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Nauji filmai – „Blogos pasakos“

Don Kichoto žvilgsniu
Adomo Juškos spektaklis Jaunimo teatre

Aistė Šivytė

Pastarieji teatro metai nedaug tesi-
skyrė nuo gyvenimo iš sauso maisto 
davinio: lyg ir valgoma, atsižvel-
giant į aplinkybes – visai neblogai, 
kartais net įdomu, neįprasta, tačiau 
niekad nebūna sotu. Praėjusią va-
sarą, po pirmojo karantino paga-
liau klestelėjus į žiūrovo kėdę, kai 
net salės šviesas, lyg vaikystėje švie-
soforą, regis, bandei priversti kuo 
greičiau užtemti, vos po kelių de-
šimčių minučių tekdavo nusivilti 
išvydus, kad ant scenos – tas pats 
sausas davinys, o kartais – vienišas 
sudžiūvęs sausainis. Tad savaime su-
prantama, kad dar kartą naujai atsi-
vėrę teatrai privertė susimąstyti – kas 
laukia šį kartą?

Gegužės 16 d. Jaunimo teatre 
įvykusi Adomo Juškos spektaklio 

„Don Kichotas“ premjera – ilgai 
lauktas džiaugsmas išbadėjusiam 
žiūrovui. Tačiau spektaklis ne tik 
tikėjosi išsiilgusio žiūrovo, bet ir 

pats jo laukė – scenoje pasitinka 
jau gerokai pasenusi spektaklio iš-
kaba, joje premjeros data: 2020 m. 
lapkričio 27, 28 d. Apima jausmas, 
tarsi visą pusmetį rekvizitas nelie-
čiamas prastovėjo scenoje, laukda-
mas, kol jį atgaivins pasirodžiusių 
žiūrovų žvilgsniai. Ir vos užgesus 
salės šviesoms tai įvyksta: pasi-
girsta bruzdesys, po apnuogintus 
scenos griaučius ima lakstyti pro-
žektoriaus šviesa. Tylą sudrumsčia 
netrukus Sanča Pansa tapsiančio 
scenos darbininko (Andrius Bia-
lobžeskis) keiksmai, murmėjimas, 
nepasitenkinimas. O iš dėžės kartu 
su glėbiu riterių romanų išvirsta 
ir čia pat nuo pasenusios iškabos 
savo naująjį vardą pasirenka pra-
kaulus, išstypęs, knygų persiskaitęs 
inteligentas – Don Kichotas (Aleksas 
Kazanavičius). Juoda širma pakyla – 
prasideda kelionė.

Būtent „kelionė“ būtų tinkamiau-
sias žodis šiam spektakliui apibū-
dinti. Tik reikėtų pridėti „magiška“. 
Beveik nuolat besisukančio scenos 

Aleksas Kazanavičius ir Andrius Bialobžeskis spektaklyje „Don Kichotas“  L . Vans ev ičien ės  n uotr .

rato ir jame stovinčios konstruk-
cijos padedami, Don Kichotas ir 
Sanča Pansa keliauja per laiką ir 
pasaulį. Tik ką buvusi tuščia, ratą 
aplink savo ašį apsukusi konstruk-
cija prisipildo gyvybės: per aki-
mirką scenoje atsiranda priplė-
kusi, smagiai įkaušusių girtuoklių 
šurmulio pripildyta smuklė, fan-
tasmagoriška, bet kartu juokinga 
operacinė ar nuo energijos kibirkš-
čiuojantis pats tikriausias cirkas su 
aršiais buliais, liūtais ir nežemiškos 
jėgos galiūnais. Nors ir suprantama, 
kad aktoriai greičiausiai slepiasi 
konstrukcijoje, o cigaretę trau-
kiantis milžinas – tai du vienas ant 
kito pasilypėję žmonės, pamiršus 
logiką ir technines detales pasiduoti 
scenos realybei ir donkichotiškam 
žvilgsniui labai lengva. 

Kai kas nauja ir iki šiol nematyta 
šio režisieriaus darbuose – filmuo-
tas vaizdas. Suflerio dėžutėje vaizdo 
kamera mums parodo istoriją, o 
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Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ir 
pianisto Alexanderio Palej koncertas 
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Eimuntas Nekrošius: pokalbiai, repeticijos, užrašai
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Šokio dienoraščiai
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Violetos Martinkėnaitės-Indriūnienės 
tapybos paroda
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Kino klasikos vakaruose – Yasujirô Ozu 
„Labas rytas“
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Kristupas Antanaitis

Per paskutinius mėnesius, kol vis 
dar gyvename karantino sąlygomis, 
muzikos pasaulyje įvyko nemažai 
pokyčių, tarsi gyvenimas nė ne-
būtų sustojęs – dirigentas Rober-
tas Šervenikas tapo Kauno valsty-
binio choro vyriausiuoju dirigentu 
ir meno vadovu, tenoras Edgaras 
Montvidas perėmė Pažaislio muzi-
kos festivalio meno vadovo vairą, 
Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro orkestras pasipildė 
naujais, talentingais muzikantais, 
koncertinės organizacijos ir teatrai 
rengia koncertus, atlieka naujus kū-
rinius ir t.t. Smagu matyti šiuos atsi-
naujinimus, nors valdžios dėmesio 
kultūrai vis dar pasigendame. Vieną 
iš nedaugelio gyvų koncertų gegu-
žės 21-ąją Kongresų rūmuose vėl 
surengė Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras, vadovaujamas 
Gintaro Rinkevičiaus. Koncertas 
tikrai leido pamiršti visas nūdie-
nos problemas ir atsipalaiduoti. Tai, 
beje, dabar pavyksta padaryti tikrai 
ne visiems orkestrams ar atlikėjams. 

Po pertraukos į Lietuvą grįžo 
puikiai pažįstamas pianistas Ale-
xanderis Paley, jis atliko itin sudė-
tingą Sergejaus Prokofjevo Antrąjį 
koncertą fortepijonui su orkes-
tru g-moll. Galima sakyti, kad šio 
dažno svečio Lietuvoje skambini-
mas jau nieko nebestebina, ma-
tyt, prie gero greit priprantama. 
Tačiau šįkart A. Palejaus genialiai 
atliktas Prokofjevo opusas tikrai 

sudrebino Kongresų rūmų salę! Pia-
nisto skambinimas buvo itin mu-
zikalus ir harmoningas, derėjęs su 
orkestru. Nors, atrodė, itin tikslus 
partitūros skaitymas nepaliko vie-
tos laisvesnei interpretacijai, meni-
ninkas meistriškai žaidė su kūrinio 
dinamika, o pianissimo skambėjo 
tiesiog idealiai. Įdomi ir kūrinio is-
torija. Pirmoji jo versija pradingo 
per vadinamąją Spalio revoliuciją. 
Prabėgus keleriems metams po Tre-
čiojo koncerto premjeros, kompozi-
torius grįžo prie Antrojo ir publikai 
pateikė visiškai kitą versiją. Anot 
amžininkų, kūrinys buvo priim-
tas dvejopai – vieni po premjeros 
pašoko ploti, kiti buvo pasibaisėję. 
Rašoma, kad šis kūrinys reikalauja 
absoliutaus atlikėjo tobulumo, nors 
pats Prokofjevas, 1930 m. skambi-
nęs šį opusą su BBC simfoniniu or-
kestru, tobulumo nepasiekė... 

Antroje koncerto dalyje pagausė-
jęs simfoninis orkestras atliko An-
tono Brucknerio Trečiąją simfoniją. 
Taip tęsiamas maestro G. Rinkevi-
čiaus užmojis atlikti visas Bruckne-
rio ir Dmitrijaus Šostakovičiaus 
simfonijas. Trečioji simfonija yra 
tarsi vartai į brandųjį Brucknerį. Il-
gos ir sudėtingos jo kompozicijos – 
tikras iššūkis ne tik klausytojams, 
bet ir muzikantams. Tai tarsi įrodė 
ir pirmos dalies viduryje lūžęs pir-
mojo pulto smuikininkės strykas. 
Tokiais atvejais natos, instrumentas 
arba strykas atsiunčiami iš orkes-
tro galo, tačiau Brucknerio muzi-
kos tėkmė tokia sudėtinga, kad 
stryko perdavimas iš paskutinio 

pulto į pirmąjį šiek tiek užtruko, o 
tuo metu orkestras plušo išsijuosęs. 
Beje, šįkart koncerte pasigedau pui-
kios vedėjos Laūros Karnavičiūtės, 
tačiau pusvalandį prieš nuskam-
bant pirmiesiems akordams muzi-
kologas Viktoras Gerulaitis įdomiai 
papasakojo klausytojams apie va-
karo programą bei jos kūrėjus. 

Po Valstybinio simfoninio or-
kestro koncertų, kuriuose dažnai 
skamba reti ir genialūs kūriniai, 
visuomet tenka apgailestauti, kad 
tokio aukšto lygio muzikantai, so-
listai, dirigentai ar iškilūs svečiai 
groja pasibaisėtinos būklės salėje. 

Jau pribrendo laikas, kai nebegalime 
tylėti arba klausytis postringavimų, 
neva Lietuva neturi tokių talentų, 
kad pas mus išdygtų tokios koncertų 
salės kaip Vienos filharmonija, arba 
kad mes neturime tiek pinigų, kad 
čia atvyktų pasaulinio lygio žvaigž-
dės. Paistalai! Lietuvių menininkai 
jau seniai įrodė, kad yra verti ge-
riausių pasaulio scenų. Pas mus at-
vyksta ir iškiliausi užsienio muzikai, 
tačiau gėda ir apmaudu juos priimti 
tokiose salėse kaip Kongresų rūmai. 

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras yra vienas geriausių ko-
lektyvų. Maestro G. Rinkevičius jam 

Muzikos puota ne maro metu
Įspūdžiai iš Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerto

Vilniaus festivalis        
prasidės sveikinimu 
„Viva Vivaldi!“
Birželio 6 d. 25-ąjį Vilniaus festivalį 
atvers baroko muzikos koncertas 

„Viva Vivaldi!“. Skambės Antonio 
Vivaldi operų fragmentai ir ins-
trumentiniai kūriniai. Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje kon-
certuos Vivica Genaux ir baroko 
muzikos orkestras „Les Accents“ 
iš Prancūzijos.

Prieš porą metų Vilniaus publiką 
nepaprastai sužavėję atlikėjai – ko-
loratūrinis mecosopranas Vivica 
Genaux ir smuikininko Thibault 
Noally vadovaujamas orkestras 

„Les Accents“ – noriai ruošiasi su-
grįžti į Vilnių. Aliaskoje gimusi dai-
nininkė Vivica Genaux šiuo metu 
daugiausia dėmesio skiria baroko 
muzikai. Per daugiau kaip 20 kar-
jeros metų solistė yra dainavusi 
Händelio, Vivaldi, Scarlatti, Glucko, 
Donizetti, Rossini, Meyerbeerio ir 
kitų kompozitorių operose ir orato-
rijose. Jos gastrolių keliai driekiasi 
per Europą, Izraelį, Australiją, Šiau-
rės ir Pietų Ameriką. Ne veltui, at-
sakydama į klausimą, kur buvusi 

Anonsai

aliaskietė dabar gyvena, ji pamini 
Italiją ir juokdamasi priduria gyve-
nanti savo lagaminuose! 

V. Genaux dainuoja garsiausiuose 
pasaulio teatruose, koncertų salėse 
ir festivaliuose, tarp kitų – Niujorko 

„Metropolitan Opera“ ir „Carne-
gie Hall“, Vienos valstybinė opera 
ir „Konzerthaus“, Ženevos didy-
sis teatras, Paryžiaus „Théâtre des 
Champs-Élysées“, Vokietijos vals-
tybinė opera Berlyne, Los Andželo, 
Šanchajaus operos teatrai. Solistė 
yra pelniusi daugybę įvairių apdo-
vanojimų, apie ją sukurtas doku-
mentinis filmas.

„Tai, ką gali Vivica Genaux, yra fe-
nomenalu – jos koloratūrų atlikimo 
greitis ir precizika, gebėjimas užti-
krintai šuoliuoti itin plačiame dia-
pazone tarp stipraus ir skambaus 
krūtininio registro ir aukščiausių 
natų, nepailstanti atlikimo ištvermė 
bei temperamentas yra tikra retenybė. 
Kartais atrodo, kad ji viršija žmogaus 
galimybių ribas“, – „7 meno dienose“ 
rašė Renata Dubinskaitė.

Su V. Genaux koncertuosiantis 
prancūzų baroko muzikos orkes-
tras „Les Accents“ susibūrė 2014 
metais. Ansamblis atlieka voka-
linę ir instrumentinę XVII–XVIII 

amžių muziką, prikelia iš užmarš-
ties Antonio Caldaros, Nicolos Por-
poros, Giovanni Bononcini, Ales-
sandro Stradellos kūrinius, įvairių 
kompozitorių motetus ir bažny-
tines kantatas. Taip pat orkestro 
dėmesio centre – tų laikų smuiko 
muzika. 

„Les Accents“ koncertuoja su 
dainininkais Philippe’u Jarouss-
ky’u, Blandine Staskiewicz, Ant-
hea Pichanick, Ana Quintans ir 
kitais. Ansamblio įrašyta kompak-
tinė plokštelė „Venezia 1700“ pelnė 
muzikinio žurnalo „Classica“ prizą 

„Chocs de l’année“. Kolektyvui vado-
vauja smuikininkas Thibault Noally, 
bendradarbiaujantis su įvairiais an-
sambliais: „Ensemble Baroque of 
Limoges“, „Concerto Köln“, „Mat-
heus Ensemble“, „Les Musiciens of 
the Louvre Grenoble“. Kaip solis-
tas jis pasirodo Paryžiaus, Tokijo, 
Madrido, Vienos, Šanchajaus, Hon-
kongo scenose.

Vilniaus festivalį svečiai atvers 
programa „Viva Vivaldi!“. Joje 
numatytos šio įstabaus baroko 
genijaus operų „La fida ninfa“ 
(„Ištikimoji nimfa“), „Farnace“ 
(„Farnakas“), „Catone in Utica“ 
(„Katonas Utikoje“), „Griselda“ 
(„Grizelda“) bei pastišo-serenados 

vadovauja įtaigiai, profesionaliai ir 
produktyviai. Orkestro skambesio 
lygis neabejotinas, tad norisi šiam 
kolektyvui palinkėti visokeriopos 
sėkmės ir dar daugiau puikių kon-
certų, nors jų dažniausiai nefilmuoja 
nei nacionalinis transliuotojas, nei 
čia apsilanko valdžios atstovai. 
Tačiau džiugu tai, kad į gegužės 
21-osios koncertą susirinko tikrai 
orkestro išsiilgusi publika, kuri 
nebrazdėjo, nekosčiojo, neplojo 
tarp kūrinių dalių, o susikaupusi 
sekė magišką muzikos vyksmą. 
Tai yra tikroji dovana, kurią reikia 
branginti.

„Andromeda liberata“ („Išvaduo-
toji Andromeda“) arijos, Koncer-
tas styginiams C-dur, RV 115, taip 
pat Koncertai smuikui ir styginiams 
e-moll, RV 275, bei g-moll, RV 326.

Koncertas „Viva Vivaldi!“ vyks 
birželio 6 d., sekmadienį, 19 val. 
Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos Didžiojoje salėje. Visa informa-
cija apie festivalį – svetainėje filhar-
monija.lt. 
VF inf.

Fortepijono įžymybė  
Nikas Bärtschas koncer-
tuos Vilniuje 
Šių metų birželio 30 d. 19 val. Nacio-
nalinės filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje pagaliau įvyks fortepijono filo-
sofu tituluojamo įžymaus pianisto 
Niko Bärtscho koncertas Vilniuje, 
praėjusį rudenį nukeltas dėl pande-
mijos. Visi anksčiau įsigyti bilietai 
galioja. Laikantis Vyriausybės nu-
statytų reikalavimų renginiams, 
visi bilietus įsigiję žiūrovai galės 
laisvai ir nevaržomai apsilankyti 
šiame koncerte. Bilietų kiekis į šį 
koncertas labai ribotas.

Alexander Paley, Gintaras Rinkevičius ir LVSO D. Matv ejevo n uotr .

Vivica Genaux, Thibault Noally ir „Les Accents“ D. Mat ve je vo  nu ot r.

N u k elta į  3  p s l .
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Muzikos filosofu tituluojamas 
Nikas Bärtschas yra vienas ryškiau-
sių pasaulio pianistų. Vilniuje vyk-
siantis solinis menininko pasirody-
mas nesutalpinamas į žanro rėmus: 
tai – kelionė ne tik tarp klasikinės 
muzikos aiškumo ir džiazinės im-
provizacijos, bet ir tarp senovinės 
ritualinės japonų garsų dermės ir 
šiuolaikinio minimalizmo.

Savo kuriamos muzikos šveicarų 
pianistas Bärtschas neapriboja kla-
sikos ar džiazo žanrais ir vadina ją 
tiesiog zen-funk arba ritual groove. 
Šis terminas nurodo tiek garsų 
sąskambį, tiek mąstymo sampratą: 
tai švari, architektūriškai suderinta 
garso plotmė, sklidina pasikartojan-
čių, susipynusių ir hipnotizuojančių 
ritmų. Vieną kartą išgirdę šio pia-
nisto kūrinius, su niekuo kitu jų ne-
supainiosite: jų erdvė – uždara, juose 
per nuolatinius pasikartojimus ne-
paprastai lėtai auginama įtampa, 
dėmesį prikausto minimali, vos 
juntama improvizacija. Pasak vieno 
svarbiausių džiazo žurnalų „Down-
Beat“, Bärtscho muzika klausytojus 

užburia savo hipnotizuojančiu ir 
svaiginančiu daugiasluoksniškumu, 
tai išmąstytos, psichologiškai pavei-
kios ir kerinčio intelektualumo ku-
pinos kompozicijos.

Jau trečią kartą Lietuvoje pasi-
rodysiantis Bärtschas teigia, kad 
didžiausią įtaką jo kūrybai padarė 
šiuolaikinės klasikinės muzikos 
kompozitoriai Steve’as Reichas, 
Mortonas Feldmanas, Igoris Stra-
vinskis ir ritualinė japonų muzika. 
Inteligentiškas, įtraukiančias bei 

konstruktyvumu išsiskiriančias 
Bärtscho kompozicijas neabejotinai 
paveikė jo itin platus ir įvairialypis 
išsilavinimas: greta Ciuricho aukš-
tosios muzikos mokyklos ir konser-
vatorijos, jis baigė filosofijos, mu-
zikologijos ir lingvistikos studijas. 
Pianistas, išleidęs jau 12 muzikos al-
bumų, soliniame koncerte Vilniuje 
klausytojams pristatys kūrinius iš 

„Hishiryo“, „Ritual Groove Music“, 
„Live“, „Rea“ ir kitų įrašų.

Dialogas, į kurį savo koncer-
tuose kviečia pianistas – tai ne tik 
pokalbis tarp kūrėjo ir klausytojų, 
bet ir gilus, tiriantis žvilgsnis į save. 
Vilniuje rengiamas Niko Bärtscho 
koncertas sukurs išties neeilinį ir 
magišką vakarą.

Beje, net jei pandeminė situacija 
priverstų Vyriausybę apriboti ren-
ginius uždarose erdvėse, koncertas 
vis tiek įvyktų, tik tuomet atviroje 
erdvėje, viename iš gražiausių Vil-
niaus senamiesčio kiemų. Koncerto 
rengėjai yra pasiruošę ne vienam 
alternatyviam scenarijui, kad šis 
koncertas sėkmingai įvyktų. Bilie-
tus platina bilietai.lt.

Rengėjų inf.

Atkelta iš  2  psl .

Nik Bärtsch O rga ni zato ri ų  nu ot r.

Faustina Dedūraitė

Ar aš esu feministė? Kas yra mo-
teriškumas? Koks moters įvaizdis 
mene, visuomenėje? Tokie ir kiti 
klausimai bendram kūrybiniam 
darbui suvienijo tris kompozitores: 
Jutą Pranulytę, Agnę Matulevičiūtę 
ir Moniką Sokaitę, bei tris atlikėjas: 
Deimantę Merkevičiūtę (smuikas), 
Moniką Kiknadzę (altas) ir Martą 
Finkelštein (fortepijonas, projekto 
kuratorė). Šių moterų pokalbiai ir 
muzikinė kūryba buvo inicijuoti 
per ansamblio „Synaesthesis“ ku-
ruojamą projektą „Nymphology“, ku-
ris pirmą kartą nuskambėjo praėju-
siame „Druskomanijos“ festivalyje. 

Kai išgirstu žodį feminizmas
Mintys apie ansamblio „Synaesthesis“ kuruojamo projekto „Nymphology“ tęsinį – muzikinį videofilmą

„Mama Studio“). Filme kompozi-
torės ir atlikėjos dalijasi savo as-
meniniu požiūriu į moteriškumą, 
atliekami jų muzikos kūriniai. 

Prieš filmo premjerą vykusioje 
diskusijoje su menotyrininke, po-
ete Laima Kreivyte, režisiere Ka-
mile Gudmonaite bei kompozitore 
Rūta Vitkauskaite (moderavo muzi-
kologė Rasa Murauskaitė) buvo išsa-
kyta mintis, kad drąsiai kalbėti apie 
feminizmą vis dar nėra lengva. „Aš 
nenoriu savęs vadinti feministe, 
nes šis žodis slepia daug negaty-
vumo“, ‒ teigė Vitkauskaitė, jai pa-
antrino ir Gudmonaitė: „Aš dar ne-
sijaučiu saugi apie tai kalbėti.“ Tai 
įrodo „Nymphology“ tikslo svarbą 

‒ skatinti diskusijas. Pirmiausia pro-
vokuoti pačias kompozitores ir at-
likėjas, kviesti drąsiai išsakyti savo 
mintis ir susidaryti savitą požiūrį. 

„Projektas man buvo įdomus femi-
nizmo klausimu, nes leido įtvir-
tinti savo poziciją“, ‒ jau filme tei-
gia smuikininkė Merkevičiūtė. „Aš 
esu feministė ir tai dabar galiu drą-
siai ir garsiai pasakyti, ko negalėjau 
pareikšti šio projekto pradžioje“, ‒ 
dalijasi Pranulytė. Ne tik šio pro-
jekto dalyvės, bet ir žiūrovai tu-
rėjo puikią progą permąstyti lyties 

tapatybės klausimus. Tam tikrus 
aspektus, susijusius su moters įvaiz-
džiu, gvildeno ir autorių muzikinės 
kompozicijos. 

Kaip teigė Merkevičiūtė, išgir-
dusi žodį feminizmas, ji jaučia ne-
malonų vidinį atstūmimą. Dažnai ši 
tema siejama su radikalumu, kraš-
tutiniu požiūriu, tačiau ji apima ir 
itin jautrius, asmeniškus dalykus. 
Pranulytės kūrinys „Mom“ į femi-
nizmą pažvelgė per jautrią, intymią 
mamos ir dukros santykio prizmę. 
Apie moteriškumą kompozitorė 
pasirinko kalbėti per savo mamą, 
jos istoriją. Kūrinyje gausiai naudo-
jami fragmentai iš įrašyto pokalbio ‒ 
nuoširdūs atsakymai į intymius, as-
meninius klausimus apie laikotarpį 
besilaukiant, artumą, apsikabinimų 
svarbą. Tai tapo pagrindu kompozi-
cijos muzikiniam takeliui, fonogra-
mai. Naudojama ir videomedžiaga, 
joje rodomi kasdieniai šeimos gy-
venimo kadrai. Pranulytė teigė, kad 
dirbdama prie šio kūrinio patyrė 
daug emocijų, apmąstymų: „No-
rėjau ištirti savo pačios nuomonę 
šia tema. Tai buvo savotiškas savęs 
pažinimo, terapinis kelias.“

Poreikį kalbėtis feminizmo tema 
akcentavo ir kompozitorė Sokaitė: 

„Ar menininkės yra vertinamos ly-
giavertiškai? Drįsčiau abejoti, nes 
tada nebūtų nei Laimos Kreivytės, 
nei kitų žymių Lietuvos meninin-
kių, kurios gilinasi į feminizmo 
temą bei lyčių studijas. Tai nevyktų, 
nes nebūtų poreikio.“ Savo kūrinyje 

„Lost in Longings for Lust“ kompo-
zitorė gvildena moters seksualumą, 
geismo tematiką. Kompozicijoje 
svarbią reikšmę turi „jouissance“ 
sąvoka, kuri feministinėje litera-
tūroje reiškia tiek seksualinį, tiek 

Kompozicijoje išryškinamas mo-
ters įvaizdis, jos reprezentavimas, 
lesbiečių tema, o performatyvus 
elementas (per kūrinį atlikėjos at-
sisuka į žiūrovus ir žiūri jiems į akis, 
stebi juos taip, kaip publika stebi at-
likėjas) atkreipia dėmesį į išvaizdą, 
lytiškumą, vertinimą. Tam kompo-
zitorė pasitelkė Cindy Shermann 
prototipą ‒ ji siekdavo atkurti save 
įvairių moterų kūnuose (persireng-
davo skirtingais filmų personažais 
ir eidavo į įvairias filmavimo vietas). 

kitokį geismą, malonumą. Kūri-
nyje atsiskleidžia ir pornografijos 
problematika. Tačiau malonumo, 
geismo, pornografijos temos kū-
rinyje pasireiškia abstrakčiai, su-
sipina su pačios kompozitorės 
asmeniniais išgyvenimais, kurie 
atsiskleidžia per audiovizualinį 
kūrinį. Pristačiusi savo kūrinį 
Sokaitė pabrėžė, jog dar dažnai 
kūryba skirstoma į moterišką 
arba vyrišką: „Lietuvoje net gir-
dėti komplimentų ‒ parašei kaip 
vyras, šaunu!“ 

Panašiais komentarais, tik gir-
dimais teatro plotmėje, pasidalino 
ir Gudmonaitė: „Visą studijų lai-
kotarpį geras vertinimas buvo sie-
jamas su vyriškumu, o blogas su 
moteriškumu. Pavyzdžiui, jei pa-
vyko prasčiau, tai sulauki komen-
taro, kad režisūra moteriška...“ Tai 
rodo vis dar gajų stereotipą, kad 
moteris laikoma prastesne kūrėja, 
o jos kūryba ‒ antraplane. 

