srities rei-
kalus sprendėme atskirai, tačiau es-
minius sprendimus priimdavome 
kartu. Tai unikali patirtis, kurios 
principą ar aspektus toliau steng-
siuosi vystyti ateities projektuose.

Festivalyje „Sirenos“ parody-
toje instaliacijoje „fabrica“ na-
grinėjote jautrias, visuomenėje 
tabu laikomas temas, jungtį 
tarp virtualaus ir realaus pa-
saulio. Kodėl šiuolaikinėje vi-
suomenėje vis dar tylima?

„Kodėl“ egzistuoja dėl sovietme-
čiu atsivėrusių ir iki šiol nesugijusių 
žaizdų. Viename interviu Audrius 
Stonys mini, kad pagaliau supra-
tome, jog nežinome, kas yra laisvė 
ir kaip su ja reikėtų elgtis. Atrodė, 
kad su santvarkos pasikeitimu at-
gausime ir supratimą, kas yra laisvė. 
Tačiau, pasirodo, laisvės turime 
mokytis. 

Kas turėtų pasikeisti, kad atsi-
vertume ir imtume laisvai dis-
kutuoti apie skaudžias, opias 
visuomenės problemas?

Mes tai ir darom. Dabar juk sė-
dim ir kalbam. Pokalbiais, projek-
tais, pilietišku aktyvizmu galime kai 
ką pakeisti. Galiu pasidalinti vienu 
nesenu įvykiu: per Velykas, po dau-
giau nei pusmečio pertraukos, susi-
tikau su savo seneliais. Pirmą sykį 
diskutavome apie žmonių lytines 
reprodukcines teises, Stambulo 
konvenciją, abortus, LGBTQ+ tei-
ses. Įtempta diskusija truko dvi 
valandas, per kurias jie nesuprato 
manęs, o aš nesupratau jų. Tačiau 
kitą dieną suvokiau, kad pačios 
diskusijos įmanomumas ir yra 

Suteikti naują prasmę
Interviu su režisieriumi Naubertu Jasinsku

Strindbergo pjesę? Tarkim, 
motinos vaidmenį atlieka 
aktorius Aurelijus Pocius. 
Kaip tai pakeitė klasikinį kū-
rinį? Kokius naujus veikėjų ir 

Aurelijaus įkūnijamos veikėjos iš-
gyvenimus. Lytis ir vardas taip pat 
nesvarbu. Panaikinus šiuos aspek-
tus, žiūrovams būtų sunkiau sekti 
naratyvą, tačiau tai jokiu būdu N u k elta į  7  p s l .

Instaliacija „fabrica“ D. Pu ti no  nu ot r.

Naubertas Jasinskas D. Mat ve je vo  nu ot r.
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didžiulis laimėjimas. Labai linkiu 
visiems konstruktyviai pasikalbėti 
su savo tėvais, seneliais, draugais, 
pavyzdžiui, žmogaus teisių temo-
mis. Pamatysite, kaip tai įdomu ir 
reikalinga. 

Kur yra psichologinė riba tarp 
virtualioje erdvėje ir realybėje 
vykstančių procesų?

Kadaise su Tadu Černiausku dis-
kutavome šia tema ir jis pasakė la-
bai gražią mintį, kuri puikiai atsako 
į šį klausimą: „Individai nesirenka 
minčių, tačiau turi galimybę pasi-
rinkti, ką su tomis mintimis gali 

Ignas Zalieckas

Šokėjas, choreografas ir pedago-
gas Marius Pinigis, ilgą laiką šokęs 
Kauno šokio teatre „Aura“, pasta-
ruoju metu aktyviai kuria ir pri-
stato savo darbus, yra vienas iš šokio 
trupės „Nuepiko“ įkūrėjų, dalyvauja 
įvairiuose šokio projektuose tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje. Šoko tokiuose 
spektakliuose kaip „Perdegimas“ 
(„Nuepiko“, 2019), „Boléro-Exten-
ded“ (choreografas Palle Granhøj, 
Šeiko šokio teatras, 2019), „(g)round 
zero“ („Nuepiko“, 2016),  „ID: D&G“ 
(choreografai Mantas Stabačinskas 
ir Pinigis, 2014), „Melancholijos dė-
žutė“ (choreografas Johannes Wie-
land, Kauno šokio teatras „Aura“, 
2013) ir kt.

Ar bandote šokiui suteikti 
miesto, kuriame kuriate, 
tapatybę?

Kaune didžiausia mūsų problema, 
kad neturime didelės, daugia-
funkcės, universalios erdvės kaip 
Vilniuje esanti ,„Menų spaustuvė“ 
ar Klaipėdos „Kultūros fabrikas“. 
Kurdami pasąmoningai ieškome 
kūrybinio kompromiso, prisitaiky-
dami prie erdvės. Todėl erdvė pa-
diktuoja idėjas ir sprendimus. Ban-
dau neprisirišti prie šios problemos, 
bet dažnai tenka prisitaikyti.

Dabar gyvename tokiu metu, kai 
nėra didelio skirtumo, kur vyks 
premjera. Kūrybiniu požiūriu ne-
prisirišu prie miesto, kuriame kuriu, 
nors save identifikuoju kaip kau-
nietį. Ieškau miesto, kuriame galiu 
geriausiai išreikšti idėją, bet tai yra 
tik viena klausimo dalis, nes daug 
kas priklauso nuo projekto, ku-
riame dalyvauju. Svarbu ne mano, 
o miesto kaunietiška tapatybė, pa-
grįsta modernizmu, ji iškeliama 
daugelio projektų organizatorių. 

Kodėl savo veiklai pasirinkote 
Kauną?

Į Kauną atvykau netikėtai. Arti-
mieji gyveno Vilniuje – tai miestas, 
kuriame norėjau gyventi. Turėjau 

standartinį žmogaus iš provincijos 
požiūrį, kad sostinė yra stebuklinga. 
O Kaunas kėlė asociaciją su krepši-
niu, „Žalgirio“ komanda, kurią visa 
mano šeima palaiko, ir su Šilainių 
mikrorajonu, kurį matydavau įva-
žiuodamas į miestą. Nieko nesupra-
tau apie šio miesto modernizmą. 

Mokydamasis mokykloje giliai 
širdyje norėjau studijuoti aktoriaus 
specialybę, bet tėvų įtaka pakreipė 
mane rinktis kitus dalykus, šiuo 
atveju politiką. Atsitiko taip, kad 
turėjau išvykti studijuoti į Kauną. 
Miestas man nepatiko, atrodė pil-
kas, bet pradėjau pažinti žmones, 
tuo metu atsirado ir šokio teatras 

„Aura“, labiau įsiliejau į kultūrinį 
miesto gyvenimą. Kaunas nušvito 
kitomis spalvomis. 

Šokis atsirado visiškai atsitiktinai, 
nes atvažiavau studijuoti politikos 
mokslų. Visų pirma pamačiau šo-
kančią „Auros“ trupę ir supratau, 
kad pats norėčiau tai daryti. Kiek 
vėliau per universiteto kultūrines 
veiklas mano būsima žmona pasiūlė 
išbandyti jėgas šioje trupėje, nes jie 
kaip tik ieškojo vaikinų. Tai buvo 
likimo pirštas, nes kai ten nuėjau, 
nebeturėjau kitos minties, ką noriu 
veikti, galvojau tik apie šokį. 

Ar Jums padeda tai, kad esate 
studijavęs politikos mokslus? 
Kaip tai keičia požiūrį į šokį?

Ryšys su aplinka, kitu ir savimi
Pokalbis su Mariumi Pinigiu

Negaliu palyginti, kaip būtų, jei 
nebūčiau studijavęs politikos. Šo-
kio ir šio mokslo sferos yra skirtin-
gos, jos veikia kitaip. Bet studijos 
padeda suvokti kultūros politikos 
lauką, nes dabartinis menininkas 
turi būti ir savo paties vadybininkas. 
Ką pats susikuriu, tą ir turiu. Taip 
tampu platesnio konteksto dalimi. 
Esu priverstas domėtis, kas vyksta 
politiniame lauke, koks žmogus va-
dovauja Kultūros ministerijai. 

Kita vertus, dar būdamas jaunas 
daug šokau „Auroje“ ir neturėjau 
progos savo šokio perkelti į skirtin-
gus formatus. Tapus nepriklausomu 
menininku atsiranda kontekstų, ku-
rie siejasi su politika. Yra ne kartą 
tekę būti įvairių tarybų dalimi.

Politika išmokė sistemingumo, 
gebėjimo nesiblaškyti. Turėjau ma-
žai laiko, todėl teko koncentruotis, 
kurti discipliną. Laisvu nuo mokslų 
laiku šokdavau, o po to vėl moky-
davausi. Tai dabar, kai esu laisvai 
samdomas, labai padeda, nes šokis 
yra fizinė meno forma, reikalaujanti 
išlaikyti reikiamą fizinę formą.

Kuo Jums svarbi šokio erdvė? 
Ar Jums artimesnė teatrinė 
scena, ar pasirodymai lauke, 
miške, daugiabučių kiemuose, 
kokius rengė Jūsų trupė?

Iki karantino buvau pripratęs 
prie scenos erdvės ir nebeieškojau 

kitų sprendimų, įsijungdavo autopi-
lotas. Tačiau atėjus pandemijai bu-
vau priverstas kurti kitur, keisti for-
matą. Buvau pripratęs prie saugumo: 
scena, šviesos, partneriai – už viso 
to galėjau pasislėpti, bet dabar pir-
mame plane likau vienas be tokios 
galimybės, be įrankių, padedančių 
atskleisti temą. Stovėti daugiabu-
čio kieme tarp penkių mašinų ant 
žvyro yra sudėtinga, nes ten esu tik 
aš, tačiau tai labai žavu ir vertinga. 

Seniau lauko šokio, performanso 
nemėgau vien dėl logistinių aspektų – 
čia sunkiau surinkti žiūrovus. Atvi-
roje erdvėje yra daug nenuspėjamų 
faktorių, pavyzdžiui, kintančios oro 
sąlygos, neaiškus paviršius, neži-
nomi žiūrovai. Būna tokių situa-
cijų, kai, tarkim, šokdamas kieme 
negaliu nuspėti, koks žmogus ateis 
žiūrėti pasirodymo. Galbūt tai bus 
praeivis, nematęs šiuolaikinio šokio, 
todėl jis nesupras, kas vyksta. Teatre 
viskas paprasčiau, nes į jį atvyksta 
žmonės, nusprendę ten eiti.

Šokdamas lauke išmokau dar 
didesnės koncentracijos į tai, ką ir 
kaip darau. Apmąsčiau, kaip geriau 
valdyti pasirodymo laiką ir erdvę. 
Dabar žinau, kad negaliu visiškai 
kontroliuoti situacijos ir turiu mo-
kėti dėl to atsipalaiduoti. Šis ka-
rantinas paskatino tyrinėti ryšio 
su aplinka, su kitu žmogumi ir su 
savimi užmezgimą. Tai vidinės se-
kos mokymasis.

Kaip karantino laikotarpis 
pakeitė Jūsų kūrybą, be to, 
kad reikėjo pereiti į virtualią 
erdvę?

Praėję metai buvo labai intensy-
vūs. Kultūros laukas greitai prisi-
taikė prie situacijos. Kultūros finan-
savimo politika nesustojo, projektai 
turėjo būti įvykdyti kitokiomis for-
momis. Labiausiai įsiminusi veikla 
buvo darbas su bendruomenėmis. 
Teko atsitraukti kaip menininkui, 
kūrėjui ir leisti pasireikšti kitiems, 
reikėjo mokytis, kaip dirbti su ne-
profesionalais, kaip išgirsti šiuos 
žmones. Norint pasiekti rezultatą 
reikėjo įgyti jų pasitikėjimą, su-
prasti, kuo jie gyvena. Kūrėme 
su Raudondvario gyventojais ir 

padarėme didelę, dviejų valandų 
ekskursiją po visą miestelį.

Pandemija buvo dvejopa. Jos 
metu grįžau prie pedagogikos, mo-
kiau šokio jaunimą. O dabar po tiek 
mėnesių karantino daug laiko pra-
leidžiu „Zoom“ platformoje, teko 
dirbti net su Pietų Korėjos me-
nininkais, parengėme spektaklio 
eskizą. 

Karantino laikotarpiu sukūrėme 
šokio filmą „Perdegimas“. Gruodį ir 
sausį jį filmavome, neturėjome di-
delių galimybių kurti viduje, todėl 
didelė dalis scenų filmuotos lauke. 
Taip pat džiaugiamės, kad karan-
tino kontekste šis darbas atsiskleis 
dar geriau negu pristatant jį scenoje. 
O kai reikės grįžti į sceną, žinosime 
apie spektaklį daugiau, nes filmuo-
dami apčiuopėme platesnį temos 
kontekstą.

Ko laukiate, kai baigsis karan-
tinas? Ko norite ir tikitės kul-
tūros srityje?

Noriu socialumo, susitikti su 
žmonėmis ir bendrauti. Manęs daž-
nai klausia, kas yra kultūra. Daž-
nai ją tapatiname su menu, kuris 
yra viena iš jos dalių. Bendravi-
mas, sociumas yra kultūra. Noriu 
palinkėti kokybiško bendravimo. 
Turime daug laiko savirefleksijai, 
pabūti tiek su savo gerosiomis sa-
vybėmis, tiek su demonais, galime 
nuo jų apsivalyti. Prireiks laiko pri-
prasti iš naujo bendrauti, nes nie-
kada nežinau, ar galiu fiziškai liestis 
prie žmogaus. Viliuosi, nebūsime 
perdegę, būsime atgimę lyg feniksai. 
Gaila, kad tas perdegimas vyksta, 
tikiuosi, grįšime be sunkių psicho-
loginių problemų. Manau, kad mes, 
menininkai, būsime sielos gydyto-
jai. Dabar žmonėms trūksta kultū-
ros, civilizacijos, bendravimo aukš-
tesne forma, dvasiniame sluoksnyje. 
Smagu šokti lauke, atrasti naujas 
formas, bet noriu grįžti prie to, prie 
ko esu pratęs. Tačiau reikia, kad ne-
nugarmėtume į didelį tempą, kaip 
buvo iki karantino.

Ačiū už pokalbį.

nuveikti. Vienos mintys tampa 
kūnu, o kitos ir lieka mintimis. Ne 
apie visas mintis kalbama, ne visas 
įmanoma išdrįsti pasakyti. Šiai li-
minaliai būsenai nusakyti atsiranda 
tarpinė stotelė – virtualus pasaulis, 
kuriame kyla klausimas, ar individo 
mintys ir lieka mintimis, ar tampa 
veiksmais.“

Kuo skiriasi ir nuo ko pri-
klauso žmonių reakcijos į 
šiuos tarsi paraleliniuose pa-
sauliuose egzistuojančius 
tabu?

Nuoširdumas su savimi – pagrin-
dinis šių priklausomybių dekons-
travimo elementas. Tarkim, juk 

dauguma mėgaujamės pornogra-
fija pornhub’e. Mes nesumenkėjame, 
sau pripažindami, kad tai darome ar 
kad tai daro kažkas kitas. Tik kad 
niekas nenori to pripažinti. 

P. S. Po interviu redakcijos supra-
tau, kad tai pačiai temai turiu keletą 
atsakymų, pats sau prieštarauju tiek 
šiame tekste, tiek savo mintyse. Ir 
svarbu tai suvokti, neištrinti. Nes 
šis nesuvokiamas dualizmas, kuris 
dažnai įvardijamas kaip nebranda, 
ir yra tai, ką galiu dokumentuoti čia 
ir dabar kaip savo esaties fragmentą.

Ačiū už pokalbį.

Atkelta iš  6  psl .

Marius Pinigis

Scena iš spektaklio „Perdegimas“ D. Mat ve je vo  nu ot r.

M. P lepio  n uotr .
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D a i l ė

realybės besiformuojančią atmos-
ferą, kurią savaip „įkaitina“ 7–9-uoju 
dešimtmečiais piešti autoportretai, 
artimųjų ir bičiulių portretai.

Povilo Ričardo Vaitiekūno paro-
doje labiausiai įsiminė „Dešinėje“ 
salėje rodomas „juodasis“ pastelių 
ciklas „Dienos advento I, II, III, IV“ 
(2017, 2018) – tarsi žvelgčiau ana-
pus horizonto ir nerčiau po upės 
ledu. Seniai atsitraukęs nuo miesto 
šurmulio ir tiesioginės pedagoginės 
veiklos, šiandien tapytojas didžiąją 
laiko dalį praleidžia savo studijoje 
Mardasavo kaime. Man jis iki šiol 
yra Mokytojas, šviesulys, spindu-
liuojantis savąją patirtį ypač inte-
lektualaus nuotolinio bendravimo 
bangomis. 

