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Richardas Straussas – reikšmin-
giausias XX a. pirmosios pusės 
operų kūrėjas, išvedęs žanrą iš 
vėlyvojo romantizmo patetikos 
ir atvėręs naujas, modernias ope-
ros prieigas. Būtent Straussas pra-
dėjo esminę operos peržvalgą ir 
pasiūlė tiek temų ir būdų plėtoti 
žanro galimybes, kad iki šiol jie 
dar nėra išsemti. Keturiolikoje jo 
operų (neskaitant pirmųjų poros 
bandymų) užkoduotos muzikinės 
ir dramaturginės idėjos maitino ir 
modernią, ir postmodernią mąsty-
seną. Net ir šiandien kuriami mu-
zikinio teatro veikalai dažnai (kad 
ir netiesiogiai) remiasi Strausso 
inovacijomis. Jis operoje įkūnijo 
neurotišką, pažeidžiamą, froidišką 
XX a. herojų, revizavo ir adaptavo 
moderniam žiūrovui mitologinę te-
matiką, ėmėsi stilizacijų, „šeimos 
dramų“, praeities muzikos modelių 

postmodernių dekonstrukcijų ir 
gracingų parodijų. O jei dar pri-
dėsime neprilygstamą orkestruo-
tės meistrystę ir precizišką žongli-
ravimą leitmotyvais! Tačiau būtent 
ištobulintas meistriškumas ir nova-
toriškumas tapo kliūtimi Strausso 
operų populiarumui. Ir publika čia 
niekuo dėta. Strausso meistrišku-
mas jos nevargina, tačiau iš atlikėjų 
reikalauja taip pat maksimalaus 
meistriškumo. Todėl nedidelių pa-
jėgumų teatrai rečiau pamalonina 
savo publiką šio kompozitoriaus 
operomis. Lig šiol LNOBT sce-
noje buvo pastatyta tik „Salomėja“ 
(2006), išsiskirianti glausta apim-
timi ir nedideliu solistų ansambliu.

Kas kita – prabangusis „Rožės 
kavalierius“, kuriam reikia gau-
saus būrio solistų, choro ir ištobu-
linto, paslankaus orkestro. Paga-
liau jis užsuko ir į Vilnių! Truputį 
gaila, kad tik 2021-aisiais, prabėgus 
110 metų nuo premjeros Dresdene. 
Iki Antrojo pasaulinio karo „Rožės 

kavalierius“ buvo dažniausiai sta-
toma vokiška opera podraug su Ri-
chardo Wagnerio kūriniais. Ir čia 
privalu paminėti, kad dėl Strausso 
užimto Reicho muzikos rūmų di-
rektoriaus posto nacistinėje Vokie-
tijoje po Antrojo pasaulinio karo 
jo populiarumas sumenko, kompo-
zitoriui teko pereiti sudėtingą de-
nacifikacijos procesą. Tai irgi labai 
svarbi priežastis, kodėl Strausso 
operos pokariu nebuvo statomos, 
o vadinamajame Rytų bloke tyla 
užsitęsė dar ilgiau. 

Ir vis dėlto gaila, kad „Rožės ka-
valierius“ Lietuvoje nebuvo pasta-
tytas prieš gerus du dešimtmečius, 
kai dar buvo gyvas legendinis di-
rigentas Jonas Aleksa, jaunystėje 
stažavęsis Vienoje, kur „iš pirmų 
rankų“ perėmė austrų-vokiečių 
simfonizmo dvasią, kai savo kar-
jeros viršūnę buvo pasiekusi Sigutė 
Stonytė, regis, sutverta Maršalienės 

M. Alek sos  n uotr .Joana Gedmintaitė (Maršalienė) operoje „Rožės kavalierius“
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Ieva Tumanovičiūtė

Elzė Gudavičiūtė – aktorė, peda-
gogė, menų daktarė. Sukūrė vaidme-
nis Gintaro Varno, Oskaro Koršu-
novo, Jono Jurašo, Jono Vaitkaus, 
Vido Bareikio ir kitų režisierių 
spektakliuose pagrindinėse Lie-
tuvos teatrų scenose. Apdovanota 
„Auksiniu scenos kryžiumi“ už vaidme-
nis spektakliuose „Apsivalymas“ 
(rež. Jurašas, Nacionalinis Kauno 
dramos teatras, 2011) ir „Išvary-
mas“ (rež. Koršunovas, Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras, 2011) bei 

„Sidabrine gerve“ už vaidmenį filme 
„Miegančių drugelių tvirtovė“ (rež. 
Algimantas Puipa, 2011).

Esi sakiusi, kad „didžiųjų kri-
tinių išgyvenimų atspindys 
ir yra visa vaidybos esmė“. Ar 
taip manai iki šiol? 

Kaip seniai tai sakiau! Gal prieš 
dešimt metų. Na, matyt, kad taip. 
Juk scenoje geras ir patogus gy-
venimas nekuriamas. Čia – paže-
mintų, nuskriaustų, nusikaltusių, 
baudžiamų, laukiančių Godo, sve-
timų, ieškančių, kovojančių žmo-
nių atsiskleidimo vieta. Paradok-
sas, bet ramaus, laimingo, viskuo 
patenkinto žmogaus istorija scenoje 
žiūrovams neįdomi. Pasakykit nors 
vieną pjesę, kurioje visiems viskas 
gerai. Kuriant vaidmenį nuolat ban-
doma suvokti, kas gi tam veikėjui ne-
gerai, nuo ko jis bėga ar į ką eina, 
kas yra ta jo vidinė kibirkštis ir ko-
dėl jis taip elgiasi. Aš vadovaujuosi 
principu – jeigu neturi ką pasakyti ar 
papasakoti, tai verčiau neiti į sceną. 

Man įdomūs gilūs, stiprūs dra-
maturginiai kūriniai, kai tau, kaip 
aktoriui, yra galimybė gilintis, ieš-
koti, o tuomet jau ir atspindėti 
tai scenoje. Labai pasiilgau tokių 
darbų. Pasiilgau aktorinio teatro, 
kuriame aktorius yra svarbus, ku-
riame galima vaidinti. Labai keistai 
jaučiuosi, kai režisieriai sako: „Tik 
jūs čia nieko nevaidinkit.“ Toks 
jausmas, kad aktorystė kaip pro-
fesija paneigiama. Nors gal tai tik 
pastarojo meto tendencijos. Turiu 
galvoje šios profesijos esmę. Dabar, 
atrodo, režisieriams daug svarbiau 
ne tai, kiek gerai tu esi įvaldęs vai-
dybą kaip meną, o kiek daug turi 
įvairiausių įgūdžių. Žiūrima ne 
į gelmę, o į daugiafunkciškumą. 
Norėtųsi, kad aktorius scenoje 
vėl jaustųsi kaip jam palankioje 
Oikumenoje. 

Ar pirmasis Olgos Bachurinos 
vaidmuo „Žvaigždžių krušoje“ 
(rež. Varnas, NKDT, 2007) buvo 
lemtingas? Vėliau sukūrei Olgą 

„Išvaryme“, Zarą „Apsivalyme“, 
Eglę filme „Miegančių dru-
gelių tvirtovė“, Džuljetą „Pu-
blikoje“ (rež. Varnas, teatras 

„Utopia“, 2010), Zuzanę „Pabai-
gos ugnyje“ (rež. Varnas, Jau-
nimo teatras, 2016), Marą „Ap-
reiškime Marijai“ (rež. Vaitkus, 
LNDT, 2016) ir daugybę kitų 
sudėtingų vaidmenų. Kas sieja 
šias veikėjas? 

Taip, pirmasis vaidmuo buvo 
lemtingas, nes tuomet pajutau, kaip 
įdomu ir gera vaidinti. Tą spektaklį, 
kurį sukūrėme kartu su kurso ko-
legomis, labai dažnai rodydavome 
Nacionalinio Kauno dramos teatro 
scenoje. Dar studijų metais tokia 
patirtis visam mūsų kursui buvo 
labai reikšminga. Gintaro Varno 
režisuotas spektaklis mus suvienijo – 
tapome stipria komanda, atradome 
vaidybos džiaugsmą ir, matyt, ga-
vome impulsą išlikti kartu. Dėl to 
vėliau atsirado ir mūsų „No Theatre“.

Kas sieja mano sukurtus vaidme-
nis? Hm... Matyt, juos sieja tik tai, 
kad juos sukūriau aš. Nuo savęs 
nepabėgsi. Tikiu, kad žmogaus pri-
gimtinė esmė nekinta, bet jis pats 
keičiasi, jeigu nori keistis, auga, to-
bulėja, mokosi, tampa išmintinges-
nis. Norėčiau tikėti, kad vaidmenys 
mane augina.

Pastebėjau, kad jei tik gaunu kokį 
įdomų ir sudėtingą vaidmenį, vyks-
tant repeticijoms pati truputį kei-
čiuosi. Matyt, taip yra todėl, kad ieš-
kau ir savo pačios savybių, kurios 
tiktų kuriamo vaidmens sceninei 
logikai pagrįsti, netgi stengiuosi jas 
labiau išryškinti. Taip pati sau patvir-
tinu, kad mėgstu vaidmenis „ant ri-
bos“. Man patinka, kai vaidmuo nėra 
paprastas. Spektaklyje „Dekalogas“ 
vaidinau teatro sargę Vidą. Girta atė-
jusi į darbą ji komanduoja režisieriui: 

„Baikit repetuot, vaidinat, kad jūs čia 
menus spaudžiat, o man dar išplaut 
po to viską reiks, nematot, kad aš ir 
taip esu ant ribos!“ Ta riba, tas balan-
savimas tarp paradoksų, netikėtumų, 
vis ieškant gyvos sceninės tiesos, man 
yra kūrybinis variklis.

Ką atradusi jau žinai, kad per-
sonažas sukurtas?

Vaidmuo susikuria labai netikėtai 
ir niekada negali nuspėti, kada jau 
bus tas laikas, kai jis atsiras. Kie-
kviename procese tai atsitinka skir-
tingai, bet kuo daugiau nagrinėju 
medžiagą, kontekstą, kuo daugiau 
bandau ne tik mąstydama, bet ir 
praktiškai, scenoje, tuo didesnė ti-
kimybė, kad jį pavyks sukurti. Daž-
nai vaidmenims išsirenku muziką, 
kuri man asocijuojasi su tuo žmo-
gumi. Man svarbiausia pajusti tą 
žmogų, kurį noriu parodyti žiūro-
vams, tuomet ir vaidinti jį gera. Gal 
panašiai jaučiasi dailininkas, kai 
žiūrovai pagaliau pamato jo sukurtą 
naują portretą. O žmogaus pajauti-
mas atsiranda ne vien tik išprotau-
jant, išanalizuojant vaidmens logiką, 
bet ir iš psichologinių bei išorinių 
kuriamo veikėjo detalių. Ir kai jau tą 

vaidmenį pajunti, tada gali vienaip 
ar kitaip žongliruoti visomis sce-
ninėmis galimybėmis, ne vien tik 
pjesės tekstu. Tuomet jis tiesiog jau 
yra. Jis gyvas. Ir jį lengva prisiminti. 

Būna vaidmenų, kurie atsiranda 
tik apsivilkus dailininko sukurtus 
kostiumus. Man, pavyzdžiui, taip 
nutiko su Federico García Lorcos 

„Publikos“ Džuljeta. Aš tiek repe-
tuodavau, įsijausdavau, mąsty-
davau, o vis nėra, nėra ir nėra to 
vaidmens. Repeticijoms apsireng-
davau tokį storą juodą lietpaltį, o 
likus kelioms dienoms iki premje-
ros Juozas Statkevičius atnešė man 
lengvučius baltus naktinius ir pe-
ruką, nusėtą gėlėmis. Apsirengiau, 
įlindau į spintą, iš kurios per spek-
taklį išlįsdavau, ir puikiai atsimenu 
tą momentą, kai supratau, kokia ji, 
ta Džuljeta. Buvo ir tokių vaidmenų, 
kurie man „susikūrė“ tik po prem-
jerų, ir tikrai liko nemažai taip ir nesu-
kurtų vaidmenų. Vaidinamų, bet nesu-
kurtų. Todėl sukurti vaidmenį – laimė. 
Ir tuos vaidmenis, kurie pilnavertiškai 
sukurti, juos vaidinti ilgus metus ne-
sunku ir juos prisiminti lengva.

Kur keliauja neberodomų 
spektaklių veikėjos?

Jos keliauja į kūrybinės atmin-
ties archyvą. Bet jeigu kada nors 
vėl prireiktų, manau, užtektų poros 
dienų, ir viską prisiminčiau, atkur-
čiau, suvaidinčiau. Rimtas vaidmuo 
kuriamas ilgai, jis taip paprastai ir 
nepasimiršta. Išsaugau visus savo 
užrašus, yra vaizdo įrašai. Iš tikrųjų 
jau labai daug spektaklių, kuriuose 
vaidinau, neberodomi, ,,nuimti“. 
Kai kurių vaidmenų labai gaila, nes 
buvo ir tokių spektaklių, kurie tik 
po keletą kartų tebuvo parodyti. Pa-
vyzdžiui, Gintaro Varno režisuotas 

„Mažutis dinamitas“, Ievos Stundžy-
tės „Ofelijos“, Jono Vaitkaus „Ap-
reiškimas Marijai“, Vido Bareikio 

„Nematomi monstrai“. Ilgiausiai 
rodyti du spektakliai: Jono Jurašo 
režisuotas „Apsivalymas“ ir Oskaro 
Koršunovo „Išvarymas“, kuriuose 
vaidinau nuo 2011-ųjų. Labai keista, 
kai taip ilgai rodomi spektakliai vis 
dar gyvena. Per devynerius metus 

Rimtas vaidmuo kuriamas ilgai
Pokalbis su aktore Elze Gudavičiūte

tiek daug visko nutinka, pasikeičia 
aktoriaus asmeninis gyvenimas, o 
scenoje tu sugrįžti ir tampi tokia 
veikėja, kokią tuometinė Elzė su-
kūrė. Nesakau, per ilgą laiką vaidme-
nys irgi kažkiek kinta. Negali ne-
kisti. Bet specialiai tokiems ilgai 
vaidinamiems spektakliams ruoš-
tis nebereikia – įdomu, kad vos tik 
apsirengi tam vaidmeniui skirtais 
drabužiais, patenki į spektakliui pa-
rengtą erdvę, ir vaidmuo sugrįžta. 

Kodėl renkiesi pateisinti savo 
personažą? Ko sieki žiūrovo 
atžvilgiu?

Kadaise jau esu sakiusi, galiu tik 
pasikartoti: aktorius turėtų būti 
savo vaidmens advokatas, ne pro-
kuroras. Ir tai ne mano mintis, taip 
režisierius Gintaras Varnas mums, 
studentams, sakė. Ir aš su tuo su-
tinku. Aktorius turi stengtis su-
prasti savo kuriamo veikėjo elgesio 
motyvus, analizuoti jo jausmus, iš-
siaiškinti jo atliktų, kad ir baisiausių, 
veiksmų priežastis, kad paskui visa 
tai galėtų įtaigiai perteikti scenoje. 

O jei kalbame apie žiūrovus, tai 
mano siekis gana paprastas – įtiki-
namai ir įdomiai papasakoti kuria-
mos veikėjos istoriją. Aišku, idea-
liu atveju norėtųsi, kad žiūrovui tai 
būtų netikėta, kad sukeltų pamąs-
tymų, sužadintų emocijas, jausmus. 
Bet apie tai juk negalvojama kuriant, 
tai nutinka natūraliai, jeigu aktorius 
įtaigiai vaidina. Mane įkvepia ir žavi 
tie aktoriai, kurie sugeba vaidindami 

taip pasikeisti, kad žiūrovai juos ne 
iš karto atpažįsta. Man atrodo, kai 
žiūrovai nebegalvoja apie aktorių, 
o mato jo kuriamą veikėją, tai yra 
didžiausias profesinis įvertinimas.

Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje (LMTA) dėstai vai-
dybą. Ten apsigynei ir meno 
daktaro laipsnį, tyrinėjai ak-
torių ugdymo principus. Ko-
dėl Tau tai įdomu? Ką dar, 
be technikos, sieki perduoti 
mokiniams?

Į LMTA įstojau 2005 m. ir vis 
dar ten lankausi. Akademija – vie-
nas pastoviausių dalykų mano gy-
venime. Ir ši Rugsėjo 1-oji jau, ko 
gero, septyniolikta, kai ten vis einu. 
Anksčiau – kaip studentė, dabar 
kaip dėstytoja. Nuo 2013 m. vedu 
vaidybos paskaitas aktoriams, re-
žisieriams, šokėjams. Man ten pa-
tinka, nes visi mokomės tapti ir būti 
aktoriais, o aš mėgstu mokytis. Ir tai 
darau: vis dar mokausi – ir dėstyti, 
ir drauge su studentais išlaikyti stiprią 
motyvaciją teatro studijoms bei vi-
dinį džiaugsmą, kad esame labai 
įdomios profesijos bendrakeleiviai. 
Manau, kad dėstytojas ir studentai – 
bendra komanda, kuri kartu ieško, 
analizuoja, dalinasi patirtimi. Tai 
man suteikia galimybę pamiršti, ką 
iki šiol jau žinojau, ir pabandyti į 
jaunųjų kolegų ugdymo procesą pa-
žvelgti kitais rakursais – ne mokyti, 
o drauge mokytis, ne demonstruoti 
savo žinias ir įgūdžių bagažą, o ieš-
koti naujų. Man svarbu ugdyti stu-
dentų sąmoningumą ir pagarbą pa-
sirinktai profesijai, lavinti jų estetinį 
skonį, kūrybiškumą, darbštumą, 
skatinti kūrybinę drąsą, smalsumą 
ir stiprinti kiekvieno jų individua-
lią motyvaciją tapti geru aktoriumi. 