Su šia problema sudarinėdama 
„Synaesthesis“ repertuarą buvo su-
sidūrusi ir Finkelštein: „Užbaigusi 
repertuarą supratau, kad jį sudaro 
gėdingai mažai kompozitorių mo-
terų kūrinių.“ Tačiau sąmoningai 
ieškodama būtent moterų kūri-
nių, ji atranda fantastiškų, aukštos 
kokybės darbų, tik ne taip lengvai 
prieinamų.

Įvairiausius feminizmo aspek-
tus sujungė Matulevičiūtės „nim-
fonija“ „Nimfų sodas“. „Projekto 
metu supratau, kad yra daug mo-
ters įvaizdžių tiek visuomenėje, tiek 
mene. Tai tapo mano kūrinio tema.“ 

Matulevičiūtė šį metodą perkėlė į 
garso sferą ‒ atlikėjos grojo su au-
sinėmis, per kurias skambėjo jų 
individualūs įrašai. Besiklausyda-
mos savęs, jos bandė atkurti save 
iš praeities, taip plėtodamos nesi-
baigiantį vyksmą. Kompozicijoje 
svarbią reikšmę įgyja ir senovės 
Graikijos poetė Sapfo. Matulevi-
čiūtė rekomponavo XX a. pra-
džios kompozitoriaus Arthuro 
Lourié dainas fortepijonui ir mo-
ters balsui, parašytas pagal Sapfo 
eilėraščius. Antroji Matulevičiūtės 
kūrinio dalis dedikuota lesbiečių 
temai ‒ parašyta pagal rusų grupės 

„t.A.T.u.“ dainą. Įvairios įtakos, po-
žiūrių rakursai tiek Matulevičiūtės 
kompozicijoje, tiek Pranulytės bei 
Sokaitės kūryboje žymi meninin-
kių asmeninį požiūrį, atvirą disku-
siją apie moteriškumą.

Feminizmas turi daug veidų, 
dažnu atveju jis siejamas su neapy-
kanta vyrams ar moterų nuoskau-
domis, praeities traumomis, kurias 
neva bandoma kompensuoti. Ta-
čiau „Nymphology“ projekte fe-
minizmas atliepė pozityviąją pusę: 
moterys dalinosi savo požiūriu, 
drąsiai ir jautriai kalbėjo šia tema, 
atvėrė savo asmeninio gyvenimo 
patirtis. Jos nepateikė atsakymų į 
probleminius klausimus, bet ragino 
nebijoti ir nebėgti nuo feminizmo 
temos. Kvietė diskutuoti ir bandyti 
suprasti, ieškoti atsakymų, taip su-
sidarant savo nuomonę bei pratur-
tinant muzikinę kūrybą.

Temos aktualumas padiktavo pro-
jekto virsmą muzikiniu filmu (re-
žisierius Kristijonas Dirsė, opera-
torius Nojus Drąsutis, vizualizacijų 
dailininkas Simas Gineika, makia-
žas Justės Vaškevičiūtės, garsas 

Deimantė Merkevičiūtė

Marta Finkelštein Monika Kiknadzė

„Nymphology“ akimirka
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Brigita Jurkonytė

Organiškas fluxus estetikos idėjų 
adaptavimas akademinei muzi-
kai yra tapęs itin svarbiu reiškiniu 
kompozitoriaus Gintaro Sodeikos 
kūryboje. Ne veltui ilgametis au-
toriaus kompozicijų interpretato-
rius Petras Geniušas, dalindamasis 
savo bendradarbiavimo su Sodeika 
įspūdžiais, kaip vieną iš bendro 
darbo vaisių pažymi akademinės 
fluxus muzikos plėtojimą Lietuvos 
pianistų repertuare. Jo manymu, 

„fluxus atlikėjas nebūtinai turi ne-
mokėti groti instrumentu...“. Išties, 
fluxus ir akademinės instrumen-
tinės muzikos junginys gali duoti 
įdomių rezultatų. Gintaras Sodeika, 
balandžio mėnesį šventęs 60-metį, 
pandemijos tylos „išvargintai“ publi-
kai pateikė ne tik originalų, vir-
tualioje erdvėje įgyvendintą savo 
kompaktinės plokštelės „Petardos“ 
pristatymo koncertą, bet ir ASMR 
(autonominė sensorinė meridiona-
linė reakcija – neurologinis reiški-
nys, apibūdinamas kaip dilgčiojan-
tis pojūtis, paprastai prasidedantis 
nuo skalpo ir besitęsiantis iki viršu-
tinės kaklo, stuburo dalies, kartais 
lyginamas su lengvu šiurpuliuku) 
pustoniais, paskutinei miego sta-
dijai būdingomis haliucinacijomis 
praturtintą kūrybą. Virtualiame 
koncerte pianistai Geniušas ir Joris 
Sodeika tapo ne tik kompozitoriaus 
kūrybinių opusų atlikėjais, bet ir ly-
giaverčiais kompozicinio proceso 
autoriais. Į renginį įtrauktuose pa-
sisakymuose jie pristatė kitokį po-
žiūrį į atlikėjo koncepciją, glaudų 
kūrėjo ir interpretatoriaus santykį. 

Kompaktinės plokštelės „Petar-
dos“ pristatymo koncertas įvyko 
gegužės 5 d. Sodeikos sukurtame 
youtube kanale. Antrąjį kompozi-
toriaus autorinį albumą (išleido 
VšĮ „Riturnelė“, remia Lietuvos 
kultūros taryba) sudaro pianistų 
Petro Geniušo, Jorio Sodeikos, 
šiuolaikinės muzikos ansamblio 

„Synaesthesis“ (dirigentas Karo-
lis Variakojis), styginių kvartetų 
(Čiurlionio, „Chordos“, „ArtVio“ ir 

„Mettis“) bei violončelininko Povilo 
Jacunsko, kontrabosininko Donato 
Bagursko garso įrašai (garso režisie-
riai Aleksandra ir Vilius Kerai). Iš 
kompaktinėje plokštelėje esančių 
kompozicijų, tokių kaip „Petardos“, 

„Tettigonia perdida“ (arba „DADA 
Concerto grosso“) bei „DRU KA JA 
MU DI“, koncertui buvo pasirink-
tos albumo pavadinimą įprasmi-
nančios fortepijoninės „Petardos“ 
(atliko Geniušas), kurių premjera 
įvyko prieš penketą metų Šv. Kotry-
nos bažnyčioje. Renginio staigmena 
tapo pasaulinė akustinės versijos 

„Hypnopompic“ premjera (įpras-
mino Joris Sodeika). Pastarasis kū-
rinys yra vienas naujausių Sodeikos 

Meditacija ir miego fazės 
Kompozitoriaus Gintaro Sodeikos CD „Petardos“ pristatymo koncertas virtualioje erdvėje

opusų, elektroakustinė „Hypno-
pompic“ versija skambėjo gruo-
džio mėnesį organizacijos „Aktu-
alios muzikos projektai“ rengtame 
virtualiame koncerte (atliko Marta 
Finkelštein). 

Kaip rašė pats kompozitorius, 
„Petras Geniušas pagrojo iš numi-
rusių prikeltą mano kūrinį „Petar-
dos“, nes tik jo dėka šio kūrinio es-
kizas, kurį jis atsitiktinai rado tarp 
mano natų, virto originaliu atviros 
formos konceptu fortepijonui solo“. 
Geniušas išties prisipažino, kad vie-
šėdamas pas kompozitorių Druski-
ninkuose atrado mažą šio kūrinio 
prekompoziciją. Prisėdęs paskam-
binti pirmuosius fragmentus, pia-
nistas sakosi iškart pajutęs perspek-
tyvą plėtoti kompoziciją toliau. 

Virtualiam „Petardų“ atlikimui 
pasirinkta binauralinei terapijai bū-
dinga akustinė erdvė įgavo gilią psi-
chologinę prasmę. Pirmiausia, per 
pandemiją klausytojams iš didžiųjų 

garsams, mintimis persikėliau į 
1969 m. vokiečių kompozitoriaus 
Helmuto Lachenmanno kūrinio 

„Guero“ partitūrą. Manau, sąsaja 
akivaizdi, ją sustiprino fortepijono 
klavišų paviršiumi (nespaudžiant, 
be tikslių garso aukščių) lekiantys 
Geniušo pirštai. Tačiau Sodeikos 
perkusinių garsų derinimas su že-
mame registre komponuotais pasa-
žais atlikėjui siuntė žinutę – kompo-
zitorius ieško originalaus išplėstinių 
technikų panaudojimo būdo, neat-
sisakydamas jau anksčiau pamėgtų 
minimalistinių ritmų, o kartu ne-
nusigręždamas ir nuo savojo kom-
pozicinio braižo. Sąsajos su kitais 
kompozitoriais greitai išsisklaidė 
ir tapo įdomu, kaip kompozicinė 
medžiaga plėtosis toliau. 

Perkusiniai fortepijono garsai 
sukėlė tikrą autonominę sensorinę 
meridionalinę reakciją, įvardijamą 
kaip ASMR. Šios reakcijos siekis 
itin išpopuliarėjo tarp virtualių pro-
jektų kūrėjų, ypač per pandemiją. 
Smegenims perduodami beldimo 
garsai tampa maloniai „kutenantys“ 
ir pereina nuo galvos į nugarą. Efek-
tas išgaunamas klausantis šio kūri-
nio epizodo per ausines. Perkusinių 
ir įprastu būdu išgaunamų fortepi-
jono garsų kombinacija vėliau per-
eina į minimalistinius pasažus su 
nuolat besikaitaliojančiomis ritmi-
nėmis grupėmis. Geniušas tarsi im-
provizuoja, po truputį pereinama 

duris įvairių kontekstų ir formatų 
koncertinėms erdvėms bei atras vis 
kitokį ryšį su kiekvienu šią kompo-
ziciją atliksiančiu pianistu. 

Jorio Sodeikos interpretuotas 
„Hypnopompic“, pasak kompozito-
riaus, įprasmina būseną prieš pabu-
dimą. Pasidomėjus apie šią miego 
fazę medicinos mokslo puslapiuose, 
ją būtų galima įvardyti kaip para-
doksinio miego būseną. Išskirti-
nis fizinis šio miego ciklo bruožas 
tas, kad jo metu užmerktos akys 
juda. Būtent tada mus aplanko 
sapnai – smegenų veikla fazėje 
panaši į nemiegančio žmogaus. 
Kiekvienas žmogus yra patyręs 
jausmą, kai sapnuodamas jaučiasi 
tarsi realybėje, bet negali pabusti ti-
kroje realybėje. Klausantis „Hypno-
pompic“ buvo galima išgirsti visą 
šioje būsenoje patiriamą sapnų eigą. 
Pradžioje lyrišką melodiją lydintys 

koncertinių salių persikėlus į inty-
mią, namuose kuriamą renginių 
stebėjimo erdvę, binauraliniai gar-
sai, išgaunami per tiesioginę mikro-
fonų perduodamą kokybišką garsų 
transliaciją, tiesiog priartina klausy-
toją prie kompozitoriaus muzikos 
ir paties atlikėjo. Kompozicijos pra-
džioje mikrofonai jautriai „sugaudo“ 
net menkiausius garsus – klausantis 
įrašo su ausinėmis, galima aiškiai 
išgirsti virš klaviatūros Geniušo 
judinamų pirštų ir „plazdenamų“ 
plaštakų garsus. Nors tai teatro me-
nui būdingas elementas, budriems 
klausytojams šis tylos fragmentas 
tampa muzika. Atminkite, pasak 
Johno Cage’o, tikra tyla neegzis-
tuoja. Geniušo rankų judesiai tapo 
savotiška muzikine įžanga. Vėliau, 
suskambus perkusiniams klavišų 

prie koloristinių feldmaniškų 
akordų, kaitaliojamų lyg Philipo 
Glasso stiliumi. Skirtingų faktūrų 
ir artikuliacijų fragmentai ir nuo-
latinė jų kaita organiškai jungiasi į 
bendrą visumą. Staiga įvyksta ne-
tikėtas lūžis – kaip tikros petardos 
po klaviatūrą „pabyra“ itin akcen-
tuoti akordai, jie jungiami naujus 
klasterius kuriančiais glissando. Vė-
liau faktūrinė medžiaga veidrodi-
niu būdu grįžta į pirmines pozici-
jas – „Petardos“ užbaigiamos tyloje 

„tebeskambančiais“ pianisto rankų 
judesiais. Tobula trijų dalių forma 
tampa akademinės fortepijoninės 
muzikos atspindžiu, tačiau tai įtiki-
namai susijungia su fluxus nuotai-
kas skleidusia muzikine kompozi-
cijos medžiaga. Esu tikra, ši darniai 
sujungta priemonių įvairovė atvers 

sapnų kodus – ryšį su Skriabino ir 
Satie muzika. Neabejoju, kiekvienas 
klausytojas šioje „miego fazėje“ atras 
vis kitas sąsajas.

Bundant iš šio sapno, pianistas 
klausymo kryptį pasuka kita linkme. 
Staiga prasideda įvairių haliucina-
cijų, nutrūkusių muzikinių minčių 
(kaip nutrūkusių sapnų) ar realybėje 
girdėtų balsų chaosas. Įvyksta muzi-
kinė kulminacija, grįsta minimalis-
tinėmis akordinėmis struktūromis. 
Pamažu atmerkiamos akys, sapnas 
baigiasi – viršutiniame fortepijono 
registre buvusius sapnus išsklaido 
šviesus ir lengvas trelis. Subtilius 
ir net pačius mažiausius nuotaikų 
muzikinius pasikeitimus itin įtaigiai 
perteikė pianistas Joris Sodeika. Jau-
trus „Hypnopompic“ atlikimas man 
leido sapnuoti ir laimingai pabusti. 
Klausantis šio kūrinio norėjosi ir 
kiek ilgiau pamiegoti!

pasažai tarsi atklydo iš gilaus sa-
pno. Mokslininkai mini, kad per-
einant į paradoksinio miego bū-
seną vaizdiniai tampa chaotiški ir 
regime tai, kas „užkoduota“ mūsų 
atmintyje. Pabudę prisimename 
būtent šios fazės sapnus. Atmintyje 
muzikinius „kodus“ kūrė Sodeikos 
muzikinėje medžiagoje girdimos 
sąsajos su kitais kompozitoriais 
ar to laikotarpio, stiliaus dvasia. 
Aukštame registre dėliojami „kos-
miniai“ klasteriai, danguje kren-
tančias žvaigždes primenančios 
dešinės rankos melodijos priminė 
Aleksandro Skriabino kosmosą, jo 
muzikos aidesį. Vienu metu krūp-
telėjau išgirdusi Eriko Satie stiliui 
būdingą lakonišką melodiją, de-
rinamą su „tuštumos“ akordais. 
Sodeikos kūrinys atskleidė mano 

Gintaro Sodeikos autorinio al-
bumo „Petardos“ pristatymo kon-
certas buvo įdomus ir kompo-
zicijomis, ir glaudžiu kūrybiniu 
bendradarbiavimu su atlikėjais. 
Kompozitoriui svarbus klausyto-
jas, bet itin svarbus vaidmuo tenka 
ir atlikėjui. Šis renginys yra tik dar 
vienas įrodymas, kad kūrėjai gali 
profesionaliai adaptuoti fluxus 
idėjas ir akademinėje muzikoje. 
Sodeikos fortepijoniniuose opu-
suose universaliai sujungtos teatri-
nės muzikos išraiškos, šiuolaikinės 
komponavimo technikos ir akade-
minės interpretacinės savybės su-
teikia kūriniams išliekamąją vertę, 
sukelia poreikį juos nuolat atlikti. 
To ir linkiu kompozitoriui Sodeikai 
jubiliejaus proga.  

Gintaras Sodeika

Petras Geniušas Joris Sodeika
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Rūta Vanagaitė

2000 m. liepa. Venecija. Režisūros 
masterclass 

Medžiaga režisierių darbui: Mi-
chailo Bulgakovo  kūriniai

Liepos 19 d.
E. N.: Durna tendencija – ėjimas 

į turtingą teatrą. Turtingas yra ki-
nas. Žiūrovas eina žiūrėti ne kino, 
o kur išleista 80 milijonų. Ir teatras 
bando eiti ta pačia kryptimi. Pete-
ris Steinas pastatė „Faustą“ už 20 
milijonų. Žmonės eina pažiūrėti ne 

„Fausto“, o kam išleista 20 milijonų. 
Gal poniom su briliantais ir gerai 
taip. Tegu jos eina į operą ar dai-
lųjį čiuožimą. 

Tas skurdus teatras man bran-
gus... Lieka žmogus scenoj... Aš 
nuolat susiduriu su problema, kad 
mano režisūra užgožia tą žmogų 
scenoje. Svajoju sugrįžti prie jo. 

Sudėtingai padaryti nesunku. 
Sunku padaryti paprastai.

Gerai, Marcello, rodykit savo 
variantą.

Marcello: Aš esu kūrybinėj kri-
zėj... Aktoriai, kurie su manimi 
dirba, tyčiojasi iš manęs. Jie laukia 
pasiūlymo, o aš jo neturiu.

E. N.: Labai pažįstama situacija. 
Kiekvieną rimtą spektaklį statant 
būna dvi ar trys duobės. Iš tų duo-
bių niekas nepadės išlipti – nei 
šeima, nei draugai, nei mama. Ne-
padės nė maldos. Apsikabini vakare 
pagalvę, o ryte turi eiti ir bandyti 
atkovoti pasitikėjimą. 

Taip bus teatre visą laiką. Susitai-
kykit su tuo. Čia kaip futbole: gina-
tės, ginatės, jus užspaudžia į kampą, 
ir staiga – septyniasdešimt penktą 
minutę jie sublizga. Nėra kito būdo, 
tik toliau dirbti.

Claudio ištrauka. „Šuns širdis“
E. N.: Visada prisiminkit, kad į 

teatrą ateis žmogus, kuris neskaitė 
teksto ir nieko nežino. 

Štai pas jus scenoje žmogus su 
kopėčiom. Kas jis?

Claudio: Teatro darbininkas.
E. N.: Iš kur man žinoti? Atėjo 

žmogus su kopėčiom... Kodėl? Nes 
reikėjo pakeisti lemputę? Režisie-
rius turi išaiškinti aktoriui, ko jis 
atėjo į sceną su kopėčiom. Aktorius 
turi paklausti: o kam aš čia reika-
lingas, ką aš veikiu?

Toliau: tarnaitė. Aš milijonus 
kartų teatre mačiau, kaip tarnaitė 
šveičia veidrodį. Apvagiat save, 
jei nesugalvojat kitų variantų. Nė 
vienas jūsų nerizikuojat. Viskas 21 
laipsnio temperatūros. Tai pats blo-
giausias dalykas.

Nuo pirmos dienos jums sakau: 
nesilaikykit vidurio linijos. Kaip 
gyvenime: vieni žmonės taip tvar-
kingai pragyvena gyvenimą, kad lyg 
ir negyveno. Net vaikams nėra ką 

Eimuntas Nekrošius
Pokalbiai, repeticijos, užrašai (1989–2000)
Pabaiga. Pradži a Nr. 16

papasakoti apie savo gyvenimą, o 
anūkai apskritai užmiršta, kad to-
kie buvo.

Pas jus per geras klimatas. Reikia 
imtis drastiškų priemonių. Teatras 
yra veiksmas, ir, kaip Čechovas sako, 

„ jei scenoje kabo šautuvas, jis turi 
iššauti“.

Margaritos ir Natašos skrydis. 
Trečio varianto paieška

E. N.: Kaip aš pradėčiau šitą 
sceną?

Pradėčiau nuo Šėtono. Ateina Šė-
tonas. Ateina į Margaritos namus 
anksčiau, nei ji grįžta. Ateina ne 
žmogaus pavidalu. Šėtono priekyje 
ateina šuo, ateina kaip prezidento 
apsauginis: atėjęs ištiria patalpą, ar 
nėra trotilo. Žaibišku greičiu ištyrė 
patalpą ir išlėkė.

Čia įvyksta baisus susipjovimas 
su katinu. Pjautynės prasidėjo už-
kulisiuose ir persikėlė į sceną. 
Realūs pjautynių garsai. Ir šuo pa-
pjauna katiną. Tuomet jis atsistoja 
ant dviejų kojų kaip žmogus ir nu-
eina pasikviesti Šėtono.

Ješua ir Piloto susitikimas
E. N.: Jūs įpuolėt į tradicinę religi-

nės scenos stilistiką. Vaizduojama-
sis religinis menas pilnas tokių sim-
bolių. Stacijos ir t.t. Tai nėra blogai, 
bet nėra ir gerai. Jūs aktorių priver-
čiate vaidinti giliąją kančią. 

Tema labai sunki. Ne vienas paty-
ręs meistras yra nusilaužęs sprandą, 
o dar protingesni nesiima šitos 
temos.

Grįžkim prie vakarykščio pokalbio.
Nuo pat vaikystės mums kalama 

ta Kristaus kančia, jo pasiaukojimas. 
Norvegų literatūra duoda vieną 
rakursą, rusų – kitą. Mokyklinėse 
knygutėse Kristus eina pas pieme-
nis, filosofuoja...

Bet Kristus buvo gyvas žmogus, 
mėgstantis bendrauti ir truputį 
keistas. Buvo puikus vyriškis, kaip 
koks Sokratas ar koks kinų filoso-
fas. Tik pasaulį matė kitaip, išėjęs 
iš nustatytų limitų.

Kas jį dogmatizavo? Mirtis. O 
Roma pasinaudojo.

Ir kas vyksta toliau? Ta pati 
dogma. Aktorius, nusifilmavęs Jė-
zaus Kristaus rolėje, buvo pasira-
šęs kontraktą, kad 10 metų niekur 
nesifilmuos.

Ką jūs darot – darot tai, kaip įsi-
vaizduoja jūsų ar mano motina. Gy-
vieji paveikslai. Bet nėra žingsnio 
į priekį. Yra Salvadoras Dali, Goja, 
Mantzu. Mano motinai nepatiktų 
tai, kas iškreipia religinę dogmą, jai 
tai atrodytų ne menas.

Aš norėčiau paprasto sceninio 
stebuklo. Noriu šviežio oro gūsio. 
Mes turim gerbti tradiciją: tiek mi-
lijardų, kurie jau po žeme, tikėjo... 
Kiek karų įvyko... Niekas pasauliui 
neatnešė daugiau kraujo nei susi-
dūrimai dėl tikėjimo. Kiek žmonių 

žuvo dėl Kristaus? Kiek pastatyta 
architektūros šedevrų. Kiek sukurta 
knygų, muzikos... Kiekvieną dieną 
šitas vardas žmonių lūpose.

Jeigu neįsižeisit, mes pabandysim 
keletą šios scenos variantų.