„Ūlos g. 19, Mardasavas. 3-ioji 
paroda“ proga pasirodęs nedidelis 
darbų katalogas puikiai fiksuoja ir 
atliepia svarbiausius ekspozicijos 
įspūdžius. Kita vertus, tai vykęs 
garsaus tapytojo ir galerijos meno-
tyrininkių bei parodos kuratorių – 
Kristinos Kleponytės-Šemeškienės 
ir Jurgos Minčinauskienės – nuošir-
daus dalykinio bendradarbiavimo 
pavyzdys. Svarbus tiek tęstinumo 
momentas, tiek nuosekli galeri-
jos veiklos strategija, kryptingai 
derinanti ir iškilių, ir jaunųjų me-
nininkų kūrybos pristatymus. Be 
abejo, visada imponuoja dėme-
sys grafikos technikų ir linijos 
meistrystei. 

Anapusinės tylos ir susikaupimo 
nuotaikos užplūsta Algimanto 
Švėgždos (1941–1996) parodoje „Iš-
auginti dangų vynuogės šakelėje“ Šv. 
Jono gatvės galerijoje. Jaukios ne-
didelės salės kaip niekad nuteikia 
ramiai, labai asmeniškai nedidelių 
grafikos ir akvarelės kūrinių ap-
žiūrai. Šioje kameriškoje aplinkoje, 
rodos, niekas (nei istorinių patalpų 
skliautai ir nišos, nei langų atspin-
džiai, nei žingsnių aidas) netrukdo 
susikaupti ir sutelkti žvilgsnį į ypa-
tingu tonų ir štrichų jautrumu iš-
siskiriančius Algimanto Švėgždos 
darbus, kurie priklauso Lietuvos 
dailininkų sąjungos dailės kūrinių 
fondo kolekcijai. 

Nedidelė 16 eksponuojamų kū-
rinių ekspozicija, manau, labai 
iškalbinga. Ją puikiai pristato ir 
apibūdina Algimanto Švėgždos 
kūrybos tyrinėtoja, menotyri-
ninkė dr. Ramutė Rachlevičiūtė, 
galerijos kiemelyje gyvai besikal-
bėdama su LDS pirmininke Egle 
Ganda Bogdaniene (youtube.com/
watch?v=caPSihAfoMA). Parodoje 

„Išauginti dangų vynuogės šake-
lėje“ vėl norisi atrasti pasaulį ma-
žoje, kruopščiai išpieštoje dalelėje. 
Turbūt porą pastarųjų metų nuolat 
stabteliu prie Algimanto Švėgždos 
kūrybos – man vėl ji tampa labai 
reikšminga ir artima. Galvoju, gal 
tai natūralus noras susikaupti prie 
vieno objekto, priešinantis tota-
liam „multitaskinimo“ vajui... Kita 

vertus, vėl iš naujo apmąstoma lie-
tuvių modernizmo klasika iškelia 
aikštėn užkoduotas užuominas, kur 
greta optimistinio tikėjimo pamati-
nėmis vertybėmis vis dažniau iškyla 
liūdesys, net akivaizdus tragizmas.

Egzistencines nuojautas keičia 
atviras, kartais agresyvokas drama-
tizmas, kurį aptinku Deniso Kolo-
myckio parodoje „Salò susitinka 
su Dionisu“ galerijoje „Artifex“. 
Debiutuojančio menininko, VDA 
skulptūros katedros studento kū-
ryba patraukia dėmesį nuoširdžiu 
atviravimu apie homoseksualaus 
jaunuolio išgyvenimus. Parodos ati-
darymo proga Denisas nuoširdžiai 
pasidalino kiekvieno kūrinio atsira-
dimo istorija. Viena vertus, asme-
ninė autoriaus patirtis yra kupina 
netikėčiausių posūkių, pradedant 
skausmingais vaikystės bei jaunys-
tės išgyvenimais ir baigiant tvirta 
pilietiškumo ir kovos už žmogaus 
teises pozicija. Kita vertus, ekspo-
nuojami kūriniai tiesiogiai neilius-
truoja gyvenimo įvykių – jie labiau 
asociatyvūs, lyg sapnuotum atvi-
romis akimis, prisodrinti formų ir 
medžiagų sugretinimo paradoksų. 
Nors autorius pristatydamas parodą 
rado paralelių tarp savo darbų ir 
kitų lietuvių menininkų kūrybos, 
vis dėlto man Deniso Kolomyckio 
darbai pasirodė artimesni Louis 
Bourgeois skulptūrų organikai. 
Pabrėžtinis kūrinių taktiliškumas, 
išorinis minkštumas priartina šio 
menininko darbus prie tekstilinių 
objektų, kuriuose įžvelgčiau išskir-
tinį kūniškumą, net seksualumą ir 
atvirą jausmingumą.

Ypatingu emocingumu išsiskiria 
Simono Skrabulio paroda „Spalvos 
kvapas“ Dailininkų sąjungos gale-
rijoje. Intensyvaus kolorito, ryš-
kiaspalviai paveikslai nuteikia la-
bai džiugiai ir pozityviai. Ši paroda 
puikiai papildo prasidėjusią tapy-
bos parodų plejadą, tad „karan-
tinmetis“ buvo produktyvus laikas 
tapytojams (ne taip seniai baigėsi 
įsimintinos Jovitos Aukštikalny-
tės-Varkulevičienės ir Gintaro Pa-
lemono Janonio tapybos parodos 

„Akademijos“ galerijoje, šiuo metu 
galerijoje „Vartai“ veikia Lino Ju-
sionio paroda). Žvelgiant į Simono 
Skrabulio paveikslus, žavi subtili 
spalvų santykio pagava, nuoširdi 
emocijų įtaiga. Parodos „Spalvos 
kvapas“ ekspozicinė visuma liu-
dija apie nenumaldomą autoriaus 
troškimą kurti, jo nesutramdomą 
meninę prigimtį. Pastarųjų metų Si-
mono Skrabulio darbuose matyti 
kryptinga, nuosekliai plėtojama 
abstraktaus ekspresionizmo tradi-
cijų tąsa. Pasak tapytojo, „spalvų ir 
linijų žaismas, regis, vis kartojasi, 
tačiau kiekvienąkart mėginu jį per-
teikti naujai ir nematytai“.

Rita Mikučionytė

Anapus šešėlių
Atkelta iš  1  psl .

Deniso Kolomyckio parodos „Salò susitinka su Dionisu“ fragmentas

V. Nomado n uotr aukos

Algimanto Švėgždos parodos „Išauginti dangų vynuogės šakelėje“ fragmentas

Simono Skrabulio parodos „Spalvos kvapas“ fragmentas
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F o t o g r a f i j a

Paulina Blažytė

Dažnas lietuvis turi kokių nors są-
sajų su provincija – gal pats ten už-
augo, o galbūt kaime gyvena jo se-
neliai, dėdės ir tetos, pas kuriuos 
svečiuojasi per šventes ar kur bū-
damas vaikas leisdavo atostogas. Ir 
daug daug ilgesnės buvo tos vaikys-
tės vasaros, galiausiai visuomet pa-
sibaigdavusios bulviakasiu. O kol 
ateis ruduo – rytais įkyriai zyzian-
čios musės, maudynės purvinuose 
tvenkiniuose, šviežias šiltas pienas 
ir sudilgintos kojos. Idealizavimui 
lengvai pasiduodančios praeities il-
gesys ir su ja saistantys emociniai 
ryšiai yra vienas iš aspektų, kuriuos 
paliečia Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje (Naujasis arsenalas, Ar-
senalo g. 1, Vilnius) eksponuojama 
Tado Kazakevičiaus fotografijų 
paroda „Tai, ko nebebus“. Bet ne 
tik praeitis, praeinamumas čia ke-
lia ilgesį – ilgu ir lėtesnio laiko, gi-
laus ryšio su gimtąja žeme ir gamta, 
tolstančio ir pamažu nykstančio (ar 
tiesiog kintančio?) paprastesnio 
gyvenimo. 

Kazakevičius žiūrovą vedasi į 
penkerius metus, nuo 2014-ųjų iki 
2018-ųjų, trukusią fotografinę ke-
lionę, kurios centre atsiduria tai, kas 
keičia savo pavidalą ar netgi gra-
sina išnykimu, – tuštėjančios pro-
vincijos. Jų vietą užima daugeliu 
atžvilgių perspektyvesni už Lietu-
vos ribų esantys kraštai ar vietiniai 
didmiesčiai (kartais tiesiog negaliu 
patikėti Vilniuje sparčiai dygstančių 
daugiabučių gausa – negi tikrai jie 
visi mums reikalingi?). Meninin-
kas aplanko įvairias Lietuvos vieto-
ves – Plungės, Šalčininkų, Ukmer-
gės, Elektrėnų, Anykščių, Kazlų 
Rūdos, Pasvalio ir kitus rajonus, o 
jo išvažinėtus maršrutus atkartoja 
ant ekspozicijų salės esantis žemėla-
pis. Kelionė, kurią autorius įvardija 
kaip asmeninę ir sentimentalią (jos 
pradžia – jo tėvo gimtinė, o pabaiga – 
motinos), įgavusi fizinę formą, ga-
liausiai tampa kolektyvine patirtimi. 

Minėdamas menines parodos 
ištakas, parodos anotacijoje Ka-
zakevičius atkreipia dėmesį į XX 
amžiaus 4-ojo dešimtmečio JAV. 
Tuomet Didžiosios depresijos lai-
kotarpiu šalyje vyko panašūs pro-
cesai – ieškant geresnių gyvenimo 
sąlygų vyko nuolatinė migracija, 
keitėsi JAV demografinis žemėlapis. 
Vedama Fermų apsaugos adminis-
tracijos (FSA) vadovo Roy’aus Stri-
kerio, grupelė fotografų, tokių kaip 
Jackas Delano, Walkeris Evansas ir 
Dorothea Lange, siekė įamžinti tai, 
ko greitai nebeliks. 

Kita vertus, anot menotyrininko 
Tomo Pabedinsko, galima atrasti ir 
lokalių kultūrinių sąsajų. Humanis-
tinės fotografijos žanrą plėtoję Lie-
tuvos fotografijos mokyklos (LFM) 
atstovai Romualdas Rakauskas, 
Algimantas Kunčius ar Antanas 

Nykstančio gyvenimo ilgesys
Tado Kazakevičiaus paroda „Tai, ko nebebus“ Nacionaliniame muziejuje

Sutkus irgi fiksavo provincijos gyve-
nimą, nerimaudami, jog šis netru-
kus išnyks. Tačiau tąkart į lietuvišką 
kaimą kėsinosi ne emigracijos pro-
cesai, o okupacinis režimas, kurio 
sąlygomis kilo grėsmė sunykti tra-
diciniam gyvenimo būdui. Čia ga-
lima nubrėžti nesudėtingą schemą, 
kurios centre susikerta FSA, LFM 
ir TK. Kaip pavyzdį paimkime tris 
darbus – Dorotheos Lange (FSA) 

„Migruojanti motina“, Algimanto 
Kunčiaus (LFM) „Šeima I“ ir Tado 
Kazakevičiaus (TK) „Tėvas ir sūnus“. 
Nors visi darbai iš esmės tapatūs te-
matiškai, – juose vaizduojami tėvai ir 
vaikai, – kartu jie gana smarkiai ski-
riasi savo potekste bei vaizdine kalba. 
Tą patį principą galima pritaikyti ir 
lyginant visą „Tai, ko nebebus“ seriją 
su FSA ir LFM – Kazakevičiui pa-
vyksta atsispirti nuo istorijos, aklai 
jos nekopijuojant ir pasiimant tai, 
kas geriausia, suteikiant fotografi-
joms savitumo ir naujumo. 

Pastarąjį teiginį gerai apibūdina 
virtualiame parodos atidaryme fo-
tografo Jono Staselio pasakyti žo-
džiai, jog Kazakevičius „naudoja 
šiuolaikinio žmogaus vizualinę 
raišką, konceptualizuodamas in-
tuiciją ir sentimentus, kartu likda-
mas ištikimas lietuviškosios huma-
nistinės fotografijos tradicijai, jos 
šaknims“. Šiuolaikiniam žmogui 
įprasta vaizdinė kalba Kazakevi-
čiaus serijoje atsiskleidžia per es-
tetinį pajautimą, fotografijų spal-
vinę gamą ir kompozicijas. Įtakos 
turi ir fotografavimui pasirinktas 
prietaisas, t.y. vidutinio formato 
juostinis fotoaparatas, diktuojantis 

atliepiantis bendrą juos persmelkusią 
nuotaiką, nostalgiją netolimai praei-
čiai ir greit praeisiančiai dabarčiai. 

Tačiau, be to kaip, labai svarbu 
ir kas vaizduojama. Kazakevičiaus 
įamžinamos provincijos susideda 
iš pačių įvairiausių dalykų. Čia ne-
trūksta suklypusių, o kartais ir vi-
sai apleistų interjerų ir eksterjerų, 
gamtos atvaizdų, gyvūnų (karvių, 
avių, arklių – koks pasirinkimas!), 
atsitiktinių aplinkos fragmentų ir 
net tokių keistenybių kaip geležin-
kelio bėgiai visai prie pat kapinių. 
Žvelgdama į, pavyzdžiui, meni-
ninko įamžintą švč. Mergelę Ma-
riją su šalia besiganančia karve 

Be visų anksčiau išvardintų da-
lykų, cikle „Tai, ko nebebus“ labai 
svarbią vietą, žinoma, užima žmo-
nės. Darbuose jie veikia kaip daly-
viai, ne subjektai, atrodo, autoriui 
pavyksta su fotografuojamaisiais 
užmegzti nuoširdų, pasitikėjimu 
grįstą ryšį (šlakelį nepasitikėjimo 
galime įžvelgti nebent darbe „Vai-
kai“). Jo dėka matome natūralius, 
atvirus portretus, kuriuose labai 
juntama akimirkos emocija. Su-
stoję laukuose ar prie bažnyčios, 
atvėrę savo namų duris, žmonės 
rodo menininkui, kaip ir kuo gy-
vena, pozuoja vieni ir su šeima, 
užsiimdami ūkio darbais ir sustoję 
pakalbėti prie kavos puodelio. Pa-
klaustas apie tikslų fotografuoja-
mųjų nuotaikų perteikimą, meni-
ninkas sako: „Nuskambės saldokai, 
bet iš tikrųjų, kitaip nei su skaitme-
niniu fotoaparatu, kai fotografuoji 
užsidengęs nuo žmogaus, su analo-
giniu fotoaparatu fotografuoji „nuo 
širdies“. Bendrauji su žmogumi nu-
kreipęs į jį dėžutę, kabančią po šir-
dimi.“ Tačiau man atrodo, kad tai 
tik dalis atsakymo – nežinau, ar vien 
pasirinkto fotografavimo įrankio 
užtenka tikram, gyvam kontaktui 
užmegzti. Tikiu, jog daug įtakos 
turėjo ir nesumeluotas susidomė-
jimas, gyvas pokalbis, gebėjimas 
tapatintis ir suprasti. 

Apie buvusį gyvą pokalbį liudija 
ir fotografijas papildantys poetiški 
veikėjų pamąstymai. Įgavę teksto 
pavidalą, jie atitinkamai padeda 
kurti lyrišką atmosferą ir suteikia 
galimybę kiek geriau pažinti dar-
buose matomus žmones, suvokti jų 
poziciją. Kūriniams taip pat akom-
panuoja per keliones rasti bei pa-
dovanoti artefaktai, interjerų mi-
zanscenos. Šios mizanscenos – tai 
salės erdvėje išdėstytos tematinės 
sienelės, kurias, be eksponuojamų 
fotografijų, taip pat dengia apmuša-
lai, dažai, seni laikraščiai, o jungia 
aplink išdėstyti įvairūs asociatyvūs 

objektai (kėdė, laikrodis, rogutės, 
briaunota sovietinė stiklinė ir t.t.). 
Ir žiū, čia bevaikštinėdama, aš 
trumpam atsiduriu kaime! Tik mo-
čiutės niekur nematyti. Bet girdėti – 
tai iš už kampo skambantis garso 
takelis atneša įrašyto pasakojimo 
atgarsius. O jei užsimanyčiau ne tik 
matyti, girdėti, bet dar ir užuosti, 
tam yra parfumerės Laimės Kiškū-
nės ciklui sukurtas kvapas, kuriame 
susimaišo reliktinės pušies, sulytos 
žemės ir pačiulio aromatai.

Su šypsena bandau įsivaizduoti 
scenarijų, kuriame ateities kartos 
ilgesingai žvelgs į masiškai gami-
namus „Ikea“ baldus, stiklinius 
daugiabučius, kokią nors progra-
muotojo profesiją, šiuolaikinę 
popmuziką, drabužius iš tinklinės 
drabužių parduotuvės. Ir kaipgi tai 
sudėtinga, nors žinau šį laiką neiš-
vengiamai ateisiant! O ilgėtis to, ką 
matau Kazakevičiaus fotografijose, 
labai lengva. Jo atvaizduotame pa-
saulyje nerandu perteklinio, pačias 
įvairiausias sferas apimančio skubė-
jimo ir visokeriopo vartojimo. Jame 
nėra „statusą“ nusakančių daiktų, 
ekstravagantiškų kelionių, ištaigingų 
kavinių ar barų, prekybos centrų, pra-
mogoms skirtų vietų – jos, nors pa-
čios savaime nebūdamos blogybės, 
dažnai ima atrodyti tik kaip tuščias 
laiko užpildymas, socialinė prie-
danga ar beprasmis bėgimas neži-
nia kur ir nežinia nuo ko. Regis, iš 
fotografijų į mane žiūrintys žmonės 
nejaučia to desperatiško, neurozę 
keliančio poreikio kažkam kažką 
įrodinėti. Prasmę ir pilnatvę jie su-
randa paprastuose dalykuose, kas-
dieniuose darbuose, džiaugsmuose 
ir varguose. Tad belieka tikėtis, kad 
tai – tikrai ne tokio gyvenimo pa-
baiga, o tik nuolatinės kaitos dalis, 
kurią taip puikiai pavyko užfiksuoti 
Tadui Kazakevičiui. 