Pernai sukūrei advokato 
asistentę Delfin spektaklyje 

„Alisa“ (rež. Antanas Obcarskas, 
LNDT) ir Diotimą Platono „Di-
aloguose“ (rež. Motiejus Iva-
nauskas, LNDT). Abiejų spek-
taklių režisieriai – jaunosios 

N u k elta į  3  p s l .

Elzė Gudavičiūtė  M. P en kutės  n uotr .

Elzė Gudavičiūtė ir Ainis Storpirštis spektaklyje „Pabaigos ugnis“ 
D. Matv ejevo n uotr .
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vaidmeniui, o Barono Ochso vokali-
nėje partijoje lyg užkoduotos Vladi-
miro Prudnikovo tembrinės galimybės. 

„Rožės kavalieriaus“ pagrindinė 
tema – bėgantis laikas, nusinešantis 
mūsų jaunystę, praleistas galimybes, 
neišsipildžiusias viltis, išgyventas 
dramas ir griaunantis iliuzijas apie 
bandymą sustabdyti jaunystę, atsi-
gaivinant jaunais meilužiais ar ki-
tokiais eliksyrais. 

„Laikas yra keistas dalykas, – dai-
nuoja Maršalienė, įdėmiai žiūrė-
dama į savo atspindį veidrodyje. – 
Jis teka veidais, jis teka veidrodžiu, 
mano smilkiniais.“ „Rožės kava-
lieriaus“ laikas aplenkė Lietuvos 
operos grandų aukso amžių ir nu-
sileido ant dabarties kartos. Nusi-
leido įspūdingai!

Pirmiausia reikia paminėti 
LNOBT operos meno vadovą Sesto 
Quatrini, atkakliai siekusį šio vei-
kalo įgyvendinimo Vilniuje kartu 
su solidžiais partneriais. Kopro-
dukcinis projektas su Briuselio 

„La Monnaie – De Munt“ ir Bo-
lonijos „Teatro Comunale“ turėjo 
startuoti Briuselyje, bet dėl pan-
demijos sujauktų planų pasaulinė 
premjera atiteko Vilniui: rugsėjo 
3 d. čia susirinko nemažas būrys 
Europos operos elito – impresari-
jai, kritikai iš prestižinių žurnalų ir 
portalų. Puiki galimybė teatrui pri-
statyti savo potencialą!

Taigi šis veikalas – „išbandymas 
ugnimi“ dirigentui ir orkestrui. 200 
minučių muzikos – maksimalus 
visų orkestro grupių įsitraukimas į 
tirštą, sodrų, daugiaplanį skambesį. 
S. Quatrini ir jam asistuojantys di-
rigentai Ričardas Šumila bei Julius 
Geniušas parengė orkestrą beveik 
be priekaištų. Tiesa, pradžioje buvo 
justi jaudulys, tam tikras „neįsiva-
žiavimas“, kartkartėmis „kluptel-
davo“ valtornos. Straussas, legen-
dinio Miuncheno valtornisto sūnus, 
gerai išmanė šį instrumentą ir savo 
partitūrose nuobodžiauti jam ne-
leidžia. Ilgainiui muzikantai susi-
kaupė ir įrodė savo meistriškumą, o 
tūlas kritikas galėjo atsipalaiduoti ir 
atsiduoti muzikos tėkmei. Rugsėjo 

Pagaliau pavytas laikas 
Atkelta iš  1  psl .

Viktorija Miškūnaitė (Maršalienė), Albert Pesendorfer (Ochsas) M. Alek sos  n uotr .

kartos atstovai. Kuo įsiminė 
šie kūrybiniai procesai?

Abiejų spektaklių premjeros per 
pandemiją stebuklingai įvyko. Dėl 
šių aplinkybių buvo papildomų 
įtampų visai kūrybinei grupei. Po 
ilgesnės priverstinės pertraukos 
buvo gera matyti kolegas ir dirbti 
kartu. Visi džiaugėmės, kad nerei-
kėjo „užšaldyti“ spektaklių, kad 
galėjome juos parodyti. Vertinu 
naujas patirtis, buvo įdomu ste-
bėti, kaip kuria Antanas Obcarskas 
ir Motiejus Ivanauskas. Su jais esu 
pažįstama jau seniai, tačiau kaip ak-
torė su režisieriais susitikau pirmą 
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kartą. Šiuose spektakliuose mano 
vaidmenys savo apimtimi nebuvo 
dideli ir sudėtingi, todėl bene įdo-
miausia buvo pažinti kūrybinį pro-
cesą ir būti kartu su kolegomis to-
kiu atsakingu ir trapiu laikotarpiu, 
kai kiekvieną dieną nežinai, ar ne-
būsi karantinuotas. Taip, beje, po 
vieno „Dialogų“ rodymo ir nutiko. 
Gal tik trisdešimčiai žmonių paro-
dėme spektaklį, o po kelių dienų ga-
vau žinutę iš NVSC, kad savaitę tu-
riu izoliuotis. 

Scenoje esi nuo 2007-ųjų – ko iš-
mokė visi šie profesijos metai?

Taip, negaliu patikėti, kad jau 
keturiolika metų prabėgo. Kur jie 
ištirpo, nesuprantu. Esu dėkinga 
gyvenimui už tai, kad leido pažinti 

šią įdomią profesiją ir pilnatviškai 
patirti man skirtų vaidmenų įvai-
rovę. Kalbu apie pirmuosius dešimt 
metų, per kuriuos turėjau galimybę 
daug vaidinti, dirbti su reikliais ir 
principingais režisieriais, pažinti 
brangiausius kolegas ir t.t. Buvo 
periodų, kai turėdavau po 10–15 
spektaklių per mėnesį, kai tekdavo 
atsisakyti siūlomų naujų darbų, nes 
fiziškai nebespėdavau. Tai buvo in-
tensyvaus kūrybinio darbo etapas. 
Na, o keletas pastarųjų metų, ypač 
pandemija ir Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro uždarymas remontui, 
privertė pajusti didžiulę tuštumą ir 
išsiilgti tos veiklos, kuri man teikia 
savirealizaciją, kuri įkvepia ir ku-
rioje matau prasmę. Aktorius turi 
vaidinti, per ilga kūrybinė pauzė 

kiekvienam scenos žmogui nelen-
gvai išgyvenama. Vien tik vaidybos 
teorijomis, technikomis, metodais 
ar dirbtuvėmis ilgai nesidžiaugsi. 
Be scenos grindų girgždėjimo ak-
toriumi neišliksi. Įsivaizduokim 
dantų gydytoją arba lėktuvo pilotą, 
kurie dvejus metus nedirbo savo 
įprasto darbo. Negaliu skųstis, nes ir 
dabar gyvenu pilnavertį gyvenimą, 
bet profesine prasme esu laukime. 
Niekada nebuvau naivi, žinojau, 
kad ir štilio etapas ateina, kad jis 
daugeliui aktorių neišvengiamas, 
bet labai tikiu, kad jau turėtų pra-
sidėti naujas kūrybinis ciklas.

Esu intravertė, mieliau renkuosi 
ne margą žmonių kompaniją, o vie-
natvę, todėl mažai su kuo išsikalbu, 
retai lankausi triukšminguose 

4-osios spektaklyje orkestro skam-
besys buvo dar sklandesnis, išryš-
kėjo daugiau spalvų, ekspresijos, 
valsiškos elegancijos ir subtilesnių 
niuansų. S. Quatrini šįkart atsida-
vusiai dirbo ne tik su orkestru, bet 
ir su publika. Susiruošus į spek-
taklį verta išklausyti jo dviejų va-
landų trukmės videopaskaitą apie 
šios operos muzikinę dramaturgiją, 
paskelbtą LNOBT youtube kanale. 

Spektaklio režisierius Damiano 
Michieletto operos veiksmą iš 
XVIII a. Marijos Terezės laikų per-
kėlė į secesinę Vieną, Strausso laiką. 
Bet ne tik tą elegantiškąjį iki Aus-
trijos-Vengrijos griūties, bet ir vė-
lesnį, su „rudojo maro“ užuomino-
mis, kurio šleifas vis dar pasiveja 
Strausso kūrybos recepciją. Apie 
Strausso laiką scenoje informuoja 
kostiumai (kostiumų dailininkas 
Agostino Cavalca): prašmatnūs 
Maršalienės peniuarai, Sofi auklės 
kostiumėlis a la Chanel, smokingai, 
frakai, o į „rudąjį marą“ mintį krei-
pia militaristinių uniformų užuo-
minos. Scenovaizdžiai (scenogra-
fas Paolo Fantin) – šviesūs, skaistūs 
kaip Vienos smiltainio architektūra, 
nušviesta kaitrios saulės (šviesų dai-
lininkas Alessandro Carletti). Švie-
sos, jaunystės tyrumo įspūdžiui 
pagilinti scenovaizdžius užkloja 
purus sniegas. Elegantiškoji Mar-
šalienė su taure gaudo tyras snai-
ges lyg jaunystės eliksyrą. Operos 
finale, susitaikiusi su praeinančiu 
laiku ir nutolstančia jaunyste, ji iš-
pila ištirpusių snaigių lašus... Re-
žisierius taip pat įsiklausė į libreto 
autoriaus Hugo von Hofmannst-
halio užuominas apie Maršalienės 
patirtus išgyvenimus ir išplėtojo jos 
istoriją į įtraukiantį veiksmo kon-
trapunktą. Mes girdime Maršalienę 

„čia ir dabar“, o anapus buduaro ru-
tuliojasi jos praeitis ir ateitis nuo 
mažos mergaitės iki tyros sužadė-
tinės, nusivylusios jaunos žmonos 
ir elegantiškos senutės.

Strausso-Hofmannsthalio „Rožės 
kavalierius“ yra lyg XX a. pradžios 
moderni Wolfgango Amadeus Mo-
zarto „Figaro vedybų“ – ryškiausios 

XVIII a. komiškosios operos – perž-
valga, koketiškai analizuojanti jos 
idėjas, personažų tipus, klišes, ko-
miškumą ir... liūdesį. D. Michieletto 
eina ta pačia kryptimi prabėgus 
šimtmečiui ir revizuoja „Rožės ka-
valierių“. Išgirsdamas įmantrų par-
titūros polifoninį audinį (koks ma-
lonumas jausti, kad režisierius ne tik 
girdi, bet ir pasitiki muzika, nekon-
kuruoja su ja, negana to – semiasi iš 
jos idėjų!), jis grakščiai, su secesine 
elegancija atitaria vaizdinių polifo-
nija. Storžievį Baroną Ochsą lydi ere-
lių sparnai, lyg pakilę nuo Trečiojo 
reicho simbolikos. Tačiau geriau įsi-
žiūrėjus ereliai ima panėšėti į varnas, 
kurios taip ir taikosi šiurpinti baroną 
lyg tie klaikūs paukščiai iš Alfredo 
Hitchcocko siaubo filmo.

Vaizdinių partitūra įtraukia, ža-
dina vaizduotę, bet neįpareigoja. 
Žiūrovas gali ja domėtis savo nuo-
žiūra, kliaudamasis savo intelektine 
patirtimi. Veiksmo logika „nepa-
kibs“, muzikos poveikis nenublanks, 
jei kažko pirmąsyk nepastebėsi, ne-
perprasi ar atmesi kaip ne visai pa-
tinkantį. Pats libretas vingrus, III 
veiksme gausu įvykių, situacijų 
kaitos, tad žiūrovas laisvas priimti 
režisieriaus idėjas savo nuožiūra. 

Tačiau būtent į tokį spektaklį miela 
grįžti ir mintimis, ir gyvai vėl pa-
tirti jį kaskart lyg ir tą patį, bet ir 
kiek kitokį. 

Baroną Ochsą įkūnijo austrų bo-
sas Albertas Pesendorferis – aukš-
tos klasės dainininkas, puikus akto-
rius komikas. Du vakarus iš eilės jis 
atliko šį didžiulį vaidmenį be men-
kiausio nuovargio balse ar vaidy-
boje. Priešingai, antroje premjeroje 
jo balsas skambėjo dar veržliau, spal-
vingiau. Gaila, kad kol kas netenka 
pamatyti Tado Girininko ar kito lie-
tuvių boso, atliekančio šį vaidmenį.

Užtat turime dvi puikias Maršalie-
nes! Joanos Gedmintaitės herojė mąs-
lesnė, mįslingesnė. Puikiai skambėjo 
dainininkės vokalas, ypač I veiksme, 
o nervingesnė, aktyvesnė Viktorijos 
Miškūnaitės Maršalienė labiau įtikino 
finale. Ne be jos pastangų tobulai sus-
kambo finalinis tercetas.

Visgi sudėtingiausias vaidmuo 
šioje operoje – Oktaviano, jį įstabiai 
sukūrė kroatų mecosopranas Jelena 
Kordić. Būtent į šį vaidmenį ope-
ros autoriai įkrovė didžiąją XVIII a. 
komiškųjų operų intrigą – persi-
rengėlių tradiciją, pažų, kerubinų 
transformacijas iš vyriškos į mote-
rišką lytį ir atvirkščiai. „Kelnėtieji 

vaidmenys“ (trouser roles), jų keliama 
sumaištis – XVIII a. komiškosios ope-
ros variklis. Straussas ir Hofmanns-
thalis tą išnaudojo dar išmoningiau, 
ne be užuominų į kastratų erą, o 
šiame spektaklyje nori nenori pri-
simeni nūdienos politinių aktualijų 
smaigaly atsidūrusią homoseksua-
lumo ir translytiškumo problema-
tiką, suteikiančią spektakliui papil-
domų konotacijų.

Visus kitus glaustesnės apimties 
vaidmenis atliko išimtinai lietu-
vių dainininkai, kas išties džiugina. 
Man asmeniškai šio pastatymo atra-
dimas – sopranas Monika Pleškytė, 
suvaidinusi Sofi. Nuostabus, skam-
bus jos lyrinis sopranas. Profesiona-
liai, įtikinamai šį vaidmenį atliko ir 
Lina Dambrauskaitė. Skirtingi, savaip 
spalvingi, bet puikūs abu Faninaliai – 
Steponas Zonys ir Arūnas Malikėnas. 

Bendras solistų ansamblis ir choro 
dermė (vadovas Česlovas Radžiū-
nas) išties pamalonino – daugybė 
puikių charakterinių vaidmenų ir 
preciziškai padirbėta su įmantrio-
mis vokalinėmis partijomis. 

„Rožės kavalierius“ – nauja meis-
triškumo pakopa, kurią įveikusi 
LNOBT trupė įžengė į kokybiškai 
naują savo istorijos tarpsnį.

pasibuvimuose. Mažai prasmės tei-
kiu pašnekesiams, nes įdėmus ko-
legos žvilgsnis ar kilnus studento 
poelgis, man regis, daug iškalbin-
gesnis, reikšmingesnis. Prisimenu 
Regimanto Adomaičio frazę, kurią 
įsidėmėjau dar pirmaisiais studijų 
metais ir kuri man labai artima: 

„Kad būtum scenoje laisvas, reikia 
būti šiek tiek laisvam nuo teatro, tai 
yra būti šiek tiek virš teatro kasdie-
nybės, intrigų, personažų, savo ver-
gystės teatrui.“ Ko gero, aš kažkaip 
intuityviai ir stengiuosi taip gyventi.

Ačiū už pokalbį.
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Skrydis virš naujojo pasaulio bedugnės
Gintaro Varno „Puikus naujas pasaulis“ Jaunimo teatre

T e a t r a s

Daiva Šabasevičienė

„Puikus naujas pasaulis“, tik ką pa-
rodytas Jaunimo teatre, – ne abs-
trakcija, utopija ar distopija, o 
tiesioginis dabartinio gyvenimo, 
Arklių gatvės tęsinys. Pasibaigus 
spektakliui, dvyliktą valandą atsi-
dūręs šioje Vilniaus gatvelėje turi 
perlipti neoninį jaunimėlį, išsitėš-
kusį ant akmeninio grindinio, ap-
svaigusį nuo alkoholio (geriausiu 
atveju) ir begalinių tuščių kalbų. 

Gintaro Varno režisuotas spektaklis 
pagal įtakingiausio XX a. anglų ra-
šytojo Aldouso Huxley to paties pa-
vadinimo romaną yra išties naujas. 
Tai gyvas, dinamiškas, verčiantis 
įsiklausyti spektaklis. Jis trunka 
penkias valandas, bet neprailgsta. 
Inscenizacija puiki: veiksmas ple-
čiasi, dramaturgija formuojasi, ir 
žiūrėti spektaklį tampa įdomiau 
nei skaityti romaną. Maža to, Var-
nas nesiblaško, į spektaklį nepri-
kaišioja nereikalingų asociacijų, 
nuosekliai seka Gražvydo Kirvai-
čio išverstu tekstu, išryškindamas 
esminius kūrinio akcentus. Ši reži-
sieriaus adaptacija – unikalus atve-
jis teatro kultūroje. Šiandien tik di-
dieji lietuvių meistrai sugeba patys 
parašyti didžiulių prozos kūrinių 
inscenizacijas ar adaptacijas. Kitur 
tokiais atvejais bendradarbiauja be-
galė įvairių pagalbininkų, asistentų, 
pirmos ir antros eilės dramaturgų. 
Lietuvoje tokie meistrai kaip Jonas 
Jurašas, Jonas Vaitkus, Eimuntas 
Nekrošius ar Gytis Padegimas teatro 
istorijoje yra palikę unikalių insce-
nizacijų pavyzdžių. Varnas spektakliu 

„Puikus naujas pasaulis“ prisijun-
gia prie šios daug išmanymo ir pa-
stangų reikalaujančios režisūrinės 
tradicijos. 