...Į bausmės vietą renkasi mi-
nia. Ateina Pilotas. Užlipa laiptais 
į Erodo rūmų balkoną. Užlipa ve-
damas įpratimo. Ir bijo nulipti atgal. 
Jis juk senas. Jis kaip šuo – užlipt 
užlipo, o atgal bijo. Arba kaip arklys.

Pilotas iškeikė Jeruzalę, išdėjo 
į šuns dienas. Dabar, nuo laiptų, 
jis imtų šaukti visus: karius, sar-
gybinius, ligonius. Ir niekas neat-
eitų. Jis keiktų Jeruzalę toliau... Ir 
kada nieko neprisišauktų, suriktų: 

„Įveskite kaltinamąjį!“ Pilotas visas 
šlapias nuo prakaito, drebantis iš 
nuovargio.

Ir Ješua ateitų – kaip darbininkas, 
kitais laiptais. Ir paklaustų: „Tai tu 
norėjai sudeginti Jeruzalę?“

Eimuntas Nekrošius apie savo 
profesiją (be datos)

Aš žinau, kaip statomi blogi spek-
takliai. O kaip statomi geri – ne-
žinau. Kai pradedi dirbti, tai arba 
gimsta kažkas, arba ne. Čia kaip 
muzikoj: jauti, kad taip turi būti. 
Mocartiškas pradas. Tą mačiau 
Robero Lepažo spektaklyje. Mo-
cartas net pats nežino, ką jis darė 
gerai, ką blogai.

Didžiausia bėda, kad informa-
cijos perteikimas pasidarė toks 
greitas. Tai ne vien tik teatro, o 
visų menų bėda. Menas imamas 
vartoti, jis tampa preke... Kad kaž-
kas atsisėstų ir imtų skaityti Hugo 

„Vargdienius“ ar „Karą ir taiką“, ar 
„Odisėją“ – reta. Nerasi tokio stu-
dento. Nieko gero. Man tas „greit 

pažiūrėjau, greit užmiršau“ nepa-
tinka. Aš pats einu į tą kompromisą. 
Jau ir aš laiškų nerašau... Praran-
dame sielą. Didžiausias progresas 
yra regresas.

Jeigu mane įtraukia kas, laikas 
netenka reikšmės. Labai pavydžiu 
kitiems menams. Jie išlieka. Kai 
kalbi su rašytoju, jauti, jog jam 
svarbu, kad jo kūrinys liks. Aišku, 
jei parašai šlamštą, tai lieka kaip 
akmuo po kaklu. O teatre nieko 
nelieka. Naujo spektaklio nepa-
darei – ir nieko nėra. O gal teatras 
persiduoda kažkaip kitaip, nueina į 
kokį genetinį archyvą? Gal geri da-
lykai nedingsta, sužadina kažkieno 
vaizduotę? Čia toks paguodos žodis 
sau. Man visai nepikta, kai kiti re-
žisieriai vagia mano scenas. Puiku, 
jei mano padarytas darbas jiems 
sukelia mintį, ir jie padaro kažkiek 
kitaip.

Ar aš jaučiu bėgantį laiką? Visi 
mes jaučiam, kad esi nebe tas, kas 
buvai. Visada ieškosi priežasčių, 
kas tau trukdo. Nepriskirsi kaltės 
savo anatomijai. Nėra pavyzdžių, 
kas pajėgtų nesenti. Čia kaip mo-
teris: ji gali gimdyti iki tam tikro 
laiko, taip ir kurti gali iki tam tikro 
laiko. Krykštauti gali iki tam tikro 
amžiaus. 

Mes dukart būname jauni: vai-
kystėj ir senatvėj. Antroji jaunystė 
nelaiminga. Jauni žmonės žiūri 
į senius, kurie jiems dėsto teatro 
teorijas...

...Kada prasideda teatras? Bet 
kada atitraukus užuolaidas. Kodėl? 
Nežinau. Mistika... Pradeda šešėliai 
gyventi. Atsiranda kiti kvapai...

...Į kiekvieną spektaklį atsivežu 
daiktų iš Šiluvos, iš savo kaimo. 
Jie gyveno iki manęs, paskui su 

manimi. Žmogaus gyvenimas yra 
niekas prieš daikto gyvenimą. Kiek 
kartųũ sudėjo savo sugebėjimus į 
daiktą... Kada scenoje sukaltas 
teatrinis daiktas, man neįdomu. 
Visada norėdavau autentiško, kad 
ir detalės. Teatro dirbtuvės man 
jau nebereikalingos. Netikri daiktai, 
netikri jausmai. Tikri daiktai pririša 
prie žemės ir vaidyba nebėra vien 
tik oro judinimas...

R. V.: O jei tau dabar būtų aštuo-
niolika? Eitum į režisūrą?

E. N.: Neičiau.
R. V:. Kodėl?
E. N.: Per vieša profesija. Kiekvieną 

dieną laikai egzaminą prieš 30 akių. 
Kūryba turi būti intymus dalykas. 
Tas pareigos jausmas kiekvieną 
dieną... Kartais nesinori kojų vilkti. 
Dirbtinai eini, dirbtinai atsiverti 
knygą, dirbtinai sakai aktoriams 
pirmus žodžius.

Čia kaip ėjimas į šachtą. Ant 
šalmo prožektorius, sėdi į liftą ir ne 
kyli, o leidiesi žemyn anglių kasti. 
Kiti meluoja: repeticija – mano 
meilė. Nėra taip. Būna keletas lai-
mingų akimirkų. Gal dėl jų?

Aš prisimenu visus savo senus 
spektaklius. Gyvenimo gabalas į 
juos įdėtas. Ir joks spektaklis ne-
tampa man iki galo svetimas.

Aš negalėčiau mokyti jaunų žmo-
nių. Kuo daugiau dirbu, tuo dau-
giau klausimų. Negalėčiau turėti 
teorijos... Kodėl taip? Kodėl kitaip? 
Amžiaus reikalas, kad kuo toliau, 
tuo neaiškiau? Gal kažkam aiškėja. 
Man ne.

R. V.: Tai tada gyventi vis įdo-
miau? Koks tavo dažniausias žo-
dis kalbant su aktoriais?

E. N.: Galbūt.

Eimuntas Nekrošius A. Al eksan dr av ičiaus  nuotr .
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kartais ir paties Don Kichoto žo-
džius šnabždantį Servantesą (Vai-
das Vilius). Kinas ir teatras mezga 
darnią, lyg savaime suprantamą 
draugystę. Kamera nekonkuruoja 
dėl žiūrovo žvilgsnio, o scena pati 
keletą kartų mandagiai užleidžia 
jai vietą – ši puikiai parodo, kaip 
Don Kichotui ir Sančai Pansai se-
kasi anapusybėje. 

Per spektaklį tiek žiūrovą, tiek 
Don Kichotą persekioja primini-
mas, kad tai tik fikcija: pasitinkanti 
spektaklio iškaba, pranešėjos balsas 
apie spektaklio pradžią, pertrauką 
ir perstumdomas dekoracijas, net 
paties Servanteso anksčiau negu 

Don Kichoto lūpomis skambantys 
žodžiai, į riterio rankas patenkanti 
knyga, kurioje – tik ką nutikę įvy-
kiai. Knygoje Don Kichotui tei-
giama, kad jis beprotis (smuklė 
nėra pilis, o pasileidusios mergi-
nos nėra damos), o scenoje jis su-
siduria su dar nuožmesne realybe – 
jis netikras. Jis – fiktyvus, sukurtas 
kaip parodija, šią akimirką egzis-
tuojantis, nes yra rašomas. Tačiau 
pagainiojęs Servantesą ir paskaitęs 
savo žodžių, Don Kichotas keliauja 
toliau. Jo tikėjimas kilnumu nepa-
laužiamas, o kartu ir užkrečiamas: 
nors ir puolama tikrovės, scenoje 
vykstančios istorijos magija traukia. 

Greta Vilnelė

Su šiuolaikinio šokio choreografe ir 
šokėja Erika Vizbaraite-Vaičiuliene 
kalbėjomės apie dokumentinius tyri-
nėjimus ir meno prasmę. 2021 m. ji 
tapo „Auksinio scenos kryžiaus“ lau-
reate už tiriamąjį šiuolaikinio šokio 
spektaklį „Apnea“ (2020). 2020 m. su-
kūrė šokio filmą „MA 108“, pristatytą 
festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“.

Ką žiūrovai patiria Jūsų 
spektakliuose?

Nemanau, kad visi į mano spek-
taklius reaguoja taip pat. Kiek su-
sirenka skirtingų žmonių, tiek ir 
būna skirtingų patirčių bei nuomo-
nių. Man atrodo, kad tiek kūrėjas, 
tiek žiūrovas turi asmeninę patirtį, 
kurią išgyvena per kūrinį, todėl tie 
išgyvenimai įvairūs. Tikiuosi, mano 
kūriniai užduoda klausimus, atkrei-
pia į ką nors dėmesį, kad žiūrovas 
išėjęs galėtų tai apmąstyti, pamatyti 
grožį. Asmeninių patirčių dalini-
musi savo kūriniuose siekiu, kad 
tai paliestų žiūrovą, keistų visuo-
menę. Man svarbiausias dalykas, 
kad žiūrovai atrastų grožį tame, ką 
išgyvena.

Ką jaučiate, kai ilgam pany-
rate po vandeniu? Šią patirtį 
pritaikėte šokio spektaklyje 

„Apnea“.
Tam, kad galėčiau panirti labai 

giliai, netrumpai treniravausi, tai 
buvo ilgas procesas. Man jis buvo 
sudėtingas, nes anksčiau bijojau gy-
lio, nebuvau susidraugavusi su van-
deniu. Pirmiausia reikėjo nugalėti 
vandens, gylio baimę, buvo sunku 
priprasti prie slėgio skirtumų, de-
guonies trūkumo. Be visų šių fizinių 
dalykų, vienas svarbiausių tikslų 
buvo nuraminti mintis. Visa tai, 

Arčiau žmogaus
Pokalbis su Erika Vizbaraite

kas vėliau pasirodė scenoje, – ilgo 
proceso rezultatas, kol ilgai nekvė-
puodama po vandeniu galėjau pa-
sitikėti savo kūnu, protu, komanda, 
su kuria dirbau, atsiduoti situaci-
jai. Daugybė nuostabių patyrimų 
ir įkvėpimų kūrybai atrasta nekvė-
puojant po vandeniu.

Kokias žmogaus gyvenimo bū-
senas tai primena?

Priminti man tai nieko negalėjo, 
nes nieko panašaus nebuvau paty-
rusi, bet vieną kartą išnirusi pasi-
dalinau su kolegomis, kad tikriau-
siai taip jaučiasi kūdikis motinos 
įsčiose. Aš neatsimenu, ar tikrai 
taip jaučiausi, kai buvau mamos 
pilve, bet peršasi tokia išvada, nes 
vaisius irgi nekvėpuoja, plūduriuoja, 
nieko negalvoja. Labiausiai iš šitos 
patirties įsiminė nesuvokiamas 
saugumo, ramybės jausmas. Nors 
tai visai nelogiška, nes tokiame gy-
lyje nei saugu, nei ramu turėtų būti. 
Tokia būsena, kai apsupa ramybė, 
saugumas ir jaukumas, man asoci-
javosi su laikotarpiu, kai dar esame 
embrionai.

Kokie žmonės Jums atrodo 
tarsi savanoriškai panirę į 
dirbtinį nekvėpavimą?

Per savo šokio tyrimą nagrinė-
jau apnėjos fenomeną keturiomis 
formomis: miego, mirties, van-
dens ir sausumos, kurioje turime 
deguonies, bet vyksta kvėpavimo 
sulaikymai, susiję su psichologi-
niais aspektais – įtampomis, pa-
nikos priepuoliais. Kai gilinausi į 
miego apnėją, tapome partneriais 
su miego laboratorija, atlikome 
šio sutrikimo tyrimą. Filosofiškai 
buvo prisiliesta ir prie dar vienos 
apnėjos formos, kai prieš gimda-
mas kūdikis yra motinos įsčiose ir 
dar nekvėpuoja, arba kai mirštame 

ir jau nebekvėpuojame. Tie žmonės, 
kurie patiria vandens apnėją nar-
dydami gilumose be įrangos, man 
panašiausi į jogus – nardymas yra jų 
gyvenimo filosofija. Esu tikra, kad 
panėrę jie kone medituoja. Sausu-
moje žmonės, patiriantys apnėją, 
turbūt išgyvena sunkius etapus ir 
juos fiziškai spazmuoja iš vidaus, 
todėl ir sulaiko kvėpavimą. Miegant 
apnėja patiriama dėl visokių medi-
cininių priežasčių, iš jos galima ir 
nebepabusti. Viską išbandžiau savo 
kailiu ir tai, ką išmokau, sužinojau, 
patyriau, sudėjau į spektaklį, tad iš-
ėjo tiriamasis darbas.

Urbanistiniai kraštovaizdžiai 
ar gamtos panoramos labiau 
žadina kūrybinį mąstymą ir 
kodėl?

Po spektaklio „Apnea“ kūriau 
darbą gamtoje, jis vadinosi „MA 108“, 
tyrinėjau vienatvės temą. Nors tas 
darbas buvo susijęs su gamta, grožį 
galiu pamatyti ir betoninėje sienoje, ir 
medžiuose. Man, kaip žmogui ir kū-
rėjai, labai svarbu įžvelgti grožį, kur jo 
net nėra. Kurdama visada stengiuosi 
ieškoti kitos perspektyvos, rasti pu-
siau pilną stiklinę vietoj pusiau tuš-
čios ir atvirkščiai. Dabar noriu kurti 
žiūrovams kuo suprantamiau, be itin 
gilių minčių, kad mano kūryba būtų 
kuo arčiau žmogaus.

Kokias taisykles ir jų ribas pa-
traukliausia tyrinėti? 

Man įdomiausia tyrinėti ribines 
situacijas. Ne kartą pati esu tokių 
patyrusi. Keletą metų užsiėmiau al-
pinizmu, nardymas taip pat sukelia 
įvairiausių pavojingų situacijų. Man 
atrodo, kad nugalėjus baimę ribos 
prasiplečia iki begalybės.

Kaip Jūsų kūryboje atsi-
rado polinkis į dokumentinį 

tyrimą? Kaip tyrimo formatas 
sąveikauja su choreografija?

Dokumentika mane žavi tuo, 
kad nereikia prikurti  – visa 
tai realu. Ruošiuosi ir toliau taip 
dirbti: susitikti su žmonėmis, iš-
klausyti jų asmenines istorijas. Man, 
kaip kūrėjai, svarbu išgirsti ir tą me-
džiagą pateikti taip, kad klausimai 
būtų aktualūs kuo platesnei audi-
torijai. Todėl manau, kad menas 
dviprasmiškas – glumina ir kartu 
apdovanoja. Iškeldamas skaudulius, 
menas skatina suvokti tam tikrus 
dalykus. Dėl jo tiek žiūrovas, tiek 
kūrėjas gali keistis, tobulėti. Tikiu 
dokumentiniu tyrimu, nes manau, 
kad čia mažiau melo. 

Choreografo tikslas – doku-
mentinę medžiagą priartinti prie 
žiūrovo suvokimo, kūno reakcijų. 
Žmogaus kūnas pajaučia judesį tiek 
fiziškai, tiek psichologiškai. Didysis 
darbas yra parinkti tinkamą judesį, 
kuris žiūrovo kūne sukeltų kokią 
nors asociaciją.

Kurdama choreografiją daž-
niau pasitelkiate asociatyvų 
kūno judesį kaip klasikiniame 
balete ar bandote kuo tiksliau 
perteikti jausmą?

Kadangi esu baigusi baleto mo-
kyklą ir pusę gyvenimo jį šokusi, 

puikiai žinau skirtumą tarp šių šo-
kio sričių. Turiu klasikinio baleto 
pagrindus, ten tikrai yra tvirtų, 
pamatinių dalykų, bet kurdama 
šiuolaikinio šokio spektaklius ne-
naudoju išankstinių struktūrų, ne-
silaikau kažkokių taisyklių. Kūri-
niai gimsta chaotiškai, instinktyviai. 
Pirminis instinktas – intuicija. Vė-
liau prisideda struktūros, technikos, 
logiški sprendimai. Manau, kartais 
temai atskleisti sudėtingos choreo-
grafijos net nereikia, pakanka jude-
sio, gesto ar veiksmo.

Kas skiria Lietuvos ir užsienio 
šiuolaikinio šokio kūrėjus ir 
atlikėjus? 

Lietuvoje šiuolaikinis šokis yra 
gana jaunas, jam vos dvidešimt 
metų. Palyginti su Vakarų šalimis, 
esame dar paaugliai. Bet aš labai 
džiaugiuosi Lietuvos šiuolaiki-
nio šokio kūrėjais, jie tikrai labai 
smalsūs, kūrybingi. Kai kurie dar-
bai, pasirodantys festivaliuose, ne 
ką prastesni už užsienio spektaklius. 
Žinoma, mes turime savo lietuvišką 
tapatybę, tam tikrą braižą ir, manau, 
tai verta išsaugoti, išlaikyti auten-
tiškumą, nesusiniveliuoti su visu 
pasauliu.

Ačiū už pokalbį.

Don Kichoto žvilgsniu
Atkelta iš  1  psl .

Adomo Juškos „Don Kichotas“ – 
tai kvėpuojantis, įvairiaspalvis spek-
taklis, perteikiantis absurdiškus ir 
juokingus Don Kichoto ir Sančos 
Pansos dialogus, bet nepamirš-
tantis liūdesio, nepasiekiamos ri-
terio meilės, ginklanešio sielvarto 
dėl savo riterio žūties. Tai puikiai 
scenai pritaikyta, rodos, nepasta-
toma įtikėjusio svajotojo istorija. 
Šiame spektaklyje Juškos režisūra 
nestokoja kūrybingumo bei kine-
matografiško žvilgsnio, yra jautri 
detalėms, žaisminga. Palikus žiū-
rovų salę pagaliau buvo sotu, tad 
galima vietą užleisti daug malo-
nesnei problemai – norui pakartoti.

Erika Vizbaraitė šokio filme „MA 108“

Aušra Pukelytė, Aleksas Kazanavičius ir Arūnas Sakalauskas spektaklyje
„Don Kichotas“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Vasario 20 d.
Pavasaris Lietuvos šokiui prasi-

dėjo baigiantis žiemai – Stanisławo 
Moniuszkos Didžiajame teatre 
Poznanėje įvyko nuotolinė šokio 
spektaklių triptiko BER premjera. 
R raidė šiame akronimu tapusiame 
pavadinime reiškia Martyno Rimei-
kio kūrinį „Akli žodžiai“, pastatytą 
pagal Steve’o Reicho, Lawrence’o 
Englisho ir Meredith Monk muziką. 
Tai reikšmingas Lietuvos choreo-
grafijos žengimo į tarptautinę sceną 
įvykis – esame įpratę prie kviestinių 
choreografų, kurie formuoja mūsų 
šokio kultūrą, bet jau senokai mūsų 
choreografai turėjo galimybę kurti 
su kitos šalies baleto trupe. 

Asketiškas monochrominis spek-
taklis vien šviesomis ženklinamoje 
erdvėje artimas choreografo stiliui, 
kuris susiformavo jo ankstyvuo-
siuose darbuose ir išsiskleidė „Pro-
cese“ ir „Eglėje žalčių karalienėje“. 
Judesių ir jų derinių pobūdį lemia 
muzika – sukurtas darnus garso-
vaizdis, patrauklus asociacijomis, 
savita ritmų ir abstrahuotų nuo-
taikų kaita be sutirštintų emocijų 
ir perteklinės vaidybos – šokėjui 
tiesiog ištirpstant garse ir judesyje. 
Kostiumus Rimeikis sukūrė kartu 
su Karolina Grzeszczuk, choreo-
grafo asistentės buvo Julija Stanke-
vičiūtė ir Evgeniia Meissner. Nuo-
tolinė premjera suteikė galimybių 
stebėti šokėjus artimesniais planais, 
tačiau trukdė suvokti bendrus er-
dvinius choreografų sprendimus, 
detalės ir visumos santykį – ne tik 
Rimeikio, bet ir Lietuvoje pažįstamo 
Giedriaus Kuprevičiaus baleto „Čiur-
lionis“ choreografo Roberto Bonda-
ros (B) bei pasauline šiuolaikinės 
choreografijos žvaigžde tituluojamo 
Alexanderio Ekmano (E) kūriniuose.

Balandžio 23 d.
Vos atlaisvinus karantino varžtus 

pirmieji į sceną įsiveržė Lietuvos 
baleto artistai, pusę metų kasdien 
triūsę su savo veidrodiniais atvaiz-
dais repeticijų salėse ir namuose. 
Paskutinis „gyvas“ spektaklis pra-
ėjusių metų lapkričio 6 d. – Mauro 
Bigonzetti „Piaf “ – tada nuskam-
bėjo kaip graudus atsisveikinimas 
nežinia kuriam laikui. Sugrįžimas 
į sceną po 168 dienų jaudino ne 
mažiau – šį kartą su gyvu orkes-
tru scenos gilumoje ir penkiais 
dirigentais, su klasikinio ir šiuo-
laikinio repertuaro divertismentu 

„Baleto gala. Nepapasakotos istori-
jos“, kuris prasidėjo iš visų artistų 
ir žiūrovų COVID-19 negailestingai 
pavogtų Kalėdų nuotaika – Piotro 
Čaikovskio „Spragtuko“ ištrauka, 
kurią atliko Marija Kastorina, Ignas 
Armalis, Greta Gylytė, Laimis Ros-
lekas ir merginų-snaigių kordebale-
tas. Jaudinančiame koncerte buvo 
ir debiutų – duete iš „Romeo ir 

Džuljetos“ Džuljetą pirmą kartą 
šoko Julija Stankevičiūtė, „Kor-
saro“ fragmente Konradą, o „Don 
Kichoto“ fragmente Bazilį – Jonas 
Laucius, Bolero Espadą – Zsoltas 
Kovácsas, Grand pas variaciją – Ka-
rolina Matačinaitė.

Balandžio 29 d.
Klaipėdos valstybinio muziki-

nio teatro trupė žeria staigmeną 
po staigmenos ir neketina sustoti. 
Dar praėjusių metų lapkričio pabai-
goje buvo nufilmuota baleto „Faus-
tas“, kurį pastatė Robertas Bondara, 
premjera (įrašas transliuotas sau-
sio pradžioje), o baigiantis balan-
džiui, pusmečiui praėjus po pir-
mojo „Dėmesio! Baletas“ projekto, 
įvyko antrasis choreografinių kū-
rinių pristatymas, rodantis artistų 
kūrybines ambicijas ir meninį alkį. 
Koncertas rodytas Žvejų rūmuose, 
tačiau stebėti jį, pavėluotai prisijun-
gus, teko nuotoliniu būdu (įrašas ir 
dabar pasiekiamas jutube). Judrios 

pajėgi šokėjų trupė, kuriai etiketė 
„baletas“, viena vertus, per didelė, 
kita vertus – per ankšta. Nemažą 
trupės dalį sudaro prieš pusantrų 
metų į Klaipėdą atvykę ukrainiečių 
šokėjai, kurie prisijungė prie sen-
buvių; koncerte buvo įdomu pama-
tyti ir naujas šokėjas iš baleto aplin-
kos – buvusią LNOBT solistę Grytę 
Dirmaitę ir pernai M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto skyrių bai-
gusią Kseniją Jermakovą.

Gegužės 5 d.
Vienas pirmųjų projektų, į šo-

kio maršrutą grąžinusių „Menų 
spaustuvės“ Juodąją salę, – Vik-
torijos Bobinaitės spektaklis „De-
rybos“, sukurtas kartu su šokė-
jais Julija Stankevičiūte ir Luku 
Karveliu. Kaip neretai atsitinka 
šiuolaikiniame šokyje, kūrinio 
pavadinimas ir aprašymuose de-
klaruojamos idėjos pasiklydo tarp 
kalno padėvėtų drabužių, suverstų 
salės kairiajame kampe. Feisbuko 

meninės įtampos – nepaisant akty-
vių, mąslias būsenas transliuojan-
čių judesių, universalesnis, jausmus 
atveriantis ryšys tarp to, kas nebe-
gyva, nebereikalinga, išmesta, ir to, 
kas gyva, kam visa tai rūpi, mezgėsi 
sunkiai. Tik pasirodymo pabaigoje 
išryškėjo keli jautrūs, šokėjų artisti-
nio potencialo verti choreografiniai 
duetiniai sprendimai, kurių tikrai 
vertėjo palaukti tas keliasdešimt 
minučių.  