Paroda veikia iki rugpjūčio 31 d.

specifinį formatą ir atitinkamą ka-
druotę. Nors skamba paradoksaliai, 
tačiau tai, ką gali pasiūlyti juostiniai 
fotoaparatai, itin atitinka šiuolaiki-
nio žmogaus estetiką. Patrauklūs 
jie ne tik vizualiniu, bet ir idėjiniu 
požiūriu (ypač turint omenyje visą 
parodos koncepciją!). Darbų kolo-
ritas šiltas ir švelnus, taigi tiesiogiai 

ar į juokingai atrodančią nupeštą 
vištą, padėtą ant kėdės, nepaliauju 
galvoti, kokia tai iš tiesų yra egzo-
tika. Esame taip pripratę prie pana-
šaus pobūdžio vaizdų, kad dažnai 
net nepastebime jų unikalumo – o 
kaip į juos žiūrėtume, jei mokėtume 
nusiasmeninti arba jei būtume iš vi-
sai kito krašto, kito laiko? 

Tado Kazakevičiaus parodos fragmentas

Tadas Kazakevičius, „Aldona ir Stasys“. Vilijampolė, Kaunas. 2015 m. 
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Tėvų laiškas Mikalojui Vorobjovui, 
publikuotas Giedrės Jankevičiūtės 
sudarytoje knygoje „Dailės istori-
kas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas 
(1903–1954)“, I tomas, (p. 132–133), 
R. Paknio leidykla, 2017. Transkri-
bavo ir iš rusų kalbos vertė Audra 
Kairienė.

Mielas ir Brangus Kolenka!

Rašau tau šiandien, kad mano 
laišką gautum antradienį, per savo 
gimimo dieną. Stipriai stipriai tave 
bučiuoju, mano aukseli, linkiu lai-
mės būsimam gyvenime, visų tavo 
troškimų išsipildymo, sėkmės būsi-
muose egzaminuose ir laimingo už-
baigimo. Trejetas dienų po 19-osios 
ir tavo angelo diena, todėl priimk 
mano sveikinimus ir šios dienos 
proga. Kad šios dienos kaip nors 
būtų išskirtos iš kasdienybės, vakar 
mes tau pasiuntėm 25 markes. Gali 
pakviesti savo pažįstamus į kavinę 
ir pavaišinti ledais, kaip tik oras tin-
kamas šaltam valgiui – tikriausiai ir 
pas jus toks pat karštis kaip pas mus. 
Galiu tau pranešti, kad pas mus 
degė teatras1, sudegė visos dekora-
cijos ir drabužinė. Nuostolių apie 
du milijonus ir viso to, kas 10 metų 
po truputėlį buvo kaupiama, per 
keturias valandas neliko nė pėd-
sako. Užsiliepsnojo ketvirtadienį 

Sveikinimas iš praeities
Prisimenant ryškų dailės istoriką ir kritiką Mikalojų Vorobjovą (g. 1903 m. gegužės 19 d.) 

per pakylėjimą, antrą dienos, de-
koracijų skyriuje. Tuo metu scenoje 
vyko dramos repeticija, naujas Sut-
kaus spektaklis2, kur Veročka statė 
baletą. Nugrimuoti artistai bandė 
gelbėti, kas ką įstengė. Vakare tu-
rėjo būti rodoma opera „Samsonas 
ir Dalila“3, ir tiek kalbėta apie tą pa-
statymą, jog ir mes paėmėm bilie-
tus, norėjom pamatyti dekoracijas, 
kurios nupieštos Rygoje. Žinoma, 
visa tai sudegė, taip pat ir „Polo-
viečių šokių“4 dekoracijos bei visi 
brangūs kostiumai. Dūmų buvo to-
kia gausybė, kad žmonės duso; 40 
žmonių atgaivino, o vienas – gydy-
tojas jį dukart gelbėjo – ir trečiąkart 

1 Gaisras Valstybės teatre kilo gegužės 14 d. 
Veikiausiai jo priežastis buvo netvarkinga 
elektros instaliacija.
2 Prieš užsiliepsnojant teatrui vyko Jacinto 
Benaventės komedijos „Išvirkščias gyve-
nimas“ (rež. Antanas Sutkus) generalinė 
peržiūra. Vėliau spektaklis buvo parodytas 
tik kartą. 

tas pasimirė. Buvo daug sužeistųjų, 
greitoji pagalba vos spėjo juos ga-
benti į ligoninę. Sudegė visi Kipro5  
kostiumai už 60 000 Lt. Bobrovi-
čius6, dusdamas nuo dūmų, išvežė 
visus savo amerikietiškus lagami-
nus su kostiumais. Reginys buvo 
siaubingas, visas miestas sulėkė į 
gaisravietę. Penktadienį turėjo būti 
Obuchovo ir Nemčinovos baletas7, 
šeštadienį naujas dramos spektaklis, 
o nuo pirmadienio trys operos, kur 
turėjo diriguoti Kuperis8, paskui 
buvo laukiama atvykstant Barso-
vos9, ir viskas šuniui ant uodegos. 
Apie gaisro priežastis kalbama įvai-
riai: vieni sako, kad srovės jungi-
mas, kiti – neatsargus elgesys su 
papirosu, treti – kerštas, nes daug 
ką atleido. Atleido daug darbininkų, 
muzikantų, baletmeisterį Vasiljevą10  
ir Galaunienę11 . Beje, Obuchovas 
ir Nemčinova negražiai pasielgė 
su Vasiljevu: jo neperspėję pasirašė 
kitų metų sutartį, o kadangi Vasilje-
vui gegužę baigiasi sutartis – ir eik, 
kur nori! Dabar visi artistai baimi-
nasi, kad jiems nemokės ir juos at-
leis. Turėjau nutraukti laišką, nes 
atėjo Asenka, o paskui ją ir Preisi-
cha. Preisova pasakoja, jog vis dėlto 

„Samsonas ir Dalila“ bus rodoma, 
nes iš Rygos iškvietė Lernerį12, kuris 
ir piešė tas dekoracijas, o kadangi 
iš šios operos kai ką išgelbėjo, jis 

padarys ko trūksta. Pats teatras, 
t.y. žiūrovų salė, nenukentėjo, nes 
šiemet nuo scenos padarė geležinę 
uždangą, kuri gaisrui ištikus buvo 
nuleista. Atnaujinama drama, Do-
bužinskio dekoracijos, Veročka turi 
būti patenkinta. Daugiau jokių nau-
jienų. Toscaninio „Sevilijos kirpėją“ 
jau turiu. Ancia prašo pasveikinti 
tave ir Miša siunčia sveikinimus. 
Bučiuoju tave, mano brangusis, sti-
priai, būk sveikas, mylinti mamytė. 

Nuoširdžiai sveikinu tave, mano 
brangus Kolenka, su artėjančiomis 
gimimo ir vardo dienomis. Linkiu 
visa ko geriausio. O tai mes įsivaiz-
duojame kaip žinomus pasiekimus, 
tavo paties numatytus ir kartu nau-
dingus mums. Gyvename mintimis 
nors kelerius metus pagyventi arti 
tavęs, nuolatinis išsiskyrimas darosi 
vis sunkesnis. Stipriai bučiuoju tave, 
mano brangusis! Tavo mylint. tėtis.

Šeštadienis, 1931 m. gegužės 16 d. 

Mikalojus Vorobjovas  I š  LND M a rch yvo

3 Camille’io Saint-Saënso opera „Samsonas 
ir Dalila“ (rež. Teofanas Pavlovskis, dail. 
Ludolfas Libertas, dirig. Mykolas Bukša). 
Samsono partiją atliko Kipras Petrauskas, 
Dalilos – Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. Spek-
taklis buvo rodomas ilgai.
4 Aleksandro Borodino baletą „Poloviečių 
šokiai“ pastatė Teodoras Vasiljevas (pagal 
Michailo Fokino choreografiją), dirigavo 
Leiba Hofmekleris, dekoracijas ir kostiu-
mus projektavo Mstislavas Dobužinskis. Be 
kitų, šoko Olga Malėjinaitė. Premjera įvyko 
1931 m. balandžio 26 d.
5 Kipro Petrausko.
6 Juozas Babravičius.
7 Sunku pasakyti, apie kurį tiksliai spektaklį 
kalbama: Anatolijus Obuchovas ir Vera Nem-
činova iki 1935 m. Kauno valstybės teatre 
sukūrė ne vieną baleto spektaklį, jie buvo 
gana dažnai rodomi.
8 Emil Kuper – rusų dirigentas, iš SSRS 
emigravo 1922 metais.
9 Valerija Barsova – rusų ir sovietų operos 
dainininkė, pedagogė.
10 Teodoras Vasiljevas 1931 m. buvo Vals-
tybės teatro baletmeisteris, pastatė šo-
kius spektakliui „Sabbatai Cevi“, operoms 

„Samsonas ir Dalila“, „La Péricole“, taip pat 
„Poloviečių šokius“ iš Aleksandro Borodino 
operos „Kunigaikštis Igoris“.
11 Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė – dai-
nininkė (kolaratūrinis sopranas), 1920–
1931 m. Valstybės teatro solistė.
12 Turimas omeny Ludolfas Libertas – latvių 
dailininkas, scenografas, pedagogas.

Naujienos iš didžiųjų 
Lietuvos muziejų

Nauja kultūrinė erdvė – Istorijų 
namai

Lietuvos nacionalinis muziejus 
atvėrė naują padalinį – Istorijų na-
mus, įsikūrusius netoli Vilniaus 
miesto centro, Tado Kosciuškos 
gatvėje 3 numeriu pažymėtame 
pastate. Istorijų namai – tai parodų 
erdvė, kurioje istorija pristatoma 
ne tik kaip fiksuota praeitis, bet 
ir kaip mūsų visų apmąstoma ir 
tebekuriama realybė. Prieš atver-
dami duris, kviečiame susipažinti 
su pastato istorija, kurią iš archyvi-
nių duomenų susistemino Lietuvos 
nacionalinio muziejaus menotyri-
ninkė doc. dr. Birutė Vitkauskienė 
ir vyr. muziejininkė Jūratė Gudaitė.

Kaip pasakoja Birutė Vitkaus-
kienė, Vilniaus miesto XVIII am-
žiaus antrosios pusės gyventojų 
sąrašuose nurodoma, kad žemės 
valdos su sklypais priklausė LDK 
kariuomenės generolui, Brastos 
kaštelionui Jonui Antanui Horai-
niui, vėliau – jo sūnui Vilniaus 
teismo valdininkui (pakamariui) 
Jonui Nepomukui Horainiui. Šie sa-
vininkai čia turėjo karčemą, mūri-
nių ir medinių gyvenamųjų bei ūki-
nių pastatų. XIX amžiaus pradžioje, 
Lietuvai esant Rusijos imperijos 
sudėtyje, minėtos valdos jau buvo 

suvalstybintos ir po 1831 metų su-
kilimo perduotos karinės tvirtovės 
reikmėms. Kadangi valdos atsidūrė 
už tvirtovės pylimo, visi statiniai 
jose, išskyrus senąją mūrinę smu-
klę, buvo nugriauti. Mat, pagal Ru-
sijos imperijoje galiojantį įstatymą, 
priešais karinių tvirtovių pylimus 
kelių šimtų metrų atstumu statyti 
statinius buvo draudžiama. XIX a. 
pirmoje pusėje tuometė Antakal-
nio gatvė (dabar – T. Kosciuškos) 
buvo platinama, tvarkoma, griovių 
išvagota vietovė planiruojama ir ly-
ginama. Gatvės plotis buvo pritai-
kytas žygiuoti kariuomenei.

Ilgą laiką šioje vietoje nieko ne-
buvo statoma. Bet po 1878 m. pa-
skelbto Rusijos caro įsakymo nai-
kinti Vilniuje įkurtą karinę tvirtovę 
pradėjus naikinimo darbus, o 
Sluškų rūmuose įsteigus sunkiųjų 
darbų kalėjimą, atsirado poreikis 
pastatyti naujus kareivinių korpu-
sus. Jie iškilo apie 1880 m. ir buvo 
pavadinti Švenčiausiosios Trejybės 
kareivinėmis (Troickije kazarmy). 
Nėra tiksliai žinoma, kada T. Kos-
ciuškos g. 3 esantis pastatų kom-
pleksas atiteko Vilniaus miesto 
Vykdomajam komitetui ir buvo 
nuspręsta čia įkurti mokyklą-in-
ternatą. Sovietiniais metais visa 
teritorija buvo aptverta mūrine 
tvora ir pastatyti nauji neobaroki-
niai vartai. Prieš 1990 m. interna-
tas buvo iškraustytas, imtasi pastatų 
pertvarkymo darbų, kurie užtruko 

penkerius metus. 1995 m. sausio 
25 d. nesuremontuoti, apleisti bu-
vusių kareivinių pastatai ir visas 
kompleksas Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro įsakymu buvo 
perduotas Lietuvos nacionaliniam 
muziejui.

Pastatui rekonstruoti ir pritaikyti 
aukščiausius standartus atitinkan-
čiai muziejinei veiklai, kad čia ga-
lėtų būti rengiamos ir tarptautinės 
parodos, prireikė kiek daugiau nei 
dešimties metų. 

Naujasis Palangos gintaro mu-
ziejaus svetingumas

Lietuvos nacionalinis dailės mu-
ziejus kviečia apsilankyti Palangos 
gintaro muziejuje (Palanga, Vy-
tauto g. 17), kuris lankytojams at-
vėrė duris su atnaujintomis eks-
pozicijomis ir kviečia užeiti pro 
pagrindinį grafų Tiškevičių rūmų 
įėjimą, užkopus reprezentaciniais 
laiptais nuo didžiojo parterio su 
fontanu pusės. Muziejaus svečiai 
pateks į rūmų holą, kuriame naujai 
įrengtoje elektroninėje kasoje ga-
lės įsigyti bilietus, o cokoliniame 
aukšte savo patogumui ras raki-
namas spinteles rūbams ir dides-
niems daiktams. Senasis įėjimas 
iš vakarų pusės su keltuvu atviras 
lankytojams su negalia bei tiems, 
kuriems sunku kopti laiptais. Co-
koliniame aukšte įkurta ir erdvė 
mažiesiems – susibūrę po Gin-
taro medžiu, jie galės spalvinti 

specialiai sukurtą knygelę apie gin-
tarą, pažaisti žaidimą „Gintaro ke-
lias“. Buvusiame rūmų Didžiajame 
salone (Židinio menėje) iki vasaros 
pradžios įsikurs kavinė.

Gintaro ekspozicija papildyta 
dar niekada nerodytais ekspona-
tais, įdiegta nauja apšvietimo sis-
tema. Atnaujintą ekspoziciją sudarė 
muziejaus specialistai kartu su Sau-
liumi Valiumi, žymiu dailininku, 
kuriančiu ekspozicijas ir parodas. 
Pirmame rūmų aukšte kelios salės 
skirtos rezidencijos kūrėjams gra-
fams Tiškevičiams. Apžvelgiama jų 
išskirtinė kultūrinė, meninė ir so-
cialinė veikla. Grafas Feliksas Tiš-
kevičius ne tik kolekcionavo, bet ir 
kasė gintarą. Jo archeologinio gin-
taro rinkinys XX a. pradžioje buvo 
eksponuojamas Paryžiuje ir sulaukė 
itin palankaus vertinimo. 

Nuo balandžio 30 d. galima ap-
žiūrėti Raudondvario grafo Be-
nedikto Henriko Tiškevičiaus 
istorinių fotografijų parodą „Ne-
nuilstamos horizonto paieškos, 
arba Keliautojo dienoraštis“ iš 
LNDM rinkinių (kuratorė Ugnė 
Marija Makauskaitė).

Gegužės 18 d., Tarptautinę mu-
ziejų dieną, Koplyčios parodų salėje 
pakviesime į metalo menininkės 
Vitos Pukštaitės-Bružės persona-
linę parodą-juvelyrinę instaliaciją 

„Po saule“ (kuratorės dr. Jurgita Lu-
davičienė ir Regina Makauskienė). 
Liepos 2 d. Gintaro muziejaus rūmų 
terasoje didžiuliame LED ekrane 
visi parko ir muziejaus svečiai galės 
pamatyti parodą, skirtą pasaulinio 
garso peizažo architektui ir parkų 
meno teoretikui Édouard’ui André 
(1840–1911).  