Jaunimo teatro meninė pro-
grama vis intensyvėja ir vis daž-
niau remiasi polifoniniais prozos 
kūriniais, kuriuos net perskaityti 
nėra paprasta, o žiūrovai turi pui-
kią galimybę su jais susitikti būtent 
teatre. Šiandien literatai sekmadie-
ninę kavutę geria negalėdami atsi-
plėšti nuo tik pasirodžiusio, visų 
laukto W.G. Sebaldo „Austerlico“, 
kurį išvertė Rūta Jonynaitė. Bet te-
atro gurmanai jau prieš metus tu-
rėjo galimybę pasinerti į šio kū-
rinio sceninę interpretaciją, kurią 
Jaunimo teatre sukūrė vienas la-
biausiai vertinamų Europos reži-
sierių Krystianas Lupa. Šio veikalo 
dramaturginės inscenizacijos auto-
rystė taip pat priklauso jam. 

Šiame kontekste būtina paminėti 
ir patį kūrybingiausią Jaunimo 
teatro jaunąjį režisierių Adomą 
Jušką, kuris tarp įdomios, inte-
lektualios prozos sceninių inter-
pretacijų dar pavasarį pademons-
travo lakios vaizduotės, nuostabių 
poetizmų prismaigstytą spektaklį 

„Don Kichotas“ pagal Miguelio de 
Cervanteso romaną, nors į pagalbą 

jau kvietėsi dramaturgą Mindaugą 
Nastaravičių.

Prozos invazija į teatro pasaulį – 
neatsitiktinė. Šiandien žmogus gy-
vena jausdamas įvykių ir išgyve-
nimų perteklių. Išorėje vykstančios 
dramos persikelia į sąmonę, pasą-
monę, todėl tas pasaulis išsiplėtė iki 
begalybės, kurią teatre tinkamiau-
sia interpretuoti remiantis filosofi-
niais, kritiniais tos realybės vertini-
mais. Dar 2016 m. Varnas sujungė 
bene sudėtingiausius antikinius 
Sofoklio, Aischilo ir Euripido kū-
rinius, sukurdamas spektaklį „Oi-
dipo mitas. Tėbų trilogija“ (Lietu-
vos nacionalinis dramos teatras). 
Jau tuomet nustebino režisieriaus 
mitų išmanymas, antikinės kultū-
ros žinios, gebėjimas sceniniame 
kūrinyje sujungti tai, ką dešimtme-
čiais daro Aleksandrijos bibliote-
kos tyrinėtojai: Delfų pranašystės, 
Tėbų maras, Kreonto klaida... Ar šių 
laikų tragedijos neatsirito iš antiki-
nių laikų? Statant Huxley, visa tai 
niekur nedingo, žmonijos nuodė-
mės liko neišpirktos. Per mažai at-
gailauta, kad esmingai būtų suvok-
tos blogio šaknys ir nuodėmių saitai, 
stumiantys žmoniją pabaigos link. 

Taip, „Puikus naujas pasau-
lis“ – liūdnas ir depresyvus spek-
taklis. Tragedija jo nepavadinsi, 
nes sukurtas šmaikščiai ir stebėti-
nai šiuolaikiškai. Režisierius šiuos 
sumanymo kontrastus sėkmingai 
įtraukė į savo koncepciją. Tai, kas 
esą modernu („neoniniai“ žmo-
nės, sudėtinga sceninė technolo-
gija), prieštarauja teatro prigimčiai. 
Spektaklio scenos, kuriose trium-
fuoja vaizdo, garso, kostiumų feje-
rija, konstatuoja grynąjį gyvenimo 
realizmą, o „archajinėse“ scenose, 
kuriose aktoriai kalba be mikro-
fonų, skamba Williamo Shakes-
peare’o tekstai, Vidmanto Bartulio 
muzika, kuriose dominuoja hipių 
laikų „skurdas“, prasideda teatrinė 
poetika. Būtent šiose scenose gali 
suprasti Varno teatro filosofiją, 

nuojautas, atsiskyrimą nuo viso 
teatrinio šurmulio.  

Beveik visi Varno spektakliai au-
tobiografiniai, „Puikus naujas pa-
saulis“ – tarp jų pats ryškiausias. 
Akivaizdžios net Varno ir Huxley 
biografijų paralelės: abu kūrėjai 
glaudžiai susiję su biologija, abu 
tyrinėja Dievą, žmogaus transcen-
dentines galias. Huxley priklausė 
anglų proto aristokratijai, o Varnas – 
vienas ryškiausių teatro aristokratų. 
Toks jis išliko visos kūrybos laiko-
tarpiu. Apmąstydamas tam tikrus 
kultūrinius reiškinius, režisierius 
dažnai aplenkia esamąjį laiką, lieka 
deramai neįvertintas. Vien dėl to jo 
geri spektakliai nepelnytai dingsta 
iš teatrų repertuarų, lyg kažkam 
trukdytų. Kartais jų antikomerciš-
kumas neatitinka šiuolaikinės rin-
kodaros nuostatų, ir nėra teatro 
garbės advokatų, kurie sugebėtų 
tokius meno kūrinius apginti, bent 
po vieną kiekviename teatre. 

Žiūrint „Puikų naują pasaulį“ 
daug kartų atmintin sugrįžta 
2000-aisiais Varno režisuotas 
spektaklis – Pedro Calderóno de 
la Barcos „Gyvenimas – tai sapnas“. 
Jau daugiau nei du dešimtmečius 
tebesitęsianti jaudinanti princo 
Sigizmundo drama – bandymas 
išsiaiškinti, kas vyksta aplink jį, – 
šiandien dar akivaizdžiau išryš-
kėjo Varno kūryboje. Naujajame 
spektaklyje, kaip ir baroko teatro 
šedevre, gyvenimo ribų ir mirties 
nuojautą atsveria tikėjimas. Aukš-
tos dorovės poelgiai, atsakomybė 
už savo žemiškąjį gyvenimą pasie-
kia rezervate gimusio ir užaugusio 
Džono (Laukinio) elgesio apote-
ozę – jaunuolis pasitraukia iš gy-
venimo. Kažkada Sigizmundas dar 
turėjo galimybę sugrįžti į gamtos 
prieglobstį, o šiandien Laukinio gy-
venimas baigiasi mirtimi. Tai nėra 
satanistinis „mirties kulto“ ekspo-
navimas. Varnas nuosekliai adap-
tuoja romano finalinę sceną: „Ki-
tame kambario gale pro arkinę angą 

buvo matyti laiptai, vedantys į vir-
šutinius aukštus. Už angos, prie pat 
sąvaros, siūbavo dvi kojos.“ Žmo-
gaus pareiga – vadovautis gėriu ir 
teisingumu, Dievo duota lemtimi. 
Tik anksčiau dominavo teisingumo 
ir neteisingumo, teisumo ir netei-
sumo dialektika, o šiandien viską 
užgožia brutalumas. Šios sąvokos 
susikryžmino, kol galų gale apsi-
keitė vietomis – kūną pasiglemžė 
narkotikų ir orgijų pasaulis. Lau-
kinio dvasią ribojantis kūnas pa-
smerktas hamletiškajam neryžtin-
gumui, kurį gali atpirkti tik mirtis. 

Varnas atvirai pristato įvairių kul-
tūrų, religijų kodus, sėkmingai de-
monstruodamas, kaip kiekviena iš 
jų savo pačių pastangomis kuria tą 

„svetimą“, kitokios sąmonės nešio-
toją, kuris skirtingai koduoja pa-
saulį. Kai kurios spektaklio scenos 
paprastos, net groteskiškai primity-
vios, tačiau jų visuma suformuoja 
kontrastą greta esantiems kultūri-
niams pasauliams. Trys veiksmai – kaip 
barokiniame teatre, apsivalymas – 
kaip Artaud teatre, atsisakymas bet 
kokio „sunkiasvorio“ teatro – taria-
mas įspėjimo lengvumas, už kurio 
slypi regima tragedija. 

Žmogaus siekis būti laisvam 
„Puikiame naujame pasaulyje“ įkū-
nytas Shakespeare’o tekstais. Spek-
taklyje jie skamba taip natūraliai, 
kad veriasi ištisos scenos, imi re-
gėti atskiras Shakespeare’o dramų 
interpretacijas. Tai nėra vien debiu-
tuojančio aktoriaus Mato Sigliuko 
nuopelnas. Režisierius sukuria 
tokias aplinkybes, kurioms esant 
veriasi žmogaus grožis ir išmintis. 
Jaunasis aktorius režisieriaus dėka 
naujai atvėrė šekspyriškas tiesas. 
Tekstai suskambo įtaigiai ir užbu-
riančiai. Jie priminė ir pirmtakų 
statytus spektaklius. „Makbetas“: 

„Smulkiais žingsneliais bėga mūsų 
dienos / Link nužymėtos kiekvie-
nam ribos, / Ir saulė, kuri šviečia 
mums, bepročiams, / Tik rodo kelią 
nebūties tamson.“ (Vertė Aleksys 

Churginas.) Sigliukas – ne tik spek-
taklio atradimas, bet ir naujas teatro 
veidas. Jis tekstus ne taria, ne išgy-
vena, o interpretuoja jų skleidžiamą 
mintį. Vien dėl to jis scenoje laisvas, 
vien dėl to atviras visiems partne-
riams. Iki jo turėtų pasitempti kai 
kurie vyresni Jaunimo teatro ak-
toriai, kuriems būdingas daugiau 
kūno, o ne minties transliavimas. 
Šiandien dar būtų netikslu įvardinti 
konkrečiai, nes du matyti spekta-
kliai (peržiūra ir antroji premjera) 
gana ryškiai skyrėsi vienas nuo kito 
(antrasis matytas spektaklis buvo 
gerokai įtaigesnis). Apskritai tokio 
mastelio spektaklius aktoriams 
ypač sunku ištverti, nes kartais savo 
išėjimo tenka laukti net kelias va-
landas, kurios pareikalauja didžiu-
lių jėgų. Įsimintini Jovitos Janke-
laitytės, Jonės Šadeikės, Sergejaus 
Ivanovo, Mato Dirginčiaus, Karo-
lio Kasperavičiaus, Gyčio Laskovo, 
Gabrielės Ladygaitės, Simono Stor-
pirščio vaidmenys.

Vytauto Anužio vaidmuo taip 
pat labai ryškus. Skirtingai into-
nuodamas savo scenas, skirtingai 
sudėliodamas kai kuriuos akcentus, 
jis išliko spektaklio Orakulu. Anu-
žiu galima tikėti net tuomet, kai 
vaidina kokį nevykėlį. Šiuo atveju 
Pasaulio valdytojas Mustafa Mon-
das dėl Anužio meistrystės atvėrė 
ne tik begalinę vaidmens išraiškų 
amplitudę, bet ir sudėjo tam tikrus 
viso spektaklio kulminacinius taš-
kus. Jo dialogas su Laukiniu savo 
namų terasoje – pagrindinis nau-
jojo pasaulio įvardinimas. Naujas 
pasaulis, kuris dar tik bus (veiks-
mas vyksta 2540 m.), dėl naujosios 
sąmonės priartintas prie pat mūsų. 
Todėl kai kalbama apie naująjį 
žmogų, išvestą mėgintuvėliuose, 
supranti, kad tai vyksta jau dabar. 
Anužis labai taikliai ištransliuoja 
mintį, kad laimingas žmogus nėra 
laisvas: „Dievas nesuderinamas su 
technologijomis, moksline medi-
cina ir visuotine laime. Tenka pa-
sirinkti. Mūsų civilizacija pasirinko 
technologijas, mediciną ir laimę. 
Štai kodėl slepiu šias knygas seife. 
Jos nešvankios.“ Kalbėdamas apie 
žmonių norų patenkinimą Mus-
tafa sako: „Žmonės neišsižada savo 
norų, o tenkina juos pačiu didžiau-
siu mastu, kokį tik leidžia higiena ir 
ekonomika, kitaip sustos mašinos. 
Imamės visokių priemonių, kad 
niekas per daug neįsimylėtų. Nes 
aistra ir neurastenija gimdo nepa-
stovumą. O nepastovumas reiškia 
civilizacijos galą. Patvari civilizacija 
neįmanoma be daugybės malonių 
ydų.“ Anužio Pasaulio valdytojas – lyg 
išlipęs iš kokio žinių kanalo, lyg koks vi-
sažinis prezidentas („kadangi įstatymus 
rašau aš, tai aš juos galiu ir laužyti“). Vis-
kas viename – realistinis, gražus, švarus, 
sušukuotas, kostiumuotas dabarties ti-
pas, slidus ir kartu labai tvirtas.  

N u k elta į  5  p s l .

Matas Sigliukas ir Gytis Laskovas spektaklyje „Puikus naujas pasaulis“ D. Matv ejevo n uotr .
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Huxley romane kalbama apie 
„gerovės valstybę“, naująjį pasaulį, 
kuriame visi laimingi, nes niekas 
neserga ir nemiršta, visi gražūs, vie-
nintelis vaistas – soma. Tai narko-
tikas nuo liūdesio, nerimo, kitaip 
tariant, nuo gyvenimo. Tai krikš-
čionybė be ašarų. Varnas, beveik 
nedalyvaujantis socialinių tinklų 
erdvėje, šiame spektaklyje pasisakė 
apie daug ką. Čia gali išgirsti įvai-
riems laikotarpiams būdingų, ma-
dingų teorijų, pasvarstymų, požiū-
rių. Tai, kas skaudėjo ar skauda, per 
Huxley tekstus atkeliavo iki mūsų. 
Dievas ir Shakespeare’as kalba apie 
žmogų, o naujoji visuomenė, su-
kurta dirbtiniu klonavimu (alfos, 
betos, gamos ir epsilonai), nesu-
vokia nei meilės, nei šeimos, nei 
gamtos kategorijų. Bokanovskio 
metodu apdorotas kiaušinėlis gali 
pumpuruotis nuo aštuonių iki de-
vyniasdešimt šešių pumpurų. Vis-
kas priklauso nuo deguonies: juo-
dadarbių kastai deguonies reikia 
duoti mažiausiai. („Standartiniai 
vyrai ir moterys. Vienodomis por-
cijomis. Visas nedidelio fabriko 
personalas komplektuojamas iš 
vienintelio Bokanovskio kiauši-
nėlio vados. Devyniasdešimt šeši 
identiški dvyniai, dirbantys su de-
vyniasdešimt šešiomis identiško-
mis staklėmis!“) Ši šlykšti pasaulio 
schema labai tiksliai pavaizduota 
projekcijoje, kurioje kelių spalvų 
beveidžių žmogeliukų rytinė gim-
nastika puikiai iliustruoja ateities 
visuomenę. 

Sporto ir sveiko kūno kultas 
šiame puikiame naujame spektaklyje 
pateiktas artimu planu, čia nieko 
utriruoti nereikėjo. Tekstai – tiesiog 
iš kasdienybės. Jų realizmas iki kok-
tumo šlykštus. Pritariant posakiui 

„sveikame kūne sveika siela“, vis 
dėlto negalima nesutikti su reži-
sieriumi, kuris taikliai charakteri-
zuoja dabarties vergystę „tobulam“ 
kūnui. Apie pneumatiškai „išspor-
tintus“ moterų kūnus Laukinis pra-
byla Lyro beprotybės paženklintu 
monologu: „Aukščiau juosmens – 
jos moterys yra, / Užtat žemiau – tikri 
Kentaurai; / Ligi pusiaujo kūnas jų 

priklauso / Dievams, o apačia – šė-
tonui: / Ten pragaras, ten verdanti 
siera, / Tenai tamsybė, smarvė, pra-
žūtis, – / Fui, fui, fui! Duok man, 
mielas vaistininke, bent unciją 
muskuso vaizduotei atgaivinti.“ 
(Vertė Churginas.) Kilnūs jausmai 
ir pasiryžimas šluostyti dulkes prie 
mylimosios kojų naujajame pasau-
lyje skamba absurdiškai, o Linainai 
asocijuojasi tik su dulkių siurbliu. 

Šis nuosekliai ir švelniai valdo-
mas totalitarinis pasaulis, gyveni-
mas laimės ir malonumų apsuptyje 
Varno spektaklyje perteikiamas 
ritmiškai ir nuosekliai. Režisie-
rius scenas konstruoja kontrasto 
principu, regime procesą, per kurį 
visa naujo pasaulio „chemija“ pati 
save iš vidaus sugraužia, jai nebe-
lieka vietos. Žmonija tampa belyte, 
beveide mase. Shakespeare’o raštų 
tomo nebelieka kam cituoti. Žmo-
gus, gimęs iš moters, sterilizuotoje 
civilizacijoje nereikalingas. 

Huxley įvaizdžius, metaforas Var-
nas atskleidžia ryškiai, kontrastin-
gai. Kaip ir dera „barokiniam“ me-
nininkui, jis laikosi nuostatos, kad 

„ausys suvokia menkiau nei akys“. 
Naujoji deltų karta – vaikai – yra 
šio spektaklio vaizdinė kulminacija. 
Jie pasirodo kaip „žalieji žmogeliu-
kai“, mini ufonautai, jie lenda kaip 
skėriai, ropščiasi visur, kur tik gali. 
Šitie „bjaurūs vaikigaliai“, kaip pa-
sakys didysis humanistas Džonas, 
scenoje pasirodo porą kartų, bet to 
pakanka, kad siurrealus vaizdinys 
supurtytų žiūrovo sąmonę. Šie vai-
kučiai mėgsta žaisti žaidimą „ieškok 
užtrauktuko“, o Slaugė juos bando 
pripratinti prie mirties. Julijos Sku-
ratovos sukurtos lėlės kartais atrodo 
įtaigesnės už gyvus žmones, todėl 
kai sakoma, jog reikia skubėti pas 
pacientę Nr. 3, „nes kiekvieną mi-
nutę ji gali nusikapanoti“, supranti, 
kad šių klonuotų žmonių buvimas 
šalia sergančiojo tolygus mirčiai. 
Šie mini demonai Varno užaugi-
nami iki masės, iki vergų bandos. 
Scenoje už peršviečiamos uždangos 
pasirodo keistai judančios žmogaus 
dydžio lėlės, kurias valdo taip pat 
aprengti aktoriai. Jie panašūs į be-
veidę kareivių masę, žmones, ku-
riems nebuvo leista pažinti laisvės. 
Nutvilko nuojauta, kad tai net ne 

deltos, o greit mus valdysiančios 
būtybės, ryjančios sintetinį maistą, 
tačiau turinčios teisę reguliuoti 
žmonijos raidą. 