Gegužės 8 d.
Bobinaitės „Derybose“ prie 

vieno stalo kartu su nebereika-
lingų apdarų krūva sėdo baleto ar-
tistė ir šiuolaikinio šokio meninin-
kas – įdomus sprendimas, turintis 
galimybių ir toliau būti plėtojamas 
(nors taip jau ne kartą yra buvę, taip 
pat ir Lietuvos šiuolaikinio šokio 
istorijoje). Vis dėlto nebuvo galima 
nepastabėti tam tikros nesantaikos, 
juntamos tarp dviejų Lietuvos šokio 
kultūros bendruomenių – baleto ir 
šiuolaikinio šokio, kuri prasiveržė 
feisbuko įrašuose. Taikos balandį 
paleido Lietuvos nacionalinis ope-
ros ir baleto teatras, priminęs, kad 
išraiškos (taigi ir šiuolaikinio) šo-
kio pradininkei Lietuvoje Danutei 
Nasvytytei gegužės 8 d. būtų sukakę 
105 metai. LNOBT suorganizuotas 
pokalbis su choreografe, Kauno 
šokio teatro „Aura“ meno vadove 
Birute Letukaite atskleidė įdomių 
detalių apie XX a. paskutinių de-
šimtmečių Lietuvos alternatyviąją 
šokio kultūrą, nukėlė į praeitį, kai 
patys menininkai ieškojo kontaktų 
vieni su kitais: baleto artistė Alio-
dija Ruzgaitė konspektavo Nasvy-
tytės skaitomas paskaitas apie šokį, 
o Nasvytytė rodė savo šokio prin-
cipus baleto artistams. Nasvytytės 
studijoje mokėsi ne tik Kira Dau-
jotaitė (1921–2013), kurios dau-
gelį metų vadovautoje „Sonatoje“ 
Kaune buvo puoselėjami pirmta-
kės pasėti šiuolaikinio šokio daigai, 
bet ir tie, kurie labai daug nusipelnė 
Lietuvos baletui: „deimančiukų ieš-
kotoja“ baleto istoriko Žilvino Dau-
tarto pavadinta Lidija Motiejūnaitė 
(1924–2008) ir choreografas, vienas 
iš Lietuvos baleto trupės vadovų 
Vytautas Grivickas (1925–1990). 

Susitikimas su Letukaite paska-
tino prisiminti ir pirmąją asmeninę 
pažintį su kitokiu šokiu – tai įvyko 
dar 1981-aisiais, žiūrint Lietuvos 
televizijoje sukurtą anuomet po-
puliarų penkių serijų filmą „Rau-
donmedžio rojus“ pagal Vytauto 
Sirijos Giros romaną. Filme greta 
Valentino Masalskio-Karolio Tu-
leikio ypač ryškų Anitos vaidmenį 
sukūrė Jūratė Onaitytė. Aktorė pri-
siminė, kad Anitos šokį, kurį ji at-
lieka susirinkusių pobūvio dalyvių 
prašymu, pastatė Kira Daujotaitė, 
tačiau jos pavardė titruose nėra 
paminėta. Rašytojo duktė Danutė 
Sirijos Giraitė pasakojo, kad rašy-
tojas pažinojo choreografę, tad gal 

ir Anitos personažas sukurtas šią 
pažintį prisiminus? 

Gegužės 19 d.
Spektaklis-susitikimas „Šokis 

objektui ir vaikui“ subūrė jauno-
sios kartos skirtingų sričių me-
nininkus, panūdusius pasidalinti 
mintimis, kaip rašoma skrajutėje, 

„apie santykį su vaiko idėja, santykį 
su šokiu, santykį su kūrybiniu pro-
cesu“. Tai labiau projektas, tyrimas, 
todėl suprantama, kad jame nesie-
kiama nuoseklumo – nei stilistinio, 
nei žanrinio ar kokio nors kito. Vis 
dėlto tai kūrinys, su kuriuo lieki už-
darytas valandą su trupučiu, todėl 
norėtųsi labiau artikuliuotos jo dra-
maturginės ir režisūrinės struktū-
ros. Neapmąstytos atskirų scenų 
jungtys, netolygūs ir patys epi-
zodai: kai kurie nuvilia kažkokiu 
seklumu, kuris, atskirai paėmus, 
irgi savaip sujaudina. Atvirai butafo-
riniai virš sceninės aikštelės kabantys 
objektai – šaukštelis, akiniai ir kt. – 
ir patį spektaklį pripildo butaforiš-
kumo, nors veikėjai vadinasi savo 
vardais ir pasakoja (atrodo) savo is-
torijas. Tačiau ne visada sudomina, 
įtikina, sujaudina – nors savo pažei-
džiamumo neslepia ir sugeba suža-
dinti empatiją. Spektakliui pasibai-
gus vienas kitas epizodas vis iškyla 
atmintyje, kelia klausimus, skatina 
galvoti apie tuos jaunus kūrėjus ne 
kaip apie aktorius, bet kaip apie 
žmones, atspindinčius savo kartos 
savijautą ir savivoką. Kompozitorės 
Agnės Matulevičiūtės čia ir dabar 
maišoma muzika spektakliui tinka – 
kompozitorė kartais ir padainuoja, 
dažniausiai angliškai, ir vėl galvoji 
apie tuos jaunus žmones, kurie 
tardami svetimus žodžius kažko-
dėl jaučiasi tvirčiau ir rimčiau. Dra-
maturgės Birutės Kapustinskaitės 
pastebėjimai tikriausiai bus įdomūs 
jaunoms mamoms, kurios apie savo 
kūdikius galėtų papasakoti nemažai 
panašių atsitikimų. Pauliaus Mar-
kevičiaus vaidyba temperamen-
tinga, organiška, atskleidžia tas 
aktoriaus savybes, kurių nepatirsi 
susitikus ir mandagiai pasisveiki-
nus – kažkodėl labiau įsimena ne 
filmuota jo kelionė į spektaklį su 
įsivaizduojamu vaiku, bet keiksmai, 
riksmai, aktyvūs judesiai, kuriantys 
kažkokį asmenybės kevalą. Tačiau 
įsimena, paliečia, priverčia suklusti 
trumpas jo ir Aldonos Vilutytės 
(sūnaus ir mamos) dialogas – be-
veik pašnibždomis, nudelbus akis; 
tas nerangus nuoširdumas dabar 
scenoje gana retas, bet tikriausiai 
dar liko žmonių, kurie pirmiau-
sia dėl jo eina į teatrą. Šio nuošir-
dumo daug buvo ramiuose Viluty-
tės žodžiuose, kuriais lengviausia 
patikėti. Dramatiškai, beveik apo-
kaliptiškai atrodė idėjos autorės ir 
choreografės Gretos Grinevičiūtės 
atsiprašymo šokis dėl vaikų, kurių 
nebus, – tėvams, kaimynams, mo-
kyklai, Lietuvai. 

Šokio dienoraščiai
2021 m. pavasaris

kameros, artėjantys ir tolstantys pla-
nai, suteikdami reginiui papildomos 
dinamikos, galbūt kam nors padėjo, 
tačiau tikriausiai šiek tiek klaidino 
ir vertė apgailestauti, kad gyvas pa-
sirodymas liko nepatirtas. Nors kū-
rinių meninė kokybė įvairi, visuma 
įdomiai sujungta tiek režisūrinėmis, 
tiek choreografinėmis, tiek vaizdinė-
mis bei šviesos priemonėmis. 

Kūrėjų ir atlikėjų vardai tikriau-
siai taps vis žinomesni, svarbiausia, 
kad pasirodymas po pasirodymo 
vis akivaizdžiau, kokia tai įdomi ir 

paskyroje Vilniaus atliekų sistemos 
administratorius pasigyrė bendra-
darbiavimu su menininkais, ir šis 
faktas tikrai džiugintų, jei ne akis 
badanti netvarka tose Vilniaus sce-
nose, kurios veikėjai – ne artistai, 
bet konteineriai su VASA ženklu 
(nedera kištis į meninius sumany-
mus, bet nufilmuoti tų perpildytų 
ar išdrabstytų konteinerių vaizdai 
gal būtų paveikesni, nors jais VASA 
kažin ar būtų pasidalinusi). Besaikį 
vartojimą iliustruojanti krūva ir 
du šokėjų kūnai ilgokai nesukūrė 

Scena iš šokio spektaklio „Akli žodžiai“ M. Zak rze wski o  nu otr .

Marija Kastorina ir Ignas Armalis divertismente „Baleto gala. Nepapasakotos 
istorijos“ M. A le k so s  nu ot r.
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D a i l ė

Emilija Vanagaitė

Parodos pavadinimas nurodo į kon-
krečią praktiką, paplitusią Pietų Eu-
ropos šalyse, siestą – vidurdienio 
pertrauką, saldų popietinį miegą. 
Užėjus į parodą ir apima šioks toks 
tingulys, noras vilkti kojas žeme, 
be pernelyg gilių minčių paspok-
soti į kūrinius, užsukti į galerijos 
balkoną paganyti akių į pavasario 
saulę. Neseniai toji saulė priminė 
apie būseną, kai po ja pernelyg ilgai 
užsisėdėjus mintys pradeda tirpti, 
galva ištuštėja, sugeri kaitrą, šiek 
tiek kęsdama, tačiau ir dėkinga. 
Saulės šviesos daug ir Lino Jusio-
nio kūriniuose, tik kyla klausimas, 
ar tapytojas siekė tokio smegenų 
nutirpimo, kokį žada saulėkaita.

Pristatymuose mėgstama užsi-
minti, jog tapytojas dargi ir buvęs 
filosofijos studentas, pavyzdžiui, 
galerijos puslapyje rašoma, kad jis 
kūriniuose siekia „ne tik tapybiškai, 
bet ir filosofiškai suprasti objektus 
ir vaizdais projektuojamas idėjas“. 
Tuomet slampinėjimas po parodą 
transformuojasi į reikalavimą žiū-
rovui įsidarbinti siekiant suvokti 
kūrėjo užmojus. Taip tapytojo įvaiz-
dis ima veikti suvokimą. Nors kū-
riniai, sukonstruoti iš minimalių 
elementų, anksčiau išties įdarbin-
davo žiūrovo vaizduotę, jų kiekis 
(bei darbų kainos) labiau kviečia 
galvoti apie kūrinių populiarumą 
ir perkamumą. Menininkas įvardi-
jamas kaip „įsitvirtinęs“, jo tapyba 
nėra nepatogi, puikiai veikia ir be 
konteksto, savotiškai net meditatyvi, 

Saulės smūgis
Lino Jusionio paroda „Siesta“ galerijoje „Vartai“

grubiai tariant, Jusionis įgauna in-
terjerinio tapytojo aspektų. Šioje 
parodoje dar labiau jaučiasi gilesnės 
minties atmetimas ir pasidavimas 
grynam estetiniam malonumui. 

Jusionis dažniausiai dengia toly-
gius nuasmenintus dažo plotus, ta-
čiau kai kur kūriniuose užgimsta 
ir akivaizdus potėpis, kartais jis at-
rodo tyčia vaikiškas („Įsispraudęs“, 

„Artėjant prie Galibier“). Į meta-
fizinėje tapyboje įprastą erdvės ir 
nuotaikos konstravimą pretenzijų 
turintys „Vienas prieš kitą I“, „Vie-
nas prieš kitą II“ man pasirodė ne-
išbaigti, nepasiekę kone sintetinės, 
nejaukios realybės pojūčio, kurio 
įpratau tikėtis iš Jusionio darbų. 

„Pokaitis“ dar labiau nustebino savo 
konkretumu, nes struktūra jau visai 
nutolęs nuo taip įprasto Jusionio in-
trigavimo strategijų – kai naratyvas 
kuriamas iš to, kas nematoma. 

Viename interviu autorius sakė: 
„Nuosekliai vengiu bet kokio skan-
dalingumo savo darbuose, perne-
lyg perversiškų temų. Išlaikau emo-
cinį santūrumą.“ (Justina Ruzgutė 
kalbina Liną Jusionį, artnews.lt, 
2011 02 08), o paprašytas pagrįsti 
tokį pasirinkimą teigia: „Banalu. 
Tai tarsi ėjimas lengviausiu būdu 
slepiantis už tam tikro socialiai 
reikšmingo turinio. Po aktualija 
pasislepi ir jau tada ją kaip skydą 
nešiesi. Nemėgstu atvirų psicholo-
ginių dalykų, skausmo kūrybos.“ Jo 
kūryba tampa priešprieša dauge-
lio tapytojų pamėgtam kasdienybės 
ir aktualijų tapymui, šiuo aspektu 
jis išsiskiria, tačiau turėdamas to-
kius griežtus tikslus savo kūrybai, 

o cituotose eilutėse teisdamas pa-
sirenkančiuosius „perversiškas te-
mas“ kaip einančius „lengviausiu 
būdu“, neturėtų atleisti ir savų va-
džių. Žiūrovui pažįstant jo darbus 
akis pradeda ieškoti atsakymų – ko-
dėl ši paroda ne tokia paveiki kaip 
ankstesnės?

Atsakymą matau kūrinyje, pali-
kusiame maloniausią įspūdį – „Po-
pietė parke“. Šis darbas pasirodė iš-
laikęs Jusionio vaizdo konstravimo 
strategiją, tačiau į ją įnešta tam ti-
kro spontaniškumo – du lyg lengva 
ranka į drobę įsiveržiantys potėpiai 
sutrikdo paveikslo statiškumą, taip 
versdami mąstyti apie tai, iš kur jie, 

kas jie. Vaizdas maloniai atgaivina 
lyg raibuliuojantis Davido Hockney 
baseinas ar tiesiog Bernardinų sodo 
fontanas. Žiūrovo vaizduotė paža-
dinama minimaliomis priemo-
nėmis – suveikia ta jusioniškoji 
patirtis, kurios ir tikiesi, tačiau ji 
parodos kontekste buvo išimtis.

Kadangi menininkas žaidžia su 
abstraktumo ribomis, norisi gal-
voti apie ryšius su muzika kaip 
abstraktumo forma. Juk ir Vasi-
lijus Kandinskis, pasiklausęs Wa-
gnerio, patyrė sinestezijos palaimą. 
Remiantis tapytojo išsikeltomis 
užduotimis, įprasta minimalis-
tine raiška ir žvalgantis po parodą 

Julijono Urbono                        
kosminės architektūros 
programa Venecijos          
architektūros bienalėje

Į galvą apsukančią menininko Ju-
lijono Urbono kosmoso programą 
praėjusią savaitę Venecijoje išsiųsti 
pirmieji 253 žmonės. Tai – šaliai 
17-oje Venecijos architektūros bie-
nalėje atstovaujančios Lietuvos er-
dvės agentūros vykdomos misijos 

„Planeta iš žmonių“ pradžia.
Į fiktyvios institucijos laborato-

riją kviečiantis menininkas siūlo 
provokuojančią ateities architek-
tūros idėją – sukonstruoti planeti-
nio mastelio darinį iš žmonių. Kol 
kas tam reikia šiek tiek vaizduotės 
ir kad į Lietuvos paviljoną užsukę 
lankytojai nusiskenuotų specialiu 
čia įrengtu 3D skeneriu. Lankytojų 
atvaizdai akimirksniu paverčiami 
ekranuose matoma trimate astro-
fizikine simuliacija. Nauja planeta 
iš besigūžiančių žmonių kūnų for-
muosis iki pat bienalės pabaigos 
lapkričio 22-ąją.

Tris dienas, gegužės 20–22 d., vy-
kusį Lietuvos paviljono atidarymą 
lydėjo specialūs turai, juos vedė 
LEA įkūrėjas J. Urbonas, projekto 
kuratorius Janas Boelenas ir asis-
tuojanti kuratorė Milda Batakytė. 
Šiuose turuose lankytojai supa-
žindinti su agentūros laboratorija 
ir gluminančia programos idėja. 
M. Batakytės teigimu, šis minties 
eksperimentas įdomus tuo, jog su-
teikia galimybę susimąstyti apie 

naują, nuosaikią, suvaldytą, bet 
kartu ir nenuspėjamą būtį, meną 
ir architektūrą. 

Lietuvos erdvės agentūros labo-
ratorija įsikūrė XVI–XVII a. pa-
statytoje Santa Maria dei Derelitti 
bažnyčioje. Joje Karlsrūhės menų 
ir dizaino universiteto (HfG) rek-
toriaus Jano Boeleno kuruojamas 
lietuvių projektas įgijo naujų, pa-
pildomų prasmių. Išskirtinis pa-
viljono organizatorių požiūris į 

architektūrą ir jos ateitį dar prieš 
prasidedant bienalei neliko nepa-
stebėtas tokių tarptautinių prestiži-
nių meno ir architektūros platformų 
kaip „Artribune“, „ArchDaily“ ar 

„Exibart“.  
Paprastai bienalės pradžioje 

„Auksinio liūto“ statulėlėmis ap-
dovanojami pagrindinės parodos 
dalyviai ir nacionaliniai paviljonai 
šįkart dėl pasaulinės pandemijos 
bus paskelbti ir įvertinti tik rug-
pjūčio 30-ąją. Už viso gyvenimo 
nuopelnus „Auksiniu liūtu“ šiemet 
jau pagerbtas ispanų architektas, 
teoretikas ir pedagogas Rafaelis 
Moneo. Nuo 1980-ųjų kas dve-
jus metus organizuojamą presti-
žinį architektūros renginį šiemet 
pakviestas kuruoti architektūros 
istorikas, teoretikas, Masačusetso 
technologijos instituto (MIT) Ar-
chitektūros fakulteto dekanas Has-
himas Sarkis.

Tai antras kartas, kai Lietuva ar-
chitektūros bienalėje prisistato sava-
rankiškai. 2016-aisiais kartu su latviais 
ir estais Lietuvos atstovai kūrė ben-
drą „Baltijos paviljono“ projektą, o 
2018 m. Venecijoje veikė Nomedos ir 
Gedimino Urbonų kuruota „Pelkių 

mokykla“. Šįkart meno, edukacijos 
ir rezidencijų centro „Rupert“ or-
ganizuojamame Lietuvos paviljone 
pristatomas J. Urbono architektūri-
nės fantastikos projektas „Planeta iš 
žmonių“.

Lietuvos paviljoną 17-oje tarp-
tautinėje Venecijos architektūros 
bienalėje pristato Lietuvos kultū-
ros taryba. Paviljoną organizuoja 
meno, rezidencijų ir edukacijos cen-
tras „Rupert“. Strateginis partneris 
„X Museum“ (Pekinas). Partneriai 
„BALTISCHES HAUS“, „Collective“ 
(Edinburgas), galerija „Vartai“, 
„Gioielli Nascosti di Venezia“, „Gir-
teka Logistics“, Nacionalinė dailės 
galerija, „Plasta“, „Science Gallery“ 
(Dublinas). Paviljono lankytojų ir 
gidų saugumu rūpinasi Monika 
Mačiulytė ir „Margarita“. Paviljono 
draugai: „Formuniform“, „Kosmica 
Institute“, Lietuvos aerokosmoso aso-
ciacija, Lietuvos kultūros institutas, 

„Six Chairs Books“, Vilniaus dailės 
akademija, Vilniaus miesto savival-
dybė, „Vilnius Tech“ architektūros fa-
kultetas, Vilniaus universitetas.

Rengėjų inf.

Kronika

atrodo, kad turėčiau klausytis Terry 
Riley’io, tačiau ši paroda skambėjo 
kaip „Pink Floyd“ daina „San Tro-
pez“. Daina puiki, tačiau galbūt 
neatspindėtų paties Jusionio savos 
kūrybos apibrėžties. Visgi ji siūlo 
mąstyti apie mažus, gražius, labai 
konkrečius gyvenimiškos palaimos 
momentus ir nieko daugiau. O gal 
net skatina greičiau į juos panirti, 
negaištant prie meno. Toks parodos 
skambesys leidžia atsipalaiduoti, at-
siduoti vidurdienio kaitrai. Tačiau 
kai saulės per daug, galima gauti ir 
saulės smūgį. 

Paroda veikia iki gegužės 28 d.

Ekspozicijos fragmentas V. Nomado n uotr .

Lietuvos erdvės agentūros komanda M. Be ndo ra i t yt ės  nuot r.
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D a i l ė

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Visi turime draugų, kurie studijų 
metais buvo kurso žvaigždės, kūrė 
neįprastus įdomius darbus, išsi-
skyrė iš bendraamžių, žavėjo dės-
tytojus, tačiau po studijų dingo iš 
meno pasaulio, pasislėpė. Kalbant 
apie moteris menininkes, atro-
dydavo, kad dažniausiai priesaga 

„-ienė“ užčiaupia menininkę „-aitę“, 
banguojantis šeimos gyvenimas ant 
seklumos užneša kūrybos laivą, ją 
pačią nusineša kitoks, tikriausiai ne 
mažiau už meną įdomus gyvenimas. 
Todėl kai po ilgo kūrybinės tylos 
laikotarpio menininkė pradeda 
ruoštis parodai, jaudinasi visi, o 
labiausiai ji pati: ar nebus gėda, ar 
paroda nesukels tik nostalgijos pra-
eičiai, ar ką nors pasakys dabarčiai, 
ar parodą pamatys kolegos, žinovai, 
ar išgirs, ar supras.

Violeta Martinkėnaitė-Indriū-
nienė (g. 1971) mokėsi garsiame 
VDA tapytojų kurse kartu su Egle 
Ridikaite, Dariumi Žiūra, Orūne 
Morkūnaite, Andriumi Kviliūnu, 
Salomonu Teitelbaumu, Jus-
tinu Vaitiekūnu, Dariumi Mikšiu, 
Laima Pratusevičiūte. 1997 m. jos 
baigiamasis darbų ciklas „Daiktas 
ir būtis“ daugeliui užėmė kvapą: 
didžiulės drobės su kūdikių žin-
dukais, pieno buteliukais, dantų 
šepetėliais: kažkas tarp poparto ir 

„naujųjų laukinių“, plius bonariška 

Kaip tortas tapo choru?
Violetos Martinkėnaitės-Indriūnienės tapybos paroda Vidmanto Martikonio galerijoje

spalvos jausena. Iškart po gynimo 
Raminta Jurėnaitė kartu su keliais 
kitais gabiausiais pradėjo kviesti 
Violetą į Sorošo fondo remiamas 
parodas, atrodė, prasideda „tikra-
sis menininkės kelias“. Tačiau tapy-
toja paskutiniame kurse ištekėjo, 
kelias, kokį galėtume įsivaizduoti, 
neprasidėjo, bet ir nenutrūko, jis 
tapo kitu, po 20 metų į Vidmanto 
Martikonio galeriją Vilniaus Pilies 
g. 12 atvedusiu keliu. 