Kronika
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Už tilto per Vilnią matyti du kareivinių korpusai. Pirmasis - dabartinių Istorijų 
namų pastatas. Apie 1905 m.
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Kino naujienos trumpai
K i n a s

Kanų kino festivalį atidarys 
Leos Caraxo filmas 

Pernai Kanų kino festivalis neį-
vyko – jo rengėjai atsisakė virtua-
lių peržiūrų (jos liko tik surengtoje 
virtualioje kino mugėje), buvo tik 
paskelbtas į oficialią programą at-
rinktų filmų sąrašas. Vėliau šiuos 
filmus parodė ne vienas kino fes-
tivalis. Tarp atrinktųjų – ir Šarūno 
Barto „Sutemose“. 

Šiemet 74-asis festivalis rengiasi 
tradicinėms peržiūroms, bet atsi-
žvelgiant į karantino reikalavimus. 
Jis perkeltas į vasarą ir prasidės 
liepos 6 dieną. Atidarymo filmas – 
Leos Caraxo „Anet“ („Annette“). 
Tai pirmas režisieriaus filmas, kur-
tas anglų kalba, pagrindinius vaidme-
nis jame atlieka Marion Cotillard, 
Adamas Driveris ir Simonas Hel-
bergas. Filmo veiksmas rutuliojasi 
mūsų dienų Los Andžele, pasako-
jama komiko ir dainininkės meilės 
istorija. Jų pirmagimės – paslap-
tingosios Anet – laukia ypatingas 
likimas. 

Pagrindinio Kanų konkurso ver-
tinimo komisijai šiemet vadovaus 
režisierius Spike’as Lee. Komisijos 
sprendimas paaiškės liepos 17 dieną. 
Oficialioji Kanų programa bus pa-
skelbta gegužės pabaigoje, tačiau 

„Variety“ jau parašė, kad Kanuose bus 
rodomas naujausias Jane Campion 
filmas „The Power of Dog“, kuriame 
vaidina Benedictas Cumberbatchas 
ir Kirsten Dunst, Bogotoje filmuo-
tas Apichatpongo Weerasethakulo 

„Memoria“, nauji Paulo Thomo An-
dersono, Jacques’o Audiard’o, Kirillo 
Serebrennikovo, Paulo Schraderio 
ir Rubeno Östlundo („Kvadratas“) 
filmai. 

Naujas kino fondas skatins         
gilintis į žydų istoriją

Stevenas Spielbergas ir jo žmona 
Kate Capshaw milijonu dolerių pa-
rėmė naują projektą – Los Andžele 
įkurtą kino fondą „Jewish Story Par-
tners“ (JSP). Projekto tikslas – ska-
tinti nepriklausomus filmus, kurie 
pateikia naują, originalų ir niuan-
suotą požiūrį į žydų patirtį, istoriją 
bei kultūrą, apmąsto faktą, kad žy-
dai – skirtingų rasių, kultūrų, kalbų, 
tautybių, religijų, politinių pažiūrų 
ir lytinės orientacijos žmonės. Fon-
dui vadovauja prodiuserė, festiva-
lių programų sudaryta Roberta 
Grossman ir prodiuserė Caroline 
Libresco.

2021-ųjų pavasarį fondo finansa-
vimą gavo septynių filmų kūrėjai ir 
prodiuseriai. Tarp jų Tessos Louise-
Salomé filmas „The Wild One“, pa-
sakojantis apie Jacką Garfeiną – te-
atro ir kino režisierių, išgyvenusį 
per Holokaustą. Filme jis pasakoja, 
kaip koncentracijos lagerio patirtis 
paskatino kurti pokario Ameriką 
provokuojančius kūrinius. Režisie-
rius Sandi DuBowski filme „Rabbi“ 
rodo aštuoniolika metų trukusias 

Amichai Lau-Lavie tapatybės paieš-
kas, per šiuos metus jaunas maišti-
ninkas ir drag queen tapo rabinu ir 
pabandė kurti naujus religinius ri-
tualus, atitinkančius XXI a. iššūkius.

Romanas Polanskis ir Jerzy 
Skolimowskis vėl dirba kartu

Pasaulinį pripažinimą Romanui 
Polanskiui ir pirmą lenkų kinui 

„Oskaro“ nominaciją 1962-aisiais 
pelnė filmas „Peilis vandenyje“ 
(„Nóż w wodzie“, 1962), kurio 
scenarijų Polanskis rašė kartu su 
Jerzy Skolimowskiu. Praėjusią sa-
vaitę pranešta, kad rudenį Polanskis 
pradeda filmuoti „The Palace“, ku-
rio scenarijaus bendraautoris – taip 
pat Skolimowskis. Naujo filmo pro-
diuseris – italų aktorius Luca Bar-
bareschi, kuris vaidino Polanskio 
filme „Karininkas ir šnipas“ (2019) 
ir buvo vienas iš koprodiuserių. 
Kol kas apie „The Palace“ žinoma 
tik tiek, kad jo veiksmas vyks vie-
name Šveicarijos Alpių viešbutyje 
naujojo tūkstantmečio išvakarėse – 
1999 m. gruodžio 31-ąją – ir jame 
susipins svečių bei viešbučio dar-
buotojų likimai. 

Kas sugadino „Piliečio Keino“ 
reitingą?

Orsono Welleso „Pilietis Keinas“ 
(„Citizen Kane“, 1941) ne vieną de-
šimtmetį buvo laikomas geriausiu 
visų laikų filmu, o populiariame tin-
klalapyje „Rotten Tomatoes“ jo rei-
tingas buvo šimtaprocentinis. Bet 
reitingas pasikeitė, kai tinklalapyje 

pasirodė 1941-aisiais „Chicago Tri-
bune“ išspausdinta kritikės Mae 
Tinee recenzija. Galima spėti, kad 
ją prisiminti paskatino naujas Da-
vido Fincherio filmas „Mankas“ 
(„Mank“, 2019), pasakojantis apie 

„Piliečio Keino“ scenaristą Hermaną 
Mankiewichių, paskatinęs iš naujo 
prisiminti ir Welleso filmą. Štai ke-
lios citatos iš Tinee recenzijos:

„Praėjusį vakarą du kino teatrai 
ekrane parodė neįtikėtino pavir-
šutiniškumo pavyzdį – „Piliečio 
Keino“ istoriją. Jūs daug girdėjote 
apie šį filmą ir aš matau, kad kai 
kurie ekspertai vadina filmą „ge-
riausiu iš kada nors nufilmuotų“. 
Aš taip nemanau. Tai įdomus fil-
mas. Ne toks kaip visi. Tikrai. Jis 
pakankamai keistas, kad taptų mu-
ziejiniu eksponatu. Bet tai, kaip re-
žisierius aukoja lakoniškumą eks-
centriškumo labui, atima iš filmo jo 
išskirtines savybes ir net primityvią 
pramoginę vertę.“

„Pilietis Keinas“ yra visiško 
egoisto asmenybės klinikinė ana-
lizė. Filmo atmosfera pernelyg niūri 
ir bauginanti, ir aš norėčiau, kad re-
žisierius įleistų į vidų truputį saulės 
šviesos...“

Įteiktos Rusijos kino premijos 
„Nika“

Balandžio 25-osios vakarą įteik-
tos seniausios Rusijos kino premi-
jos „Nika“. Šiemet jos buvo ski-
riamos už dvejus – 2019 ir 2020 
metus. Geriausiu 2020-ųjų vai-
dybiniu filmu tapo Andrejaus 

Končialovskio „Brangūs draugai!“ 
(„Dorogije tovarišči!“), geriausiu 
dokumentiniu – Andrejaus Gria-
zevo „Pamatų duobė“ („Kotlovan“), 
geriausiu animaciniu – Irinos Jev-
tejevos „Stygų medžio melodija“ 
(„Melodija strunnogo dereva“), ge-
riausiu Nepriklausomų Valstybių 
Sąjungos (SNG), Gruzijos ir Balti-
jos šalių filmu – Artyko Syjundu-
kovo „Šambala“ (Kirgizija). 

Geriausio režisieriaus „Nika“ 
skirta Andrejui Končialovskiui, 
filme „Brangūs draugai!“ vaidinanti 
Julija Vysockaja apdovanota už ge-
riausią moters vaidmenį. Geriau-
sio scenaristo „Nika“ apdovanotas 
Michailas Segalas už filmą „Giliau!“ 
(„Glubže!“), šiame filme suvaidinęs 
Aleksandras Palis įvertintas už ge-
riausią vyro vaidmenį. 

Geriausio 2019 m. filmo „Niką“ 
gavo Andrejaus Smirnovo filmas 

„Prancūzas“ („Francuz“), geriausio 
dokumentinio – Piotro Šepotinniko 

„Chucijevas. Motoras!“(„Chucijev. 
Motor idiot!“). Geriausiu animaci-
niu filmu pripažintas Konstantino 
Bronzito „Jis negali gyventi be kos-
moso“ („On ne možet žit bez kos-
mosa“), geriausiu SNG, Gruzijos ir 

Baltijos šalių filmu – Dito Cinca-
dzės „Įkvėpti – iškvėpti“ („Vdoch-
vydoch“, Gruzija). 

Geriausio režisieriaus „Nika“ ati-
teko Andrejui Smirnovui, geriausiu 
scenaristu tapo rašytojas Dmitri-
jus Gluchovskis už filmą „Tekstas“ 
(„Tekst“), už geriausią vyro vai-
dmenį „Nika“ paskirta Leonidui 
Jarmolnikui („Odesa“), už geriau-
sią moters vaidmenį apdovanotos 
dvi aktorės – Samal Jesliamova 
(„Aika“) ir Viktorija Mirošničenko 
(„Ilgšė“, „Dylda“). 

Andrejaus Končialovskio „Bran-
gūs draugai!“, kurį galima pamatyti 
ir Lietuvoje, šiemet gavo kelias svar-
biausias rusų kino premijas – „Niką“ 
ir Kino kritikų gildijos „Baltą dram-
blį“. Pastarasis skirtas prieš režisie-
riaus valią – jis atsisakė priimti ap-
dovanojimą, nes „Baltas dramblys“ 
buvo skirtas ir Aleksejui Navalnui 
už kino tyrimą „Putino rūmai. Di-
džiausio kyšio istorija“ („Dvo-
rec Putina. Istorija samoi bolšoi 
vziatki“). 

Parengė Ž. P.

Artėja Nacionaliniai Lie-
tuvos kino apdovanojimai 

 
Gegužės 29 d. Lietuvos kino indus-
trijos laukia svarbus įvykis – Nacio-
naliniai Lietuvos kino apdovanoji-
mai. Renginį tiesiogiai transliuos 
LRT televizija. „Publikos simpatijos“ 
laimėtojus lems portalo LRT.lt lan-
kytojų balsai.

Nuo gegužės 3 d. portalo LRT.lt 
lankytojai jau gali atiduoti balsą už 
savo mėgstamiausią 2019 ar 2020 
metų filmą. Internetinio balsavimo, 
truksiančio iki gegužės 20 d., re-
zultatai lems, kokiai juostai iškil-
mingoje ceremonijoje bus įteiktas 
mėgstamiausio Lietuvos žiūrovų 
filmo apdovanojimas.

Į „Publikos simpatijos“ prizą 
pretenduoja 21 filmas: „Advoka-
tas“, „Sistema“, „Čia buvo Saša“, „El 
Padre Medico“, „Spec. Žvėrynas“, 

Anonsai
„Purpurinis rūkas“, „Animus Ani-
malis (istorija apie žmones, žvė-
ris ir daiktus)“, „Išgyventi vasarą“, 

„Nova Lituania“, „Pilis“, „Angelų 
takais“, „Nijolė“, „Rūgštus miškas“, 

„Pasaulio šerdis“, „Sutemose“, „Kita 
tylos pusė“, „Valstybinės laidotuvės“, 

„Gimtinė“, „Nematoma“, „Laiko til-
tai“ ir „Omarų sriuba“. Tarp preten-
dentų į apdovanojimą – ilgame-
tražiai vaidybiniai, dokumentiniai 
filmai ir vienas virtualus trumpa-
metražis animacinis filmas.

Gegužės 3-iąją, skelbiant žiūrovų 
balsavimo pradžią, Nacionaliniai 
Lietuvos kino apdovanojimai pri-
stato ir pagrindinį apdovanojimų 
prizą „Aš-Tu“, kuris bus įteiktas pa-
gerbiant Lietuvos kino kūrėjus. Jo 
autorius – Nacionalinio Lietuvos 
kino apdovanojimo meninės idėjos 
projekto konkursą laimėjęs dizaine-
ris Marius Žalneravičius.

LRT inf.

„Prancūzas“„Anet“

„Brangūs draugai!“
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Pasirodė lenkų meno istorikės, 
parodų kuratorės (tarp jų ir dabar 
MO muziejuje eksponuojamos 
parodos „Sunkus amžius. Szapocz-
nikow – Wajda – Wróblewski“) 
Andos Rottenberg knygos „Labai 
prašau“ („Proszę bardzo“) antrasis 
leidimas. Apie ją „Gazeta Wyborcza“ 
puslapiuose autorę kalbino litera-
tūros kritikas Michałas Nogaśius. 
Pokalbis pavadintas „Rottenberg: 
Dabar žinau, kad mano sūnus buvo 
nužudytas. Tai nebuvo „auksinis 
šūvis“, tai buvo sumušimas“. 

Į pirmąjį klausimą „Kas girdėti?“ 
Rottenberg atsako: „Gieda paukš-
čiai ir pasirodė pavasarinės gė-
lės. Pagaliau. Šiek tiek džiaugsmo 
ir normalumo, kažkokie tvarkos 
apmatai tame, kas mus supa. Nors, 
kad ir kur pažvelgtum, susiduri su 
politika. Net jei nenorėčiau jos ste-
bėti, ji vis tiek kasdien įeina į mano 
namus. Ir, švelniai tariant, nesutei-
kia priežasčių džiaugtis. Kad būtų 
aišku, turėjau pastabų kiekvienai 
valdžiai. Nepriklausau tiems, ku-
rie mėgsta girti valdžią. Nesuta-
riau su visais kultūros ministrais. 
Bet net ir tada, kai tapau jau visiš-
kai privačiu asmeniu, kartais užei-
davau į Małgorzatos Omilanowskos 
(meno istorikė, Lenkijos kultūros 
ministrė 2014–2015 m. – Ž. P.), su 
kuria seniai draugauju, kabinetą ir 
sugebėdavau pasakyti, kas man ne-
patinka ministerijos veikloje. Bet, 
nepaisant nieko, tada jaučiau, kad 
Lenkija juda pirmyn. Kartais tie-
siai, kartais kreivai, tačiau į priekį. 
Manęs neapleidžia déja vu, kad tai, 
ką dabar patiriame, išgyvenau val-
dant komunistams. Gana svarbus 
skirtumas, deja, remiasi tuo, kad 
dabartinė valdžia daug arogantiš-
kesnė. Sąvoka „valdžios arogan-
cija“ buvo sugalvota Giereko laikais 
(1970–1980 m. Edwardas Gierekas 
buvo Lenkijos komunistų partijos 
lyderis – Ž. P.), tačiau tuometiniai 
valdantieji, palyginti su dabartiniais, 
atrodo ramesni ir kuklesni. Jie ne-
žiūrėjo mums į akis klausdami: „Ir 
ką mums padarysite?“ 

Į Nogaśiaus pastabą, kad da-
bartinis kultūros ministras Pio-
tras Glińskis aktyviai kišasi į kul-
tūros gyvenimą, keičia institucijų 
direktorius, o menininkai teigia: 

„Prireiks daug metų, kad iš to pa-
kiltume...“, Rottenberg atsako: 

„Kultūra kiekvieną minutę bando 
iš ko nors pakilti. Kai Jaruzelskis 
įvedė karinę padėtį, kultūra išėjo 
į pogrindį. Buvo boikotuojamos 
valdžios institucijos ir tai leido su-
klestėti kai kurioms meno formoms. 
Pasipylė tai, kas nauja. Dabar yra 
kitaip, šiandien niekas neįveda ka-
rinės padėties, greičiau rengia tam 
tikrą šliaužiantį perversmą. Todėl 
kūrėjai, kaip ir dauguma žmonių, 
yra sutrikę. Bet reaguoja. Greičiau-
siai, žinoma, teatras. Jau matyti, kad 
ir rašytojai. Netrukus pamatysime, 

Esu, kuo noriu būti
Karantino skaitiniai. Gegužė

kaip visa tai pasireikš vizualiuose 
menuose. Šis procesas vyksta lė-
tai, juolab kad pusė valstybei pri-
klausančių institucijų burnos ne-
praveria ir renkasi mažesnį blogį. 
Saugo substanciją. Šį apibrėžimą ir 
kalbėjimą apie substancijos išsau-
gojimą žinau pernelyg gerai. At-
mintinai. Pasirenkamas mažesnis 
blogis, nes kam rengti kokias nors 
politines demonstracijas, dar mums 
pakeis direktorių... Ateis blogesnis, 
kam viso to reikia? O gal ir taip pa-
vyks apeiti, apsimesti, ką nors pasa-
kyti ir parodyti tarp eilučių. Žinau 
visą tą repertuarą, bet esu jau per 
sena, kad norėčiau reaguoti. Vei-
kiu ten, kur galiu, kartais surengiu 
parodą, ką nors parašau, užsiimu 