Yra dar vienas įdomus persona-
žas – Linda. Kol kas teko matyti tik 
Dovilės Šilkaitytės personažą. (Šį 
vaidmenį taip pat yra parengusi 
Aldona Bendoriūtė.) Tai utriruota 
žmogysta: moteris, išplerusi ne tik 
nuo gyvenimo, bet ir nuo narko-
tikų, kurie tapo mirties priežastimi. 
Linda – moteris iškamša, kūno pa-
mėklė. Aktorės kūnas išpūstas kam-
šalais, išdidinant sėdmenis, krūtinę. 
Spektaklyje veikia ir žmonės, ir lė-
lės, o Linda yra ir žmogus, ir lėlė. 
Šilkaitytė sugebėjo pavaizduoti šias 
dvi „būsenas“ neutriruodama. Ak-
torei pavyko tame dideliame, ne-
gražiame kūne neužgožti motiniškų 
savybių. Juk būtent jai – mamai – 
sūnus Džonas nepagailėjo švelnių 
žodžių, jausmų, prisiminimų. Iš-
vaizda neturi nieko bendro su meile, 
sūnaus meile mamai, nesvarbu, ko-
kia ji būtų. Vaikystėje mamos išmo-
kyti eilėraštukai ir dainelės mirties 
akivaizdoje skamba kaip gražiau-
sia poezija, nes yra virtusios grynu 
jausmu. („A, B, C, vitaminas D – 
taukai kepenyse, menkė gelmėje.“) 

Kai hipnopedija tampa didžiau-
sia dorovine ir visuomenine jėga, 
kai nerimą slopinantys vaistai to-
bulėja kaip ir telefonai, kai narkoti-
kas soma tampa pagrindiniu maistu, 
kai „Alhambroje“ rodomas jutimi-
nis kinas, kur atgaminamas kiekvie-
nas meškos plaukelis, bejausmių 
žmonių masė tampa gyvų lavonų 
visuomene, o tikrą pasaulį nustelbia 
sukurtas mėgintuvėlyje.

Shakespeare’o „Audros“ Miranda, 
sakydama „Koks puikus pasaulis!“, 
skelbia, kad grožio pasaulis įmano-
mas, kad košmarą įmanoma pakeisti 
į kažką puikaus ir tauraus, o XXI a. 
tikėti nauju pasauliu jau nėra jėgų, 
žmonija paseno ir išsigimė. Reži-
sierius pro mažiausią adatos sky-
lutę veria raudoną, gyvybę ir dievybę 
simbolizuojančią giją, tačiau finalo 
mizanscena – lyg „Bakchančių“ tę-
sinys. Tolumoje apšviesti laiptai „į 
dangų“, kastuvas su raudona ran-
kena tampa mirties simboliais.    

Sintetinį pasaulį puikiai pertei-
kia vaizdo projekcijos. Jų autorius 

Rimas Sakalauskas kartu su kom-
pozitoriumi Dominyku Digimu 
kuria savarankiškai egzistuojantį 
pasaulį – XXI a. vaizdinių ir garsų 
miuziklą. Jiems talkina puiki ko-
manda – choreografo Manto Staba-
činsko išmankštinti jauni aktoriai, 
kurie ne tik gerai šoka tose pro-
jekcijose, bet ir vaidina bendrose 
scenose. Bet svarbiausia – jie turi 
gyvą dainininkę, Jovitą Jankelai-
tytę. Dainuojančiai aktorei nerei-
kia vaidinti dainininkės žiopčiojant 
prieš mikrofoną. Ji jau kelintame 
spektaklyje yra tam tikras atski-
ras „muzikinis takelis“. Be to, šios 
aktorės „gudrus“ naivumas labai 
tiko šio spektaklio šmaikščioms 
scenoms. Kai Džonas jos Linainą 
apšaukia kekše, ji, pasislėpusi vo-
nios kambaryje, skambant šekspy-
riškai išminčiai, nedrąsiai praveria 
duris, prašydama paduoti drabu-
žius ar bent Maltuso diržą (su por-
cija kontraceptikų). Apskritai visas 
spektaklis prismaigstytas švelnaus 
humoro. Čia žmogiškus dalykus 
perteikia aktoriai, o klonų pasaulį 
perteikia technika.

Tą „Puikų naują pasaulį“ taikliai 
pavaizduoja kostiumų dailininkas 
Juozas Statkevičius. Kostiumų labai 
daug, juos dailininkas sukūrė kone 
kiekvienai mizanscenai. Negyviems 

„robotams“ užteko vienos eilutės, o 
besiblaškančiai masei prireikė be-
galės „neoninių“ variantų. Rodos, 
Statkevičius šėlsta, tačiau dinamiš-
kose scenose niekada nesistengia 
išsišokti: visi jo aprengti žmonės 
elegantiški, puikiai sušukuoti ir 
visada su unikaliu, kiekvieną cha-
rakterį taikliai išryškinančiu grimu. 

Scenografo Vytauto Narbuto vai-
dmuo šiame spektaklyje įdomus ne 
vien pačiam dailininkui. Lig šiol jo 
kūryboje neteko matyti nieko pana-
šaus, net peržiūrint jo kurtų skan-
dinaviškų spektaklių nuotraukas. 
Naujajame spektaklyje jis yra ir ta-
rytum jo nėra. Bet būtent toks „pa-
sislėpęs“ Narbutas labai įdomus. Tai, 
kad jis taip pat turėjo bendradar-
biauti su vaizdo projekcijų auto-
riumi Sakalausku, akivaizdu, nes 
pagrindiniai scenovaizdžio vaiz-
dai, kintant scenos konstrukci-
joms, buvo projektuojami būtent 
ant jų (namai, labirintai ar paskirų 

elementų – lovų, langų – pakarto-
jimai). Kita vertus, tas minimalisti-
nis rekvizitas, kurio per penkias va-
landas panaudota ne tiek jau mažai, 
nors ir asketiškas, yra labai tikslus, 
tinkantis prie visos kūrinio stilis-
tikos. Nors spektaklyje Islandija 
nuskamba kaip nepageidaujama 
tremties sala (Bernardas: „Nesiųs-
kite manęs į Islandiją. Aš prižadu, 
jog pasitaisysiu.“), norisi pasakyti, 
kad tam tikras islandiškas skonis, 
akivaizdus šioje dailininko inter-
pretacijoje, labai tiko Huxley ir 
Varno pasaulio sampratai perteikti.         

Nors technikos amžiuje skai-
čiuojama, kokiu greičiu įmanoma 
įveikti didžiausius atstumus, mums 
artimesnė Džono mintis: „Vis dėlto – 
Arielis apskriedavo žemę per ke-
turiasdešimt minučių.“ Spektaklį 
nuolat lydinčios dvi antagonis-
tinės jėgos viena kitai nepriešta-
rauja, nors takoskyra tarp jų labai 
didelė. Ir režisierius jos neketina 
užglaistyti – skelbia, kad properša 
tik didėja. Šitame pasaulyje net vie-
natvei vietos nebėra. Visi sukamės 
viename „zūminiame“ burbule, ku-
ris primena šokių aikštelę ir, atrodo, 
niekada nebesustos.

***
Visi teatrai, rodantys spektaklius, 

trunkančius penkias ir daugiau va-
landų, turėtų susimąstyti, kam tuos 
spektaklius skiria. Kol kas jie – išskir-
tinių galimybių žiūrovams. Vieša-
sis miesto transportas šiems spek-
takliams pasibaigus jau nevažinėja, 
mašinas turi tik dalis ištikimų teatro 
lankytojų, o senjorai apskritai pa-
šalinti iš šio proceso, net ir jaunos 
šeimos dėl vaikų vargu ar gali namo 
grįžti jau po vidurnakčio. Tokių 
spektaklių tik daugėja, tačiau lai-
komasi bukos schemos – nekeisti 
rodymo laiko, net jeigu spektakliai 
vyksta savaitgaliais. 

O jeigu karantinas sustabdė 
prekybą teatrų kavinėse, tai fojė 
būtina pastatyti bent vandens au-
tomatus ar sudaryti galimybę van-
dens įsigyti, kad žmonėms per ilgų 
spektaklių trumpas pertraukas 
nereikėtų dumti į gatvės kavines, 
o paskiau neišvengiamai vėluoti 
grįžtant į savo vietas.
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„Romanas su kontrabosu“ 
Nacionalinės filharmoni-
jos scenoje

Rugsėjo 16 d. Nacionalinėje fil-
harmonijoje numatoma tikra rete-
nybė – kontrabosų orkestro ir balso 
koncertas. Įvairių kompozitorių 
programą „Romanas su kontra-
bosu“ atliks Donato Bagursko va-
dovaujamas kontrabosų orkestras ir 
mecosopranas Ieva Prudnikovaitė.

Per karantiną kelis kartus per-
keltas, iš pradžių Trakų pilies Di-
džiojoje menėje, vėliau Taikomo-
sios dailės ir dizaino muziejuje 
planuotas surengti koncertas ga-
liausiai „įkurdintas“ Didžiojoje 
filharmonijos salėje. Koncerto su 
kontrabosais programa sumanyta 

Anonsai kaip paslaptingas ir nenuspėja-
mas „romanas“, kuriame pinsis iš 
įvairių epochų ataidintys muziki-
niai dialogai, bus atskleidžiamos 
kontraboso galimybės ir balso ma-
gija. Skambės Davido Andersono, 
Claudio Monteverdi, Gregorio 
Allegri, Reynaldo Hahno, Gabrie-
lio Fauré, Ástoro Piazzolos, Karlo 
Jenkinso, Lino Rimšos ir paties 
programos sumanytojo Donato 
Bagursko kūriniai.

Šį koncertą inicijavęs kontra-
boso meno puoselėtojas Donatas 
Bagurskas – su įvairiais kolektyvais 
(„Kremerata Lituanica“, „4Tango“ ir 
kt.) Lietuvoje ir užsienyje koncer-
tuojantis solistas, interpretavęs ne 
vieną XIX a. italų kompozitoriaus, 
kontraboso virtuozo Giovanni Bot-
tesini kūrinį bei kitų užsienio ir lie-
tuvių autorių opusus, kur kontrabo-
sui tenka solisto vaidmuo. „Laisvai 

griežiančių kontrabosininkų ne-
būna“, – griežtas nuosprendis 
nuskamba garsiojoje Patricko 
Süskindo pjesėje „Kontrabosas“. 

„Būna, ir dar kaip!“ – skaitome re-
cenzijoje po Donato Bagursko kon-
certo Vilniaus festivalyje. 

Kontrabosininkas buvo Lietu-
vos kamerinio orkestro muzikan-
tas, dabar yra Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro orkestro 
kontrabosų grupės koncertmeiste-
ris. Atlikėjas inicijuoja naujus kūri-
nius šiam instrumentui, aranžuoja 
pasaulinės klasikos šedevrus. Ne-
seniai D. Bagurskas išleido savo so-
linę kompaktinę plokštelę „Pažadas“ 
(pirmoji Lietuvoje, skirta išskirtinai 
kontrabosui), kurioje lietuvių au-
torių muziką griežia ir solo, ir su 
akompanimentu, ir su savo suburtu 
kontrabosų orkestru. Nacionalinėje 
filharmonijoje unikalus kontrabosų 

orkestras, sudarytas iš ryškiausių 
šio instrumento talentų, atliks ins-
trumentinius kūrinius ir palydės 
vokalinius. D. Bagurskas šio kon-
certo sudėčiai pritaikė didžiąją dalį 
programos kūrinių. 

Koncerte dainuosianti charizma-
tiškoji Ieva Prudnikovaitė (meco-
sopranas) yra atlikusi pagrindinius 
vaidmenis ne tik Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre, 

„Vilnius City Opera“, bet ir Eseno 
„Aalto“, Vupertalio, Braunšveigo 
(Vokietija), Sankt Galeno (Šveica-
rija), „Theater an der Wien“, „Volk-
soper“ (Austrija) operos teatruose. 
Neseniai dainininkė dalyvavo nau-
jame Nacionalinės filharmonijos or-
ganizuojamo tarptautinio festivalio 

„Kuršių nerija“ projekte, skirtame 
šiųmetei Lietuvos kultūros sostinei 
Neringai, – operos-triptiko „Ne-
ringa“ premjeroje. I. Prudnikovaitė 

dainuoja festivaliuose, koncertuoja 
su Lietuvos bei užsienio simfoni-
niais orkestrais, su įvairiais an-
sambliais atlieka skirtingų žanrų 
repertuarą.

Koncertas „Romanas su kontra-
bosu“ vyks rugsėjo 16 d., ketvir-
tadienį, 19 val. Filharmonijos Di-
džiojoje salėje. Koncertas atkeltas 
iš 2020 m. kovo 15 d. ir gruodžio 
6 d. Trakų pilies Didžiosios menės, 
iš 2021 vasario 28 d. Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejaus bei ge-
gužės 21 d. Filharmonijos Didžio-
sios salės, anksčiau įsigyti bilietai 
galioja. Primename, kad Filharmo-
nijos koncertuose yra būtinas gali-
mybių pasas. Daugiau informacijos: 
www. filharmonija.lt.

LNF inf.
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Birutė Mar 

Apie Lietuvos kultūros veikėją Ma-
riją Šlapelienę pirmąsyk sužinojau 
prieš keliolika metų, kai teko reži-
suoti Miko Petrausko operą „Birutė“ 
(pastatymas, skirtas pirmosios na-
cionalinės lietuviškos operos 
(1906 m.) šimtmečiui paminėti). 
Muzikiniu ir dramaturginiu požiū-
riu gan naivokoje operoje (nereikia 
pamiršti, kad ji pirmoji!) Kęstučio 
vaidmuo parašytas aktoriui, Birutės – 
operos solistei. Mat kompozitorius 
operos partitūrą kūrė pagal turimus 
atlikėjus: Kęstučio vaidmeniui at-
likti dainininko tuomet nebuvo, tad 
tekstas parašytas aktoriui; o Birutės 
partija skirta ypatingu balsu pasižy-
mėjusiai dainininkei Marijai Šlape-
lienei. Laikas anuomet nebuvo len-
gvas – opera pirmąsyk atlikta dar 
carinės okupacijos metais slapta, 
renginį pavadinus „dainų ir šokių 
vakaru“. Tuometiniai drąsūs ope-
ros kūrėjai gerokai rizikavo, nes ga-
lėjo būti carinio režimo „susemti“... 
Tuomet ir sudomino Šlapelienės 
asmenybė. Kaip kunigaikštienės 
Birutės vaidmens atlikėja ji įėjo į 
Lietuvos operos istoriją – tikriau-
siai ne vienas matė jos nuotrauką 
tautiniais drabužiais. 

Bet Šlapelienei šis vaidmuo buvo 
tik kultūrinės veiklos pradžia. Jie 
su vyru Jurgiu Šlapeliu vėliau tapo 
aktyviais kovotojais už laisvą lie-
tuvišką žodį, įkūrė Dominikonų 
gatvėje lietuvišką knygyną. Ma-
rijos vyras Šlapelis – kalbininkas, 
leidėjas, žodynų sudarytojas, ver-
tėjas, redaktorius. Be to, diplo-
muotas gydytojas, baigęs medici-
nos mokslus Maskvos universitete. 
Abiejų „mylimiausias vaikas“ – kny-
gynas, įkurtas 1906 m., pora metų 
po lietuviškos spaudos draudimo 
panaikinimo. Knygynas be per-
traukos veikė daugiau kaip 40 metų 
(1906–1949), per visas penkias Lie-
tuvos okupacijas. Užėjus lenkams, 
dauguma lietuvių išsikraustė – Šla-
peliai liko Vilniuje. Knygynas buvo 
nuostolingas, bet darbo nenutraukė. 
Nepalūžo abu, kai 1938 m. lenkai 
Vilniaus krašte uždarė beveik visas 
švietimo įstaigas. Be to, Šlapeliai 
vieni pirmųjų ėmė leisti lietuviškus 
atvirukus ir juos platinti. Šlapelių 
namai anuomet tapo pogrindine 
Lietuvos intelektualų susibūrimo 
vieta. Vienas iš įsimintinų atvirukų, 
kuriuos Šlapelienė dalijo svečiams 
jau sovietmečiu, – Vytis raudonos 
vėliavos fone ir užrašas: „Kas bus, 
kas nebus, bet Lietuva nepražus!“ 

Šlapelių namui teko atlaikyti 
skaudžius sovietinės epochos iš-
bandymus, jis buvo nacionalizuo-
tas ir paverstas „komunalke“, jo sa-
vininkei Marijai (po vyro mirties) 
palikti tik du kambarėliai. Ten ji ir 
nugyveno iki gyvenimo pabaigos su 
savo tarnaite Apolionija... Bet ir tais 
nevilties laikais Marija nenuleido 

Dabarties ir praeities sąskambiai 
Festivalis „SALVE!“

rankų – kruopščiai archyvavo 
namo istoriją, knygas, baldus, pra-
eitį menančius daiktus, kitoje baldo 
ar daikto pusėje užrašydama jo ga-
mintojo vardą, trumpą biografiją, 
datą, daikto istoriją. Tarsi nujaus-
dama ir tikėdama, kad po sovietme-
čio ateis kitas laikas, kai Lietuvos 
istorija vėl bus prikelta. 