Parodoje „Daiktai kitaip. Kaip 
tortas tapo choru?“ eksponuojami 
ir minėtieji Violetos Martinkėnai-
tės 10-ojo dešimtmečio paveiks-
lai, ir sukurtieji 2019–2020 metais. 
Anotacijoje tapytoja rašo: „Pa-
prastai juk nesėdi ir nemąstai apie 
pieno butelį, dantų šepetėlį, kėdę 
ar šaukštą... Kartais galbūt pagal-
voji apie jų funkcionalumą ar tin-
kamumą naudoti. Tik tiek. Mano 
paveikslai pristato kasdieniškos 
rutinos pamirštus mus supančius 
objektus: žiūrovas pamato daiktą, 
kurio paprastai nepastebi. Arba pa-
mato jį, įgijusį visiškai kitą pavidalą. 
Kai kada tas naujai pamatytas 
atpažįstamas objektas pabrėžia 
vaizduojamo daikto savybes, o 
kartais griauna, jį transformuoja: 
tortas tampa choru, kėdė – na-
muku, kištukinis lizdas – jaus-
tuku, šaukštas – šviestuvu.“ 

Įėjus pro galerijos duris ir pasu-
kus į kairę – man labiausiai įstrigę 
1994–1996 m. Violetos nutapyti 

paveikslai: „Spalvotas namo stu-
buras“, „Lempa ir akis“, „Vanduo“, 

„Tiesiog šaukštas“ ir parodos pa-
vadinimu tapęs „Tortas-choras“. 
2020 m. nutapytieji „Zefyras“ (par-
odos plakato atvaizdas) ir „Vienas 
ant kito“ – atskirti nuo senųjų, kabo 
patalpoje su langu. Dešinėje, kori-
doriuku sujungtoje skliautuotoje 
galerijos erdvėje – „Pieno butelis su 
komentaru“, „Visada kartu“, „Akis 
danguje“, „Abu išėjo“, „Brangus 
draugas“, „Su savimi“: čia senieji 
paveikslai „maišomi“ su naujais, 
tačiau neperskaitęs metrikų etike-
tėse nesusigaudysi, kurie paveikslai 
yra nauji, kurie seni. O tai, kaip sako 
mano kartos žmonės, geras ženklas: 

„Forma neprarasta.“ 
Violetos Martinkėnaitės daiktai, 

nors ir atpažįstami „kitaip“, nėra tie 
antropomorfizmai, kuriuos kiekvie-
nas kaip kokį debesį pamatome sa-
vaip. Vis dėlto komentarai, kuriuos 
galime perskaityti tik galerijos feis-
buko paskyroje, manau, būtų buvę 
naudingesni įkomponuoti parodoje 
šalia paveikslų. Literatūriniai intar-
pai praplečia paveikslų istorijas ir 
primena praėjusio amžiaus pabai-
gos realybę. Pavyzdžiui: „Vanduo“ 
(1994): „Paskelbus Nepriklauso-
mybę, Maskva baudė mus ir už-
suko dujas – blokada. Vilniuje nėra 
karšto vandens. Atsikėlus ryte daž-
nai keliaudavome į darbus su rie-
baluotais plaukais. Iš krano bėgo 
tik šaltas vanduo, o laiko kaisti vir-
duliuko vis nebūdavo. Ir kiekvieną 
rytą atsikeli, atsuki ir viliesi, kad 
bėgs karštas. Gal jau kitas lašas 
šiltesnis? Ar priprato pirštas ar 
jau šyla? Ne, ledinis. Kitą rytą, vėl 
viltingai įkvėpus, mėgini atsukti 
kraną.“ „Galva“ (1994): „Studijų 
laikais tekdavo dirbti automobi-
lių servise. Temstant didelis prii-
mamasis tapdavo nejaukus. Ar tai 
sutemose paskendusio serviso in-
terjeras su pro langus šviečiančiu 
dangumi, ar tai baugi kaukolė su-
kąstais dantimis?“ „Akis danguje“ 
(1996): „Einant Barboros Radvilai-
tės gatve mane aplenkė su dviračiu 
pažįstamas fotografas. Jo stilingas 
dviračio veidrodėlis buvo nuosta-
bus. Kai dukra buvo maža visada 
žiūrėdavo ir klausdavo, o kas čia 
važiuoja ant to dviračio, kas atsi-
spindi tame veidrodėlyje? Aš pa-
sakodavau visokias istorijas. Vieną 
kart pasakiau, kad Kalėdų senelis. 
Tai ji gerus kelis metus manė, kad 
Kalėdų senelis seniau dviračiu va-
žinėdavo.“ [citatų kalba netaisyta] 
Vertingi ir naujų paveikslų teksti-
niai papildymai, pavyzdžiui, dide-
lėje drobėje vaizduojamos išgulėtos 
pagalvės ir pavadinimas „Abu iš-
ėjo“ (2020) sukelia mintis apie mirtį, 
apie išsiskyrimą, o tapytoja paaiš-
kina, kad nėra čia jokios dramos: 

„Tiesiog pabundi ryte, atsikeli, prau-
siesi... Tačiau nakties pėdsakas lieka 
pagalvėse. Jei tu nesugriauni jo pats, 
nesupurtai, jis liks visą dieną.“

Violetos Indriūnienės teigimu, 
jos „paveiksluose nėra turinio ar 
moralo. Yra daiktas ir jo pavida-
las. O visa kita priklauso nuo žiū-
rovo, kokią subjektyvią realybę 
jis pamato žiūrėdamas į nutapytą 
daiktą.“ Galbūt. Bet aš ne visai su-
tikčiau. Paveiksluose pavaizduoti 
daiktai yra atviri, jie pasakoja tapy-
tojos, moters, mamos kasdienybės 
istorijas, jiems atrakinti net nereikia 
feministinio diskurso (kurio ir taip 
anuomet nemokė) teorijų. Faktas, 
kad viskas, kas vaizduojama, yra iš 
moterį supančios aplinkos, kaip pa-
sakytų Renée Green: sukurti pavi-
dalai ir situacijos yra kažkaip atviri, 

nepretenduojantys į jokį specifinį ar 
esminį buvimo būdą. 

Keistas dalykas, nors feministi-
nės kritikos neragavome, apie hei-
derišką būtį „čia ir dabar“ ir apie 
tai, kad „riba nėra tai, kur kažkas 
baigiasi, riba yra tai, kur kažkas pra-
deda būti“, šį tą išmanėme, o Violeta 
Martinkėnaitė-Indriūnienė dargi ją 
ir pavaizdavo. „Daiktai kitaip. Kaip 
tortas tapo choru?“ (parodos archi-
tektūra ir dizainas Gedo Čiuželio) – 
tai geriausia paroda per visą V. Mar-
tikonio galerijos gyvavimo Vilniaus 
Pilies gatvėje istoriją.

Paroda veikia iki birželio 18 d.Violeta Martinkėnaitė-Indriūnienė, „Visada kartu“. 1997 m. 

Violeta Martinkėnaitė-Indriūnienė, „Abu išėjo“ (2020), „Junk“. 2019 m.

Violeta Martinkėnaitė-Indriūnienė, „Kaip tortas tapo choru“ (1994), 
„Pilkas dūmas“. 1997 m.

Violeta Martinkėnaitė-Indriūnienė, „Akis danguje“. 1996 m. Autor ės  n uotr aukos
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Julija Pociūtė instaliacijoms nau-
doja įvairius objektus ir medžiagas. 
Naujausioje parodoje „Greitas at-
sakymas“ (Vilniuje) Pociūtė nagri-
nėja tarpines būsenas, atsirandan-
čias žmogaus ir gamtos santykyje. 
Tuo tarpu parodoje „Augimo ribos“ 
(Diuseldorfe) pristatomi anksčiau 
sukurti fotografijos, skulptūros ir vi-
deomeno kūriniai.

Jūsų kūryboje – daug gamtos 
elementų ir jos vaizdų kūri-
niuose. Kaip jie atsiranda?

Kurdama parodą „Greitas atsaky-
mas“ supratau, jog man aktualus ir 
įdomus gamtos ir žmogaus santy-
kis: gamtos ir civilizacijos prieštara. 
Taip pat gilinausi į tvarumo filoso-
fiją. Atradau, jog yra atlikta nema-
žai tyrimų apie žmogaus ir gamtos 
ryšio atstatymą. O vienas iš būdų – 
spręsti ekologijos problemas – vėl 
susijungti su gamta. Tai, kas tau pa-
tinka, ką tu myli, tuo ir rūpiniesi. 
Tad kuo labiau žmogus tolsta nuo 
gamtos, tuo daugiau užsidaro savo 
patogioje aplinkoje, tampa jai ma-
žiau empatiškas. Būdamas savo 

„dėžutėje“, jaučiasi atskirtas ir pri-
klausomas nuo savo veiksmų. Ta-
čiau pradėjus suvokti tarpusavio 
ryšį ir jo įtaką aplinkai ir tuo pačiu 
sau, ateina kitas sąmoningumas. O 
jam atėjus gali įvykti pokytis.

Vienas iš rekomenduojamų būdų 
žmogaus ir gamtos ryšiui atkurti – 
žiūrėti į žmones kaip į platų, ma-
terialų tinklą, esantį kūne ir už jo 
ribų. Mane sudomino tai, kad šis 
požiūris leidžia pažvelgti į žmogaus 
ir augalo sugretinimą ir tame atsi-
randantį tarpusavio santykį. Pande-
mijos laikotarpiu daugiau laiko nei 
įprastai praleidome miške ar parke. 
Net keista, kad tave turi suvaržyti, 
idant sugrįžtum ten, kur tau gera, 
juk įrodyta moksliškai – buvimas 
gamtoje turi teigiamą poveikį.

Kaip manote, kokia žmogaus ir 
gamtos atskirties priežastis?

Tai vyksta natūraliai dėl nuo-
lat stiprėjančios urbanizacijos ir 

Visiems gyventi gamtoje būtų utopiška
Tarpdisciplininio meno kūrėją Juliją Pociūtę kalbina Gintarė Žaltauskaitė

žmonių persikėlimo gyventi į mies-
tus. Patogumo, kuris tam tikra pra-
sme įkalina. Tačiau nemanau, kad 
grįžti į gamtą reikštų gyventi vien-
kiemiuose – tai būtų utopiška. Tad 
mane domina, kokiu būdu esamoje 
situacijoje galima didinti ryšį su na-
tūralia aplinka. Pasak tvarumo filo-
sofijos atstovų, vienas iš būdų – įsi-
sąmoninti bendrystę ir suvokimą 
apie nedalomą žmogaus ir aplinkos 
tarpusavio sąsają.

Žaidžiant žodžiais ir pačiu 
parodos „Greitas atsakymas“ 
pavadinimu – kas pačiai yra 

„greitas“? Galbūt greitas – tai 
skubotas?

Pats žodis „greitas“ – man gra-
žus, turintis impulso energiją. O 

parodos pavadinimas kilo iš QR 
kodo. Jis parodoje naudojamas kaip 
grafinis elementas, kuriame užko-
duota 365 eilučių Richardo Beren-
garteno poema „Medis“. Kūrinyje 
atskleidžiamas žmogaus ir medžio 
sugretinimas. Bendradarbiaujant 
su Vilniaus universiteto Kauno fa-
kultetu ir docente daktare Aiste Vit-
kūne, ši poema pirmą kartą išversta 
į lietuvių kalbą.

Parodoje „Greitas atsakymas“ ke-
liu klausimą, ar tikrai „greitas“ yra 
efektyvus. Ar tai gali padėti sub-
tiliuose aplinkos tvarumo klausi-
muose? Taip pat būtų įdomu „greitą“ 
sujungti su sąmoningumu, kad jis 
turėtų kryptį. Kartais jaučiu, kaip 
bėgame net nežinodami kur ir apie 
ką šis skubėjimas. Nors ir suprantu, 

kad čia, Vakarų kultūroje, tokios 
„žaidimo“ taisyklės, tuo tarpu Ry-
tuose gali pajausti ramybę šurmu-
liuojančioje gatvėje.

Gal domitės Rytų kultūra?
Imponuoja tam tikri Rytų kultū-

ros filosofijos aspektai. Šis susido-
mėjimas persikelia į kūrybą, intuity-
viai atsikartodamas joje. Pavyzdžiui, 
parodoje „Trys atspindžio pusės“ 
buvo demonstruojamas masyvaus 
skaidraus stiklo lakšto objektas, kurį 
laikė plona virvelė su baltomis vėliavėlė-
mis, o jose užrašas „esu“. Tai – budizme 
naudojamų maldos vėliavėlių atiti-
kmuo. Tuo tarpu naujausioje parodoje 
atsirado baltos juostos su žodžiais, su-
dėliotais iš spyglių – Rytų kultūroje to-
kia audinio juosta vadinama Khata. 
Ji nešama prie altoriaus ar dovano-
jama ir simbolizuoja tyrumą, atjautą 
bei dėkingumą. Šie ir kiti elementai 
atsiranda tyrinėjant skirtingas filo-
sofijas ir religijas, kurios leidžia su-
sidaryti platesnį pasaulio vaizdą bei 
praplečia mano, kaip menininkės, 
mąstymo ir patirties lauką.

Kas yra svarbiausias Jūsų kūry-
bos įrankis?

Laikas. Jame vyksta kūrybinis 
procesas ir jo sudedamosios dalys. 
Atsiranda įvykis ar ateina mintis. Ji 
išsiplėtoja, gali materializuotis arba 
ne. Viena dalis gali kilti iš patirties, 
prisiminimo, pastebėjimo. Kita – pri-
dedama sąmoningai apjungiant ele-
mentus tarpusavyje. Kūryba – pro-
cesas, kuriame jungiasi iš tam tikrų 
elementų susidarančios konstruk-
cijos. Kaip iliustracija šiam vaiz-
dui iškyla Žilvino Kempino kine-
tinė skulptūra „Guoliai“: juodoje 
dėžėje, pripildytoje skysčio, vei-
kiami magneto, sukasi metalo ru-
tuliukai, kurie nuolat juda – susi-
jungia ir vėl išsiardo, sudarydami 
tam tikras struktūras. Taip ir idė-
jos jungiasi iš atskirų dalelių. Laiką 
ir laike vykstantį procesą įsivaiz-
duoju tarsi susijungiančių ir išsi-
skiriančių dalelių šokį. Dar labai 
gerai veikia šviesa.

Jūsų kūryboje ji svarbi.
Mėgstu eksperimentuoti su 

šviesa ir jos srautu. Šviesa mano kū-
ryboje veikia kaip priemonė ir kaip 
simbolinis elementas. Stiklą ir plas-
tiką pasirenku dėl jų skaidrumo ir 
galimybės uždengti šviesos srautą. 
Įdomu stebėti, kiek leidžiu šviesai 
skverbtis pro filtrą ir kiek – ne. Taip 
apjungdama peršviečiamus sluoks-
nius, kaip tarpines būsenas, sufor-
muoju dalinai šviesai pralaidžias 
konstrukcijas.

Ar tarpinės būsenos čia ir at-
siranda kaip atskiri suvokimo 
sluoksniai?

Šviečiančiose skulptūrose su-
jungiu kelis sluoksnius, kuriuose 
išsigrynina matymo ir suvokimo 
plotmės. Matymas – tarsi pirmas 
sluoksnis, o suvokimas – antrasis. 
Pamatei – suvokei. O kas tarp jų? 
Skaidrus oras, dulkės, šviesa, ši-
luma, mintys, prisiminimai...

Klausant mintyse iškyla ben-
druomenė, žmogus visuome-
nėje, daugiabučiai... Oras bute 
ir aplink juos.

Ta tarpinė būsena gali būti ir apie 
santykį, nematomą terpę, kurioje 
esi. Kiekvienas atradome, o jautresni 
žmonės tikrai pajautė, kad karantinas 
sustabdė. Visi bėgome ir sustojome, 
tad jau galime suvokti, kad esame 
bendruomenės dalis. Nors gal kaž-
kuriuo momentu ir atrodė, kad lyg 
mažiau bėgi ar stengiesi gyventi lėtai.

Asmeniškai man stipriausi jaus-
mai kilo per pirmąjį karantiną. Už-
rašų knygelė prisipildė įvairių įžvalgų. 
Sustojus atėjo ir išsigryninimas. At-
rodo, nukrito labai daug dirbtinai su-
kurtų poreikių. Šis laikas labai stiprus 
dėl grynumo. Tačiau sunku nuspėti, 
koks bus pasikeitęs pasaulis.

Paroda „Greitas atsakymas“ galerijoje 
„(AV17)“ (Totorių g. 5, Vilnius) veikė iki 
gegužės 20 d.  O paroda „Augimo ribos“ 
galerijoje „Meno parkas“ Diuseldorfe 
(Dorotheenstr. 22) veikė iki gegužės 
22 d.

Nuo lazdos iki algoritminio 
judesio: medijų meno 
festivalis „Enter’19“ 
Šiauliuose

Šiemet medijų meno festivalis „En-
ter’19“ sudarytas iš dviejų dalių: pa-
vasariniai renginiai ir rudeninis fi-
nalas. Gegužės 28 d. pirmoji dalis 
atidaroma keturiomis parodomis. 
Šiaulių dailės galerijoje bus pri-
statyta Elektroninės Rakauskaitės 
paroda „Vaikščiojimai sau iš pas-
kos“. Turėsime galimybę pasivaikš-
čioti vienos iš garsiausių Lietuvos 
menininkių kūrybos labirintais. 
Maršrutas driekiasi nuo Lietuvos 
meno lauką šokiravusių drastiškų 

Kronika performansų iki garsiausių video-
meno kūrinių, nuo radikalių for-
mos eksperimentų iki ironiškos ref-
leksijos. Neatsitiktinai Rakauskaitė 
pirmą kartą atstovavo Lietuvai 1999 
metų tarptautinėje Venecijos meno 
bienalėje. Jos kūriniuose – plaukai 
ir žiedlapiai, medus ir šokoladas, 
taukai ir jos kūnas. Šioje apžvalgi-
nėje parodoje šalia legendinių kū-
rinių bus ir naujienų. Menininkė 
kūrybiniam dialogui kviečia garsų 
lazdų drožėją iš Kelmės Mečislovą 
Ežerskį. Kaip tai siejasi su medijų 
menu? Elektroninės Rakauskaitės 
vaizduotėje dera nesutaikomi daly-
kai. Ir jie veikia – taip medis tampa 
svarbiausia medija.

Atidarymo metu garsinę odi-
sėją kurs dj Obcdn (Obsidian), o 
tai reiškia, kad rafinuota garso 

skulptūrų aplinka garantuota. Kū-
rinių bus ir miesto erdvėse. Živilės 
Žvėrūnos, Jolitos Puleikytės, Luko 
Vigelio ir Mariaus Žalneravičiaus 
viešų erdvių projektas „Graphizmai“ 
tęsia galerijos plėtojamą invaziją į 
gatves. Ant sienų, tarpuvartėse įsi-
kurs didžiuliai psichodelinės grafi-
kos kūriniai. Prie galerijos stovinti 
Vytauto Viržbicko skulptūra „Es-
minė klaida“ atidarymo proga bus 
atnaujinta ir pertapyta.

„Enter’19“ festivalis plečia savo ri-
bas ir kviečia į vilnietės Malvinos 
Jelinskaitės parodą „Pietrytinis 
pietryčių vėjas“ Fotografijos mu-
ziejuje. Malvina yra viena paslap-
tingiausių Lietuvos menininkų. 
Baigusi filosofijos ir menotyros 
studijas, ji laisvai audžia sudėtin-
gus minties ir meno interpretacijų 

ornamentus. Malvina šią parodą 
skiria savo gimtam Šiaulių mies-
tui. Neatsitiktinai paroda vadi-
nasi „Pietrytinis pietryčių vėjas“. 
Tai užuomina į gyvenimo skers-
vėjus Pietiniame rajone. Antra, tai 
ne tradicinė fotografijos paroda, o 
greičiau antigravitacinė šviesos vir-
pėjimų kolekcija.

Taip pat Fotografijos muziejuje 
galėsime tyrinėti Tomo Andrijausko 
ir Andriaus Grigalaičio parodos „Ne-
filmuota tikrovė. Miglos žemėlapiai“ 
maršrutus. LDS Šiaulių skyriaus 
patalpose bus eksponuojami VDA 
Telšių fakulteto studentų tekstiniai 
ir vizualiniai intymios kasdienybės 
dienoraščiai.

Liepos 24 d. portugalų trupės 
šokio spektaklis „Coin Operated“ 
(režisieriai Jonas&Lander) uždarys 

pirmą „Enter’19“ festivalio dalį. Šį 
spektaklį pristato tarptautinis šokio 
festivalis „Naujasis Baltijos šokis“. 
Antroji festivalio „Enter’19“ dalis 
prasidės rugpjūčio pabaigoje, nes 
šviesos instaliacijoms palankesnės 
rudenėjančios prieblandos. Tikė-
kimės, kad pandemija užleis vietą 
kūrybai ir bendravimui. 

Festivalio rėmėjai: Šiaulių miesto 
savivaldybė, Lietuvos kultūros 
taryba. 

Partneriai: Fotografijos muziejus, 
LDS Šiaulių dailininkų organizacija, 
Lietuvos šokio informacijos centras, 
VDA Telšių fakultetas. Rengėjas: 
Šiaulių dailės galerija. 

Rengėjų inf.

Julijos Pociūtės parodos „Greitas atsakymas“ fragmentai  J .  B a lse vi či a u s  nu ot ra u ko s
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Paskutinį gegužės sekmadienį Kino 
klasikos vakaruose „Skalvija“ pra-
deda rodyti japonų ir pasaulinio 
kino klasiko Yasujirô Ozu filmą 

„Labas rytas“ („Ohayo“, 1959). Filmą 
taip pat bus galima pamatyti birželio 
6 ir 13 dienomis. 

Yasujirô Ozu (1903–1963) filmus pra-
dėjo kurti 4-ajame XX a. dešimtmetyje. 
Tarp režisieriaus gerbėjų – didieji Eu-
ropos ir JAV kino kūrėjai, jam skirta 
daug įžvalgių monografijų (D. Richie, 
D. Bordwello, K. Thompson, P. Schra-
derio) ir ne vienas filmas (tarp jų – 
A. Kiarostami, W. Wenderso). 

Ankstyvoji Ozu kūryba stebina 
įvairumu, filmuose daug dėmesio 
skirta jaunimo gyvenimo proble-
moms. Bet laikui bėgant galima 
stebėti stiliaus kristalizaciją, laips-
nišką vizualinių eksperimentų atsi-
sakymą, siekiant kuo paprastesnių 
priemonių, padedančių išreikšti pa-
grindines filosofines idėjas. Vėly-
voji Ozu kūryba geriausiai atspindi 
vieną pagrindinių japonų kultūros 
estetinių kategorijų mono no aware. 
Ji susiformavo VIII–XII a. ir reiškė 
jautrumą grožiui bei visa ko laiki-
numui. Ši sąvoka siejama su melan-
cholija ir liūdesiu, bet gali reikšti 
ir šviesesnius jausmus, kylančius iš 
harmonijos jausmo ar akimirksnį 
trukusio pajausto tobulumo. Ji taip 
pat žymi tam tikrą elegantiškumą, 
gebėjimą išreikšti tai, kas neišreiš-
kiama. Manoma, kad Ozu filmai 

Kai vaikai nori televizoriaus
Kino klasikos vakaruose – Yasujirô Ozu „Labas rytas“ 

yra geriausias mono no aware kine 
pavyzdys. 

Kritikai pabrėžia režisieriaus 
prisirišimą prie tradicinių verty-
bių, atkreipia dėmesį į budizmo pa-
grindus jo filmuose, į susitaikymą 
su laikinumu, bet kartu ir tobulą 
filmų harmoniją, pasiekiamą for-
maliomis priemonėmis. Ozu rin-
kosi tokį filmavimo rakursą, kuris 
imituoja ant tatamio sėdinčio žmo-
gaus žvilgsnį, jo filmuose perėjimą 
tarp atskirų scenų žymi veiksmo 
vietų vaizdai prieš pasirodant per-
sonažams arba po to, filmuose ma-
žai muzikos, nerodomi dramatiški 
įvykiai, galintys sukelti žiūrovo 
jausmų protrūkį, montažas mini-
malus. Režisieriaus bendradarbiai 
dažnai prisimindavo jo polinkį 
prie autentiškų aksesuarų, veiksmo 
vietų ir detalių – filmai dažnai vir-
šydavo biudžetą, nes režisierius pats 
rinkdavo rekvizitą ir kostiumus, ne-
sutikdavo, kad filmuojamuose in-
terjeruose kabėtų reprodukcijos, 
tikrindavo aktorių apatinių, koji-
nių kokybę ir spalvą, net jeigu jie 
ekrane likdavo nematomi. 

Ilgainiui Ozu atsisakė vakarietiš-
kos aristoteliškos filmo konstruk-
cijos, paremtos pradžios, kulmina-
cijos, veiksmo atomazgos schema. 
Jis siekė, kad filmas primintų haiku 
eilėraštį. Ozu filmų naracinė er-
dvė primena „egzistencijos srovę“, 
į kurią įbrendame staiga, kad į ją 

įsižiūrėtume. Jei filme atsiranda 
dramaturginio konflikto elemen-
tas, sekant zen būdinga pasaulio 
vizija, jis remiasi sutrikdyta har-
monija tarp žmogaus ir aplinkos 
(Ozu filmuose tai dažniausiai šei-
mos aplinka). Konfliktas išspren-
džiamas, kad priešingybės papil-
dytų viena kitą, kad vėl atsirastų 
harmonija. 

Dar 1935 m. dienoraštyje parašęs: 
„Kaip dažnai kartoju, kad svarbiau-
sia man esu aš pats, bet šiame „aš“ 
pagrindinė vieta skirta darbui“, Ozu 
liko ištikimas šiam principui visą 
gyvenimą. Jis yra sakęs, kad kur-
damas filmus įsiklauso tik į save: 

„Todėl mene nedarysiu nieko, kas 
nepatinka. Net jei kažkas atrodo ne-
natūralu, bet man tai patinka, aš tai 
padarysiu. Nesididžiuoju tuo ir žinau, 
kad tai neprotinga, tačiau yra taip, 
kaip yra. Tai mano individualybės 
pagrindas, o man tai labai svarbu.“

„Labas rytas“ buvo filmuojamas 
1959 m. sausio–balandžio mėne-
siais. Japonijos kino teatruose jis 
pasirodė 1959 m. gegužės 12 dieną. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė 
Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishû 
Ryû. Tai 50-asis ir kartu antras spal-
votas režisieriaus filmas. 