„Vogue“ kultūros skyriumi, radijuje 
kalbu tai, ką noriu, ir niekas man 
neprimeta temų. Savo gyvenimą jau 
nugyvenau, tačiau vis dėlto negaliu 
iki galo atsikratyti nerimo, juk kal-
bama apie mano anūkų kartą. Rū-
pinuosi būtent jais. Nes juk neži-
nome, ar tiems jauniesiems užteks 
jėgų, dvasios stiprybės, tikėjimo 
savo įsitikinimais.“

Nogaśiaus žodžiais, likimas ne-
pagailėjo Rottenberg išbandymų, ir 
tai matyti knygoje. Pasak Rotten-
berg, visų praradimų niekas neuž-
pildys: „Galima tik liautis gyventi 
arba, nepaisant nieko, gyventi to-
liau. Knyga man labai padėjo, jos 
rašymas buvo lyg labai instinktyvi 
terapija.“

Rottenberg pasakoja, kad leidykla 
jai užsakė knygą apie asmeninį me-
nininkų gyvenimą ir leidyklos va-
dovė šiek tiek nustebo gavusi pirmus 
šimtą puslapių, kuriuose Rottenberg 
pasakojo apie savo artimųjų ir sū-
naus paieškas. Bet sutartį pasirašė. 
Knyga Rottenberg padėjo išgyventi 
blogiausią gyvenimo tarpsnį, kai ji 
laukė žinių apie sūnaus likimą, ir 
kai buvo išleista, nė karto jos ne-
perskaitė, nes „nebūčiau galėjusi 
viso to išgyventi dar kartą. Iki šiol 
prisimenu bemieges naktis, tą dau-
gelį metų trukusį laukimą ženklo, ar 
mano vaikas gyvas, ar rastas jo kū-
nas, atsakymo į klausimą, kodėl kai 
dar galėjau turėti nors kokios įtakos, 
elgiausi taip, o ne kitaip. Tie sąžinės 
priekaištai niekad neišnyks. Nė viena 
nemoka būti motina, kol ja netampa. 
Dabar kartais pavydžiai žiūriu į jau-
nas motinas, kurios turi daug žinių, 
gali su kuo nors pasitarti, geba su-
dėlioti prioritetus, puikiai žino, kur 
kreiptis pagalbos. Gyvenau komu-
nistų valdymo laikais, vaikas brendo 
karinės padėties metais, neturėjau į 
ką kreiptis pagalbos. Galiausiai kartą 
nuėjau pas Andrzejų Samsoną (vie-
nas psichoterapijos pionierių Len-
kijoje – Ž. P.). O jis man tiesiai pa-
sakė: „Manau, kad jūsų vaikas bus 
narkomanas.“ Kai paklausiau, ką tu-
riu daryti, atsakė: „Nežinau.“ Ką gi, 
diagnozę nustatė teisingą, bet likau 
su ja viena. Bejėgė.“

Nogaśius prisipažįsta, kad skai-
tydamas knygą svarstė, kas buvo 
sunkiausia: gyventi, nežinant, kas 
atsitiko sūnui, tikėti, kad jis sugrįš, 
ar suvokti, kad jis nebegyvas, ir jau 
seniai. Pasak Rottenberg, „dešimt 
metų negalėjau jo rasti, todėl gedu-
las užtruko. Prisipažįstu, kad kar-
tais griebdavausi net menkiausios 
vilties. Bet neišvengiamybė, kai ga-
liausiai sužinojau, kad jau niekad 
nebesugrįš, taip pat buvo sunki. 
Ką jau kalbėti apie tai, kad, turint 
galvoje mano charakterį, turėjau 
sužinoti, kas įvyko. Dabar jau ži-
nau, kad mano sūnus buvo nužu-
dytas. Tai nebuvo joks „auksinis 
šūvis“ (perdozavimas – Ž. P.), tai 
buvo brutalus sumušimas, jis buvo 
suspardytas. Greičiausiai milici-
ninkų, nes viskas vyko sename mi-
licijos poskyryje. Būtent todėl byla 
buvo padėta į spintos apačią, doku-
mentai ten pragulėjo daug metų. Ją 
ištraukė tik po dešimties metų, kai 
pagal teisės aktus įsigaliojo sena-
tis. Tai padarė naujas policininkas, 
nes per tą laiką pasikeitė padalinio 
personalas. Tvarkė dokumentus ir 
staiga byla atsirado!“

Nogaśius mano, kad Rottenberg 
knyga – tai ir jaudinantis pasakoji-
mas apie tapatybę: Rottenberg – ru-
sės ir žydo duktė, gimusi Novosi-
birske, užaugusi Naujajame Sonče 
ir Legnicoje. Jis klausia, kaip Rot-
tenberg reaguoja į žodį „patriotiz-
mas“, ir prisimena, kad rašytojas 
Wiesławas Myśliwskis kadaise jam 
sakė, jog tai „nesveikiausias lenkų 
kalbos žodis“. Dabar jis nuolat 
skamba valdančiųjų lūpose. Rot-
tenberg atsako, kad jei staiga už-
pultų rusai, ji gintų Lenkiją: „Todėl 
1968-ųjų kovo įvykių (antisemitinė 
Lenkijos valdžios kampanija, pri-
vertusi emigruoti dešimtis tūkstan-
čių Lenkijos žydų – Ž. P.) niekad ne-
laikiau nukreiptais prieš mane, nes 
nemąsčiau ir nemąstau apie save 
kaip apie žydę. Kodėl man turėjo 
rūpėti kažkoks karas Izraelyje? Bu-
vau toli nuo viso to, nevaikščiojau 
į Gdansko stotį Varšuvoje, nes nie-
kas iš mano draugų iš ten neišvyko 
su „kelionės dokumentu“, sakančiu, 
kad jo savininkas nėra Lenkijos pi-
lietis. Dabar ten vaikštau, kad prisi-
minčiau tuos, kuriems pasaulis tada 
sugriuvo. Iš manęs taip pat laukta, 
kad apibrėšiu save, ir taip dažnai, 
kad nebekreipiu dėmesio į tuos 
reikalavimus. Juk atkirsčiau dalelę 
savęs, prarasčiau tapatybės dalį. Jei 
pripažinčiau, kad esu tik lenkė, nors 
taip ir jaučiuosi, atkirsčiau savo ru-
siškumą ir žydiškumą. Kam? Jei pa-
sakyčiau: „Esu žydė“, kur atsidurtų 
mano Lenkija ir mano Rusija? Ne-
seniai pildžiau surašymo anketą ir 
pažymėjau, kad jaučiuosi lenkė, bet 
tai visai nereiškia, jog esu ja šimtu 
procentų. Etninė lenkė tai jau tikrai 
nesu... Be to, esu krikštyta cerkvėje. 
Esu, kuo noriu būti, nesvarbu, kas 

ką pasakys. Nors, žinai, jei kalbame 
apie priklausymą, man labai gaila, 
kad per tą tautinį – nomen omen – 
surašymą negalėjau įrašyti europie-
tiškos tapatybės. Nes gal pirmiausia 
jaučiuosi europietė, kuri dėl kalbos, 
draugų, gamtos, kultūros gyvena 
būtent šioje, o ne kitoje vietoje.“

***
Colta.ru išspausdino įdomų rusų 

kalbos bei literatūros dėstytojo ir 
kino kritiko Artiomo Chlebnikovo 
straipsnį „Iš vištos žarnokų“ apie 
istorines analogijas tarp praeities 
ir dabarties bei tikrąjį jų tikslą. Au-
torius pastebi, kad vis dažniau po-
kalbiuose su pažįstamais, politikos 
apžvalgose, socialiniuose tinkluose 
ir net prezidento kalbose matyti tie-
sioginės arba paslėptos nuorodos į 
istoriją. Jis rašo: „Po 2014-ųjų analo-
gijų niežais užsikrėtė visa valstybi-
nės minties vertikalė – nuo valdžios 
viršūnės iki tviterio boto. Kiekvieną 
kartą, kai į žiniasklaidą patenka 
nauja revoliucingų vaizdų porcija 
(minia, apversti automobiliai, su-
daužytos vitrinos), šis niežulys pra-
sideda vėl: „štai mes 1991-aisiais...“, 

„prisimenu 1905-uosius, kai...“, „mes 
tai patyrėme jau valdant Nikolajui 
I arba II...“ Visa Rusijos telepropa-
gandos pastarųjų metų retorika re-
miasi tuo, baugina žiūrovus Mai-
danu, „oranžinėmis revoliucijomis“ 
ir 10-ojo dešimtmečio pakartojimu. 
(...) Analogijos čia dirba kartu ir 
kaip prieinama iliustracija, ir kaip 
rūsti pranašystė. Tas, kuris nesi-
moko istorijos, pasmerktas kartoti 
jos klaidas – dėl nežinojimo ar iš 
blogos valios. Įdomu, kad analo-
gijos parenkamos beveik atsitik-
tinai ir dažnai nelabai dera, bet 
tai nesvarbu. Minios kadrai trak-
tuojami iškart pasitelkiant Ukrai-
nos, antisovietinę ir bolševikų re-
voliucijas. Navalnas lyginamas su 
Jelcinu, Gorbačiovu, Leninu, Ke-
renskiu, popu Gaponu, Havelu ir 
Mandela. Skandalingoji Gynybos 
ministerijos bazilika, savo mo-
zaikose apjungusi Dievo Motiną, 
Aleksandrą Neviškį, Staliną ir Pu-
tiną su Šoigu, demonstruoja panašų 
ideologinį refleksą – siekį jėga įtvir-
tinti laikų ryšį. Politinėje vėlyvo-
sios Putino Rusijos kultūroje (jei 
apie tokią apskritai galima kalbėti) 
visi tik tiek ir daro, kad iki apsi-
vėmimo kartoja istorijas pamokas. 

Visa tai, žinoma, akivaizdžiai dvel-
kia beprotybe.“ 

Chlebnikovas įžvelgia ir visai 
racionalias tokio apsėdimo prie-
žastis. Jis prisimena amerikiečių 
istoriko Richardo Slotkino knygą 

„Mirtina terpė“ („The Fatal Envi-
ronment: The Myth of the Fron-
tier in the Age of Industrialization, 
1800–1890“, 1998), kurioje anali-
zuojamas nacionalinis mitas apie 
didvyrišką vakarinių erdvių užkaria-
vimą XIX a. ir kurioje mokslinin-
kas parodė, kaip JAV karų su indė-
nais istorija ilgainiui virto mitu, o 
įvykiai susitraukė iki kompaktiškų 
simbolių, iki „kaubojų“ ir „indėnų“. 
Chlebnikovas sako, kad kuo labiau 
tolo istorinė Amerikos patirtis, tuo 
abstraktesnė darėsi kalba, kuria ji 
buvo dėstoma: „Pionieriai, geležin-
kelis, kavalerijos būrys, didvyriškai 
žūvantis nuo indėnų strėlių, – visi 
jie virto tiražuotais simboliais, iš 
anksto prisodrintais reikalingų 
prasmių. Slotkinui šis procesas ne-
atsitiktinai buvo susietas su žinias-
klaida: daugkartinis tų pačių įvy-
kių perpasakojimas laikraščiuose, 
politikų kalbose, plataus vartojimo 
romanuose (XX a. ir kinematografe) 
paversdavo juos klišėmis, legendo-
mis, kurių „formalūs požymiai ir 
struktūros virsta vis sąlygiškesnės 
ir abstraktesnės, kol tampa ypač iš-
raiškingų ir paveikių vaizdų rinki-
niu“.“ Su kiekvienu nauju kontekstu 
prie Amerikos legendų prisidėdavo 
naujas prasmių sluoksnis, nes jau 
vien jų perpasakojimas sufleravo 
metaforišką ryšį tarp praeities ir 
dabarties. Slotkinas sako, kaip šie 
vaizdai pradėti naudoti dabarti-
niam politiniam momentui paaiš-
kinti ir pateisinti. Chlebnikovas 
cituoja Slotkiną: „Galų gale mitai 
tampa kalbos dalimi, giliai joje 
įterptomis metaforomis, turinčio-
mis savyje visas būtinas „pamokas“, 
kurias mes išmokome iš istorijos, 
ir visus esminius mūsų pasaulėžiū-
ros elementus.“ Matydamas, kaip 
lengvai XXI a. Rusijoje prisimena-
mos istorinės revoliucinės metafo-
ros, Chlebnikovas mano, kad rusų 
ideologija dirba panašiai, nes pra-
eitis vis dažniau tampa metaforišku 
dabarties atitikmeniu.

Parengė Ž. P.

Anda Rottenberg
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Jane Campion „Fortepijonas“ pa-
sirodė 1993-iaisiais, bet tai iki šiol 
žinomiausias Naujosios Zelandijos 
režisierės filmas. Be abejo, jis reiškė 
ne tik Campion biografijos, bet ir 
XX a. pabaigos kino lūžį. Likimo 
ironija – po „Fortepijono“ Cam-
pion sukūrė ne vieną filmą ar seri-
alą, bet juos prislėgė „Fortepijono“ 
šlovė. LRT (9 d. 21.50) primins 
1996-aisiais pasirodžiusį Campion 
„Moters portretą“, kuris pratęsė 
tai, kas buvo svarbu ne tik „Forte-
pijone“, bet ir ankstesniuose jos fil-
muose, – žiūrėti į moteris jų akimis, 
pasakoti jų istorijas moters požiūriu. 
Tačiau filmas sulaukė ir daug kriti-
kos. Gal dabar, kai atsirado tiek daug 
Campion mėgdžiojimų, tarp jų ir visų 
pamėgtas Céline Sciamma „Liepsno-
jančios moters portretas“, bus aiškiau, 
kodėl jis liko deramai neįvertintas.

„Moters portretas“ – 1881 m. pa-
rašyto Henry Jameso romano ekra-
nizacija. Viena nuolatinių rašytojo 
temų buvo Naujojo pasaulio gyven-
tojų naivumas, susidūrus su degra-
duojančios Europos ir jos aristo-
kratų klasta. Jameso herojai dažnai 
arba prisitaiko, arba meta iššūkį iš 
aukšto į juos žvelgiantiems europie-
čiams intelektualams, meno žino-
vams ar tiesiog turtų medžiotojams. 

Filmo herojė – jauna ir nepri-
klausoma Izabelė Arčer (Nicole 
Kidman) – po tėvų mirties atvyksta 
į Viktorijos laikų Angliją, kur klesti 
veidmainystė, ir apsigyvena dėdės 
dvare. Jos grožis, o po dėdės mir-
ties ir paveldėti pinigai traukia ger-
bėjus, bet Izabelė atsisako vedybų 
ir išvažiuoja į Italiją. Ji ieško naujų 

Keisti maršrutai
Krėsle prie televizoriaus

įspūdžių, tačiau patenka į intri-
gantų tinklus ir išteka už Gilberto 
Osmondo (John Malkovich). Tai 
ciniškas ir žiaurus manipuliuoto-
jas, tikras despotas. Campion nieko 
nesufleruoja – ji stebi, kaip Izabelė 
pradeda suvokti savo klaidą, kaip 
bando nusimesti santuokos pančius 
ir patirti tikrą meilę. „Moters portre-
tas“ – subtilus, bet kartu gražus 
filmas. Tik jo grožis ne toks pavir-
šutiniškas ir įžūlus, prie kokio jau 
įpratino ne vienas pastarųjų metų 
kino reginys.

Prie tokių priskirčiau ir Washo 
Westmorelando „Koletę“ (TV1, 8 d. 
22.55) – neva biografinį filmą apie 
prancūzų rašytoją Colette. Jos maiš-
tingas elgesys, skandalingos knygos 
ir meilės romanai išaugino ne vieną 
prancūzų feminisčių kartą, kai žo-
dis „feministė“ dar neegzistavo. 
Bet būtent Colette būdingos drą-
sos, lydėjusios ją visą ilgą gyvenimą, 
ir pristigo filmo kūrėjams. Jie rodo 
dvidešimtmetę neturtingą mer-
giną iš provincijos Gabrielę (Keira 
Knightley), kuri išteka už beveik 
dvigubai už save vyresnio Paryžiaus 
rašytojo, žurnalisto ir mergišiaus 
Henry Gauthier-Villars’o (Domi-
nic West), greit atsiduria bohemos 
gyvenimo sūkuryje ir net pati pra-
deda rašyti – iš pradžių vyro vardu. 
Šis visai nesidrovi išnaudoti jaunos 
žmonos talentą, kaip, beje, ir kitų 
jam dirbančių literatūrinių „negrų“ 
(ko gero, dabar šis senas terminas 
jau nebepolitkorektiškas). Deja, 

„Koletės“ kūrėjų nedomina herojės 
evoliucija – jos santykiai su vyru 
rodomi paviršutiniškai, užtat kaip 

mėgaujamasi įvairiomis pikantiško-
mis Belle epoque detalėmis!