Šiame name-muziejuje prieš de-
šimtmetį atgimė kadaise Lietuvoje 
populiarių istorinių vakarų – ar-
batvakarių (juose dalyvaudavo ir 
Šlapelienė) – tradicija. Ją kūrybin-
gai plėtoti sumanė aktorė ir reži-
sierė Eglė Tulevičiūtė bei dailinin-
kas, aktorius ir susikūrusio teatro 

„Arbatvakariai“ vadovas Kristijonas 
Siparis. Tulevičiūtė pasakoja seniai 
turėjusi svajonę sukurti „namų 
teatrą“ – intymų, tokį, kuriame 
žiūrovai pasijustų tarsi savuose na-
muose, sėdėtų prie vieno stalo su 
kūrėjais, klausytųsi istorijų, kartu 
gertų arbatą... Svajonė išsipildė – 

„Arbatvakarių“ teatras prikėlė pa-
mirštą lietuvišką žanrą, kai žiū-
rovai ir aktoriai pasijunta bendro 
veiksmo dalyviais. 

O festivalis „SALVE!“ gimė kaip 
šio unikalaus Vilniaus teatro kūrėjų 
siekis į savo veiklą įtraukti ir dau-
giau nepriklausomų profesionalių 
menininkų (dirbančių teatro, muzi-
kos, šokio, vizualaus meno srityse), 
besidominčių ir kuriančių istorine 
tematika, keletui dienų juos suburti 
ir „įkurdinti“ Šlapelių muziejuje, 
taip atgaivinant „vieno Vilniaus 
namo istoriją“, – žodžiu, padova-
noti sostinei šventę, ruošiantis jos 
700 metų jubiliejui. 

Pirmasis festivalis, vykęs pernai 
rudenį, buvo išties netikėtas: per 
trejetą rugsėjo dienų Vilniaus sena-
miestis atgijo, Pilies gatvėje skam-
bėjo muzika, Šlapelių muziejus 
pasitiko praeivius šviesų instaliaci-
jomis, žiūrovai turėjo galimybę su-
siburti kadaise populiarioje Lietu-
vos intelektualų susitikimų vietoje, 
dalyvauti renginiuose nedidukėje 
muziejaus galerijoje ir gotikiniame 
rūsyje po ja, stebėti istoriją menan-
čius kamerinius spektaklius, skirtus 
Šlapelienės ir kitų Lietuvos kultū-
ros veikėjų atminimui. Nustebino 
kruopštus festivalio rengėjų pasi-
ruošimas ir nuoširdumas. O sykiu 

neapleido savito „suokalbio“ jaus-
mas – tarsi būtum patekęs į kito 
laiko erdvę, valandėlei nukeliavęs 
į praeitį ir vaikštinėtum po kam-
barius, kuriuose stiprėjo ir brendo 
tautos laisvės ir nepriklausomybės 
idėja (neatsitiktinai festivalio glo-
bėju tapo 1989-ųjų Lietuvos laisvės 
vedlys prof. Vytautas Landsbergis). 

Taigi pirmasis festivalis džiugiai 
įvyko ir pavyko, išsyk tapdamas 
sostinės kultūros dalimi, ir, kaip sa-
koma, „gandas paėjo“... Žiūrovai ir 
svečiai linkėjo tradiciją tęsti, ir štai 
po metų – antrasis „SALVE!“, jau 
ūgtelėjęs ir vėl nudžiuginęs kūry-
biškumu bei profesionalumu. 

Pavadinimas „SALVE!“ festiva-
lio rengėjų šifruojamas taip: „Su[si]
kurk Artistiškai Laisvą Vilniaus Er-
dvę!“ – laisvės renginyje išties daug. 
Pirmiausia tuo pasižymi dalyvių ir 
žiūrovų bendravimas. Festivalio 
rengėjai Tulevičiūtė, Siparis, jų pa-
galbininkai bei Šlapelių muziejaus 
darbuotojai nesiskiria su žiūrovais 
ir svečiais visas tris dienas. Muzie-
jaus direktorė Jolanta Paškevičienė 
kiekvienam atvykstančiajam nuo-
širdžiausiai pasakoja Šlapelių namo 
istoriją ir pristato ypatingą Lietuvos 
šviesuolių poros gyvenimą. Atlikė-
jai, festivalio dalyviai, irgi tiesiogiai 
bendrauja su žiūrovais. Vietos Šla-
pelių namuose nedaug – galerijoje, 
kur vyksta renginiai, jokių kulisų 
nėra, pasislėpti nėra kur, tad po 
spektaklio belieka likti su žiūrovais, 
išgirsti jų emocijas, šnekučiuotis 
kiemelyje, kuriame tave tuojau pa-
sodina ir puola piešti karikatūristas 
dailininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis. 

Jis – tarsi festivalio „dvasia“: jau 
antrus metus stebi atvykstančiuo-
sius ir piešia žiūrovų bei atlikėjų 
portretus-draugiškus šaržus, o pas-
kui iškabina juos muziejaus kieme-
lyje, kur kiekvienas gali išvysti save. 
Kaip tikruose namuose, kiemelyje 
visi gali pasivaišinti arbata su sau-
sainėliais, apžiūrėti konkursinę 
atvirukų parodą (tęsiančią Šlape-
lienės kadaise leistų atvirukų tradi-
ciją), dailininkės Ástos Vilhelmínos 
Guðmundsdóttir (Islandija) dar-
bus bei Virginijaus Stančiko speci-
aliai muziejaus kiemeliui sukurtą 
tapybos darbą-sekretą „Svečiai“. 

„SALVE!“ koncepcija atspindi 

būtent Marijos ir Jurgio Šlapelių 
įvairialypės kūrybos suvokimą – tai 
ir literatūra, ir teatras, ir muzika, ir 
vaizduojamasis menas.        

Jau į rankas patekęs festivalio 
bukletas-programa – ypatingas, 
sukurtas senuoju pageltusio laikraš-
čio stiliumi, jame vietoj mūsų lai-
kams būdingų spalvotų reklami-
nių fotografijų – Šiaulyčio piešti 
atlikėjų šaržai-portretai. Festiva-
lio programa pristatoma štai taip: 

„Prakalba į malonųjį žiūrovą beigi 
apšvieta apie vyksiančią meniškąją 
programą ir joje lošiančias ypatas.“ 
O pirmame „sykį metuose išeinan-
čio laikraščio“ „SALVE“ puslapyje – 
Jono Basanavičiaus (1851–1927) 
portretas. Šio Lietuvos patriarcho, 
šviesuolio, kalbininko ir daktaro 
atminimui ir skirtas antrasis festi-
valis – šįmet minimos jo 170-osios 
gimimo metinės.  

Tad festivalio pradžios simbolinė 
akcija – patriarcho kapo Rasų kapi-
nėse, paminklo bei namo Bokšto g. 2 
(kuriame gyveno Basanavičius) ap-
lankymas. Ir pirmą vakarą – teatro 

„Arbatvakariai“ spektaklis „Mano 
Tėvynė – prie jo širdies...“ (rež. Tu-
levičiūtė), sukurtas Basanavičiaus 
gyvenimo motyvais ir pasakojan-
tis apie jo lemtingą meilę čekų vo-
kietaitei Gabrielai Eleonorai Mohl. 
Teatro „Arbatvakariai“ talentas ir iš-
skirtinumas – glaudus ryšys su žiū-
rovais. Čia nėra tradiciniam teatrui 
būdingos „ketvirtosios sienos“, jau-
tiesi tarsi sėdėtum su atlikėjais vie-
noje svetainėje prie židinio ir klausy-
tumeisi artimų bičiulių pasakojimų... 

Videoekrane pasirodo graži 
jauna moteris, sugrįžtanti iš praei-
ties ir keliaujanti per seną sodą, – 
Eleonora Mohl (Lina Krasnovaitė). 
Už kadro skamba Eleonoros, pri-
simenančios savo vienintelę meilę – 
daktarą Basanavičių, balsas (įgar-
sintas Tulevičiūtės). Eleonora mirė 
vos dvidešimt šešerių, tad ji šiame 
spektaklyje – tarsi grįžtanti į pra-
eitį siela, sustojusi prie mylimojo 
kapo. Į sceną netrukus įžengia ir 
pats Basanavičius (Siparis). Neįtikė-
tinas persikūnijimas – išties išvysti 
barzdotą mielaširdį daktarą, atvy-
kusį savo svečiams papasakoti apie 
gyvenimą ir laiką, atverti širdies... 
Spektaklio metu ekrane praslenka 

dokumentiniai Basanavičiaus gy-
venimo kadrai, scenografija neį-
mantri – stalelis ir dvi kėdės, ant 
stalo – istoriją menantys daiktai: 
monetos, vaistažolių dėžutė, ma-
žas sesers „karstelis“, kurį herojus 
su meile įdeda į seno stalo stalčių. 
Ir ankstyvieji obuoliai – Basanavi-
čiaus vaikystės obuolių ridenimo 
žaidimas, kurį pasakotojas siūlo 
pažaisti žiūrovui (pridurdamas 
puikų liaudišką vaistą: „Pauostęs 
obuolį – pasveiksi“). Ir gimtajame 
Ožkabalių kaime aptinkami rete-
žėliai, ir kantička, kurią irgi gali 
paliesti kiekvienas veiksmo da-
lyvis – drauge pagiedoti. Žiūrovai 
sėdi ilgoje užstalėje, tarsi per kokią 
giminės šventę, – keliauja kartu su 
pasakotoju į Maskvą (kur Basana-
vičius mokėsi medicinos), vėliau 
į Prahą, kur ir sutiko nuostabiąją 
mūzą, su ja kartu – į Bulgariją... 
Drauge išgyvena Eleonoros Mohl, 

„gražiausios ir geriausios pasauly“, 
ankstyvą mirtį – Basanavičius ilgė-
sis jos visą likusį gyvenimą... 

Vakaras-spektaklis negali nejau-
dinti, regint tokį atviraširdį pasa-
kotoją, riba tarp teatro ir tikrovės 
išnyksta. Aktorius kalba tarsi savo, 
tarsi Basanavičiaus vardu. Pasako-
jime nestinga humoro: ekrane pa-
sirodžius Basanavičiaus gimnazijos 
klasės nuotraukai, Siparis klausia: 

„Na, ir kuris čia aš?“ Kažkuris iš žiū-
rovų sako: „Pats gražiausias!“ – „Na, 
kad pats gražiausias, tai jau aišku! 
Bet... vis tik kuris?“

O spektaklio pabaigoje, atlikėjui 
palikus sceną, iš tamsos pasigirsta 
balsas: „Devintųjų nepriklausomy-
bės metų minėjimo dieną, 18 val. 50 
min., mirė daktaras Basanavičius...“ 
Ekrane – dokumentiniai išlikę Basa-
navičiaus laidotuvių kadrai. Ir prie jo 
kapo vėl stovinti jaunutė Mohl, su-
grįžtanti čia vėl ir vėl, nes „mano 
tėvynė – prie jo širdies...“ Po spek-
taklio abu aktoriai (Siparis ir Kras-
novaitė), scenoje nesusitikę spektaklio 
metu, išeina kartu nusilenkti žiūro-
vams. Vaidinime, regis, jokių įman-
trybių, bet nuoširdu ir gilu – nū-
dienos teatre išties reta ir jau retro 
tapusi vertybė.

N u k elta į  7  p s l .

Kristijonas Siparis spektaklyje „Mano Tėvynė – prie jo širdies...“

O rga ni zato ri ų  nu ot ra u ko sVirginija Kuklytė spektaklyje „Aitvarų lauktuvės“
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Dar vienas spektaklis, padovano-
tas „Arbatvakarių“ teatro, – „Aitvarų 
lauktuvės“. Dviejų personažų „sen-
jorų“ (aktoriai Siparis ir Virginija 
Kuklytė) dialogas, bylojantis apie 
praeinantį laiką, sukurtas kitos is-
torinės asmenybės – Nepriklauso-
mybės Akto signataro Jono Vileišio 
dukters Ritos A. Vileišytės–Bagdo-
nienės prisiminimų motyvais. Čia 
vėl žiūrovus džiugina charizmatiš-
kasis Siparis ir žavioji spektaklio 

„primadona“ Kuklytė, akimirksniu 
persikūnijanti ir į pasipiktinusią 
močiutę, ir į vaiką, ir į romantišką 
damą iš nostalgiškos praeities...  

Apie Basanavičiaus darbus by-
lojo teatro „Labas“ spektaklis „Apie 
vėles, žemėj klajojančias“, sukurtas 
pagal Basanavičiaus ir Norberto 
Vėliaus surinktas ir užrašytas mi-
tologines sakmes (Basanavičius 
savo rinkinį „Iš gyvenimo vėlių bei 
velnių“ paskyrė būtent mylimajai 
Mohl). Jame netrūko humoro ir 
liaudiško „siaubo“, prijaukinto cha-
rizmatiškų aktorių Neringos Var-
nelytės ir Vitalijos Mockevičiūtės 
(joms atitarė muzikantai Darius 
Mockevičius ir Paulius Kovalenko). 
Vaikams skirtoje festivalio progra-
mos dalyje taip pat buvo pasekta 
Basanavičiaus surinktos tautosa-
kos motyvais sukurta pasaka „Ste-
buklinga pati“ (Stalo teatras). Ją 
aktorė ir režisierė Saulė Degutytė iš-
radingai interpretavo pasitelkdama 

„magnetines lėles“, veikiančias ant 
šaldytuvo durelių. Po spektaklio ir 
mažieji žiūrovai turėjo galimybę 
pasigaminti magnetinę lėlę.

Rašytoją Joną Biliūną (jo žmona 
Julija Biliūnienė-Matijošaitienė 
draugavo su Marija Šlapeliene 
ir lankydavosi jos namuose) pri-
minė spektaklis „Laimės žiburys. 
Daugtaškis“, sukurtas aktorių an-
samblio „Degam“ (aktoriai Jovita 
Jankelaitytė, Šarūnas Gedvilas, Ro-
kas Petrauskas, režisierius Gintaras 
Liutkevičius), – tai jaunosios kartos 
žvilgsnis į Biliūno kūrybą, pasitel-
kiant šiuolaikinio žmogaus pamąs-
tymus: kas yra tikroji laimė, o kas – 
šiuolaikinių medijų deklaruojamas 
iliuzinis „laimės įvaizdis“ ir kokios 
žmonių baimės trukdo jiems kopti 
į „laimės žiburį“? O moterų rašy-
tojų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
ir Julijos Žymantienės-Žemaitės 
gyvenimą, taip pat lietuviškos dra-
maturgijos ištakas priartino edu-
kaciniai vaidybiniai filmai „Graži 
prigimties daina“ ir „Prakalbome. 
Amerika pirtyje“ (apie pirmojo lie-
tuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ 
1899 m. gimimą). Juos sukūrė akto-
rių iš Panevėžio – mamos ir dukters 
(Eleonora Matulaitė ir Eleonora Ko-
riznaitė) – duetas. 

Be dėmesio neliko ir patys ma-
žiausi žiūrovai, dalyvavę koncerte 

„Aštuntadienis“, kurį sukūrė aktorės 
Saulė Sakalauskaitė ir Greta Šeplia-
kovaitė (teatras „Pradžia“), – apie 
dieną, kurios kalendoriuje visiems 
labai trūksta...

Paskutinis festivalio spektaklis 
„Poetė“ (Solo teatras) buvo skirtas 

prieštaringas diskusijas tebekelian-
čios asmenybės, poetės Salomėjos 
Nėries gyvenimui ir kūrybai. Ak-
torei (ir šių eilučių autorei) Biru-
tei Mar buvo išties džiugu festivalį 
užbaigti Nėries poezijos gaida, taip 
pat priminti jos nevienareikšmį li-
kimą. Pasak po spektaklio priėjusių 
žiūrovų ir svečių, Nėries gyvenimo 
atgarsiai paskutinę „SALVE!“ dieną 
buvo simboliški: prisiminti poetės 
likimą tampa vėl savaip aktualu 
šiandien – kai taip aštrėja žmonių 
susipriešinimas. Ir spektaklio ži-
nutė privertė suklusti: ne teisti, bet 
priimti kitą žmogų tokį, koks jis 
yra, – pamėginti jį suprasti. Taip 
pat – klausytis savo širdies, išlikti 
savimi. Nes gyvenimas toks trum-
pas... „Kas gi pasaulis? Tik kibirkš-
tėlė... Kas gyvenimas mūsų? Tik 
valandėlė...“ – rašė dienoraštyje 
keturiolikmetė Nėris.    

Festivalių sėkmė – tai ir jų su-
kurta atmosfera arba tai, kas vyksta 

„aplink“ pagrindinius renginius. Ją 
kūrė minėtos parodos, pokalbiai, 
piešimo pleneras kiemelyje... Taip 
pat į gatvę iš Šlapelių namų sklin-
danti bosanovos muzika, atliekama 
Vytauto Mikeliūno, Daumanto Slip-
kaus ir Vyčio Nivinsko. Ir Vilniaus 
miesto šiuolaikinės muzikos an-
samblio „Synaesthesis“ įrašyti gar-
sai bei vaizdai...