„Labo ryto“ herojai – du ber-
niukai Minaru ir Isaru. Kartu su 
tėvais jie gyvena Tokijo priemies-
tyje ir patys to nenorėdami padi-
dina nesusipratimus tarp kaimynių, 

panirusių į įtarimus, kur dingo mo-
terų klubo narių įnašai. Po ginčo su 
tėvais (berniukai nori televizoriaus, 
bet tėvas atsisako jį pirkti) vaikams 
liepta nutilti. Tad berniukai nu-
sprendžia su niekuo nesikalbėti, 
net su kaimynais. Nesulaukę atsa-
kymo į tradicinį pasisveikinimą, šie 
nusprendžia, kad berniukų mama 
ant jų pyksta. Konfliktas stiprėja. 
Galų gale tėvas atlyžta ir nuperka 
televizorių, vaikai vėl mandagiai at-
sakinėja kaimynams ir viskas bai-
giasi gerai.

Ozu yra pasakojęs, kad senokai 
galvojo apie šią istoriją, nors ir su-
prato, kad bus sudėtinga: „Prabilau 
apie ją režisierių gildijos susitikime 
ir tada visi ja lyg ir susidomėjo. Pa-
sakiau, kad kiekvienas jų turi teisę 
kurti šį filmą, bet niekas nenorėjo, 
tada ėmiausi pats. Iš pradžių ma-
niau, kad istorija bus ramesnė ir 
santūresnė. Netrukus man pasi-
rodė, kad filmas gali tapti kasinis, 
tad padariau jį daug juokingesnį. 
Turiu omenyje – norėjau, kad filmas 

suteiktų malonumo kuo didesniam 
būriui žiūrovų. Man būtų nema-
lonu, jei visi pradėtų kalbėti, esą da-
bar filmuoju tik rimtus filmus, nes 
gavau Dailiųjų menų akademijos 
apdovanojimą.“ Knygos apie Ozu 
autorius Donaldas Richie net pa-
rašė, kad, matyt, todėl filmo herojai 
taip dažnai pagadina orą.  

„Labas rytas“ dažnai vadinamas 
ankstyvojo Ozu filmo „Aš gimiau, 
bet...“ (1932) perdirbiniu, bet pats 
režisierius niekad apie tai nekalbėjo. 
Ankstyvajame filme du berniukai 
kelia klausimą apie darbdavių ir 
darbininkų santykius, „Labo ryto“ 
herojams rūpi bendruomenės san-
tykiai. Pirmajame filme berniukai 
pradeda badauti, antrajame atsi-
sako kalbėti, bet abiejuose susitaiko 
su tėvais. Tarp filmų – ir daug skir-
tumų. „Labame ryte“ ironija užlei-
džia vietą geraširdiškam humorui, 
be to, šis filmas priskiriamas prie 
geriausiai suprantamų Ozu kūrinių.  

Parengė K. R.

Kino teatruose jau galima pasižiū-
rėti vieno sėkmingiausių kelių pasta-
rųjų metų siaubo filmų – Johno Kra-
sinski „Tylos zona“ – tęsinį. „Tylos 
zona 2“ („A Quiet Place Part II“, JAV, 
2021) premjera turėjo įvykti pernai, 
bet dėl pandemijos buvo atidėta. Pa-
grindinį vaidmenį naujajame filme 
ir vėl sukūrė Emily Blunt. Po drama-
tiškų pirmosios dalies įvykių Ebotų 
namuose likę gyvi šeimos nariai iš-
sirengia į nežinią. Jie nežino, kaip 
atrodo pasaulis, bet supranta, kad iš-
likimo sąlyga ir toliau yra tyla. Ebo-
tai greit įsitikina, kad paslaptingos 
pabaisos, kurias provokuoja garsai, – 
ne vienintelė grėsmė... Pateikiame 
interviu su Blunt ir Johnu Krasinski 
fragmentus, parengtus pagal rekla-
minę filmo medžiagą. 

Ar ilgai dirbote prie tęsinio?
John Krasinski: Tęsinyje no-

rėjau susikaupti prie scenaristo 
ir režisieriaus darbo. „Tylos zona“ 
kalbėjo apie artumą, šeimos santy-
kius ir apie tuos pažadus, kuriuos 
duodame būdami tėvais. Žinoma, 
anksčiau ar vėliau tenka vaikus pa-
leisti. Pamaniau, kad būtų įdomu 
pratęsti šią metaforą ir atkreipti 

Laiško tęsinys
Johnas Krasinski ir Emily Blunt apie „Tylos zoną 2“

žiūrovų dėmesį į tai, kas vyksta, kai 
vaikas užauga ir jau nebeturi atsargi-
nio oro uosto. Koks tada jam atrodo 
pasaulis? Pirmasis filmas, kad ir kaip 
tai skambėtų, buvo meilės prisipaži-
nimas mano vaikams. Būtent todėl iš 
pradžių nenorėjau kurti antrojo. Bi-
jojau, kad jis nebus toks asmeniškas. 
Bet paskui supratau, kad tai laiško 
mano bręstantiems vaikams tęsinys. 

Emily, ar tapo sudėtingiau, kai 
vyro nebeliko kadre?

Emily Blunt: Buvau laiminga, 
kad jis galėjo visiškai išskleisti spar-
nus. Naujasis filmas – daug ambi-
cingesnis ir sudėtingesnis. Jei Joh-
nas nuolat su mumis būtų buvęs 
kadre, viskas būtų sulėtėję, nelikę 
galimybių skirti daugiau dėmesio 
kino kameros darbo niuansams, ak-
torių vaidybos detalėms.

Ar daug laiko skyrėte tam, 
kad pasirengtumėte tęsiniui?

J. K.: Scenarijui iš viso skyriau tris 
savaites. Gerbdamas žiūrovus norėjau, 
kad antrasis filmas nebūtų tik tęsinys.

Bet mūsų laukia epizodai, nu-
sakantys praeitį?

J. K.: Taip, „Tylos zonoje 2“ su-
žinosite, nuo ko viskas prasidėjo. 
Sprendžiant iš visko, žiūrovams 
įdomu pamatyti, kaip gyveno kiti 
žmonės, kokia buvo ta pirmoji diena.

E. B.: Pirmąjį filmą galima pava-
dinti tėvystės metafora, o antrąjį ga-
lima laikyti padalytos visuomenės 
idėjos metafora. Pirmajame viską, 
kas vyksta, matėme Ebotų šeimos 
akimis. Dabar tai pasikeitė – jų pa-
saulis išsiplečia, ant mano herojės 
rankų – naujagimis, jos vyras mirė, 
namai sudegė. Kur jie dabar eis? 
Kas jiems padės? 

J. K.: Antrajame filme liko tos 
pačios aplinkybės ir tos pačios tai-
syklės. Bet mes norėjome panagri-
nėti situaciją, kai priverstą kovoti 
dėl išgyvenimo žmogų gali praryti 
tamsa, vienatvė, liūdesys ir baimė. 

Pirmasis filmas – apie baimę, 
antrasis – apie praradimą. Ar 
tai sudėtinga suvaidinti?

E. B.: Taip, buvo daug sudėtin-
giau. Ivlin apverkia savo vyrą, ji su-
krėsta, puola į paniką. Filmas pa-
sakoja apie tai, kaip susidoroti su 
skausmu, kaip žengti žingsnį po 
žingsnio, kai pasaulis sugriuvo.

Emily, ar norėtumėt visada 
dirbti kartu su šeimos nariais? 

E. B.: Ne, tik tada, kai yra tinka-
mas projektas. Su Johnu esame rea-
listai ir suprantame, kad puiku tu-
rėti tokį projektą kaip „Tylos zona“, 
kuris tapo kažkuo daugiau nei 
santuoka, bet nemanau, jog reikia 
dirbti tik su juo. Man patinka neži-
nomybė, naujo projekto laukimas. 
Patinka nežinoti, kas laukia ateityje. 

Žmonėms būdinga bijoti neži-
nomybės. Pirmasis filmas iš da-
lies todėl ir buvo toks paveikus, 
kad niekas nematė tų pabaisų...

J. K.: Svarbu rasti balansą. Nau-
jajame filme pabaisą pamatysime 
dienos šviesoje, triukšme, minioje. 
Mes labai atsargiai rinkomės, kaip 
vaizduoti Kitą, bet jei jį ir rodome, 
norime būti tikri, kad tai kažkas 
nauja ir nematyta.

Ar tos pabaisos protingos?
J. K.: Man patiko idėja, jog kaž-

kas nešantis mirtį ims ir užgrobs 
mūsų pasaulį paprasčiausiai todėl, 

kad pateko į idealias sąlygas. Tos 
pabaisos nekvailos, bet visiškai ne-
planavo atsidurti mūsų pasaulyje. 
Nepaisant to, jos nesunaikinamos. 
Atvyko čia dėl kažkokio sprogimo, 
tad kosminių laivų laukti neverta. 

Ar susimąstote, kad kada nors 
mums visiems teks patirti išgy-
venimo situaciją?

J. K.: Tikiuosi, kad neteks. Postapo-
kaliptiniai filmai, tarp jų ir „Ty-
los zona“, – tai padidinta, perdėta 
to, kas vyksta, versija. Hiperboli-
zuotas perspėjimas apie tai, kas 
vyksta dabar. Per visą žmonijos is-
toriją filosofai mąstė apie individu-
alizmą ir gyvenimą visuomenės vi-
duje. Dabar dėl instagramo, feisbuko 
ar tviterio žmonės jaučiasi visaver-
čiai ir nejunta poreikio bendrauti 
realybėje. Tai labai baisu, tegu ir ne 
dabar, bet ilgalaikėje perspektyvoje. 
Tikiu, kad visuomenei kol kas niekas 
negresia, bet jei taip atsitiks, tikiuosi, 
liks ir tokių šeimų kaip mūsų Ebotai.

Parengė K. R.

„Labas rytas“
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Živilė Pipinytė 

Brolių Damiano ir Fabio Roberto 
D’Innocenzo filmas „Blogos pasa-
kos“ („Favolacce“, Italija, Šveicarija, 
2020) iš pradžių gali pasirodyti kaip 
dar vienas pasakojimas apie vasa-
ros atostogų nuotykius. Jis telpa į 
žinomą schemą: Romos priemies-
tis, kur jaukiuose namukuose gy-
vena žemesnio vidurinio sluoks-
nio šeimos, smalsiai suaugusiųjų 
pasaulį stebintys dešimties–dvy-
likos metų vaikai, vasaros užduo-
tys, šventės ir atradimai. Tik filmo 
herojai vaikai – ne tokie linksmi, 
kaip įprasta panašaus pobūdžio 
filmuose. Atvirkščiai – jie liūdni, 
sutrikę ir uždari. Jų elgesys – labiau 
desperatiškas, ties blogų fantazijų 
riba. Tokį toną užduoda jau filmo 
pradžia, kai nematomas pasakoto-
jas sakosi radęs žaliu rašalu prira-
šytą mergaitės dienoraštį, norėjęs 
panaudoti tuščius jo lapus, bet įsi-
traukęs į skaitymą ir pratęsęs die-
noraštį savo fantazijose. Priešin-
gai nei įprasta, pasakotojas netaps 
jungtimi tarp skirtingų personažų 
istorijų. Broliai D’Innocenzo taip 
iškart pabrėžia atsisakantys nuo-
seklaus pasakojimo ir filmą paver-
čia tokių tikroviškų, kad net virsta 
grotesku, situacijų, būsenų, išgy-
venimų rinkiniu. Beje, paradoksas, 
veikėjų kasdienybės groteskiškumą 
filme paryškina ir natūralūs fone 
skambantys garsai.

Vasaros fantazijos
Nauji filmai – „Blogos pasakos“ 

„Blogos pasakos“ gali būti perspė-
jimas, nors tai gana vienprasmiškas 
pasakojimas apie visuomenę, ne-
sugebančią pasiekti brandos ir vis 
giliau grimztančią į kompleksus bei 
prievartą. Filmo herojai – vaikai ir 
jų tėvai. Bruno (Elio Germano) lie-
pia Denisui ir Alesiai atsinešti pa-
žymių knygeles ir skaityti svečiams 
pažymius. Vaikai mokosi labai gerai 
ir tai, ko gero, vienintelis dalykas, 
kuriuo Bruno gali pasigirti. Džere-
mijo tėvas jį augina vienas. Apgai-
lėtiną savo vyriškumo supratimą jis 
bando perteikti sūnui, kurio žvilgs-
nis dažniausiai pastėręs. Violos tė-
vas stebi, kaip motina mašinėle 
kerpa jai plaukus, nes mergaitė turi 
utėlių. Broliai D’Innocenzo nuolat 
pabrėžia tėvų žiaurumą. Šie dar vi-
sai jauni vyrai patys yra emociškai 
nesubrendę, nemoka puoselėti ry-
šio su vaikais, negali suteikti jiems 
saugumo pojūčio, yra pikti, pavy-
dūs, vulgarūs. Tačiau režisieriai at-
sisako aiškintis, kodėl taip atsitiko. 
Jie rodo prievartą vaikams, kuri 
tampa tėvų kompleksų išraiška ar 
tiesiog reakcija į nemalonų klau-
simą, kai Deniso paklaustas, ar jam 
su mama viskas gerai, įtūžęs Bruno 
sūnų žiauriai sumuša. D’Innocenzo 
atsisako ir rodyti mamų reakciją – 
jos visąlaik tik fonas, matyt, kaip 
ir gyvenime. Daugiausia dėmesio 
režisieriai skiria vaikams, kurie 
nemoka džiaugtis gyvenimu, bet 
bando imituoti tai, ką suvokia kaip 
suaugusiųjų vertybes. Pavyzdžiui, 

seksą, kuris jiems atrodo artumo 
pakaitalas.

Dvynių D’Innocenzo (g. 1988 m.) 
„Blogos pasakos“ pernai gavo Berli-
nalės „Sidabrinį lokį“ už geriausią 
scenarijų ir ne vieną Italijos kino 
apdovanojimą, tarp jų ir geriausiam 
2020 metų filmui. Jie debiutavo 
2018 m. pilnametražiu vaidybiniu 
filmu „La terra dell’abbastanza“, 
prieš tai kūrė klipus, rašė scena-
rijus (tarp jų ir Matteo Garrone’s 

„Dogmanui“) ir pjeses, dirbo teatre, 
sukūrė garsią „Gucci“ mados namų 
reklamą. 

„Blogos pasakos“ – antras brolių 
filmas. Jį žiūrėdama niekaip nega-
lėjau atsikratyti minties, kad D’In-
nocenzo – iš tų autorių, kurie bet 
kokia kaina nori būti originalūs, net 
filmo paveikumo sąskaita. Regis, re-
žisieriai išsigando, kad bus apkal-
tinti perdėtu realizmu ir banalybių 
sakymu. Taip, vaikystė būna baisi. 
Taip, mažieji filmo herojai kasdien 
susiduria su melu, tuštybe, žiau-
rumu, pigiais masinės kultūros 
vaizdiniais apie laimę. Taip, jie ne-
mato kitos išeities, kaip įgyvendinti 
bjauraus chemijos mokytojo vasa-
ros užduotis. Taip, jie gyvena tėvų 
kompleksų ir emocinio neįgalumo 
užnuodytame pasaulyje. 

Kad visa tai „Blogose pasakose“ 
nuskambėtų lyg pirmą kartą, broliai 
D’Innocenzo imasi daug formalių 
gudrybių. Pirmiausia atsisako chro-
nologiško pasakojimo: filmo pra-
džios ir pabaigos epizodai vyksta 

tuo pat metu ir tai turi priversti 
žiūrovus pačius sulipdyti filmą iš 
paskirų epizodų. Nuo pat pradžių 
režisieriai atsisako rodyti perso-
nažų evoliuciją, tik išskiria skaus-
mingus įvykius, pavyzdžiui, į Dže-
remiją pirmąkart įsižiūrime tada, 
kai jo tėvas išveža užmigdyti šunį. 
Gal jie mano, kad panašių įvykių 
suma ir atves herojus prie katas-
trofos? Matyt, tam, kad netikėta 
katastrofa atrodytų įspūdingesnė. 
Todėl ir montažas filme kartais są-
moningai alogiškas. D’Innocenzo 
mėgsta labai stambius, kartais neti-
kėtais rakursais nufilmuotus stam-
bius planus. Bet žiūrėdamas filmą 
prie jų greitai pripranti, todėl tai, 
kas, matyt, buvo sumanyta kaip 
kulminacija – Bruno stambus pla-
nas lovoje filmo pabaigoje, kai jis 
laukia žmonos reakcijos į mirusius 
vaikus, – nejaudina taip, kaip turėtų, 

nes tai tik autorių žaidimo dalis. Re-
žisieriai atsisako kurti emocinį ryšį 
su personažais ir tai ypač akivaizdu 
vienoje dramatiškiausių filmo scenų, 
kai Denisas užspringsta prie vakarie-
nės stalo, o tėvas reaguoja ir pykčiu, 
ir ašaromis. Visa scena nufilmuota 
iš aukštai, lyg iš drono – negali įsi-
žiūrėti į veikėjų veidus, pamatyti jų 
akių. Girdėti tik žodžiai, vėlyvo va-
karo garsai, matyti tik beveik tam-
soje judančios figūros. 

Brolių D’Innocenzo „Blogos pa-
sakos“ lyg ir diagnozuoja visuome-
nės būseną prieš katastrofą, nors 
kai kas pasakys, kad ji jau seniai 
įvyko. Kita vertus, Lietuvoje, kur vis 
dygsta nauji priemiesčių rajonai, o 
jauni vyrai ir moterys svajoja apie 
savo namus su baseinais kieme, vis 
dar nesukurtos savos blogos pasa-
kos apie vasaros atostogų nuotykius. 
Teks žiūrėti itališkas.

Kino naujienos trumpai

61-asis Krokuvos kino festivalis

Gegužės 30 d. Krokuvoje prasidė-
siantį vieną seniausių dokumen-
tiniam ir trumpo metražo kinui 
skirtų Europos kino festivalių atida-
rys dokumentinis Mateuszo Kudłos ir 
Annos Kokoszkos-Romer filmas „Po-
lański, Horowitz. Hometown“. Filme 
režisierius Romanas Polańskis (g. 1933) 
ir fotografas Ryszardas Horowitzas 
(g. 1939) vaikštinėdami po Krokuvą 
prisimena vaikystę ir Holokaustą. Pa-
sak Kudłos, jie susitiko Krokuvos gete, 
kai būsimajam fotografui buvo treji 
metai. Polańskis iki šiol prisimena, 
kad Horowitzas nenorėjo gerti per ste-
buklą tėvų jo gimtadieniui gauto šo-
kolado. Beje, Horowitzas liko gyvas 
kito garsaus filmo herojaus Oskaro 
Schindlerio dėka. Abu filmo herojai 
kuriant filmą susitiko pirmąkart po 
70 metų. Sugrįžimas į Krokuvą su-
žadino jausmus, kuriems jie nebuvo 
pasirengę. Festivalio direktorius Kr-
zysztofas Gieratas sako, kad filme 
yra emocijų, humoro, nostalgijos, o 
Krokuva – ir veiksmo vieta, ir įvykių 
liudininkė.  

Šiemet festivalyje bus parodyta 
170 filmų iš viso pasaulio. Tarptauti-
niame dokumentinių pilnametražių 
filmų konkurse dalyvaus ir bendros 

Kronika

Ispanijos, Islandijos bei Lietuvos ga-
mybos filmas „Omarų sriuba“ (rež. 
Pepe Andreu, Rafa Molés), trumpo 
metražo animacinių filmų konkurse – 
latvių ir lietuvių bendros gamybos 

„Sugrįžimas“ („Comeback“, rež. Vla-
dimir Leschiov).

Europos kino akademija įtraukė 
į Europos kino kultūros paveldą 
instaliaciją Džeimsui Bondui 

Austrijoje, Tirolyje, trys tūkstan-
čiai metrų virš jūros lygio esančio 
Gaislachkoglio kalno viršūnėje 
įrengta Džeimso Bondo filmų pa-
sauliui skirta instaliacija 007 ELE-
MENTS įtraukta į Europos kino 
kultūros paveldo sąrašą. 007 ELE-
MENTS – tai interaktyvios galeri-
jos, kurių kiekviena rodo filmą apie 
Džeimsą Bondą apibūdinančius 

elementus: gražiausius pradžios titrus, 
gaudynių scenas, automobilius ir 
pan. Tai tryliktoji vieta, įtraukta į Eu-
ropos kino kultūros paveldo sąrašą. 
Jame yra ir Ingmaro Bergmano cen-
tras Forės saloje, Sergejaus Eizenš-
teino filme „Šarvuotis „Potiomkinas“ 
įamžinti Odesos laiptai, Sergejaus 
Paradžanovo muziejus Jerevane, 
Sevilijos Ispanijos aikštė, Lione įsi-
kūręs Lumière’ų institutas bei kitos 
kino istorijai svarbios vietos. 

Dar viena „Meistro ir                
Margaritos“ ekranizacija 

Paaiškėjo, kad nuo 2018 m. planuotą 
Michailo Bulgakovo romano „Meis-
tras ir Margarita“ ekranizaciją kurs 
nebe Nikolajus Lebedevas („Ekipažas“, 

„Legenda Nr. 17“), o pernai kostiumine 
melodrama „Sidabrinės pačiūžos“ 

(„Serebrianyje konki“) debiutavęs 
Michailas Lokšinas. Pasak prodiu-
serio Rubeno Dišdišiano, Lebedevo 
planus pakoregavo pandemija – 
dabar Prahoje jis kuria filmą apie 
Niurnbergo procesą. Lokšino fil-
mas vadinsis „Volandas“, jo filma-
vimas prasidės jau liepą ir truks 
iki metų pabaigos. Ekranuose jis 
turėtų pasirodyti ateinančių metų 
pabaigoje. 

Iki šiol kine „Meistrui ir Margari-
tai“ nelabai sekėsi. Rusų kinemato-
grafininkai ne kartą bandė ekrani-
zuoti romaną. Eldarui Riazanovui 
tai padaryti nebuvo leista, Elemas 
Klimovas negavo pakankamai lėšų, 
Vladimirui Naumovui kelią užkirto 
rašytojo našlė, esą sapne pranešusi, 
kad ekranizacija neįvyks. 1994 m. 
sukurtas Jurijaus Karos filmas dėl 
režisieriaus nesutarimų su prodiu-
seriais pasirodė ekranuose tik po 
septyniolikos metų, 2005-aisiais 
išpopuliarėjo kad ir sukritikuotas 
Vladimiro Bortko serialas. Tačiau 
pirmąją romano kino versiją „Pi-
lotas ir kiti“ („Pilatus und Andere, 
Ein Film für Karfreitag“) 1971 m. 
vienai Vokietijos televizijai su-
kūrė Andrzejus Wajda, po metų 
romaną ekranizavo jugoslavų re-
žisierius Aleksandras Petrovičius, 
1989 m. lenkų režisierius Maciejus 
Wojtyszka sukūrė keturių dalių te-
levizijos filmą. 

Kuriamas „Alkio“ perdirbinys 

„Warner. Bros.“ studija paskelbė kur-
sianti Tony Scotto filmo „Alkis“ („The 
Hunger“, 1983) perdirbinį. Jį režisuos 
Angela Robinson. Originaliame filme 
pagrindinius vaidmenis kūrė Cathe-
rine Deneuve, Susan Sarandon ir Da-
vidas Bowie. Pagrindinė „Alkio“ vei-
kėja Miriam – paskutinė vampyrų 
rasės atstovė. Naktimis ji geria kraują 
Manhatano klubuose kartu su Džoniu, 
kuris netikėtai greitai pradeda senti, ir 
Miriam randa jam padėjėją. Taip užsi-
mezga aistringas meilės trikampis. Fil-
mas buvo atsakas į 9-ajame dešimtme-
tyje pasaulį šiurpinusią AIDS epidemiją. 

Larsas von Trieras kurs                         
„Karalystės“ tęsinį

Larsas von Trieras jau ne pirmus 
metus žada grįžti prie serialo „Kara-
lystė“ tęsinio, bet neseniai paaiškėjo 
ir data, kada pagaliau serialas pasiro-
dys. Tai 2022-ieji. Režisierius filmuos 
jį šių metų vasarą. Bodil Jørgensen, 
suvaidinusi pagrindinį vaidmenį 
von Triero filme „Idiotai“, įkūnys 
Karen, kuri vaikšto sapne ir vieną 
kartą atsitiktinai atsiduria priešais li-
goninę, pavadintą „Karalyste“. Karen 
susidurs su ligoninės vaiduokliais ir 
ieškos atsakymų į pirmojo serialo se-
zono mįsles. Naująjį serialą sudarys 
penkios valandos trukmės serijos. 