Prancūzų aktoriaus ir režisieriaus 
Bruno Podalydèso filmas „Tik be 
sparnų“ („LRT Plius“, 13 d. 21.33) – 
apie vyriškas svajones. Mišelis (vai-
dina pats režisierius) visada svajojo 
būti pilotu, bet jam jau penkiasde-
šimt ir svajonė neišsipildys, tačiau 
internetu nusipirkęs baidarę jis at-
randa naują aistrą. Mišelis rengiasi 
didžiajai gyvenimo kelionei upe ir 
net nenujaučia, kad gyvenimas tikrai 
gali pasikeisti. Prancūzų komedijos 
gali būti ir geresnės, ir visai blogos, 
bet aktoriai jose visada geri. „Tik 
be sparnų“ laukia susitikimas su 
Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui, 
Pierre’u Arditi, Noémie Lvovsky ir 
Denis Podalydèsu.

Apie svajones skraidyti – ir Ja-
ceko Bromskio „Bilietas į Mėnulį“ 
(„LRT Plius“, šįvakar, 7 d. 21.30). 
Vienas jo herojų Adamas ((Filip 
Pławiak) 1969-aisiais baigia mo-
kyklą ir nusprendžia eiti į kariuo-
menę, nes viliasi, kad bus pakvies-
tas tarnauti karo aviacijoje. Tačiau 
patenka į karo laivyną ir lydimas 
brolio (Mateusz Kościukiewicz) 
išsirengia į Svinouiscio uostą. Ke-
lias ilgas – tūkstantis kilometrų, ir 
brolių laukia susitikimai bei nuoty-
kiai. Bromskis – pramoginio kino 
meistras, todėl „Bilietas į Mėnulį“ 
ne vieną sužavės sentimentalia 
atmosfera (atkurtos 7-ojo dešimtme-
čio Lenkijos realijos), gerais dialo-
gais, humoro jausmu ir simpatiškais 
personažais. 

Kai Timuras Bekmambetovas 
2016 m. ėmėsi „Ben-Huro“ (LNK, 

10 d. 22.30), ne vienas nustebo – Ru-
sijoje reklamomis ir populiariais fil-
mais išgarsėjęs režisierius kėsinasi į 
vieną didžiausių Holivudo legendų. 
Regis, pirmą kartą populiarų ame-
rikietišką L. Wallace’o romaną apie 
krikščionybės pradžią 1925-aisiais 
ekranizavo Fredas Niblo, o filma-
vosi visos žvaigždės (lenktynių epi-
zode), nors iki šiol tarp geriausių 
Holivudo filmų minima „Oskarais“ 
apipilta, 1959 m. sukurta Williamo 
Wylerio versija – klasikinis „peplu-
mas“. Abu šie filmai kūrė mitą, o 
juos išgarsino lenktynių dvikovos 
scenos. Bekmambetovo versija tuo 
nusileidžia – manau, kad lenktynės 
ne vieną senųjų filmų gerbėją tie-
siog nuvils, užtat filmo veikėjai tapo 
gyvesni ir įdomesni, nors siužetas 
liko tas pats: neteisingai išdavyste 
apkaltintas aristokratas Judas Ben-
Huras (Jack Huston), daug metų 
praleidęs vergijoje, siekia atkeršyti jį 
apšmeižusiam Romos tribūnui Me-
salai (Toby Kebbell). Ben-Huras jau 
nebėra tik vaikštantis krikščioniškų 
dorybių simbolis, nors jo naivumas 
gali ir erzinti, o Mesala – tik žiau-
rus naujo tikėjimo persekiotojas. Jų 
santykiai ir sudaro filmo pagrindą. 

Mitai mitais, o šios akimirkos rea-
lybė gali būti daug įdomesnė, nors 

jau Andrejaus Griazevo filmo „Pa-
matų duobė“ (currenttime.tv, 8 d. 
22 val.) pavadinimas man iškart su-
žadino prisiminimus apie „peres-
troikos“ metais pirmąkart perskai-
tytą Andrejaus Platonovo romaną. 
Man „Pamatų duobė“ – geriausias 
XX a. rusų romanas. Jis buvo pa-
rašytas 1930 m. ir iškart užsitraukė 
valdančiųjų rūstybę, nes naująją 
Rusiją rodė kaip nuolat didėjančią 
neaiškaus statinio pamatų duobę. 
Statinys turi liudyti šviesią ateitį, bet 
ji taip ir neateina, nes statyba nie-
kaip nesibaigia, o žmonės kenčia, 
badauja, miršta. 

Griazevo filmas sulipdytas ir 
daugybės internete rastų vaizdo 
įrašų, kuriuose šiuolaikinės Ru-
sijos gyventojai kreipiasi į prezi-
dentą Putiną, prašydami pagalbos. 
Tai skirtingų regionų, socialinių 
sluoksnių žmonės – apgautieji, at-
stumtieji, benamiai, ligoniai, karo 
veteranai. Viename įraše – net ja-
kutų šamanas. Žiūrint filmą gali 
pasirodyti, kad Rusija – tai duobių, 
įgriuvų, bedugnių šalis, bet jose gy-
vena žmonės. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Živilė Pipinytė

Gyvūnai Viktoro Kosakovskio fil-
muose niekad nebuvo tik perso-
nažų papildinys, dekoratyvinis ar 
sentimentalus elementas, jie – sa-
varankiški personažai. Įsimintini 
genialaus (nebijau to žodžio) filmo 

„Belovai“ veikėjai – ne tik sesuo ir jos 
broliai, bet ir veršiukas, su kuriuo 
sesuo nuolat kariauja, nes jis užsi-
spyręs ir vis bando sugriauti tvorą. 
Kosakovskis rodo, kad abiejų cha-
rakteriai daug kuo panašūs. Brolio 
Belovo šuo net išraiškingesnis už 
alkoholyje mirkstantį savo šeimi-
ninką ir rūpinasi jo higiena – liežu-
viu kruopščiai išvalo ausis ir net nosį. 
Priklydęs šuniukas Tiše taip pat tapo 
svarbiu filmo „Tiše!“ herojumi, nors, 
regis, jame pasirodo tik akimirką. 

Kosakovskis – idealus visų gy-
venimo apraiškų stebėtojas, nes iš 
tikrųjų yra filosofas. Jo filmai – ap-
mąstymai apie pasaulio ir gyvenimo 

Kitas gyvenimas
Nauji filmai – „Gunda“

prasmę. Kartais pagalvoju, jog Ko-
sakovskis vis dar tiki, kad menas 
gali ką nors pakeisti, nors viename 
interviu yra sakęs: „Žinau, kad me-
nas, deja, negali išgelbėti pasaulio, 
bet vieną kiaulę mes išgelbėjome. Ji 
tapo įžymybe ir jos šeimininkė pa-
sakė: „Dabar jau negalėsiu jos pa-
skersti, tegu nugyvena savo amžių, 
koks jai skirtas.“ Paršeliai vidutiniš-
kai gyvena keturis–šešis mėnesius, 
paršavedės – dvejus trejus metus. 
Dabar Gunda išgyvens 25–30 metų. 
Mano filmas išgelbėjo vieną kiaulę.“ 

Filmo „Gunda“ (JAV, Norvegija, 
2020) herojai – paršavedė kiaulė, 
karvės ir bulius, vištos. Kosakovs-
kis ir antrasis operatorius Egilas 
Haaskjoldas Larsenas juos stebi 
svarbiais jų gyvenimo momentais. 
Gunda atsiveda paršelių, jie amži-
nai išalkę ir labai skirtingi. Vienas 
agresyvus, kitas smalsus, trečias – 
bailiukas... Jie godžiai atkiša savo 
snukučius lietaus lašams, dar go-
džiau žinda Gundą. Filmui įpusėjus 

kiekvienas iš jų vis labiau atpažįsta-
mas. Gunda juos kantriai moko ieškoti 
maistingų šaknų, rausti žemę, volio-
tis purve, nors, žinoma, ir pavargsta. 
Tiesiog idiliškas vaizdas, kai laukuose 
pasiganę paršiukai išsirikiuoja vorele 
ir seka paskui mamą. Tačiau mes ži-
nome, kad idilė truks neilgai, ir tai su-
teikia nespalvotiems ir savaip rūstiems 
filmo vaizdams siaubo nuojautos. 

„Gundai“ prasidėjus bijojau, kad 
Kosakovskis anksčiau ar vėliau nu-
slys į įprastą (ypač kinui) antropo-
centriškumą, juk dauguma manome, 
kad augintiniai mąsto ir reaguoja 
kaip mes patys. Tačiau kad ir kokie 
gražūs ar įspūdingi būtų „Gundos“ 
vaizdai, Kosakovskis neperžengia 
tos ribos. Jis nesužmogina savo he-
rojų, atvirkščiai – vis pabrėžia gyvūnų 
erdvės, jų pojūčių unikalumą. Tai 
savaip pirmapradis, nesuprantamas 
pasaulis, kuriame žmogus ne tik ne-
reikalingas, bet ir pavojingas. Tačiau 
tai nereiškia, kad filmo herojai ne-
jaučia, negali turėti jausmų, nemoka 

džiaugtis. Todėl toks svarbus vienas 
leitmotyvas, kuris, kaip ir daugumoje 
Kosakovskio filmų, „Gundoje“ žymi-
mas punktyru. Narvuose uždarytos 
vištos, net ir juos atidarius, ilgai nesi-
ryžta iššokti į laisvę. Ji tokia nepažįs-
tama, kad baugina, regis, viskas, net 
žolė. Pati drąsiausia vienakojė višta 
labai atidi, ji nuolat įsiklauso į gamtos 
garsus, lyg aplink viskas keltų pavojų. 
Pirmas epizodas, kuriame pasirodo 
karvės, primena pabėgimą: atsidarius 
fermos durims, karvės ima bėgti lyg 
iš nelaisvės sprunkantys kaliniai. Pie-
voje jos rūpinasi viena kita – baido 
muses, bet idiliški vaizdai ir vėl ža-
dina baimę. Gundos tvartą nuo pa-
saulio skiria kvadratinė anga – pro ją 
išeinama į pasaulį ir iš jo sugrįžtama, 
tačiau anga juoda, ir filmo pabaigoje, 

netekusi savo paršelių, Gunda su-
grįžta į tamsą.

„Gunda“ – asketiškas filmas, bet jo 
garsai, ypač visi Gundos kriuksėjimo 
niuansai, tokie pat iškalbingi kaip ir 
vaizdai. Kosakovskis ir Egilas Haas-
kjoldas Larsenas filmuoja savo perso-
nažus kaip žmones, tai yra „Gundoje“ 
daug stambių planų, tiesiai į kamerą 
nukreiptų akių, atsisakoma žiūrėti į 
filmo veikėjus iš žmogiškosios pers-
pektyvos. Operatorių meistriškumas – 
aukščiausio lygio, ypač žinant, kad 
tvarto vaizdus jie filmavo iš išorės val-
dydami tvarte įtaisytas kameras. Vis 
dėlto finalinės scenos meistriškumas 
stulbina. Vienu ilgu planu nufilmuota 
Gundos neviltis ir jos žvilgsnis tiesiai 
į kamerą aiškiai pasako apie žmonių 
pasaulį tai, ką ne vienas bijo išgirsti.

„Moters portretas“

„Gunda“
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Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Paroda „Formuojant ateitį. Erdvinės Alek-
sandros Kasubos aplinkos“

„Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys“
Emilijos Škarnulytės daugiakanalė videoins-
taliacija „Daugdara. Dedikuojama Aleksan-
drai Kasubai“  
Paroda „Laikmenos. Lietuvos medijų meno 
retrospektyva“ 

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)
Michaelo Rakowitziaus paroda „Nematomo 
priešo būti neturėtų (G salė)“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Vytauto Valiaus paroda „Jausti savo žemę...“
Paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų ke-
lias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Daiktų pasaulio vizionierius. Fe-
likso Daukanto kūryba“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Įminti Paryžių: VDA rezidencijos 
Cité Internationale des Arts istorijos“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Paroda „Petras Repšys: darbai“
Tado Kazakevičiaus nuotraukų paroda „Tai, 
ko nebebus“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Paroda „Lyngby kirvis: 13 000 metų 
garantija“ 
Paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“ 
Arūno Baltėno fotografijų paroda „Darbai 
ir gyvenimai“ 

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Penktoji respublikinė konkursinė paroda 

„Primityvioji tapyba“ Monikos Bičiūnienės 
premijai laimėti

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Paroda „Nuo titnago iki parako: ginklai 
amžiams bėgant“ 

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Kazio Varnelio bažnyčių interjerų piešinių 
paroda „Begalybės link“
nuo 7 d. – paroda „Knygos menas: 
gražiausios 2020 metų Lietuvos ir 
Čekijos knygos“

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „XX a. pradžios tautinio atgi-
mimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo istorija (1900–1918)“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Maskvos 
caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“
Paroda „Istorija ir atmintis, Romano Bori-
sovo akvarelės“

Paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių 
karinis elitas XIII–XIV a.“  

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Sakralusis Vilnius: piligrimų ke-
lias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – 
Wajda – Wróblewski“ 
Paroda „Sunkus amžius: Vilnius, 
1939–1949“ 
Rūtos Spelskytės grafikos darbų paroda 

„Tylaus kalbėjimo metodai“

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno 
namo istorija“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Šiuolaikinio lietuviško dizaino objektų 
paroda „Post sakralus“
iki 15 d. – Simono Kuliešio paroda „Obser-
vanto kapti“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 8 d. – Deniso Kolomyckio paroda „Salò 
susitinka su Dionisu“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Povilo Ričardo Vaitiekūno paroda 

„Ūlos g. 19, Mardasavas“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Grupinė paroda „Kolekcijos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Sauliaus Slavinsko paroda „Popierius“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 15 d. – Dovydo Alčauskio ir Eglės Petro-
šiūtės kūrybos paroda

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Lino Jusionio personalinė paroda „Siesta“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Algimanto Švėgždos (1941–1996) grafikos ir 
akvarelės kūrinių paroda „Išauginti dangų 
vynuogės šakelėje“
Raimondos Jatkevičiūtės Kasparavičienės 
tapybos kūrinių paroda „Ta pati jūra. Kita 
diena“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Monikos Plentauskaitės personalinė 
paroda „Budrus miegas“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 12 d. – Simono Skrabulio kūrybos 
paroda „Spalvos kvapas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Sigutės Bronickienės grafikos darbų paroda 

„Dialogas“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 15 d. – Lietuvos išeivijos tapyba

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Julijos Pociūtės paroda „Greitas atsakymas“
Vilniaus Kūdrų parke – skulptūrų paroda 

„Belaukiant“ (Danas Aleksa, Jonas Aničas, 
Algis Kasparavičius, Tauras Kensminas, 

Mindaugas Navakas, Rimantas Milkintas, 
Rafal Piesliak, Mykolas Sauka, Marija Šni-
paitė ir Vladas Urbanavičius)

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8 
Dano Aleksos ir Remigijaus Treigio paroda 

„Manila is calling your name!“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 8 d. – Antano Jasenkos paroda „Psyche“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Paroda „Lietuvos spaudos fotografija 2021“
Paroda „Andrejus Dmitrijevičius Sacharo-
vas – epochos žmogus“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietu-
vos kino studijos vaidybiniai filmai“
Paroda „Laisvas kinas: 1990–2020“
Paroda „Auksinis Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino 30-metis“, iš Vytauto Petrulio (JAV) 
kolekcijos „Mažosios kino kameros“ 
Algimanto Puipos tapybos paroda „Susa-
pnuoti peizažai III“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Manto Maziliausko paroda „Mokykla“ iš 
ciklo „Šiandien aš“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Paroda „Knygos ant medžių neauga: išsau-
goti ir perduoti atmintį“
Paroda „Boris Schatz: „Izraelio meno tėvas 
iš Varnių“

Seimas
Gedimino pr. 60
Seimo III rūmuose ( 3 a. fojė) – nuotraukų 
paroda „Tradicinių lietuviškų amatų gidas“
Seimo 100-mečio proga sukurta atvirukų ir 
plakatų paroda „Lietuvos kariuomenė“
Ekspozicija „Kelias į laisvę“
Paroda „Valstybės tęstinumas: Nepriklau-
somybės kodas Kovo 11-osios Akte“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 8 d. – Nojaus Petrausko ir Danieliaus 
Rusio piešinių, tapybos bei koliažų paroda

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Paroda „Ne reklama, bet faktas!“
Agnės Nananai iliustracijų paroda
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“
Vieno eksponato paroda: Aleksandro Teo-
doro Kuršaičio rankraštinis lietuvių kalbos 
vadovėlis
iki 16 d. – Agnės Jokšės paroda „Miela drauge,“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 14 d. – Jurgos Barilaitės paroda „Linijos ir 
raukšlės. Gyvųjų sapnai ir mirusiųjų svajonės“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Anastasijos Sosunovos paroda „Potvynių 
slėniai“

AP galerija
Polocko g. 10
iki 9 d. – Adasos Skliutauskaitės litografijų 
paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Ekspozicija „Lietuvos dailė 1900–1940”

Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Drambliai ir chameleonai. Vaiz-
duojamasis menas 1978–1985 m.“
Paroda „Tarp dangaus ir jūros II. Kuršių 
nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų 
kūriniuose“ 
Bendruomenių platformos „Mažosios isto-
rijos“ paroda „Didžioji pramonė: „Inkaras“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Serenos Pečiūnaitytės grafikos darbų 
paroda „Velnias iš gamtos“ 
4-oji Kauno tarptautinės grafikos bienalė 