Dar vienu linksmu už namo-
muziejaus sienų vykusiu festivalio 

„akcentu“ tapo improvizuotas gatvės 
teatro pasirodymas „Arrived“, su-
kurtas lietuvės choreografės, šo-
kėjos ir režisierės Jūratės Širvytės-
Rukštelės bei jos partnerio Adriano 

Schvarzsteino – argentiniečių kil-
mės ispanų aktoriaus, komiko, 
cirko ir teatro režisieriaus, žinomo 
pasaulyje gatvės teatro kūrėjo. Fes-
tivalio svečiai Pilies gatve sekė pas-
kui du atvykėlius „iš praeities“, vil-
kinčius XX a. pradžios drabužiais, 
nešinus senais lagaminais, iš kurių 
sklido žavinga retro muzika. Juodu 
išlipo pro Šlapelių namo langą (lyg 
kokie Fellini’o filmo personažai) ir 
pateko į „ateitį“... Su džiūgaujančia 
žiūrovų minia iš paskos du keistuo-
liai iš praeities žingsniavo Pilies 
gatve iki Rotušės, švelniai provo-
kuodami praeivius ir dovanodami 
jiems džiugias staigmenas. Pavyz-
džiui, padengė stalelį gatvėje ir nuo 
kito kavinės stalelio „paskolino“ bu-
telį vyno. Iš parko suolelio suimpro-
vizavo „masažo stalą“ ir atliko pra-
eiviui „raminantį seansą“. Užtvėrė 
kelią skubančioms mašinoms arba, 
atidarę mašinos dureles, šiltai apka-
bino nustebusį vairuotoją. Apglėbė 
ir gintarinių papuošalų pardavėją 
Pilies gatvėje, o prie jos kojų kreida 
ant grindinio užrašė, kad šiandien 
gintarai dalijami nemokamai (To-
day gratis!)!.. Arba net paskanavo 
garnyro iš kavinėje pietaujančios 
damos lėkštės mažomis, iš užančio 
ištrauktomis savo šakutėmis. 

Apspitę aktorius žiūrovai su 
nuostaba laukė, kaip praeiviai rea-
guos į linksmas ir subtilias jų pro-
vokacijas. Vieni į akciją įtraukti da-
lyviai piktinosi, kiti šypsojosi arba 
pratrūkdavo juoku. Minia džiūgavo. 
Nejučia pagalvojau: juk šios akcijos 
atlikėjai, vilkintys istoriniais kos-
tiumais, prie Vilniaus senamiesčio 

architektūros dera labiau nei mūsų – 
šiandieninių žmonių – minia!  

Na, ir paskutinis „SALVE!“ va-
karas: dalyvių ir svečių kelionė iš 
Šlapelių namų-muziejaus į „Sena-
torių pasažą“ Dominikonų g. 11 (kur 
ir buvo Šlapelienės puoselėjamas 
knygynas). Tuo pačiu keliu, kuriuo 
kadaise Marija kasdien žingsniavo 
Vilniaus grindiniu... Čia, prigužėju-
siame svečių ir žiūrovų kiemelyje, – iš-
kilminga uždarymo ceremonija su 
flamenko šokio improvizacija „Ma-
rijos prisikėlimas“, skirta Šlapelie-
nei (atliko solistė Agnė Pakarklienė, 
flamenko klubas „Tientos“). Po jos 
ligi žvaigždėtos nakties – koncer-
tas „Džiazo klasika ir improviza-
cijos“, kuriame skambėjo Vytauto 
Labučio, Eugenijaus Kanevičiaus ir 
Arkadijaus Gotesmano bei sakso-
fonų kvarteto „Keturi vėjai“ atlie-
kama muzika. 

Stebint festivalio renginius, žiū-
rovus, įkvepiančią atmosferą kilo 
mintis, kad festivalis galėtų plėstis 
ir tapti nebe „vieno Vilniaus namo“ 
istorija, bet galbūt ir kūrėjų kelione – 
iš vieno istorinio namo į kitą... Gal 
ir ne tik Vilniaus. Juk Lietuvoje 
turime tiek šviesuolių, kurių gy-
venimą verta prisiminti ir prikelti 
šiandien, semtis iš jų išminties ir 
įkvėpimo savo kūryboje. To ir no-
rėtųsi palinkėti „SALVE!“ kūrėjams – 
kad jų sumanyta Vilniaus kultūros 
šventė tęstųsi ir kitąmet, kad plės-
tųsi jos geografija, atsirastų naujų 
rėmėjų, o sykiu – kad išliktų tokia 
pat šviesi ir subtili festivalio aura, 
vis naujus istorinius klodus atve-
riantis festivalio turinys.  

Atkelta iš  6  psl .

Aistė Šivytė

Žvelgiant į paauglių teatro tenden-
cijas Lietuvoje nesunku pastebėti, 
kad režisieriui, stojusiam prieš 
jauną žiūrovą, patraukliausi daž-
niausiai atrodo du keliai – pasta-
tymai pagal programinę literatūrą 
arba apie mokyklą. „Programinis“ 
spektaklis retai kada siekia kalbėti 
apie savo žiūrovą, o ir neprivalo to 
daryti. Tačiau spektaklis „apie mo-
kyklą“ (t.y. apie besimokantį pa-
auglį – spektaklio žiūrovą) neretai 
tampa bevaisiu suaugusiojo ban-
dymu paaugliui paaiškinti, kas jis 
toks yra, jo norus supaprastinant 
iki meilės, gero „tūso“ ir paėju-
sio „matkės kontro“. Teatre kuria-
mas paauglio paveikslas retai kada 
būna aktualus ar bent jau gyvas, o 
kartais toks nebūna net ir tada, kai 
tikslinė auditorija savo istorijomis 
prisideda prie spektaklio kūrimo. 
Tad perskaičius Vilniaus miesto šo-
kio teatro „Low Air“ spektaklio pa-
augliams „Me Two / Savoj krūvoj“ 
(idėjos autorė, choreografė Airida 
Gudaitė; režisierius Jonas Tertelis) 
aprašymą ir tai, kad dramaturgija 
sukurta iš jaunųjų šokėjų istorijų, 

kilo klausimas – ar jų balsai ne-
taps duslūs, prisilietus kūrybinei 
komandai? Ar gali paauglys, pade-
damas teatro profesionalų, sukurti 
autentišką savo portretą ir kartu 
kokybišką meno kūrinį?

Spektaklio premjera įvyko rug-
pjūčio 25, 26, 31 bei rugsėjo 1 d. kul-
tūros komplekso „Sodas 2123“ galeri-
joje „Atletika“. Žiūrovas kviečiamas 
į mažiau negu teatras įpareigojančią, 
laisvesnę galerijos erdvę. Prieš spek-
taklį jis gali pasivaikščioti po įvairius 
kambarius, išvysti ir išgirsti kūrybi-
nio proceso fragmentus, aplinkui 
zujant šokėjams, „Low Air“ šokio 
mokyklos mokiniams, paskaityti jų 
svajonių spektaklio aprašymus, iš-
girsti išpažinčių nuotrupas. Spek-
taklio veiksmas neapsiriboja viena 
galerijos sale: iš pagrindinės erdvės 
trumpam išviliotas žiūrovas gali pa-
sekti vieną ar kitą grupelę šokėjų, 
atsidurti visai kitokioje atmosferoje.

Spektaklio veiksmo ašis ir pa-
grindinis variklis – 16–22 metų 
amžiaus šokėjų mintys ir išpažin-
tys. Tekstas įvairus: nuo paprastų 
teiginių („aš bijau tamsos“, „man 
nepatinka eiti į turgų“, „nekenčiu 
fizinio kontakto“), sulaukiančių 
pritariamo „aš irgi“, iki pasakojimų 

apie ryšį su tėvais, santykį su savo 
kūnu ir kompleksais, istorijų apie 
patirtą priekabiavimą. Tiek žodi-
niu, tiek šokio lygmeniu sampro-
taujama apie lyčių vaidmenis, jų 
suvokimą, kartų skirtumus, trau-
mas ir net įsišaknijusį įprotį pa-
teikti tėvams „socialiai priimtiną“ 
savo versiją. Taip atsiskleidžia jau-
nosios kartos dualumas: drąsioms, 
provokuojančioms, aktyvistinėms 
asmenybėms ne ką mažiau būdin-
gas jautrumas, nerimas ir nepasi-
tikėjimas savimi. Tačiau net ir il-
giausias kompleksų dėl išvaizdos 
sąrašas netrukdo joms pasiautėti 
pagal Cardi B dainą „WAP“.

Spektaklyje svarbiausias tampa 
susitapatinimo momentas. Justi, 
kad kūrėjų tikslas – kiek įmanoma 
didesnei žiūrovų daliai leisti pa-
galvoti: „aš irgi“. Tad neapsiribo-
jama vien kraštutinėmis situaci-
jomis, jauno žmogaus gyvenimas 
nėra dramatizuojamas, nejojama 
ant „kaip sunku būti paaugliu“ 
arkliuko. Juk, be komplikuotų ir 
toksiškų santykių su vienu iš tėvų 
po skyrybų, būna ir santykių, kurie 
yra tiesiog „šiaip sau“, kuriuose nėra 
nieko blogo, bet kartu ir nieko gero. 
Nepaisant to jie vis tiek turi įtakos 

kasdieniams pasirinkimams ir gali 
įskaudinti. Čia šios situacijos nėra 
nuvertinamos.

Palikus galerijos erdves buvo ma-
lonu sau atsakyti į pradžioje užduotą 
klausimą. Patirtimi ir profesionalumu 
spektaklio kūrėjai prisideda formuo-
dami kūrinio struktūrą, bet ne(de)
formuodami jaunimo siūlomo turi-
nio, suvokdami šios kartos transliuo-
jamų minčių svorį. Tad jaunas balsas 
čia nuskambėjo gyvai ir autentiškai, o 
į įtraukiančio spektaklio drabužį buvo 
įvilktas nejuntamai.

Pabūti savoj krūvoj
Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ spektaklis

Scena iš šokio spektaklio „Me Two / Savoj krūvoj“ G. Ja un iškio  n uotr .

„Me Two / Savoj krūvoj“ puikiai 
perteikė įvairialypį Z kartos paau-
glių portretą – ne beminčių, savo 
telefonuose pasiklydusiųjų, o tų, 
kurie turi savo nuomonę ir neven-
gia svarstyti socialinių, politinių 
bei ekologinių klausimų, yra są-
moningi ir siekiantys pokyčių. Šis 
spektaklis – tai pabuvimas „savoje 
krūvoje“, bendruomenėje, kuri su-
pranta ir kalba apie artimas patir-
tis bei nesiekia moralizuoti, nebent 
kviečia sau pasakyti „aš irgi“.
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K u l t ū r a

33 viršeliai
Knygų dailininko Jokūbo Jacovskio paroda Šiauliuose

Danutė Zovienė

Pirmoje asmeninėje knygų daili-
ninko Jokūbo Jacovskio parodoje, 
kuri rugsėjo 9 – spalio 5 d. ekspo-
nuojama Šiauliuose, „Laiptų“ gale-
rijoje, rodoma tik labai nedidelė jo 
gausios kūrybos dalis – vos 33-ijų 
knygų viršeliai. Paroda surengta ga-
vus Lietuvos kultūros tarybos indi-
vidualią stipendiją. Tačiau iš tiesų 
daug gausesnes dailininko kūrinių 
ekspozicijas galime matyti kiekvie-
name Lietuvos knygyne. Čia nuo-
lat vykstančioje „knygų mugėje“ jo 
apipavidalintus leidinius nesunku 
atpažinti gausybės viršelių margu-
myne. Šiandien Jacovskis yra vie-
nas profesionaliausių ir produkty-
viausių knygos meno kūrėjų, pelnęs 
daugybę premijų ir diplomų Lietu-
vos bei Baltijos šalių knygos meno 
konkursuose. 

Nors Valstybiniame dailės insti-
tute (dabar Vilniaus dailės akade-
mija) Jacovskis studijavo grafiką 
(1976–1982) ir diplome jo specia-
lybė įvardinta kaip „Knygos ilius-
tratorius“, nei iliustruotoju, nei 
grafiku netapo. Viename interviu 
yra prisipažinęs, jog tradicinės 
grafikos nepasiilgsta (Jokūbas Ja-
covskis: „Liaudžiai visiškai nerei-
kia primityvių dalykų“, https://www.
bernardinai.lt/2016-02-25-jokubas-
jacovskis-liaudziai-visiskai-nerei-
kia-primityviu-dalyku). Dailinin-
kas pasuko kita linkme – jau daug 
metų jo kūrybos erdvė yra knyga. 
O tikslas – sukurti knygą kaip to-
bulą informacijos perdavimo bei 
skaitymo instrumentą, kaip kultū-
ros objektą, kurio vienas akivaiz-
džiausių elementų – viršelis. Todėl 
parodoje autorius sąmoningai nu-
sprendė eksponuoti tik knygų vir-
šelius, ir pateikia juos kaip savaran-
kius meno kūrinius. 

Kokią funkciją knygos visumoje, 
kurią sudaro tekstinės ir vaizdinės 
medžiagos darna, atlieka viršelis? 
Technologinė jo paskirtis – sutvir-
tinti knygos bloką, apsaugoti jį nuo 
fizinio poveikio. O komunikacinė – 
suteikti skaitytojui aiškią informa-
ciją apie leidinį – jo turinį, paskirtį 
ir žanrą, taip pat paskatinti varto-
toją iš daugybės kitų rinktis būtent 
tą knygą. 

Viršelis, kaip vienas labiausiai 
vizualiai įtaigių išorinių knygos 
struktūros elementų, ypatingą 
svarbą įgijo XX a. antroje pusėje, 
įvykus vadinamajam „informaci-
jos sprogimui“ ir ėmus dominuoti 
kitoms komunikacijos priemonėms. 
Dėl to knygoje pasikeitė matymo 
ir skaitymo santykis. Todėl šiuo-
laikiniame knygos dizaine rekla-
minis viršelio aspektas tapo ypač 
svarbus, o dažnai ir dominuojan-
tis. Beje, vartotojo pasirinkimą le-
mia ne tik viršelio vaizdinė raiška, 

bet ir fiziologiniai regėjimo ir lytė-
jimo aspektai: įrišimo būdas (kietas 
ar minkštas viršelis, jo standumas, 
vartymo patogumas) ir medžiagos, 
spaudos galimybės bei popieriaus 
įvairovė (faktūrų, spalvų gausa). 
Taigi knygos viršelis atskleidžia ne 
tik tam tikro laikotarpio menines 
tendencijas, bet ir technologines 
spaudos galimybes. Antra vertus, 
visa tai yra niekai, jeigu nėra „di-
rigento“ – knygos dailininko, ku-
ris arba tikslingai parenka meninį 
viršelio sprendimą ir technologines 
priemones, arba siekia demons-
truoti savo „kūrybingumą“. Pas-
tarasis kelias Jacovskiui nepriim-
tinas: „Geriausia, jei tavo braižas 
yra nepastebimas“ (ten pat). Kur-
damas knygą jis itin vertina glaudų 
bendradarbiavimą su tekstų auto-
riais ir leidinių sudarytojais, laikosi 
principo, kad tai bendras autoriaus, 
sudarytojo, dailininko ir leidėjo 
darbas. Dailininkas produktyviai 
bendradarbiauja su įvairiomis 
leidyklomis (pastaruoju metu 

daugiausia su R. Paknio leidykla, 
„Apostrofa“, MO muziejumi), taip 
pat rengia knygas, kurias inicijuoja 
ir sava leidykla „Inter se“.

Pasak Jacovskio, knygos „virše-
lis tam tikra prasme panašu į pla-
katą“. Neatsitiktinai jo kūrybos 
pradžia susijusi su šia kūrybos sri-
timi (dauguma jo sukurtų plakatų 
skirti teatrui, parodoms, įvairiems 
kultūros įvykiams). Panašiu keliu į 
knygos meną atėjo ne vienas šian-
dien žinomų vyresnės kartos knygų 
dailininkų (Eugenijus Karpavičius 
(1953–2010), Izaokas Zibucas, Al-
bertas Broga, Rimvydas Kepežins-
kas ir kt.). Nors plakatas ir knygos 
viršelis turi tam tikrų sąlyčio taškų 
(idėja, minties aiškumas, lengvai 
perskaitomas, įsidėmėtinas šrif-
tas), knygos viršelis privalo ne tik 
reklamuoti knygą, bet ir stilistiškai 
atitikti jos koncepciją bei vidinių 
dizaino elementų sistemą. 

Naują požiūrį į knygos dizainą Ja-
covskis pademonstravo dar XX a. pa-
baigoje, sukūręs apipavidalinimą 
prozos leidinių serijai „XX a. aukso 
fondas“ (leidykla „Alma littera“) 
ir už šį darbą įvertintas diplomu 
1997 m. Lietuvos knygų konkurse. 
Jo sukurta serijos viršelių stilistika 
tuometinėje Lietuvos leidybinėje 
situacijoje ženklino naują požiūrį į 
grožinės literatūros leidinių dizainą: 
atitiko laisvalaikio skaitiniams kelia-
mus reikalavimus – funkcionalumą, 
komercinį patrauklumą, minkštą 
įrišimo būdą, lemiantį patogų var-
tojimą. Pagrindiniu meniniu šios se-
rijos akcentu tapo vizualinis serijos 
viršelių sprendimas. Viename iš trijų 
serijos knygų viršelių dailininkas pa-
naudojo savo brolio, scenografo ir 
tapytojo Adomo Jacovskio tapybos 
kūrinio „Be pavadinimo“ (1995) re-
produkciją, kituose dvejuose – fo-
tografinių vaizdų montažus. Tačiau 

skiriamuoju ženklu tapo inicialinių 
raidžių kompozicija – kelių garni-
tūrų ir dydžių šriftai sudaro vientisą 
užrašo bloką (vėliau šiuo originaliu 
Jacovskio sprendimu ėmė naudotis 
ir kiti lietuvių knygų dizaineriai). 

Puikiai išmanydamas knygos 
meno principus, Jacovskis neven-
gia interpretuoti nusistovėjusių 
taisyklių, mėgsta tarp jų laviruoti. 
Tradiciškai knygos viršelių dizaine 
išskiriami keturi pagrindiniai api-
pavidalinimo būdai – šriftinis, or-
namentinis, simbolinis ir siužetinis. 
Kurdamas knygų viršelius Jacovskis 
nevengia jų jungti, bet montažines 
šrifto ir fotografijos ar dailės kūri-
nių kompozicijas visuomet parenka 
tikslingai, atsižvelgdamas į knygos 
žanrą ir dizaino visumą. 