Parengė Ž. P.

Kadras iš filmo „Polański, Horowitz. Hometown“

„Blogos pasakos“ 
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Knygos ar filmai apie šnipus vis 
dar sugeba žadinti fantaziją. Gal 
todėl, kad dažname mūsų taip pat 
tūno šnipas, kuris stebi ir anali-
zuoja, bet nebūtinai kitus. Jam 
smagu apsimesti kažkuo kitu, net 
jei vedžioja šunį ar eina apsipirkti, 
o vakare spoksoti į svetimus lan-
gus, už kurių viskas turi būti kitaip 
nei jo namuose. Svetimas pasaulis 
juk visada atrodo tikresnis, gal net 
dramatiškesnis. Kadaise šnipinėji-
mas buvo visai įdomus užsiėmimas, 
susijęs su rizika, kelionėmis ir net 
gaudynėmis, bet interneto laikais 
šnipinėjimo vertė, regis, smarkiai 
devalvuota, ypač kai pasiklausai 
kokio nors saugumiečio metinės 
ataskaitos. Bet aš lieku ištikimas 
filosofo Marcino Królio suformu-
luotai maksimai: „Geriau prarasti 
iliuzijas nei būti kvailiu.“ 

Britų dramaturgo ir režisieriaus 
Davido Hare’o politinis trileris „Aš-
tuntas puslapis“ (LRT, šįvakar, 
28 d. 22.55) – apie šnipus, bet jame 
nebus jaunų, sportiškų, energingų 
vyrų ir moterų, kurie pastaraisiais 
metais užplūdo šį žanrą. Vedliu po 
šnipų ir užkulisinių mūšių pasaulį 
filme tapo senstantis MI5 analiti-
kas Džonis Vorikeris. Jį suvaidino 
labiau su komedijomis tapatinamas 
Billas Nighy. Kai Vorikerio draugas 
ir viršininkas aptinka aferą, į ku-
rią įsipainiojęs premjeras, būtent 
Vorikeris užsikraus ant pečių di-
džiausią naštą. Hare’as kuria filmo 
įtampą visiškai pasikliaudamas per-
sonažais, rodo, kaip jie mezga vis 
platesnį sąsajų, istorijų, įsipareigo-
jimų tinklą, kaip turi išmokti jame 
judėti atsargiai. Šnipinėjimas filme 
yra lyg šachmatų partija, o Nighy 

herojus laviruoja tarp spąstų, ku-
riuos jam spendžia priešai ir gau-
sios jo gyvenimo moterys. Galima 
įsivaizduoti, koks jis buvo jaunys-
tės metais, bet dabar jo pagrindinis 
ginklas – patirtis.

Deja, šis universalus ginklas daž-
nai pamirštamas. Pamiršta jį ir kino 
režisieriai, lyg dviratį vis išradinė-
jantys kiną. Prie tokių priskirčiau 
filmo „Pažadas“ (TV1, 30 d. 23.10) 
kūrėją Terry George’ą. Pasirinkęs 
vis dar retą kine ir masinėje kultū-
roje XX a. pradžios armėnų geno-
cido temą, jis ėmė iš naujo išradi-
nėti istorinę melodramą. George’as 
kuria patoso prisodrintą ir visiškai 
dirbtinį filmą, kokiais Holivudas 
garsėjo prieš pusšimtį metų ir ku-
rio, regis, vis dar ilgisi kai kurie lie-
tuvių patriotai. Užuot rodęs tautos 
tragediją, režisierius rūpinasi, kad 
žiūrovas teisingai reaguotų į tai, ką 
mato ir girdi, todėl pasitelkia mu-
ziką ir, jo galva, sukrečiančius vaiz-
dus. Nusprendęs armėnų genocidą 
parodyti per asmeninę istoriją, jis 
rodo gana sudėtingą meilės tri-
kampį, kurio, deja, neišsemia me-
lodramos klišės.

Aaronas Sorkinas – vienas ge-
riausių Holivudo dramaturgų. Pa-
lyginti neseniai jis ėmėsi režisū-
ros ir 2017 m. debiutavo „Pokerio 
princese“ (TV3, 29 d. 21.30). Filmo 
pagrindu tapo tikra Molly Bloom 
istorija. Ji pastatė brangiausią po-
grindinį kazino Holivude. Čia lan-
kėsi kino žvaigždės, arabų šeichai, 
milijardieriai. Bet dideli pinigai 
kvepia krauju, tad nenuostabu, kad 
ją medžioti ėmėsi ir mafija, ir FTB.  

Pradžioje Molė (Jessica Chastain) 
už kadro pasakoja apie savo 

sportininkės karjeros pabaigą, ir 
Sorkinas visą filmą išsaugos in-
tensyvų pradžios tempą, mėgausis 
montažu, sumaniai įterps prisimi-
nimus, bet keistas dalykas – di-
džiausią įspūdį filme daro žodžiai, 
gal todėl, kad klausydamasis žo-
dingų Molės monologų pats kaž-
kaip pasijunti protingesnis. Beje, tą 
patį pajutau ir per „Netflix“ žiūrėda-
mas pernykštį režisieriaus Sorkino 

„Čikagos septyneto teismą“, kuriame 
dramaturgas Sorkinas tiesiog virtu-
oziškai kuria žodžių srautą: anek-
dotas, šmaikšti replika, kokio nors 
reiškinio analizė ir jokios monoto-
nijos. „Pokerio princesė“ buvo kri-
tikuojama, kad Sorkinas nepasinau-
dojo feministine perspektyva, bet 
man užtenka ir literatūrinių aliu-
zijų į herojės bendravardę – Jameso 
Joyce’o „Uliso“ Molę Blum, į Arthuro 
Millerio „Salemo raganas“ ar į graikų 
mitologijos Kirkę, vyrus paversdavu-
sią kiaulėmis. Nors filme ironiška tai, 
kad panelė Blum gali žaisti tik pagal 
vyrų parašytus scenarijus. Iš tikrųjų 

„Pokerio princese“ Sorkinas dorojasi 
su sėkmės mitu, amerikietiškosios 
svajonės ideologija, kurią taip mėgsta 
ir mūsų geografinės platumos žmo-
nių istorijų pasakotojai. Regis, jiems 
nusipjaut į Sorkino ir jo bendramin-
čių ironiją.

Bet ne visi kine ieško intelek-
tualumo ar originalumo. Noémie 
Saglio „Mano mama ir mūsų kū-
dikiai“ (LNK, 29 d. 15.35) – papras-
tas filmas. Komedijos tema – tok-
siški mamos ir dukters santykiai. 
Juliette Binoche vaidinama Mado – 
jaunatviška ir energinga. Avril (Ca-
mille Cottin) atrodo amžinai susi-
rūpinusi ir pavargusi. Ji rūpinasi, 

kad Mado maitintųsi reguliariai, ir 
nervinasi, kai ši ilgai negrįžta. Tai, 
kad Mado yra mama, o Avril – jos 
duktė, ir tapo komiškų ar net far-
siškų filmo situacijų šaltiniu. Ne-
paisant seklaus siužeto, akivaizdu, 
kad režisierė ir aktorės nėra tokios 
naivios, kaip gali pasirodyti. 

Apie motinos ir dukters santy-
kius pasakoja ir Pedro Almodóvaro 

„Chuljeta“ („LRT Plius“, birželio 
3 d. 21.30), tik filmo intonacija visai 
kitokia. Tai labiau istorija apie at-
leidimą ir poreikį mokytis iš klaidų. 
Chuljeta (Emma Suárez) palieka 
Madridą. Ji jau susikrovė daiktus 
ir kartu su draugu rengiasi važiuoti 
į Portugaliją, bet paskutinę dieną 
gatvėje sutinka savo dukters draugę. 
Duktė dingo prieš keliolika metų ir 
nuo tada Chuljetos gyvenimas virto 
košmaru. Pasirodo, draugė buvo su-
tikusi jos dukterį. Chuljeta atsisako 
išvykti, grįžta į namus, kuriuose 
augino dukterį, ir pradeda rašyti 
laišką. Likusią istoriją sužinome iš 

retrospekcijų, kuriose matome ir 
jauną Chuljetą (Adriana Ugarte), 
savo kelyje sutikusią vedusį vyrą, 
ir kelis jos gyvenimo dešimtmečius. 

„Chuljeta“ tikrai ne geriausias Al-
modóvaro filmas. Jo pagrindas – trys 
Nobelio premijos laureatės Alice 
Munro apsakymai. Ji sugeba meis-
triškai atskleisti moterų psicho-
logiją, bet Almodóvaras ir pats ją 
išmano kuo puikiausiai. Jo Chul-
jeta – moteris, turinti du veidus, ir 
motina, į kurios du gyvenimo mo-
mentus įsižiūri režisierius: kai ji turi 
atsikratyti jaunatviško naivumo ir 
kai paaiškėja, kad naujas gyvenimas 
kainavo pernelyg brangiai. Tas dvi 
moteris Almodóvaras kuria ne tik iš 
rašytojos žodžių, bet ir iš spalvų bei 
kostiumų faktūrų. Jam labai svarbu, 
kad tos dvi moterys rastų bendrą 
kalbą, nes juk svarbu atleisti tai, ku-
ria buvai kadaise. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Patirtis įpareigoja 
Krėsle prie televizoriaus

„Laisvas kinas“ kviečia 
žiūrėti lietuvišką kiną ir 
diskutuoti apie jį

Lietuvos kinematografininkų są-
junga, bendradarbiaudama su Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejumi (LTMKM) ir „Skalvijos“ 
kino centru, kviečia į visą vasarą 
vyksiančius kino klubo seansus. 
Lietuviško kino peržiūros papildo 
iki birželio 27 d. veiksiančią parodą 

„Laisvas kinas: 1990–2020“. 
Paroda „Laisvas kinas: 1990–

2020“, kaip sufleruoja pavadinimas, 
pristato šalies kino trisdešimtmetį. 
Tai pirma tokia išsami nepriklau-
somybės laikų kino apžvalga, sutei-
kianti galimybę susipažinti su šalies 
kino istorijos procesais, kūrėjais ir 
jų darbais. 

Ekspozicijos tąsa ir papildy-
mas – kino peržiūros. Per visą 
vasarą LTMKM kieme po atviru 
dangumi ir „Skalvijos“ kino centre 
bus parodyta daugiau nei dvidešimt 

Anonsai svarbiausių 1990–2020 m. sukurtų 
lietuviškų vaidybinių ir dokumen-
tinių filmų. Dalį jų pristatys ir pa-
tys autoriai.

Gegužės 19 d. peržiūros pra-
sidėjo režisieriaus Šarūno Barto 
darbu „Trys dienos“ (1991), antra-
sis seansas – Andriaus Šiušos vai-
dybinis filmas „Ir jis pasakė jums 
sudie“ (1993) „Skalvijos“ kino cen-
tre – gegužės 25 dieną. Ši juosta, fil-
muota išskirtinai Neringoje, buvo 
rodoma tarptautiniuose kino festi-
valiuose Liubeke ir Strasbūre, kur 
pelnė pagrindinius prizus. 

Vasaros filmų rodymai muziejaus 
kieme prasidės birželio 3 d. 18 val. 
Pirmąjį vakarą vyks kino diskusija, 
kurioje vienuolika skirtingų kartų 
kino kūrėjų – Audrius Stonys, 
Giedrė Beinoriūtė, Ignas Miškinis, 
Ramūnas Greičius, Lineta Mišei-
kytė, Marija Razgutė, Mindaugas 
Survila, Karolis Kaupinis, Gediminas 
Šiaulys, Aistė Žegulytė, Lina Lužytė – 
apžvelgs tris Lietuvos nepriklauso-
mybės kino dešimtmečius. Pokalbį, 
į kurį įėjimas nemokamas, mode-
ruos kino kritikė Rasa Paukštytė, 

jį bus galima tiesiogiai žiūrėti lrt.lt 
mediatekoje. 

„Tikiuosi, kad vieni su kitais pa-
sidalysime autentiškais prisimi-
nimais apie kertinius mūsų kino 
raidos momentus atkurtosios ne-
priklausomybės laikais. Pasikalbė-
sime apie tai, kas padėjo kino au-
toriams išlikti savimi, kaip kūrėsi, 
stiprėjo, kaupė patirtį įvairūs kino 
industrijos segmentai. Visi skirtin-
gais dešimtmečiais įsilieję į kino 
lauką esame bendrakeleiviai. Kas 

mus sieja? Kas skiria? Kaip suvo-
kiame ryšį su savo kino istorija? Ką 
mums reiškia būti šiuolaikinio eu-
ropietiško kino dalimi? Neabejoju, 
kad pokalbio dalyvių svarstymai 
šiomis temomis sudomins ir kole-
gas, ir mūsų kino publiką“, – sako 
Rasa Paukštytė.

Po diskusijos, 20 val., bus pa-
rodytas režisieriaus Arūno Mate-
lio filmas „Dešimt minučių prieš 
Ikaro skrydį“ (1990), kuris pelnė 
svarbų Tarptautinio Oberhauzeno 

trumpametražių filmų festivalio 
prizą dar 1990 metais.

Bilietus į seansus „Skalvijoje“ 
(A. Goštauto g. 2) galima įsigyti 
www.tiketa.lt arba Kino centro 
kasoje, o į seansus muziejaus 
kieme (Vilniaus g. 41, įėjimas prie-
šais S. Nėries gimnaziją) – tik www.
tiketa.lt. Prasidėjus lietui, seansai iš 
kiemelio persikels į muziejaus vidų.

LKS inf.

„Lošėjas“

„Aštuntas puslapis“
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Gegužės 28–birželio 6
P a r o d o s

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

„Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys“
Emilijos Škarnulytės daugiakanalė vi-
deoinstaliacija „Daugdara. Dedikuojama 
Aleksandrai 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
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Menininkių grupės „Baltos kandys“ paroda 

„Rytai Vakaruose“
nuo 28 d. – paroda „Balsuojanti tauta – 
tautos balsas. Šveicarų balsavimo plakatai 
nuo 1918 m. iki šių dienų“

Lietuvos diasporos dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Nežinomas Jurkūnas. Sedūnai–Le-
ningradas, 1895–1938“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
iki 30 d. – paroda „Petras Repšys: darbai“
iki 30 d. – 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“
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. Mas-
kvos 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“
iki VI. 5 d. – Sapiegų šeimos kripta

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

„Tylaus kalbėjimo metodai“

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo VI. 4 d. – 14-oji Baltijos trienalė

VDA ekspozicinė erdvė „Kreatoriumas / 
Meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II kiemas
Kamilės Jankauskaitės ir Viktorijos Tama-
liūnaitės paroda „Distopija“

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
iki 29 d. – Povilo Ričardo Vaitiekūno 
paroda „Ūlos g. 19, Mardasavas“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Marijos Šileikaitės-Čičirkienės personalinė 
paroda „Kelias. Pradžia“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir 
medijos meno bei animacijos bakalauro 
ir magistro programų darbų paroda „O ką, 
jeigu?“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Paroda „Įkalčių slėpimo agentūra“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Tamaros Janovos skulptūrų paroda 

„Retrospektyva“
iki 30 d. – Eglės Gandos Bogdanienės 
kuruojama studentų paroda „Manifesto 
be kaukių“ (Greta Virzbickytė, Matas Pet-
kūnas, Miglė Kemeklytė, Almantas Kunskas, 
Erikas Marcinkevičius, Haroldas Liudvikas 
Šoblinskas, Simona Kirstukaitė-Akulashvili, 
Lasha Akulashvili, Kotryna Onaitytė, 
Ieva Juozapaitytė, Urtė  Lagunavičiūtė, 
Marija Žiemytė, Jolanta 
Sendaitė-Paulauskienė)

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 29 d. – Monikos Plentauskaitės perso-
nalinė paroda „Budrus miegas“ 

LDS parodų salė
Vokiečių g. 4
iki VI. 3 d. – Valentino Antanavičiaus kūry-
bos paroda „Pasiskraidymai“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki VI. 6 d. – Vytauto Poškos tapybos 
paroda „70x100 srovėje“

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki 29 d. – Manto Lesausko paroda 

„Trofėjai – persirengimo kambarys“

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 
iki 29 d. – Dano Aleksos ir Remigijaus Trei-
gio paroda „Manila is calling your name!“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – paroda „Lietuvos spaudos foto-
grafija 2021“
nuo VI. 3 d. – Audriaus Gražio ir Hen-
riko Gulbino paroda „Maži dideli dalykai 
1998–2021“
nuo VI. 3 d. – Tatjanos Kazimierėnienės 
paroda „Ofortai. Gamtos motyvai“ 

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“

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“
28 d. – LXVII Vilniaus aukciono vertybių 
kolekcija 

„Gobis / Lauko ekspo“
Gedimino pr. 13
Igno Egidijaus Talmanto keramikos darbų 
paroda „Keramika“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Malvinos Jelinskaitės fotografijų paroda            

„Ex nihilo. Atsitiktinai ir paradoksaliai“
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“
iki VI. 1 d. – paroda „Ne reklama, bet 
faktas!“
iki 30 d. – vieno eksponato paroda: Alek-
sandro Teodoro Kuršaičio rankraštinis 
lietuvių kalbos vadovėlis

Meno ir edukacijos centras                 
„Rupert“ 
Vaidilutės g. 79
iki VI. 4 d. – Vilniaus dailės akademijos 
fotografijos ir medijos meno bei animaci-
jos bakalauro ir magistro programų darbų 
paroda „O ką, jeigu?“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Agnės Gintalaitės tapybos paroda „Čiurlio-
nis. Drive“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki VI. 3 d. – Vilniaus dailės akademijos 
fotografijos ir medijos meno bei animaci-
jos bakalauro ir magistro programų darbų 
paroda „O ką, jeigu?“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
28, 29 d. – Lizos Baliasnajos performan-
sas „Trieb“ 

AP galerija
Polocko g. 10
iki VI. 6 d. – Neringos Žukauskaitės paroda 

„Impromtu“

Galerija „Aštuonios akys ir ausys“
Algirdo g. 38
Vilmanto Marcinkevičiaus piešinių paroda 

„X Dievo įsakymų“

Galerija „Art Compensa“
Kernavės g. 84
nuo 28 d. – „Art Compensa“ kolekcijos 
paroda „Compensa“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio tapybos ir grafikos darbai
Ekspozicija „Lietuvos dailė XIV–XIX a.“
Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Tarp dangaus ir jūros II. Kuršių 
nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų 
kūriniuose“
Romualdo Požerskio fotografijų paroda 

„Kauno menininkai ir mūzos“
iki 30 d. – bendruomenių platformos „Ma-
žosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė: 

„Inkaras“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Serenos Pečiūnaitytės grafikos darbų 
paroda „Velnias iš gamtos“ 
iki 30 d. – 4-oji Kauno tarptautinė 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 „Leiskit pranešti, man jau 100 

metų!“, skirta Jaroslavo Hašeko romano 

„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ išlei-

dimo 100-mečiui

Paroda „Į kelionę su Baliu Sruoga“

„Štai kaip mes čia gyvenome (1947–1993 m. 

plakatai)“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 30 d. – 4-oji Kauno tarptautinė grafikos 
bienalė „Šviesos prigimtis“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Ispanų menininko ir meno istoriko Joano 
Fontcubertos paroda „Istorijos krizė“

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

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki VI. 6 d. – Živilės Minkutės instaliacijų 
paroda „Nertis iš kailio“
iki VI. 6 d. – Jolantos Kyzikaitės tapybos 
paroda „Maskaradas“

iki VI. 6 d. – Dainiaus Trumpio instaliacijų 
paroda „Ir visa tai žolė apgaubs“

Baroti galerija
Aukštoji g. 1
iki VI. 2 d. – Andriaus Makarevičiaus 
paroda „Stoties dominore“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
VIII tarptautinės emalio bienalės „Vilnius 
2020“ paroda

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
iki VI. 1 d. – Juozo Bindoko fotografijų 
paroda „(Ne)seniai“, skirta autoriaus 
70-mečiui 
iki VI. 1 d. – Vaidės Gaudiešiūtės (Klaipėda) 
grafikos paroda „Minčių aikštelės“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 28 d. – medijų meno festivalis 

„Enter’19“

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
Aukštaitijos regiono tautodailės paroda
iki 29 d. Keramikos paviljone – Rimos Lei-
puvienės paroda „Vieneri metai“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki VI. 5 d. – Panevėžio fotomenininkų 
metų paroda „Sugrįžimas“

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

V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Virginijaus Sutkaus paroda „Susitikimai“

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

„Nenuilstamos horizonto paieškos, arba Ke-
liautojo dienoraštis“ iš LNDM rinkinių 
Koplyčios parodų salėje – Vitos Pukštai-
tės-Bružės personalinė paroda-juvelyrinė 
instaliacija „Po saule“

Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Fotografijų parodos: „Antanas Liutkus 
(1906–1970). Antanas Mončys Prancūzijoje“  
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mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

„Antanas Liutkus (1906–1970). Palanga 
(1937–1938)“

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…“ 

Vilkaviškio raj. 
Jono Basanavičiaus gimtinė
Ožkabalių I k., Gimtinės g. 17 
Skulptūrinių paukščių paroda „Paukščiai. 
Sugrįžimas…“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
VI. 2 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – Platono 

„DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas
4, 5 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – L. Ado-
maičio „ALISA“. Rež. A. Obcarskas

Valstybinis jaunimo dramos teatras
28 d. 17.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal 
W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa
30, VI. 3 d. 19 val. Salėje 99 – PREMJERA! 
A. Vološinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė, 
scenogr. M. Nekrošius, šviesų dail. J. Kuršis, 
videomeninin. A. Bublytė, komp. V. Leistru-
mas. Vaidina G. Giedraitytė, I. Kaniušaitė
VI. 4, 5 d. 18.30– „DON KICHOTAS“ (pagal 
M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

Vilniaus mažasis teatras
28 d. 18.30 – PREMJERA! J. Kleino „SPREN-
DŽIANT HEDĄ“. Rež. U. Bartoševičiūtė, vi-
deomeninin. I. Gražytė, kost. dail. 
L. Kvašytė, komp. M. Paškevičiūtė, šviesų 
dail. V. Vilutis. Vaidina K. Petruškevičiūtė, 
T. Kliukas, E. Gabrėnaitė, V. Rumšas (jaun.), 
A. Šuminskaitė, K. Kasperavičius
30 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 
VI. 1 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS 
IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
2 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys
3 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
4 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas
5 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Lietuvos rusų dramos teatras
28 d. 18, 20 val. Literatūriniame A. Puškino 
muziejuje Markučiuose – A. Čechovo „DĖDĖ 
VANIA“. Rež. ir insc. aut. T. Montrimas
VI. 2, 3 d. 18.30 – PREMJERA! „VALIA“ (pa-
gal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis, 
dail. I. Jarutis, insc. aut. I. Gubinas, ba-
letmeister. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, 
šviesos dail. J. Kozinas. Vaidina T. Ragimo-
vas, J. Orlova, A. Darela, M. Tuchvatulinas, 
V. Fijalkauskas, V. Dorondovas, V. Lukja-
nenko, L. Popova, A. Metalnikova, J. Gladij, 
J. Ščiuckis ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
29, 30 d. 12 val. – PREMJERA! N. Indriūnai-
tės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-
Paukštienė, komp. F. Latėnas, audiotekstų 
montažo rež. V. Aškelavičius, šviesų opera-
torius S. Racevičius, choreogr. S. Mikalaus-
kaitė, vaizdo projekcijų dizaineris 
V. Žumbys. Vaidina A. Grybauskaitė, S. Mi-
kalauskaitė, E. Piškinaitė, D. Sarapinas

Palėpės salė
29 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
30 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DEGINANTI 
TRINTIS“. Choreogr. B. Lagaert (Belgija), 
muzika F. Machtelinckxo, kost. dail. K. Čy-
žiūtė, šviesų dizain. V. Šerstabojevas. Šoka 
tarptautinė šokio teatro „Aura“ trupė: 
A. Mozūraitis, E. Bega (Albanija), F.L. de 
Guevara (Ispanija), H. Won Lee (P. Korėja), 
J. Mintautė, M. Fernandez (Prancūzija), 
N. Matsumoto (Japonija), Tse-Wei Wu 
(Taivanas)
29 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KANDIDAS, 
ARBA OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa 
(„Teatronas“)
30 d. 15 val. Juodojoje salėje – „MAŽI STE-
BUKLAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)