„Šviesos prigimtis“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Rymanto Penkausko ir Antano Andziulio 
paroda „Atminties ženklai“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Paroda „Patikėta atmintis: žmonės, daiktai 
ir jų istorijos“
Paroda „Atiduok, ką privalai: 1920–1940 
metų Lietuvos Respublikos valstybiniai 
apdovanojimai“
Paroda „100 reikšmingiausių Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“

Maironio lietuvių literatūros           
muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Į kelionę su Baliu Sruoga“

„Štai kaip mes čia gyvenome (1947–1993 m. 
plakatai)“
iki 15 d. – Knygos iliustracijų paroda 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
4-oji Kauno tarptautinės grafikos bienalė 

„Šviesos prigimtis“

VDA Kauno fakulteto galerija
Muitinės g. 2 
4-oji Kauno tarptautinės grafikos bienalė 

„Šviesos prigimtis“: Vilniaus dailės akade-
mijos studentų grafikos meno lydinčioji 
paroda

Kauno IX forto muziejus 
Žemaičių pl. 73
Paroda „Istorijos lūžiai. Vietos 
atspindžiai“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
nuo 18 d. – Vytauto Valiaus paroda „Jausti 
savo žemę…“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 7 d. – Živilės Minkutės instaliacijų 
paroda „Nertis iš kailio“
Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda 

„Maskaradas“
Dainiaus Trumpio instaliacijų paroda „Ir 
visa tai žolė apgaubs“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 15 d. – Tomos Šlimaitės multimedinio 
grafikos projekto paroda„Amžina kaita“

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Ekspozicija „Laikrodžių konstrukcijų is-
torija nuo seniausių laikų iki nūdienos ir 
laikrodžių formų raida nuo renesanso iki 
moderno“
Paroda „Laikrodžiai – karališkieji dailės 
simboliai“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Juozo Bindoko fotografijų paroda „(Ne)se-
niai“, skirta autoriaus 70-mečiui 
iki 12 d. – Vyganto Paukštės tapyba ir Au-
dronės Petrašiūnaitės siuviniai 
nuo 14 d. – Vaidės Gaudiešiūtės (Klaipėda) 
grafikos paroda „Minčių aikštelės“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Ramūno Grikevičiaus tapybos paroda 

„Miegas-miškas-miegas“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Arūno Kulikausko paroda „Paskutinė“

Ch. Frenkelio vila 
Vilniaus g. 74
Paroda „Grand Tour: Didžiosios kelionės 
liudijimai baronų von der Roppų meno 
kolekcijoje“

Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ 
ir poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvena-
moji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)“ 

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki V. 7 d. Keramikos paviljone –keraminių 
skulptūrų simpoziumo „Anagama LT 2020“ 
paroda

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūri-
nių paroda  

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Atkurtų Grafų Tiškevičių rūmų istorinių 
interjerų ekspozicija
Gintaro ekspozicija „Nuo gintaro susidarymo 
iki unikalių šiuolaikinių gintaro dirbinių“
Raudondvario grafo Benedikto Henriko 
Tiškevičiaus istorinių fotografijų paroda 

„Nenuilstamos horizonto paieškos, arba 
Keliautojo dienoraštis“ iš LNDM rinkinių 

Palangos burmistro Jono Šliūpo 
muziejus
Vytauto g. 23a 
Petro Repšio grafikos darbų paroda „Pasi-
kalbėjimai su savimi“ 

Kudirkos Naumiestis 
Vinco Kudirkos muziejus 
V. Kudirkos g. 29
Paroda „Aukso žiedą dovanojo…“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
7, 8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas
9 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys

Valstybinis jaunimo dramos teatras
7 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
8 d. 19 val. – G. Storpirščio jubiliejinis kon-
certas „Šaknys“. Gros ir dainuos G. Storpirš-
tis ir grupė: J. Krivickas (gitara), 
D. Miniotas (mušamieji), A. Storpirštis 
(balsas, klavišiniai), V. Nivinskas (kontra-
bosas), V. Mikeliūnas (smuikas). Koncerte 
dalyvauja svečiai K. Kazlauskaitė, D. Ra-
zauskas, E. Statinaitė, G. Paškevičius.
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Bibliografinės žinios

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

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Čia bus Mėmelio pilis : [romanas] / Darius Musteikis. – Vilnius : Briedis, 2021. – 283, [1] p.. – 
ISBN 978-9955-26-818-5 (įr.)

De profundis / Oscar Wilde ; iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė. – Vilnius : Charibdė, 
2020. – 147, [1] p.. – ISBN 978-9955-739-70-8 (įr.)

Jausmų labirintai : literatūrinis almanachas / Pakruojo literatų klubas „Židinys“ ; [sudary-
toja Edita Kurauskienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2020. – 171, [1] p. : iliustr., portr.. – Ti-
ražas 500 egz.. – ISBN 978-609-474-231-6 (įr.)

Lauksiu tavęs Paryžiuje : romanas / Sarah Jio ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – 2-oji 
laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 350, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-479-350-9 (įr.)

Mirties šaltis : antrasis inspektoriaus Armando Gamašo tyrimas / Louise Penny ; iš anglų 
kalbos vertė Margarita Vilpišauskaitė. – Vilnius : Briedis, 2021. – 380, [1] p.. – (Detektyvų 
serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 978-9955-26-807-9 (įr.)

Nešu gyvenimą kaip meilę : eilėraščiai / Marija Gustainienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 
2021. – 119, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-474-243-9

Palik tik dainą man : eilėraščiai, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai / Paulius Širvys ; [su-
darytojas Alfonsas Pakėnas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2020. – 527, [1] p. : iliustr., faks., 
portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-474-235-4

Paryžius visada su tavimi : [romanas] / Ellen Feldman ; iš anglų kalbos vertė Rūta Tumė-
naitė. – Vilnius : Briedis, 2021. – 259, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-821-5 (įr.)

Rinktiniai tekstai : „Nemunas“ 2017–2020 / [sudarytojai Erika Drungytė, Saulius Keturakis]. – 
Kaunas : Kultūros leidinys „Nemunas“, 2020. – 119, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-9986-411-82-6

Runos : eilėraščiai / Er Minija. – Vilnius : Charibdė, [2020]. – 142, [1] p.. – ISBN 978-9955-739-69-2

Sakmė apie apaštalų laivą : romanas / Laimonas Inis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 
188, [2] p.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-474-242-2 (įr.)

Smėlio pilies mergaitės : istorinis romanas / Chris Bohjalian ; iš anglų kalbos vertė Kristina 
Tamulevičiūtė. – Vilnius : Briedis, 2021. – 275, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-832-1 (įr.)

Žemaitīnā = Žemaitynai : [eiliuotų tekstų sutelktinė] / Viktorija Daujotė. – Vilnius : Regionų kul-
tūrinių iniciatyvų centras : Šatrijos Raganos bendrija, 2021. – 634, [5] p. : iliustr., portr.. – Tira-
žas 1000 egz.. – ISBN 978-9955-818-26-7 (ištaisytas). – ISBN 978-955-818-26-7 (klaidingas)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Aš ir nevykėliai. Draugystė veža / Vanessa Walder ; iliustravo Barbara Korthues ; iš vokiečių 
kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – 
267, [4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-198-3 (įr.)

Kai pažvelgsi į viršų / tekstas ir iliustracijos: Decur ; [iš anglų kalbos vertė Martyna Bražiū-
naitė]. – [Vilnius] : Dvi tylos, [2020]. – [176] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-8232-22-6 (įr.)

Kodėl aš mėgstu savo gimtadienį / Trace Moroney. – Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, 
[2020]. – [21] p., įsk. virš. : iliustr. + 1 sulankst. karūna. – (Kas man brangu). – Tiražas 3000 
egz.. – ISBN 978-609-470-124-5 (įr.)

Kodėl aš myliu augintinius / Trace Moroney. – Vilnius : „Baltų lankų“ vadovėliai, [2020]. – 
[20] p. : iliustr.. – (Kas man brangu). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-470-125-2 (įr.)

Laiko skrynia : [romanas] / Andri Snær Magnason ; iš islandų kalbos vertė Vaida Jankūnaitė ; 
[iliustratorė Ugnė Rudinskaitė]. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], [2021]. – 
315, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-195-2 (įr.)

16 d. 18.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal 
M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

Oskaro Koršunovo teatras
7, 8 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
A. Jasenkos „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS 
VULF“. Scenogr. G. Brazytė, muzika V. Bar-
tulio, A. Jasenkos, idėjos autorė N. Bulo-
taitė, dramaturgija A. Baranauskaitės, video-
projekcija Dž. Katino. Vaidina N. Bulotaitė
12 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „MONGO-
LIJA“. Rež. D. Gumauskas
14 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „TRANS 
TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė
14 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. Vil-
džiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. 
Rež. A. Leonova

Lietuvos rusų dramos teatras
8, 9 d. 12, 15 val. – A. Puškino „PASAKA 
APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas
13, 14 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, 
ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Maja-
kovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus
16, 18 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite 
mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

„Menų spaustuvė“
7 d. 19 val., 9 d. 14 val. Juodojoje salėje – 
PREMJERA! A. McDowallo „BRILIJANT 
ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika, komp. 
A. Šiurys, A. Matulevičiūtė, scenogr. V. Sun-
covas, kost. dail. S. Vasilevskaitė, šviesų 
dail. J. Kuršis. Vaidina A. Zabotkaitė, A. Ma-
tulevičiūtė, M. Dirginčius, Š. Zenkevičius, 
L. Jurgelis, G. Savickas
9 d. 18 val. Stiklinėje salėje – teatrinė ins-
taliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO 
MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, 
oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PUŠIS, KURI 
JUOKĖSI“ (pagal K. Šapokos romaną). 
Rež. P. Ignatavičius
13 d. 18.30 Juodojoje salėje – biografinės im-
provizacijos „JUODA – BALTA“. Rež. 
A. Giniotis („Atviras ratas“)
15 d. 18 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras)
16 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAU-
GUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis 
(teatras „Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
8, 9 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Mae-
terlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. V. Martinaitis

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė 
15, 16 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 
S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. 
Rež. A. Obcarskas. Vaidina G. Ivanauskas, 
D. Breivė, M. Bendžius, A. Šimulynaitė, A. Za-
botkaitė, S. Sakalauskaitė, M. Ivanauskas

Kauno kamerinis teatras
7 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. 
Rež. L. Vaskova
14 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
8 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. A. Lebeliūnas
9 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-
NIS“. Rež. R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
14 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

Klaipėdos muzikinis teatras
8 d. 19 val. Žvejų rūmuose – Z. Liepinio 

„PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis
9 d. 17 val. Žvejų rūmuose – teatralizuotas 
Eduardo Balsio dainų koncertas „Aš – se-
nas jūrininkas“. Dir. V. Valys, 
14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenbacho 

„ORFĖJAS PRAGARE“. Dir. T. Ambrozaitis, 
rež. R. Bunikytė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus 

„BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
7 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kymantaitės-
Čiurlionienės „TIE METAI“. Rež. J. Vaitkus, 
scenogr. A. Šimonis, kost. dail. D. Guda-
čiauskaitė, komp. V. Lukočius, šviesų dail. 
R. Bartulis, videomeninin. P. Jakubėnas. 
Vaidina V. Kupšys, J. Skukauskaitė, G. Žio-
gas, A.  Povilauskas, A. Ravdo, E. Pavilionis, 
D. Jankauskas, A. Preidytė, I. Brikė, 
V. Šiaučiūnaitė, J. Tamošiūnas, E. Koriznaitė, 
K. Siaurusaitytė, S. Juzėnienė
9 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „TIKROS PA-
SAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą 

„Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“). 
Rež. Ž. Mičiulytė

15, 16, 21 d. 18 val. – PREMJERA! R. Harwo-
odo „APRENGĖJAS“. Rež. A. Latėnas. Vai-
dina D. Kalkauskas, J. Skukauskaitė, 
L. Kondrotaitė, A. Kėleris, I. Brikė, R. Tere-
sas, V. Kupšys, G. Arlauskas, G. Žiogas

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Di-
nastija“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Pitrėnas). Solistai A. Žvirblytė (fortepi-
jonas), P. Anderssonas (fortepijonas). Dir. 
M. Barkauskas. Programoje N. Medtnerio, 
K. Szymanowskio kūriniai
8 d. 19 val. Lietuvos nacionalinė filharmonija 
internete – „Muzikiniai šachmatai“. XXIII 
tarptautinio kamerinės muzikos festivalio 

„Kuršių nerija 2021“ preliudas. Festivalio or-
kestras „Musica humana“ (meno vad. ir dir. 
R. Beinaris). Solistai R. Beinaris (obojus), 
R. Grakauskaitė (smuikas), I. Aleksienė 
(smuikas), G. Kviklys (vargonai). Progra-
moje A. Vivaldi, A. Rohačevskio, B. Go-
dardo, W.A. Mozarto, B.W. Sanderso, 
M.K. Čiurlionio, V. Striaupaitės-Beina-
rienės, Á. Piazzollos, F. Bonzono kūriniai. 
Tiesioginė transliacija (be publikos salėje) 
internetu www.nationalphilharmonic.tv, Fil-
harmonijos ir Skaitmeninės koncertų salės 
Facebook paskyrose, YouTube kanalu 
9 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Neringos – Lietuvos kultūros sos-
tinės 2021 dienos Vilniuje. Koncertas visai 
šeimai „Legenda apie Neringą“. Ansamblis 

„Musica humana“ (meno vad. ir dir. 
R. Beinaris). Solistai D. Kazonaitė (sopra-
nas), R. Beinaris (obojus), G. Kviklys (klave-
sinas, vargonai). Programoje M.K. Čiurlio-
nio, J. Naujalio, J. Tallat-Kelpšos, E. Balsio, 
V. Striaupaitės-Beinarienės, G. Savinienės, 
G. Jautakaitės, K. Kuzaitės, M. Lozoraitytės, 
L. Vozgirdaitės, J. Dvarionaitės kūriniai
12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – J. Karnavičiaus kvartetų 
kompaktinės plokštelės pristatymas. Vals-
tybinis Vilniaus kvartetas. Programoje J. 
Karnavičiaus styginių kvartetai 
15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Orkestro portretas“. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro muzikantai (meno 
vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Programoje              
A. Brucknerio, F. Mendelssohno-Bartholdy, 
M. Brucho, W.A. Mozarto, F. Latėno kūriniai

Šachmatai, Neringa ir 
įžanga į vasarą Filhar-
monijos scenoje

Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos kamerinio ansamblio „Musica 
humana“ organizuojamas šiemet 
jau XXIII Tarptautinis kamerinės 
muzikos festivalis „Kuršių nerija“ 
pradedamas netradiciškai – trans-
liacija internetu. Gegužės 8 d. tie-
siogiai iš Filharmonijos Didžiosios 
salės skambės programa „Muziki-
niai šachmatai“. O šį gražų festiva-
lio preliudą gegužės 9 d. simbo-
liškai pratęs jau gyvai su publika 
vyksiantis koncertas visai šeimai 

„Legenda apie Neringą“. Tad savait-
galį Filharmonijoje pakvips vasara, 
jūra ir Neringos kopomis.

Abiejuose koncertuose pasi-
rodys po užsitęsusio karantino 

entuziastingai į koncertų sceną 
besiveržiantis Roberto Beinario 
vadovaujamas ansamblis „Musica 
humana“ ir solistai. Šis ansamblis 
yra ir pagrindinis festivalio „Kur-
šių nerija“ atlikėjas, čia išaugantis 
į festivalio orkestrą.

Pasak festivalio „Kuršių nerija“ 
meno vadovo Roberto Beinario, 
ansamblis „Musica humana“ fes-
tivalį pradės išskirtine programa, 
pavadinta „Muzikiniai šachmatai“. 

„Šiomis dienomis kiekvienas esame 
įtraukti į savotišką žaidimą – lyg žais-
tume šachmatais. Atlikdami mu-
ziką visada atverčiame partitūrą 
iš naujo ir statome figūras nau-
jai interpretacijai, juk kiekvienas 
opusas yra lyg šachmatų partija 
su kompozitoriumi ir klausyto-
jais. Keliausime po įvairias epo-
chas ir šalis, susipažinsime su 
skirtingais stiliais ir kultūromis, 
žinoma, vis sugrįždami į Lietuvą“, – 
sako R. Beinaris.

Gegužės 8 d. transliacijoje numa-
tyti kompozitorių Antonio Vivaldi, 
Andriaus Rohačevskio, Benjamino 
Godard’o, Wolfgango Amadeus 
Mozarto, Bernardo Wayne’o San-
derso, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, Vaidos Striaupaitės-
Beinarienės, Ástoro Piazzollos, 
Frédérico Bonzono kūriniai. Solo 
gros Robertas Beinaris (obojus), 
Ramunė Grakauskaitė (smuikas), 
Inga Aleksienė (smuikas), Gedi-
minas Kviklys (vargonai).