Parodoje eksponuojami keli 
knygų viršeliai, kuriuose naudoja-
mos fotografų Algimanto Aleksan-
dravičiaus (Rolandas Rastauskas, 
Kitas pasaulis, „Apostrofa“, 2004; 
Tomas Venclova, Nelyginant šiaurė 
magnetą, Apostrofa, 2017), Remi-
gijaus Treigio (Rolandas Rastaus-
kas, Privati teritorija, „Apostrofa“, 
2009), Algimanto Kunčiaus (Ka-
ralių kuria aplinka. Operos artistas 
Vaclovas Daunoras, R. Paknio leidy-
kla, 2018), Aleksandros Jacovskytės 
(Vilniaus veidai. 1964–1993, „Kultū-
ros tiltai“, 2014), Aleksandros Kre-
mer (Marius Ivaškevičius, Rusiškas 
romanas, „Apostrofa“, 2019) ir kitų 
autorių nuotraukos. Ne mažiau sva-
rią Jacovskio kūrybos dalį sudaro 
knygos apie dailininkus. Neabejo-
tinai įspūdingiausios Stasio Eidri-
gevičiaus, Žibunto Mikšio, Vinco 
Kisarausko kūrybai skirtos mono-
grafijos bei naujausi MO muziejaus 
inicijuoti leidiniai – „Lietuvos grafika“ 
(2018) su Mikalojaus Povilo Vilučio 
kūriniu, „Lietuvos dailininkų pieši-
niai nuo 1957 metų“ (2020) su SetP 

Stanikų piešiniu viršeliuose. Abiejų 
pastarųjų leidinių sudarytoja – dr. 
Erika Grigoravičienė, kuri su dai-
lininku bendradarbiauja jau se-
niai: ji yra ir knygų „Stasys“ („art 
seria“, 2010), „Vincas Kisarauskas. 
Pasvirimas į ateitį“ („Inter se“, 2015) 
sudarytoja.

Išraiškingi knygos herojų portre-
tai, taikliai parinkti meno kūriniai 
ar jų fragmentai knygų viršeliuose 
darniai siejami su šriftu, kurį dai-
lininkas komponuoja ne tik kaip 
įprasta horizontaliai, bet ir pasuka 
kiek įstrižai, kas knygos vaizdui su-
teikia papildomą emocinį poveikį. 
Toks komponavimas ilgainiui tapo 
vienu iš jo meninio braižo skiria-
mųjų požymių. 

Dailininko įdirbis grafinio di-
zaino srityje, taip pat puikus tradi-
cinės bei šiuolaikinės vakarietiškos 
knygos kultūros pažinimas sufor-
mavo savitą Jacovskio meninį stilių, 
kuriam būdingas santūrumas, ele-
gancija ir kartu – šiek tiek žaismin-
gos bravūros. Nors dažnai sakoma 

„nespręsk apie knygą pagal viršelį“, 
kaskart pasižvalgius knygyne ne-
klystant galima pasakyti: šios kny-
gos dailininkas – Jokūbas Jacovskis.

J .  J acovski e nė s  nu ot r. 
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F o t o g r a f i j a

Fotobloke – „nieko ypatingo“
Vidurio Europos fotoknygų paroda Nacionalinėje dailės galerijoje

Agnė Narušytė

„Iš pradžių, kai tik pradėjau dirbti 
Slovakijoje ir aplinkinėse šalyse, 
mane nustebino išskirtinis to re-
giono nuobodumas. Baltijos jūra 
graži, paplūdimiai malonūs, bet 
vanduo toks šaltas, kad joje ne-
įmanoma maudytis. Slovakijoje 
turime Aukštuosius Tatrus, kurie 
yra gražūs kalnai, bet palyginus su 
Alpėmis jie atrodo daugiau kaip 
kalvos. Kai svečiai iš užsienio pa-
prašo jiems parodyti įdomiausias 
vietas, tu visiškai suglumsti ir pra-
dedi gėdytis, nes nėra nieko iš-
skirtinio. Viskas tam tikra prasme 
vidutiniška.“ Taip rašo slovakų fo-
tografas Martinas Kolláras, komen-
tuodamas savo knygą „Nieko ypa-
tingo“, išleistą 2007 metais. Ši knyga 
padaryta iš fotografui užsakytos 

„Ataskaitos apie visuomenės būklę“ 
medžiagos. 2001–2004 m. Kolláras 
nuvažiavo 14 000 kilometrų foto-
grafuodamas Slovakiją, Bulgariją, 
Čekiją, Estiją, Lenkiją, Rumuniją ir 
Vengriją. Ten nepamatė nieko ypa-
tingo, bet juokingų, kartais kvailokų 
situacijų apšepusiose vietovėse pa-
kako knygai. Ją vartant akivaizdu: šį 
regioną sudarančios šalys turi kažką 
bendro. Galbūt fotografo minėtą 
nuobodulį. Taip pat – skurdą ir es-
tetinio skonio trūkumą. Ir dar – viso 
to neįsisąmoninimą. Nujaučiamas 
regiono ypatingumas paskatino 
lenkų menotyrininkus Adamą Ma-
zurą, Łukaszą Gorczycą ir Natalią 
Żak patyrinėti Vidurio Europos fo-
toknygą kaip reiškinį.

Šis regionas, kurio, anot kurato-
rių, nuo kitų neatskiria jūros, kalba 
ar ideologija, yra „akloji dėmė“ pa-
saulio fotografijos (ir ne tik) istori-
joje. Tai, kas vadinama pasaulio fo-
tografija, yra Anglijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Amerikos, Rusijos, šiek 
tiek Japonijos ir kitų Vakarų Euro-
pos šalių nacionalinė tradicija. Vi-
durio Europa joje pasirodo tik kaip 
keleto garsiausių fotografų – Brassaï, 
Josefo Koudelkos, André Kerteszo, 
László Moholy-Nagy ir keleto kitų – 
gimtieji kraštai. Bet tie fotografai 
gyveno ir dirbo Vakarų Europos ir 
Amerikos miestuose. 

Mėgindamas ištaisyti padėtį, 
Bratislavos Vidurio Europos fo-
tografijos rūmų vadovas Václavas 
Macekas XXI a. pradžioje inici-
javo Europos fotografijos istorijos 
perrašymą. Idėja buvo paprasta – 
kiekvienos šalies ekspertai aprašo 
savo šalies fotografiją. Paskui jos 
sudedamos į trims laikotarpiams 
skirtus tomus abėcėlės tvarka. Re-
zultatas buvo įspūdingai keistas. 
Daugybės iki tol negirdėtų faktų 
kontekste didieji Prancūzijos ar 
Anglijos pasiekimai sumenko, iš-
ryškėjo tendencijų prasilenkimai 
ir sutapimai laike. Dar vienas as-
pektas suintrigavo Adamą Mazurą. 
Lenkų fotografas Janas Bułhakas 

sudalyvavo trijų šalių – Lietuvos, 
Lenkijos ir Baltarusijos – fotogra-
fijos istorijoje. Baltarusijoje gimęs 
Moišė Ravivas Vorobeičikas, paskui 
tapęs Moï Ver, dar vėliau – Moshe 
Ravivu, Ciuriche ir Leipcige išleido 
modernistinę knygą „Vilniaus žydų 
gatvė“, o išgarsėjo knyga apie Pary-
žių. Romanas Vishniakas, vadina-
mas rusų ir amerikiečių fotografu, 
kiek vėliau, dar prieš prasidedant 
Holokaustui, dokumentavo viso re-
giono žydų gyvenimą. Ir tai – tik ke-
letas su Lietuva susijusių pavyzdžių. 
Daugelis šio regiono fotografų buvo 
nomadai, nes juos blaškė netvarus 
šalių politinis statusas, stumdomos 
teritorijų ribos ir kintanti etninė su-
dėtis. Kartu su fotografais iš vienos 
šalies į kitą keliavo ir fotografijos 
tendencijos. Nors kiekviena šalis 
stengėsi per fotografiją teigti savo 
tapatybę, žvelgiant iš toliau matyti, 
kad sprendimus paveikė panašios 
problemos ir ideologijos. 

Tai geriausiai galima atskleisti per 
fotoknygas, kurios pasakoja ne žo-
džiais, o vaizdais „iš tikrovės“, to-
dėl pasiekia mases, ne tik galerijų 
lankytojus. Britų fotografo Mar-
tino Parro ir kritiko Gerry Badge-
rio 2004 m. išleisti du solidūs fo-
toknygos istorijos tomai daugelį 
pirmą kartą sudomino šia raiškos 
forma. Bet britai ir vėl išsamiau pri-
statė tik Vakarų Europą ir Ameriką. 
Lenkų kuratoriai, surengdami parodą 

„Fotoblokas“, užsispyrė įrodyti, kad 
visų apeinamas Vidurio Europos 
regionas taip pat turi įdomią foto-
knygos istoriją. Pavadinimas – tai 
nuoroda į regiono šalis neseniai sie-
jusią (ir sutartinai įveiktą) priklau-
somybę Rytų, arba komunistiniam, 
blokui. Pirmiausia kuratoriai į Kro-
kuvą sukvietė fotografijos tyrinėto-
jus iš pasirinktų šalių – Rumuni-
jos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos – pri-
statyti po kelias, jų manymu, įdo-
miausias knygas, susijusias su visą 
regioną aprėpiančiais sociopoliti-
niais procesais. Būtent į juos, o ne 
į nacionalinius ypatumus orientuo-
damiesi jie atrinko knygas ir kom-
ponavo ekspoziciją Krokuvos Tarp-
tautiniame kultūros centre. Tokia 
parodos struktūra padeda pama-
tyti bendresnes tendencijas. Be to, 

buvo surinkta kuo daugiau vienos 
knygos egzempliorių, kad žiūrovai 
galėtų jas vartyti, kad stenduose ar 
ant sienų būtų galima parodyti ne 
vien viršelį ir atsitiktinį atvartą, bet 
atvartų seką. 

Nežinau, ką į Vilnių atvežtoje 
parodoje mato konteksto nežinan-
tis žiūrovas, nes pati Krokuvoje pri-
stačiau kelias fotoknygas iš Lietu-
vos ir klausiausi kolegų pasakojimų. 
Todėl dabar, Nacionalinėje dailės 
galerijoje apžiūrinėdama stendus, 
užmesdama akį į šalia eksponuo-
jamus atspaudus iš galerijos fondų, 
prisimenu tų knygų vartymo ir ap-
tarinėjimo patirtį. Turbūt pačioje 
pirmojoje Lenkijos fotoknygoje, iš-
leistoje 1920 m., spalvoti Krokuvos 
vaizdai atspausdinti ant atskirų la-
pelių ir įklijuoti kaip unikalios ver-
tybės. Lvove gimusi lenkė Janina 
Mierzecka 3-iajame dešimtmetyje 
sumanė sudaryti įvairių profesijų 
atstovų rankų taksonomiją, o čekai 
Antoninas Bečváras ir Bohuslavas 
Šimákas 6-ajame dešimtmetyje kla-
sifikavo kalnų debesis. 1943 m., oku-
puoti nacių, latviai išleido knygą 
apie pirmosios sovietų okupacijos 
ideologinį melą ir siaubą. Vengrės 
Ata Kandó ir Violette Cornelius 
1956 m. fotografavo po numalšinto 
sukilimo iš šalies bėgančių vengrų 
šeimas. Pamenu, kaip kuratoriai 
džiaugėsi galį parodyti 1972 m., dar 

cenzūruojamos kultūros laikais, 
Natalios LL ir Vilniuje gimusio 
Andrzejaus Lachowicziaus išleistą 
savadarbę knygą, pristatančią jų 
performansus fotoaparatui. Pasi-
linksminome, kai Vladimiras Bir-
gusas rodė Milados Einhornovos 
knygą-filmą vaikams apie ožiuko 
nuotykius Prahoje. Parodoje trau-
komi stalčiai neatkūrė patirties, 
kai tylėdami vartėme vos pasibai-
gus karui lenkų išleistą knygą apie 
Holokaustą. Ilgai žiūrinėjau storą 
propagandinį leidinį, pasakojantį, 
kaip buvo statomas modernus 
Maršalkovskos rajonas sugriau-
toje Varšuvoje. 

Bet prisiminimų nepakanka. Tik 
parodoje atsiskleidžia slovako Pete-
rio Pukluso knygos „Handbook to 
the Stars“ (2011) koncepcija. 31 kny-
gos egzempliorius ant sienos išdė-
liojamas taip, kad susijungtų atvar-
tuose matomi chaotiškai išdėliotų 
vaizdų fragmentai – taip išryškėja 

„slaptas“ fotografijų žvaigždynas. Ji 
iliustruoja paties „Fotobloko“ idėją 

– stenduose ir teminiuose skyriuose 
susieti skirtingose šalyse dirbę fo-
tografai nejučia kūrė bendrą Vi-
durio Europos vaizdą. Tarpukariu 
visi aukštino savo etninę tapatybę, 
tautinius chorus ir drabužius, dainų 
šventes ar spartakiadas, bet valdžia 
draudė knygas apie skurdą, o išleis-
tas sunaikindavo. Sovietinėje siste-
moje ne tik propagandinių leidinių 
sudarytojai stengėsi demonstruoti 
modernizacijos energiją, net ir kur-
dami tokias knygas kaip Antano 
Sutkaus ir Romualdo Rakausko 

„Vilniaus šiokiadieniai“ (1965). Pas-
kui visi puolė dokumentuoti siste-
mos žlugimą: streikus Gdansko 
laivų statykloje, Lenkijos politinius 
kalinius, Rumunijos revoliuciją, 
1991-ųjų įvykius Rygoje. Visas šio 
regiono knygas sieja ir santykinis 
skurdas, lyginant su Vakarų leidyba: 
pasenusios technologijos, prastes-
nis popierius ir dažų trūkumas. 

Iš daugybės galimų pasirenku 
dviejų fotografų knygas, kurių 

atsiradimo istorijos nusako, ką reiš-
kia gyventi ir kurti Vidurio Euro-
poje. Tarpukariu Kata Kálmán va-
žinėjo po Vengriją ir fotografavo 
skurstančius žmones, ne tik be-
namius, valstiečius ir darbininkus, 
bet ir nusigyvenusius bajorus – tik 
portretus stambiu planu. 1937 m. ji 
išleido knygą „Tiburc“, kuri nepa-
tiko Miklóso Horthy režimui, bet 
buvo greitai išparduota, nes ją įver-
tino šalies ateitimi tikintys vengrai. 
1940 m. išleistoje knygoje „Akis į 
akį“ – karui išteklius tiekiančios ša-
lies žmonių veidai. 1955 m. „Nau-
joji Tiburco vizija“ jau suredaguota 
kaip propagandinis leidinys. Foto-
grafė buvo priversta iš ankstesnių 
dviejų knygų išrinkti veidus tik tų, 
kuriems pasisekė, kad atitiktų so-
cialistinės sistemos progreso idėją. 

Kita – 9 knygelių serija „Po 55 
metų“. Didžiosios depresijos me-
tais nusigyvenęs leidėjas Carlas Sa-
rapas su žmona Johanna Triefeldt 
4-ajame dešimtmetyje fotografavo 
Estiją atvirukams, o paskui pražuvo 
Sibiro lageriuose. Estijai atkūrus ne-
priklausomybę, Peeteris Toomin-
gas surado tas pačias vietas ir jas 
fotografavo panašiais fotoaparatais. 
Net susirado tuos pačius žmones, 
o neradęs fotografavo tik peizažą – 
javų lauką ir tą patį debesį danguje. 
Nors pasikeitimų yra, jie atrodo mi-
nimalūs. „Prieš“ ir „po“ fotografijų 
knyga patvirtina Estijos tapatumą – 
kad sovietinė sistema jos iš esmės 
nepakeitė, kad to blogo laiko tarsi 
nebuvo.

Kuratorių parinktos knygos, uni-
kalių leidinių gausa liudija priešin-
gai – kiek čia visko buvo. Ši paroda 
turėtų apkeliauti ne tik Vidurio, 
bet ir Vakarų Europą, kuriai me-
tas keisti pasaulio fotografijos sam-
pratą. Jausmas, jog šiame regione 
nėra nieko ypatingo, turi išnykti 
kaip istorinis nesusipratimas.

Paroda vyksta iki spalio 3 d.
Nacionalinė dailės galerija 
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

Ekspozicijos fragmentas G. Grigėn aitės  nuotr aukos

Ekspozicijos fragmentas
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D a i l ė

Autentika yra asmeniška

Monika Krikštopaitytė

Tarpukariu (1920–1939) Kaunas, ta-
pęs laikinąja Lietuvos sostine, per 
kelerius metus iš nutriušusio mies-
telio duobėtomis gatvėmis tapo sti-
lingu ir moderniu miestu. Centro 
šurmulys, muzikos, teatro, dailės, 
literatūros ir architektūros kūrėjų 
gyvybingumas bei europiniai vė-
jai miestą transformavo neatpažįs-
tamai it pasakos pelenę. Anuomet 
naujai pastatyti Lietuvos bankas, 
Centrinis paštas, mokslo įstaigos, 
pirmoji Europoje krepšinio arena ir 
gyvenamieji art deco stiliaus pasta-
tai reprezentuoja šį virsmą bei lemia 
Kauno savastį ir išskirtinumą. Bū-
tent tada Kaunas tapo Kaunu. Ta-
čiau neatrodo, kad tai yra visuomet 
gerai įsisąmoninama. Teoriškai ak-
tai turi saugoti šį unikalų paveldą, 
tačiau praktiškai realūs miesto sa-
vivaldybės ir paveldo departamento 
žingsniai tausojančios nuostatos 
neišreiškia. Pavyzdžiui, vienu įspū-
dingiausių šio laikotarpio pastatų – 
Centriniu paštu, kurio detales kūrė 
žymiausi tarpukario dailės veikėjai, – 
vis norima atsikratyti... Nors Lie-
tuvos menotyrininkai, visuomeni-
ninkai, architektai ir architektūros 
tyrinėtojai nuodugniais tyrimais ir 
išplėtotais pristatymais1 siekia at-
skleisti šios paveldo dalies vertę, jos 
kasdienybė nėra paprasta. Tokia ar-
chitektūra nuolat atakuojama neiš-
manėlių naujintojų ir vystytojų, jai 
nuolat stokojama saugojimo prie-
monių, programų, išteklių, jos ne-
tausoja neatsakingi gyventojai.