Artūro Areimos teatras
Ateities g. 10
VI. 5, 6 d. 19.30 – PREMJERA! „ŪBO TEIS-
MAS“ (pagal S. Stephenso pjesę). 
Rež. A. Areima

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
28, 29 d. – festivalis „Nerk į teatrą“
29 d. 15, 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 

„PASAULIO BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė, 
scenogr. ir kost. dail. G. Brazytė, komp. 
D. Gnedinas, vaizdo projekcijų aut. P. Jurjo-
nas. Vaidina S. Sakalauskaitė, M. Ivanaus-
kas, A. Alešiūnas, M.K. Gotbergas
VI. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – 

„ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, 
Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis
2–5 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho 

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

Kauno kamerinis teatras
28 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius

Kauno lėlių teatras
29, VI. 5 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių mu-
ziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. 
Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė
30 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. A. Lebeliūnas
VI. 6 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTO-
RIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. 
ir rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos muzikinis teatras
28 d. 18 val. LMTA Klaipėdos fakulteto 
salėje – opera „VIVAT KAVA!“ (J.S. Bacho 

„Kavos kantata“, G.B. Pergolesi „Tarnaitė 
ponia“). Dir. D. Zlotnikas, rež. R. Bunikytė, 
koncertmeister. Ch.J. Cooley. Atlikėjai 
M. Rojus, R. Ulteravičiūtė-Kazlauskienė, 
A. Raulinavičius, A. Kozlovskis
VI. 3 d. 18 val. Klaipėdos fakulteto kon-
certų salėje, 4 d. 19 val. Palangos kurhauzo 
koncertų salėje – koncertas „Mėtų siuita“. 
KVMT simfoninio orkestro kamerinė grupė 
Dir. T. Ambrozaitis. Programoje W.A. Mo-
zarto, A. Coplando kūrinai
4 d. 18 val. Klaipėdos fakulteto koncertų sa-
lėje – koncertas „Raudonų aguonų gaidos 
vokalo rečitalis“. R. Petrauskaitė (sopra-
nas), M. Rojus (baritonas), koncertmeiste-
riai L. Piaseckienė (fortepijonas), 
Ch.J. Cooley (fortepijonas)
5 d. 18 val. Klaipėdos fakulteto koncertų sa-
lėje – koncertas „Aš pažinau karalių tavyje“, 
muzikinė-poetinė programa V. Mačer-
nio 100-mečiui. Atlikėjai KVMT styginių 
kvartetas: R. Sarkisova, V. Adelkhanov, 

M. Longo, G. Bajorūnienė, skaitovas                   
D. Malajavas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
29 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA 
PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU 
NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal 
E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). 
Rež. P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
28 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo 

„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špile-
vojus, scenogr. ir kost. dail. B. Šulniūtė, 
komp. P. Trijonis, šviesų dail. R. Bartulis. 
Vaidina L. Sėdžius, G. Žiogas, V. Kupšys, 
I. Brikė, T. Razmislavičiūtė-Juodė, 
J. Skukauskaitė, B. Ivanauskas, J. Čepulis, 
T. Gryn, A. Keleris, V. Šiaučiūnaitė, 
L. Kondrotaitė
VI. 1 d. 10, 12 val. – PREMJERA! „LOPŠINĖ 
ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė. Vaidina 
I. Brikė, G. Arlauskas, R. Klezys
4, 5, 12 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ 
(pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, 
scenogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankaus-
kas, L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavi-
čiūtė-Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, 
E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas, 
I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
29 d. 19 val. Jurbarko Kristijono Donelai-
čio evangelikų liuteronų bažnyčioje – ciklo 

„Džiaukitės Viešpatyje visados“ koncertas 
„Nubudimas“. „Musica humana“ (festivalio 
ir orkestro meno vad. R. Beinaris). Solistai 
D. Kazonaitė (sopranas), R. Grakauskaitė 
(smuikas), L. Abromaitis (violončelė), 
D. Butkevičius (kontrabosas), G. Kviklys 
(klavesinas). Programoje V. Striaupaitės-
Beinarienės, A. Vivaldi, J.S. Bacho, 
E. Morricone’s G.F. Händelio, G. Jautakai-
tės kūriniai
30 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai 

„Parodos paveikslėliai“. Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, D. Butkevičius (kontrabosas), 
aktorius T. Čižas, šokėja G. Grinevičiūtė, 
režisierė J. Vansk, dailininkas V. Čepkaus-
kas. Programoje M. Musorgskio „Parodos 
paveikslėliai“ (styginių kvintetui aranžavo 
R. Pattersonas)

Vilniaus festivalis 2021 „Ketvirtoji 
dimensija“
VI. 6 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filhar-
monijos Didžiojoje salėje – „Viva Vivaldi!“ 
Vivica Genaux ir „Les Accents“. Solistė 
V. Genaux (koloratūrinis mecosopranas, 
JAV), baroko muzikos orkestras 

„Les Accents“ (meno vad., dir. ir solistas 
Th. Noally, smuikas, Prancūzija). Progra-
moje  Antonio Vivaldi operų fragmentai ir 
instrumentiniai kūriniai

Vilnius 
Vilniaus kongresų rūmai
VI. 5 d. 18 val. – koncertas visai šeimai 

„Simfoniniai keistuoliai“. Dalyvauja Keis-
tuolių teatro aktoriai (I. Balsytė, A. Giniotis 
ir D. Auželis), Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras. Dir. R. Šumila

Šv. Kotrynos bažnyčia
29 d. 19 val. – Lietuvos sentikių romansai 
ir dainos. Atlieka rusų liaudies ansamblis 

„Arinuška“(vad. N. Zacharovas)

GROŽINĖ LITERATŪRA

Angelo kvietimas : [romanas] / Guillaume Musso ; iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleske-
vičienė. – 4-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 383, [1] p.. – Tiražas 2500 
egz.. – ISBN 978-9955-23-624-5 (įr.)

Cilkos kelias : romanas : [romano „Aušvico tatuiruotojas“ tęsinys] / Heather Morris ; iš 
anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – 5-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ lei-
dyba, [2021]. – 380, [1] p.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-609-479-326-4 (įr.)

Drugelių kalnas : romanas / R.K. Salters ; iš anglų kalbos vertė Ligija Kaminskienė. – Vil-
nius : Tyto alba, 2021. – 262, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-557-8 (įr.)

Druska jūrai : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma 
littera, 2020. – 316, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-2517-5 (įr.)

Džeinė Eir : romanas / Charlotte Brontë ; iš anglų kalbos vertė Marija Kazlauskaitė ir Juo-
zas Subatavičius. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 590, [1] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 
2351-5236 ; 11). – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-01-2392-8 (įr.)

Ėko : [romanas] / Valdas Papievis. – [Vilnius] : Odilė, [2021]. – 134, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 
1500 egz.. – ISBN 978-609-8222-34-0 (įr.)

Evė Dreik viską pradeda iš naujo : romanas / Linda Holmes ; iš anglų kalbos vertė Inga Stan-
čikaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 349, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 
978-609-479-413-1 (įr.)

Keliaujančio katino kronikos : romanas / Hiro Arikawa ; iš japonų kalbos vertė Marijus 
Kriaučiūnas. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 254, [1] p.. – Tiražas 
5000 egz.. – ISBN 978-609-479-383-7 (įr.)

Knyga laiko būčiai : romanas / Ruth Ozeki ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų  lankų“ leidyba, [2021]. – 495, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-9955-23-944-4 (įr.)

Kolekcionierius : romanas / John Fowles ; iš anglų kalbos vertė Virginija Mickienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2021. – 332, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 5). – Tiražas 1000 
egz.. – ISBN 978-609-01-1686-9 (įr.)

Korijantys veidrodžiai : eilėraščiai / Kornelijus Platelis ; [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – 
Vilnius : Odilė, [2021]. – 134, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-8222-36-4 (įr.)

Kruvinasis mėnulis : romanas / Katrine Engberg ; iš danų kalbos vertė Rūta Poškutė-An-
dreikienė. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 422, [1] p.. – Tiražas 1800 
egz.. – ISBN 978-609-479-325-7 (įr.)

Kvepalai : vieno žudiko istorija : romanas / Patrick Süskind ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija 
Gerulaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 237, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-
5236 ; 8). – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-01-2015-6 (įr.)

Laimingiausias žmogus Žemėje : [Aušvicą išgyvenusio šimtamečio atsiminimai] / Eddie Jaku ; 
iš anglų kalbos vertė Kristina Aurylaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 186, [1] p.. – 
Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-418-6 (įr.)

Laiškai iš praeities : romanas / Imogen Clark ; iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. – Vil-
nius : Tyto alba, 2021. – 383, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-548-6 (įr.)

Mažas gyvenimas : romanas / Hanya Yanagihara ; iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. – 
3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 667, [1] p.. – Tiražas 4800 egz.. – ISBN 
978-609-479-365-3 (įr.)

Mergaitė A : [romanas pagal tikrus įvykius] / Abigail Dean ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zai-
kauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 369, [5] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
01-4538-8 (įr.)

Nepaklusti taisyklėms : romanas / Samantha Young ; iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 427, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-479-223-6 (įr.)

Patirti peizažą : pasivaikščiojimai po miestą ir laiką : esė / Vaidas Jauniškis. – Vilnius : Tyto 
alba, 2021. – 283, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-466-554-7

Paviršius : romanas / Olivier Norek ; iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleskevičienė. – Vil-
nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 349, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-479-
419-3 (įr.)

Pavojingi žaidimai : romanas / Samantha Young ; iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 367, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-479-115-4 (įr.)

Pienas su medum : [eilėraščių rinkinys] / Rupi Kaur ; [vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė]. – 
2-oji patais. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 204, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-479-117-8

Stambulo pavainikė : romanas / Elif Shafak ; iš anglų kalbos vertė Eglė Bielskytė. – Vilnius : 
Tyto alba, 2021. – 382, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9986-16-772-3 (įr.)

Stiklo viešbutis : romanas / Emily St. John Mandel ; iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 335, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-
479-417-9 (įr.)

Vaiduokliai : [romanas] / César Aira ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – Vilnius : 
Rara, 2021. – 151, [4] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-96188-6-9

Visas mums duotas laikas : romanas / Abbie Greaves ; iš anglų kalbos vertė Mykolė Luko-
šienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2021]. – 302, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 
978-609-479-415-5 (įr.)
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Gegužės 28–birželio 3
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
28–30 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 12.30, 15.05, 
19.10, 21.45; 31–VI. 3 d. – 15, 19.15, 21.40
28–30 d. – Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 
12.45, 15.25, 18.35, 21.05; 31 d. – 15.20, 18.30, 
20.45; VI. 1–3 d. – 18.30, 20.45
28–30 d. – Kruela (JAV) – 14.15, 17.30, 20.50; 
31–VI. 3 d. – 17, 20.10
28–30 d. – Paskutinis didvyris: blogio išta-
kos (Rusija) – 11.40, 14.30, 17.20; 
31–VI. 3 d. – 15.10, 18.10
28–30 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam (rež. 
T. Smulkis) – 11.50, 20.10; 31–VI. 3 d. – 21 val.
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 16.30
VI. 2 d. – Išgyventi virš horizonto (Švedija, 
JAV) – 19 val.
VI. 3 d. – Išvarymas 3. Velnias privertė 
mane tai padaryti (JAV) – 19 val.
VI. 1, 3 d. – Piktieji paukščiai. Filmas 2 
(Suomija, JAV, Kanada) – 15.20
VI. 2 d. – Šuns tikslas 2 (Kinija, Indija, Hon-
kongas, JAV) – 15.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
28–VI. 2 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 11.05, 15.35, 
19, 21.25; VI. 3 d. – 11.05, 15.35, 19, 21.40; 28–
VI. 3 d. – Kruela (JAV) – 11.40, 14.35, 17.45, 20.55
Paskutinis didvyris: blogio ištakos 
(Rusija) – 11.20, 13.10, 17.20
Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 14, 18.30, 21.10
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 13.35
VI. 2 d. – Išgyventi virš horizonto (Švedija, 
JAV) – 19.15
VI. 3 d. – Išvarymas 3. Velnias privertė 
mane tai padaryti (JAV) – 19 val.
VI. 1, 3 d. – Kosminis Samsamas (Prancū-
zija) – 10.10
VI. 2 d. – Vikingas Vikas (Vokietija, Prancū-
zija, Belgija) – 10.10
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Skalvija
28 d. – Formanas prieš Formaną (dok. f., 
Čekija, Prancūzija) – 17.45
28 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam 
(rež. T. Smulkis) – 19.30; 29 d. – 19 val.; 
30 d. – 16 val.; 4 d. – 18 val.; 5 d. – 17 val.
29 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 15 val.
29 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 21 val.
29, VI. 2 d. – Blogos pasakos (Italija, Švei-
carija) – 17 val.
30 d. – Kino klasikos vakarai. Labas rytas 
(rež. Y. Ozu, Japonija) – 18 val.
30 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 20.20; 
VI. 2 d. – 20.20; 5 d. – 14.45

30 d. – Siela (animacinis, JAV) – 14 val.

VI. 2 d. – „Laisvas kinas 1990–2020“: Nere-

gių žemė (rež. A. Stonys), Troleibusų mies-

tas (rež. G. Beinoriūtė) – 19 val.

VI. 3 d. – Mūsų namai (dok. f., Šveicarija) – 18 val.

VI. 3 d. – šiuolaikinės muzikos festivalis 

„Druskomanija“. X/Tensions (rež. J.E. Še-

dytė, I. Tarejeva) – 20.30, 21.30

Pasaka

28 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 18 val.; 29 d. – 18.30; 

30, VI. 2 d. – 20.30; 31 d. – 20.45; VI. 1, 3 d. – 18.15

28, VI. 1 d. – Kruela (JAV) – 20.15; 29 d. – 20.45;

30 d. – 17.30; 31 d. , VI. 2 d. – 18 val.

28 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam (rež. 
T. Smulkis) – 18.30, 20.15; 29 d. – 16.15; 
30 d. – 15.30, 17.45; 31 d. – 18.15, 21 val.; 
VI. 2 d. – 20.15
28, VI. 1 d. – Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 20.30; 
29 d. – 18.45; 30 d. – 20 val.; VI. 3 d. – 20.45
28 d. – Omarų sriuba (Islandija, Ispanija, 
Lietuva) – 18.15; 30 d. – 17.30; VI. 3 d. – 18.30
28 d. – Blogos pasakos (Italija, Šveicarija) – 
18, 20.45; 29 d. – 21.30; 30 d. – 20 val.; 
31 d. – 18.30; VI. 2 d. – 18.15
29 d. – Nes jai labai rūpi (JAV, D. Britanija) – 
16 val.; 31 d. – 20.30; VI. 3 d. – 18 val.
29 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 21.15; 30 d. – 
15 val.; VI. 2 d. – 20.45; 3 d. – 20.30
29 d. – Dar po vieną (Danija, Nyderlandai, 
Švedija) – 16.30, 18.30; VI. 1, 3 d. – 20.15
29 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 
19 val.; 30 d. – 13, 18 val.; VI. 1 d. – 18, 18.30; 
2 d. – 18 val.
29 d. – Vasara ’85 (Prancūzija) – 21 val.; 
VI. 3 d. – 18 val.
30 d. – Holivudo afera (JAV, D. Britanija) – 
15.15; VI. 1 d. – 20.45
30 d. – Meinstrymas (JAV) – 15.30; 31 d. – 
18.30; VI. 3 d. – 21 val.
30 d. – Perspektyvi mergina (D. Britanija, 
JAV) – 20.15; VI. 2 d. – 20.15
31 d. – Undinė (Vokietija, Prancūzija) – 
21 val.
VI. 1 d. – Romano vaikystė 
(rež. L. Mikuta) – 16.30
2 d. – „Ciklas ispaniškai“. El viaje a nin-
guna parte – 17.30
Paupio salė
28 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 21.30; 29, 
VI. 2 d. – 21 val.; 30 d. – 18 val.; VI. 1 d. – 21.15; 
3 d. – 20.45
29 d. – Rėja ir paskutinysis drakonas 
(JAV) – 13 val.
29 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 15.30; 30 d. – 
20.30; 31 d. – 20.30
29 d. – Kruela (JAV) – 18 val.; 30 d. – 15 val.;
30 d. – Siela (JAV) – 12.30
31 d. – Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 18 val.; 
VI.2 d. – 18.30
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 16 val.
VI. 1 d. – Blogos pasakos (Italija, Šveica-
rija) – 18.30
3 d. – Žmonės, kuriuos pažįstam 
(rež. T. Smulkis) – 18.30

Kaunas
Forum Cinemas
28–VI. 3 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 12.30, 
15.50, 19, 21.50

Kruela (JAV) – 11, 15, 18.25, 20.15
Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 11.10, 14.05, 
18, 21 val.
Žmonės, kuriuos pažįstam (rež. T. Smul-
kis) – 12.45
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 13.30
VI. 2 d. – Išgyventi virš horizonto (Švedija, 
JAV) – 18.40
VI. 3 d. – Išvarymas 3. Velnias privertė 
mane tai padaryti (JAV) – 19 val.
VI. 1, 3 d. – Piktieji paukščiai. Filmas 2 
(Suomija, JAV, Kanada) – 10.15
VI. 2 d. – Šuns tikslas 2 (Kinija, Indija, Hon-
kongas, JAV) – 10.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
28–VI. 2 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 12, 15.15, 
18.50, 21.20; VI. 3 d. – 12, 15.15, 18.50, 21.40
28–VI. 3 d. – Kruela (JAV) – 14.25, 17.30, 
20.35
Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 13.20, 18.20
Paskutinis didvyris: blogio ištakos 
(Rusija) – 10.30, 15 val. 
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 16.20
VI. 2 d. – Išgyventi virš horizonto (Švedija, 
JAV) – 19.05
VI. 3 d. – Išvarymas 3. Velnias privertė 
mane tai padaryti (JAV) – 18.50
VI. 1, 3 d. – Kosminis Samsamas (Prancū-
zija) – 10.40
VI. 2 d. – Vikingas Vikas (Vokietija, Prancū-
zija, Belgija) – 10.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
28–VI. 2 d. – Tylos zona 2 (JAV) – 21.30; 
VI. 3 d. – 21.40
28–VI. 3 d. – Kruela (JAV) – 11.30, 14.45, 
17.35, 20.50
Kurjeris (JAV, D. Britanija) – 13, 17.50, 20.30
VI. 1 d. – Krudžiai 2. Naujasis amžius 
(JAV) – 13.40
VI. 2 d. – Išgyventi virš horizonto (Švedija, 
JAV) – 18.30
VI. 3 d. – Išvarymas 3. Velnias privertė 
mane tai padaryti (JAV) – 19 val.
VI. 1, 3 d. – Piktieji paukščiai. Filmas 2 
(Suomija, JAV, Kanada) – 10.30
VI. 2 d. – Šuns tikslas 2 (Kinija, Indija, Hon-
kongas, JAV) – 10.30
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Blogos pasakos  ****
Niūrus pasakojimas apie Romos priemiestyje gyvenančias šeimas. Pernai 

Berlyno kino festivalyje „Sidabriniu lokiu“ už geriausią scenarijų apdo-
vanoti broliai Damiano ir Fabio D’Innocenzo rodo, kaip tėvų sadizmas, 
motinų pasyvumas ir vaikų pyktis atveda visus prie katastrofos. Vaidina 
Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabrielis Montesi, Maxas Malatesta, 
Justinas Korovkinas. (Italija, Šveicarija, 2020) 
Kruela  ***

Filmas pasakoja žiaurios ir bjaurios kailinių gerbėjos Kruelos de Mon, 
kadaise populiaraus filmo apie dalmatinus veikėjos, priešistorę ir nukelia 
į 8-ojo dešimtmečio Londoną, kur vyksta pankroko revoliucija. Estela – 
kūrybinga mergina, siekianti išgarsėti savo projektais. Ji susidraugauja 
su jaunais vagišiais ir kartu su jais gyvena Londono gatvėse. Vieną dieną 
Estelos talentu susidomi mados legenda – baronienė fon Helman. Susi-
tikusi su ja, Estela atsidurs blogio pusėje ir taps keršto siekiančia Kruela. 
Pagrindinius vaidmenis Craigo Gillespie filme sukūrė Emma Stone ir 
Emma Thompson. (JAV, 2021) 
Kurjeris  ****

7-ojo dešimtmečio pradžioje įtampa tarp JAV ir SSRS pasiekė apogėjų, 
kilo trečiojo pasaulinio karo grėsmė. Kaip tik tada Londono verslininkas 
Greville’as Wynne’as gavo iš CŽV ir britų žvalgybos pasiūlymą užmegzti 
ryšius su aukšto rango sovietų karininku, žinančiu slaptus Maskvos pla-
nus. Pirmoji kelionė į Maskvą kainuoja Grevilui daug nervų, bet baigiasi 
gerai. Netrukus sovietų žvalgyba sužino, kad kariuomenės viršūnėje veikia 
šnipas... Dominico Cooke’o filmo pagrindu tapo GRU pulkininko Olego 
Penkovskio istorija. Pulkininką suvaidino Merabas Ninidzė, jo ryšininką – 
Benedictas Cumberbatchas. (D. Britanija, JAV, 2021)
Meinstrymas  ****

Dar vienos Coppolų šeimos atžalos Gia Coppolos komedija pasakoja 
apie sunkų influencerių ir vaizdo tinklaraštininkų gyvenimą. Frenkė (Maya 
Hawke – Ethano Hawke’o ir Umos Thurman duktė) kaip ir dauguma Los 
Andželo gyventojų svajoja išgarsėti, bet dirba bare. Kartą gatvėje ji tele-
fonu nufilmuoja keistuolį Linką (Andrew Garfield) ir jo antikomercinius 
pasvarstymus įdeda į socialinius tinklus. Netrukus Frenkė, jos draugas 
Džeikas (Nat Wolff) ir Linkas tampa jutubo žvaigždėmis. Frenkė paverčia 
Linką tikru revoliucionieriumi, bet kuo jis darosi populiaresnis, tuo labiau 
pradeda priminti savo karikatūrų personažus. (JAV, 2020)
Nes jai labai rūpi  ****

Kriminalinė J. Blakesono komedija pasakoja apie Marlą Greison (Ro-
samund Pike), kuri rūpinasi senais ir turtingais žmonėmis, bet be jokių 
skrupulų laužo taisykles, kad išspaustų sau finansinės naudos, ir vado-
vaujasi principu „nugali stipriausias“. Marla moka apsimesti, pasinaudoti 
žmonėmis, yra žavi ir gana ciniška. Bet jos nauja globotinė (Dianne Wiest) 
ne tokia paprasta, kaip atrodo. Ji turi daug niūrių paslapčių, tad Marla ir 
jos partnerė (Eiza González) netrukus įsivels į karą su Peterio Dinklage’o 
suvaidintu žiauriu priešininku. (JAV, D. Britanija, 2021) 
Pakeleivių karta  ***

Dėl globalaus atšilimo 2063 metais pradėtas specialusis žmonijos išli-
kimo projektas. Iš atrinktų donorų biologinės medžiagos buvo išauginta 
vaikų grupė. Jie niekad neišėjo iš laboratorijos – ten gyveno ir mokėsi, 
kad nepriprastų prie saulės šviesos ir atvirų erdvių. Netrukus jie išvyksta į 
tolimą, gyventi tinkamą planetą, bet ten nuskris geriausiu atveju jų anūkai. 
Misijoje astronautai pradės nebesuvokti, kas yra tikra, o kas ne. Neilo Bur-
gerio filme vaidina Tye Sheridanas, Lily-Rose Depp, Fionnas Whiteheadas, 
Colinas Farrellas. (JAV, Čekija, D. Britanija, Rumunija, 2021) 
Spiralė  ***

Dar vienas filmas „Pjūklo“ gerbėjams. Ne pirmus metus dirbantis savo 
garsaus tėvo, žmogžudysčių skyriaus veterano, šešėlyje detektyvas Ezekie-
lis Benksas ir jo naujasis partneris tiria sadistiškas žmogžudystes, prime-
nančias prieš daug metų vykusius nusikaltimus. Įsitikinęs savo įžvalgumu, 
Benksas nesuvokia, kad žingsnis po žingsnio leidžiasi įtraukiamas į ra-
finuotą žaidimą. Mat bepročio žudiko galvoje gimė toks žiaurus planas, 
kokio negali įsivaizduoti net policijos veteranai. Darreno Lynno Bous-
mano filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Chrisas Rockas, Samuelis 
L. Jacksonas, Maxas Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer. (Kanada, 
JAV, 2021)

„Kurjeris“