Visos šiųmečio „Kuršių nerijos“ 
festivalio programos bus skirtos 
Neringai, kuri šiais metais švenčia 
60-metį ir yra Lietuvos kultūros 
sostinė. „Festivalyje bus 12 renginių, 
vienas iš svarbiausių – kamerinės 
operos-triptiko „Neringa“ prem-
jera. Kūrinį rašo trys kompozito-
riai: Vaida Striaupaitė-Beinarienė, 
Loreta Narvilaitė ir Algirdas Marti-
naitis. Festivalio programos bus pri-
statomos lauko scenose, kultūros 

Anonsai centruose ir bažnyčiose, taip pat 
virtualiose erdvėse. Tokiu būdu pa-
sieksime ne tik Lietuvos, bet ir viso 
pasaulio klausytojus“, – pristato fes-
tivalį R. Beinaris.

Bendradarbiaujant su Neringos 
miesto menininkais, ansambliui 

„Musica humana“ kilo mintis prista-
tyti ir šio krašto kilmę. Tad gegužės 
9 d., Neringos – Lietuvos kultūros 
sostinės 2021 dienos Vilniuje proga, 
Filharmonijoje skambės koncertas 
visai šeimai „Legenda apie Neringą“. 
Šiame koncerte Eduardo Mieželai-
čio parašyta legenda apie Neringą 
prabils muzikos garsais, ją papa-
sakos ir apdainuos iš pajūrio ki-
lusi dainininkė Dovilė Kazonaitė 
bei ansamblio „Musica humana“ 
atlikėjai. 

Pasakojimą apipins ne tik lie-
tuviškos muzikos korifėjų bei 
žinomų šiuolaikinių autorių kū-
riniai, bet ir jaunųjų kompozito-
rių darbai, savitai perteikiantys 

paslaptingąją Neringos legendą. 
Skambės M.K. Čiurlionio, Juozo 
Naujalio, Juozo Tallat-Kelpšos, 
Eduardo Balsio, V. Striaupaitės-
Beinarienės, Galinos Savinienės, 
Gintarės Jautakaitės, Klaudijos 
Kuzaitės, Militos Lozoraitytės, Lie-
pos Vozgirdaitės, Justinos Dvario-
naitės kūryba.

Gegužės 8 d., šeštadienį, 19 val. 
koncertas „Muzikiniai šachmatai“ 
bus transliuojamas (be publikos sa-
lėje) internetu www.nationalphil-
harmonic.tv, Filharmonijos ir 
Skaitmeninės koncertų salės Fa-
cebook paskyrose, YouTube kanalu 
(adresas – Lietuvos nacionalinė 
filharmonija), taip pat per delfi.tv. 
O gegužės 9 d., sekmadienį, 12 val. 
Filharmonijos Didžiojoje salėje 
vyksiančio koncerto visai šeimai 

„Legenda apie Neringą“ kviečiame 
klausytis gyvai. 

LNF inf.
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Savaitės filmai

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

Gegužės 7–13
Ki no re per tu a ras

Mainai su žudiku  **
Iš psichiatrinės gydyklos pabėga Mėsininku pramintas žudikas (Vince 

Vaughn). Jo rankose – antikvarinis kinžalas. Kitą vakarą jis užpuola paauglę 
Mili (Kathryn Newton) ir netrukus ši atsibus svetimame – žudiko – kūne, 
o Mėsininkas – jaukiame Mili kambaryje ir su malonumu eis į mokyklą, 
supratęs, kad paauglės kūnas gali būti nebloga slėptuvė. Mergina turi tik 
24 valandas, kad sugrįžtų į save. Christopherio Landono filmas – siaubo 
komedija paaugliams, visiškai nepretenduojanti į originalumą. Kita ver-
tus, filmas rodo, koks kartais gali būti nepatogus nuosavas kūnas, nes Mili 
nepasitiki savimi ir kenčia patyčias. Pabuvusi vyro kūne ji supras, kaip 
svarbu nugalėti kompleksus. Taip pat vaidina Katie Finneran, Celeste 
O’Connor, Alanas Ruckas, Misha Osherovichius, Dana Drori. (JAV, 2021) 
Nuostabioji moteris 1984  ***

Šįkart populiaraus komikso ekranizacija perkels į 9-ąjį dešimtmetį. Diana 
(Gal Gadot) vis dar ilgisi per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusio Styvo, kovoja 
su smulkiais nusikaltėliais ir dirba muziejuje. Dieną ji gelbsti pasaulį, bet 
naktį lieka viena. Ji nesensta. Susipažinusi su nauja kolege Barbara (Kris-
ten Viig), kuri atrodo visiška nevykėlė, net nemokanti avėti aukštakulnių, 
ir kuriai pavesta tirti naujus artefaktus, Diana tarp jų randa stebuklingą 
kristalą, pildantį norus. Deja, pasekmės gali būti ne tokios, kokių tikėtasi, 
bet kristalą medžioja ir verslininkas Maksvelas Lordas, turintis daug piktų 
ketinimų ir norintis tapti galingiausiu žmogumi. 2020-aisiais numatyta 
filmo premjera buvo vis atidėliojama, todėl dabar groteskiškas populistas 
verslininkas, kurio prototipas neabejotinai yra Donaldas Trumpas, ko gero, 
nesulauks deramo atgarsio. Scenografijos, kostiumų ir šukuosenų egza-
miną režisierė Patty Jenkins ir jos filmavimo grupė išlaikė gerai, bet pasa-
kojimo klišės ir kiti stereotipai bado akis. (JAV, D. Britanija, Ispanija, 2020) 
Perspektyvi mergina ****

Tragiški įvykiai sugriovė Kasandros (Carey Mulligan) ateitį, tad jauna mergina 
dabar siekia keršyti visiems, kas atsiduria jos kelyje. Anksčiau apie filmo heroję 
visi sakydavo, kad ji – perspektyvi jauna mergina, bet dabar jos gyvenime nie-
kas nėra taip, kaip atrodo. Kasandra gudri, protinga, o naktimis gyvena kitokį 
gyvenimą. Tačiau netikėtas susitikimas suteiks jai šansą atsiskaityti su praei-
timi. Be abejo, Kasandra tuo pasinaudos. Už geriausią originalų scenarijų ką tik 

„Oskaru“ apdovanotą režisūros srityje debiutuojančios aktorės Emerald Fennell 
filmą vieni vadina meistriškai sukonstruotu, bet banaliu satyriniu filmu apie 
kerštą toksiškam vyriškumui, kiti žavisi filmo moralu. (D. Britanija, JAV, 2020) 
Siela  ****

Geriausio animacinio filmo „Oskaru“ ką tik apdovanotas Pete’o Doctero 
filmas kalba apie svarbiausius dalykus. Jo herojus muzikos mokytojas Džo 
Gardneris nusivylė savimi, nes jam nepavyko tapti profesionaliu džiazo mu-
zikantu. Netikėtai Džo gauna šansą išpildyti svajones, tačiau patenka į avariją 
ir atsiduria aname pasaulyje. Džo nepasirengęs mirti ir pabėga ten, kur jau-
nos dvasios dar tik rengiasi gyventi. Viena jų, keistuolė Nr. 22, nusprendžia 
padėti Džo apgauti dausų biurokratiją ir grįžti į Žemę. Svajoti linkęs žiūrovas 
ar žiūrovė filme įžvelgs išmintį džiaugtis akimirka ir kitais mažais dalykais bei 
sėkmės mito dekonstrukciją, ciniškas žiūrovas (-ė) – paskatinimą džiaugtis tuo, 
ką turi, ir atsisakyti fantazijų. Taip pat „Oskarą“ pelnė filmo muzikos kūrėjai 
Trentas Reznoras, Atticus Rossas, Jonas Batiste’as. (JAV, 2020) 
Tėvas  ****

Ana (Olivia Colman) nori rūpintis aštuoniasdešimtmečiu tėvu, kurį suvai-
dino „Oskaru“ už geriausią vyro vaidmenį apdovanotas Anthony Hopkinsas. 
Tėvo elgesys išduoda prasidėjusią demenciją, bet jis nori likti savarankiškas. 
Tėvo dienos – kartais geresnės, kartais ne tokios geros, jis gali būti kaprizingas, 
atsisakyti dukters siūlomų slaugytojų. Ana mato, kaip tėvas pamažu gęsta, ir 
negali su tuo susitaikyti. Režisierius Florianas Zelleris, kuriam scenarijų padėjo 
rašyti garsus britų dramaturgas Christopheris Hamptonas (abu pelnė „Oskarą“ 
už geriausią adaptuotą scenarijų), sulaukė pagyrimų, kad perteikia Alchei-
merio ligą lyg „iš vidaus“, sergančiojo akimis. (D. Britanija, Prancūzija, 2020) 
Ugnis  **

Aleksejaus Nužnyj filmas pasakoja apie ugniagesius gelbėtojus, kuriais ir 
Lietuvoje pasitikima labiausiai. Filmo herojai – tikri didvyriai, tačiau visus 
šio monumentalaus, specialiųjų efektų prigrūsto filmo siužeto posūkius, 
deja, galima nuspėti iš anksto, net jei ir neteko matyti Michaelo Bay’aus 

„Armagedono“. Ugniagesys veteranas Sokolovas (Konstantin Chabenskij) 
jaudinasi dėl dukters Katios (Stasia Miloslavskaja), kuri pamilo pasipūtėlį 
Iljiną (Ivan Jankovskij). Tačiau kai jie išvyks į pavojingą užduotį, Katiai 
kils grėsmė prarasti juos abu. (Rusija, 2020)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
7–9 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 11, 13.35, 
15.30, 16.15; 10–13 d. – 15.30, 16.15 (lietuvių 
k.); 7–9 d. – 13.15 (originalo k.)
7–9 d. – Godzila prieš Kongą (JAV, Austra-
lija, Kanada, Indija) – 12.15, 15.15, 18, 20.50; 
10–13 d. – 15.15, 18, 20.50
7–13 d. – Nešventa (JAV) – 15.45, 19.10, 
21.45
Klajoklių žemė (JAV) – 17, 20 val.
Niekas (JAV) – 18.30, 21.05
7–9 d. – Černobylis. Bedugnė (Rusija) – 
11.40, 17.30; 10–13 d. – 17.30
7–13 d. – Undinė (Vokietija, 
Prancūzija) – 17.40
13 d. – Vyriškas įniršis (JAV, D. Britanija) – 
18.45
7–9 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
12, 14.30, 18.55, 21.35; 10–12 d. – 18.55, 
21.35; 13 d. – 21.35
7–9 d. – Mortal Kombat (JAV, Australija) – 
11.15, 14.15, 17.15, 20.15; 10–13 d. – 17.15, 
20.15
7–9 d. – Siela (animacinis, JAV) – 11.30, 14, 
16.30; 10–13 d. – 16.30
7–9 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 14.45, 20.35; 10–13 d. – 20.35
7–9 d. – Ugnis (Rusija) – 11.45, 18.15; 
10–13 d. – 18.15
7–13 d. – Mainai su žudiku (JAV) – 15 val.
Nuostabioji moteris 1984 (JAV, D. Britanija, 
Ispanija) – 20.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
7–13 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 10.20, 
11.40, 13, 15.40
Godzila prieš Kongą (JAV, Australija, Ka-
nada, Indija) – 12.40, 15.25, 19.05, 20.30
7–12 d. – Nešventa (JAV) – 14.30, 18.30, 
21.10; 13 d. – 14.30, 18.45, 21.10
7–13 d. – Černobylis. Bedugnė (Rusija) – 
11.20, 17.20, 20.45
Klajoklių žemė (JAV) – 18.15
Niekas (JAV) – 14.10, 18 val.
13 d. – Vyriškas įniršis (JAV, D. Britanija) – 18.30
7–13 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
11, 13.20, 21.50
Mortal Kombat (JAV, Australija) – 12, 14.50, 
17.40, 19.50
7–12 d. – Siela (animacinis, JAV) – 10.40, 
13.40, 16.10; 13 d. – 10.40
7–13 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 12.20, 20.20
Ugnis (Rusija) – 16.40
Mainai su žudiku (JAV) – 15.10
Nuostabioji moteris 1984 (JAV, D. Britanija, 
Ispanija) – 15.50
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija

7 d. – Undinė (Vokietija, Prancūzija) – 

18 val.; 9 d. – 16 val.; 13 d. – 18 val.

7 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 20 val.; 

8 d. – 17 val.; 12 d. – 18.30; 15 d. – 20.15

8 d. – Romano vaikystė (dok. f., rež. L. Mi-

kuta) – 19.20; 12 d. – 17.15

8 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 

JAV) – 20.40; 9 d. – 20.50; 13 d. – 20 val.; 

16 d. – 20.45

9, 16 d. – Kino klasikos vakarai. M (Vokie-

tija) – 18 val. 

12 d. – Quo vadis, Aida? (Bosnija ir Herce-
govina, Austrija, Rumunija, Nyderlandai, 
Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Norvegija, 
Turkija) – 15 val. (senjorams); 15 d. – 
18 val. 
14 d. – Vasara’85 (Prancūzija) – 18 val.; 
15 d. – 16 val.
14 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 20 val.
Karlsono kinas
9 d. – Vampyriukas (animacinis, Prancū-
zija) – 14 val. 
16 d. – Siela (animacinis, JAV) – 13.30

Pasaka

7, 8 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 18.45, 20.30, 

21 val.

8 d. – Perspektyvi mergina (D.Britanija, 

JAV) – 16.45; 9 d. – 17.15; 10 d. – 18.15; 

11 d.– 20.15; 12 d. – 18 val.; 13 d. – 20.15

8 d. – Išvalyti atmintį (Prancūzija, Belgija) – 

14.30; 9 d. – 17.30; 11 d. – 20.45; 

12 d. – 21 val.

11 d. – Siela (animacinis, JAV) – 18 val.

14 d. – Vasara’85 (Prancūzija) – 18.30

Paupio salė

7, 8 d. – Undinė (Vokietija, Prancūzija) – 18.30
 

7–12 d. – Mainai su žudiku (JAV) – 14.45, 
18.15; 13 d. – 14.45
7–13 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
16.25, 19 val.
Perspektyvi mergina (D. Britanija JAV ) – 
15.15, 21.30
Nuostabioji moteris 1984 (JAV, D. Britanija, 
Ispanija) – 11.45, 20.45
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
7–13 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 10.30, 12, 
13, 15.45
Godzila prieš Kongą (JAV, Australija, 
Kanada, Indija) – 11.45, 14.30, 18, 
21.05
7–12 d. – Nešventa (JAV) – 14.45, 18.30, 
21.20; 13 d. – 14.45, 19, 21.20
7–13 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 18.15
Niekas (JAV) – 15.55, 21.35
Černobylis. Bedugnė (Rusija) – 17.30, 
20.50
13 d. – Vyriškas įniršis (JAV, 
D. Britanija) – 18.30
7–13 d. – Siela (animacinis, JAV) – 10.15, 
11.15, 12.45, 15.15

7 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 17 val.
7, 8 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 19.15, 
21.30
7 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 22 val.; 13 d. – 20.45
8 d. – Siela (animacinis, JAV) – 12.30; 
9 d. – 11.30; 13 d. – 18 val.
10 d. – Išvalyti atmintį (Prancūzija, Bel-
gija) – 20.15
14 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 18.30
14 d. – Vyriškas įniršis (JAV, 
D. Britanija) – 21 val.

Kaunas
Forum Cinemas
7–13 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 10.20, 
12.15, 12.50, 15.30
Godzila prieš Kongą (JAV, Australija, Ka-
nada, Indija) – 11, 13.45, 18, 21.15
7–12 d. – Nešventa (JAV) – 16.40, 18.40, 
21 val.; 13 d. – 16.40, 18, 21 val.
7–13 d. – Niekas (JAV) – 14, 19.15, 
21.45
Klajoklių žemė (JAV) – 11.15, 20 val.
13 d. – Vyriškas įniršis (JAV, 
D. Britanija) – 18.35
7–13 d. – Siela (animacinis, JAV) – 10.40, 
12, 13.20, 16 val.
Mortal Kombat (JAV, Australija) – 14.30, 
17.45, 20.30

Mortal Kombat (JAV, Australija) – 13.45, 
17.15, 20 val.
7–12 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
10.45, 19 val.; 13 d. – 10.45
7–13 d. – Mainai su žudiku (JAV) – 13.15
Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 20.35
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
7–13 d. – Tomas ir Džeris (JAV) – 10.15, 
11.15, 12.45, 13.50, 15.15, 16.30
7–12 d. – Nešventa (JAV) – 16.15, 17.50, 
20.45; 13 d. – 16.15, 19.15, 20.45
7–13 d. – Godzila prieš Kongą (JAV, 
Australija, Kanada, Indija) – 10.45, 13.25, 
18.10, 21 val.
Klajoklių žemė (JAV) – 11, 16, 21.45
Niekas (JAV) – 13.35, 19 val.
13 d. – Vyriškas įniršis (JAV, 
D. Britanija) – 17.50
7–13 d. – Siela (animacinis, JAV) – 10.30, 
13, 15.30
Mortal Kombat (JAV, Australija) – 18.45, 
21.30
7–12 d. – Mainai su žudiku (JAV) – 
19.30
7–13 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija 
JAV) – 21.15
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Tėvas“