Neringos Naujokaitės videoins-
taliacija „Art Deco“ (2018) šią isto-
riją pasakoja iš vieno buto 1931 me-
tais statytame name restauravimo 
perspektyvos. Vlado Dubeneckio 
projektuotame daugiabutyje, kuris 
priklausė tekstilės fabriko „Drobė“ 
direktoriui Juozui Daugirdui (Vy-
tauto pr. 30, Kaunas), menininkės 
sesuo architektė įsigijo butą, pažy-
mėtą numeriu 4. Taip prasideda 
jaudinanti kovos už autentiką isto-
rija. Joje aiškiai justi visos trys laiko 
dimensijos: praeitis į mus žvelgia iš 
autentiškos erdvės, detalių, dabartis 
apsireiškia per paraleliai rodomus 
buto savininkės susirašinėjimo su 
įstaigomis, kaimynais, meistrais 
fragmentus, o ateitis nujaučiama it 
vizija, kuri anaiptol nesutviska idea-
lizuota rožine, veikiau yra įgavusi 
problemų rinkinio struktūrą ir to-
dėl nėra lengvai nuspėjama. Nors 
kūrinio struktūrą lemia paveldo 
netinkamo saugojimo problema 
ir todėl galima būtų tikėtis, kad 

Tekstas publikuotas tik ką pasirodžiusioje 
Neringos Naujokaitės dvikalbėje (liet. ir vok.) 
vieno projekto knygoje „Art Deco“ (2021, Diu-
seldorfas: Verlag Kettler, 333 p.)

šis darbas veiks šokiravimo, reika-
lingos traumos principu, kūrinio 
patyrimas netikėtai išlieka labai 
pozityvus. 

Beveik visas sienas apimanti ins-
taliacija prietemoje esantį žiūrėtoją 
įtraukia į meditatyvų art deco sti-
liaus persmelktos estetikos vaizdų 
seką, kuri turi muziejinio tipo edu-
kacijos kokybės ir spinduliuoja su-
sižavėjimu šiomis formomis. Mums 
leidžiama patirti laiptinės erdves ir 
detales, atidžiau pažvelgti į durų 
rankeną, laukiant pažioplinėti pro 
dailios formos laiptinės langą, be-
veik fiziškai pajusti šviesą kamba-
ryje, sekti jos pėdsakais ant švaisti-
nių durų, medinių grindų. Sekdami 
skaidres mes tampame erdvės liu-
dytojais, instaliacija sukuria tikro 
apsilankymo patirtį, todėl mūsų 
sapnuose ši erdvė atrodys jau kaip 
sava. Estetinis malonumas, kylan-
tis iš art deco stiliaus lenktų linijų, 
santūrumo ir prabangos dermės, 
patogaus ir įdomaus gyvenimo 
pažado ir ištuštėjusios erdvės mi-
nimalizmo, yra tik vienas iš patrau-
kiančių dalykų. 

Antra ir, ko gero, svarbiausia 
priežastis, kodėl norisi tuojau pat 

tapatintis su kūriniu, jo autore ir 
veikėja, yra aiški vertybinė pozicija. 
Pasakojimo herojė, nepaisydama 
įvairiausių, kartais niūrių, kartais 
proziškų nesklandumų, deda visas 
pastangas, kad buto restauracija 
vyktų tinkamai – išsaugant au-
tentišką erdvę ir visus elementus, 
o likusias dalis pagaminant kiek 
įmanoma autentiškesnėmis tech-
nologijomis, atkuriant originalias 
formas. Nors nepamatome galuti-
nio rezultato (t.y. gyvenimui pri-
taikyto buto), kaip esame įpratinti 
populiaraus prieš ir po gretinimo 
formato, buto savininkė ir jos ben-
drininkė-menininkė kelia pasitikė-
jimą tiek, kad jomis nebeabejojame. 
Galimoji ateitis atrodo šviesesnė nei 
paprastai. Imi svajoti, kad tik dau-
giau būtų tokių atsakingų Kauno 
gyventojų, tik tokių užsispyrėlių 
dėka įmanoma išsaugoti paveldą. 
Ir turbūt niekaip kitaip. Drauge su 
seserimis liūdime dėl Vytauto pros-
pekte iškirstų liepų. Deja, ši pasa-
kojimo dalis dar netapo išimtimi ar 
kadaise nutikusia nesėkme, o yra 
lygiai tokia pat aktuali ir prabėgus 
geram penkmečiui. 

Trečias svarbus kūrinio aspek-
tas yra kur kas mažiau susijęs su 
miesto istorija ir kultūra. Kūrinys 
man asocijuojasi su japonams bū-
dingu bet kokio darbo pavertimu 
dvasine praktika. Juk įprastai buto 
remontas yra banali, buitinių-tech-
ninių veiksmų seka, tiesa, neretai 
tampanti patrauklia metafora ar 
virsmo situacija rašytojams2. Ta-
čiau Neringa Naujokaitė, nors ir 
įtraukia detektyviškus restauraci-
jos istorijos vingius, pakeliui at-
skleidžia miesto, gatvės, namo gy-
ventojų pasaulėžiūros panoramą. 
Vis dėlto labiausiai žavi jos hero-
jės santykis su įsigyta vieta. Ji ne 

tik organizuoja tvarkymo darbus, 
rašo raštus, bet ir pati gludina sie-
nas – tampa visų galų meistre. Jai 
neretai talkina ir kūrinio autorė, ly-
dėjusi ir dokumentavusi šį procesą 
daugiau nei dvejus metus. Todėl, 
keliaudami kartu, mes matome ne 
tik tai, kas gražu ir išbaigta, bet ir 
remonto buitį, poetiką. Nuotrau-
kose – ir kopėčios, įvairios dangos, 
nutrupėjimai. Autorė neatsispiria 
nenufotografavusi gruntuojamos 
sienos paviršių, parketo ir rudo po-
pieriaus (kaip apsauginio sluoks-
nio) santykio plokštumoje, kurį ga-
lima matyti ir estetiniu režimu. Be 
to, regėdami iš vyrių išnertas duris, 
rankenėlių mechanizmus, butą (ir 
tai, ką jis ima simbolizuoti) galime 
įsivaizduoti struktūriškai, t. y. nebe 
paviršutiniškai. 

Ilgainiui galima nujausti, kad 
menininkė galbūt net susitapatina 
su butu. Autentiškumo paieška 
tampa asmeniška. Paviršių gludi-
nimas, originalių struktūrų ieško-
jimas tampa rituališka savistaba, 
kuri įmanoma turbūt tik žmogui, 
iš savo gimtų kraštų išvykusiam 
(autorė gyvena Vokietijoje, o se-
suo į Lietuvą yra grįžusi iš svetur), 
patyrusiam kitoniškumą ir grįžu-
siam bei žvelgiančiam praturtintu 
žvilgsniu. Tada dar aiškiau matyti, 
kad art deco Kaunas yra europinio 
lygio reiškinys, o to nesupratimas 
ir yra provincialumas gryniausia 
forma. Todėl šis paveldas reiškia ir 
savigarbą. 

Amžinojo sugrįžimo motyvas, 
kurį galėtume pavadinti ketvirtuoju 
svarbiu kūrinio aspektu, būdingas 
ir kitiems Neringos Naujokaitės 
kūriniams. Kelionė ir sugrįžimas 
kaip didžiausi, visų pirma vidi-
niai įvykiai nuo Homero klajonių 
laikų įgavo milijonus veidų, tapo 

1 Išleista knyga Optimizmo architektūra: 
Kauno fenomenas 1918–1940 (sudarė Marija 
Drėmaitė, tekstų autoriai: Giedrė Janke-
vičiūtė, Marija Drėmaitė, Vaidas Petru-
lis, Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Norbertas 
Černiauskas, Paulius Tautvydas Laurinai-
tis, Arvydas Pakštalis, Viltė Migonytė-Pe-
trulienė, Kaunas: Lapas, 2018). Pristatyta 
kilnojamoji paroda, skirta Lietuvos vals-
tybingumo atkūrimo šimtmečiui ir Kauno 
modernizmo architektūros tarptautinei 
sklaidai, rengiant paraišką į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą. 2018 m. ji buvo 
eksponuojama UNESCO būstinėje Pary-
žiuje, festivalyje Flux. Festival Lituano delle 
Arte 2018 Romoje, centre Auditorium-Parco 
della Musica, Talino nacionalinėje bibliote-
koje ir Vroclavo architektūros muziejuje.
2 Tahir Shah, Kalifo rūmai: metai Kasablan-
koje, Vilnius, Tyto alba, 2013; Jurga Tuma-
sonytė, Remontas, Vilnius: Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2020.

daugybe pasakojimų. Meninin-
kės kartą galime apibūdinti kaip 
pirmąją jaunų žmonių kartą, kuri 
sugriuvus geležinei sovietmečio 
uždangai galėjo išvykti gyventi 
ir dirbti į užsienį. O Užsienis tuo 
metu buvo žodis iš didžiosios rai-
dės, svaiginantis spalvomis ir gali-
mybėmis, viliojantis kaip visiškai 
kita kokybė ir todėl idealizuotas. 
Daug žmonių išvyko, nemažai nu-
sivylė ir grįžo, kiti prisitaikė arba 
tiesiog gėdijosi grįžti tuščiomis ran-
komis, dalis jų ne tik prisitaikė, bet 
ir iškilo, pranešė apie save. Kol kas 
tai yra dar palyginti nedaug reflek-
tuota, skausminga ir savaip vertinga 
patirčių virtinė, kuri tapo ir Nau-
jokaitės videodarbo „Other Sight“ 
(2012) objektu. Disonansas tarp vi-
dinio jausmo, savivokos, lūkesčio ir 
aplinkos (savos ar svetimos, ar net 
abiejų), veiksmo aptinkamas dau-
gelyje šios autorės darbų. Ambiva-
lentiškumas tampa būdu žiūrovui 
pasakoti apie tarpines būsenas, fra-
gmentuotas tapatybes, kultūrinius 
prasilenkimus. 

Siekiant pasakyti kuo trumpiau, 
tektų tarti, kad menininkės temos 
vis sukasi apie tapatybės fenomeną. 
Videoinstaliacijoje „Art Deco“ jos 
tapatybė man atrodo įgavusi labiau-
siai apčiuopiamas formas, proble-
matiką, o ambivalencija čia ryški tik 
paveldo įstatymų raidėje ir tarnau-
tojų veikloje. Šiuo projektu Europos 
kontekste iš jie (atvykėlė iš mažos 
šalies) ji tampa mes (sąmoninga Eu-
ropos gyventoja). 

Knygoje taip pat yra Giedrės 
Jankevičiūtės tekstas, įvadas bei 
įvairios instaliacijos dokumenta-
vimo formos (nuotraukos, stop-
kadrai, ištraukos iš susirašinėjimo 
apie restauravimą). Leidinį galima 
įsigyti tiesiogiai iš leidyklos inter-
netu (https://www.verlag-kettler.de/
de/buecher/neringa-naujokaite/) ir 
galerijoje „Meno parkas“ Kaune.

Leidinio „Art Deco“ viršelis

Instaliacijos „Art Deco“ skaidrė. 2018 m.
N. Nauj okaitės  nuotr .
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Saugokitės didvyrių
Netrukus ekranuose – „Kopa“

K i n a s

Rugsėjo 16 d. Lietuvoje pradeda-
mas rodyti vienas laukiamiausių 
šių metų filmų – Denis Villeneuve’o 

„Kopa“ („Dune“, JAV, 2021). Per 165 
milijonus dolerių kainavusio filmo 
premjera rugsėjo 3-iąją įvyko Ve-
necijos kino festivalyje – mačiu-
siųjų įspūdžiai gana prieštaringi. 
Pasak vienų, tai „absoliutus kinas“, 
kitiems tai tirštas, niūrus moksli-
nės fantastikos filmas, tiksliai per-
teikiantis šių dienų nuotaikas, bet 
vargu ar galintis pakerėti, trečius 
sužavėjo pagrindinį vaidmenį su-
kūręs Timothée Chalamet ir įspū-
dingas aktorių ansamblis – Os-
caras Isaacas, Rebecca Ferguson, 
Zendaya, Joshas Brolinas, Jasonas 
Momoa, Charlotte Rampling, Javie-
ras Bardemas. Trumpai pristatome 
filmo pagrindą – Franko Herberto 

„Kopą“, laikomą vienu svarbiausių 
mokslinės fantastikos kūrinių, ir 
kelių bandymų ekranizuoti šį „pla-
netarinį romaną“ istoriją.

...7-asis XX a. dešimtmetis. Šiek 
tiek ekscentriškas, bet pirmiausia 
nepripažintas ir skurstantis rašyto-
jas Frankas Herbertas (1920–1986) 
savo rankraštį siūlo net dvidešim-
čiai leidyklų. Visos atsisako spaus-
dinti jo absurdiškai ilgą mokslinės 
fantastikos romaną. Galiausiai jis 
pasirodys padalytas į dvi dalis – 

„Dune World“ (1963–1964) ir „The 
Prophet of Dune“ (1965) – žurnale 

„Analog-Science Fact and Fiction“. 
Knyga bus išleista 1965-aisiais, pa-
taisyta, perredaguota ir papildyta 
žodynėliu bei žemėlapiu, nupieštu 
paties autoriaus. Romanas tapo ciklo, 
pavadinto „Kopos kronikomis“, 
pradžia. Ciklas buvo leidžiamas iki 
1987-ųjų ir liko nebaigtas, Herbertui 
mirus. „Kopa“ iki šiol lieka tarp pa-
čios didžiausios apimties mokslinės 
fantastikos kūrinių, joje organiškai 
susipynė filosofinės mokyklos, kul-
tūros ir kontrkultūros srovės, išpo-
puliarėjusios 7-ajame dešimtmetyje.

Bet vos pasirodžiusi, menku ti-
ražu išleista „Kopa“ skaitytojų ne-
sudomino. Prie jos populiarumo 
prisidėjo ekologinės interpretacijos, 
sutapatinančios Herberto aprašomą 
Arakio dykumą su ateityje žmogaus 
sunaikinta Žeme, ir per metus kny-
gos populiarumas smarkiai išaugo, 
ji sulaukė svarbių premijų ir dabar 
priklauso mokslinės fantastikos li-
teratūros kanonui, o dalis tyrinėtojų 
įsitikinę, kad be „Kopos“ nebūtų ir 
didelės dalies „kosminės“ populia-
riosios kultūros. Herbertas ilgam 
tapo vienu geriausiai uždirbančių 
mokslinės fantastikos autorių.

Kopa vadinama Arakio planeta – 
vienintelis visatoje prieskonio me-
lanžo, leidžiančio numatyti ateitį 
ir keliauti tolimas kosmines kelio-
nes, šaltinis. Planetoje beveik neliko 
vandens, ją dengia dykumos, jose 
gyvena milžiniški kirminai (jie ir 
gamina narkotiškąjį melanžą), o 
iš gyventojų reikalaujama taupyti 
vandenį ir saugoti net drėgmės 

pėdsakus. Romano veiksmas pra-
sideda, kai teisę valdyti Arakį iš 
Harkonenų perima Atreidų šeima 
ir valdovu tampa kunigaikštis Letas 
Atreidas. Išdavystė leidžia Harkone-
nams ir Imperatoriui nugalėti Letą, 
tačiau jo sugyventinei ir sūnui Polui 
pavyksta išsigelbėti. Polas sugeba 
numatyti ateitį. Arakio čiabuviams 
fremenams Polas yra laukiamo Iš-
ganytojo įsikūnijimas. Kartu su jais 
Polas stos į kovą su Harkonenais ir 
tapęs Imperatoriumi pradės plane-
tos klimato transformacijos procesą.

„Kopos“ ciklas (trilogija vadina-
mas tris jo dalis galima skaityti ir 
lietuviškai, išleido leidykla „Kitos 
knygos“) apima maždaug penkis 
tūkstančius metų ir ekologinę, re-
liginę (susijusią su Mesijo kultu), 
filosofinę, etinę, politinę (labiau 
aptariančią totalitarinių sistemų 
funkcionavimą) temas. „Kopoje“ 
kalbama apie superdidvyrių įtaką 
pasaulio istorijai, rodomi nenuspė-
jami žmogaus įsikišimo į genetiką 
rezultatai, problemos, kylančios iš 
nesiskaitymo su planetos energi-
jos ištekliais ir pan. Iš dalies įkvėp-
tas intelektualių new age diskusijų, 
kūrinys „Kopa“ priskiriama prie 
vadinamosios sunkios mokslinės 
fantastikos, nes pasižymi sudėtinga 
intriga, reikalauja didelės erudicijos, 
ypač susidūrus su keliamais morali-
nio ar filosofinio pobūdžio klausi-
mais. Viename interviu Herbertas 
prisipažino, kad knygoje atsispindi 
ir jo eksperimentų su haliucogeni-
nėmis medžiagomis patirtis. 

Lenkų raštojas Jacekas Dukajus 
neseniai „Gazeta Wyborcza“ iš-
spausdintame didžiuliame straips-
nyje taip pat rašo, kad kelios skai-
tytojų kartos įsimylėjo „Kopos“ 
pasaulį. Tačiau, pasak Dukajaus, 
pirmiausia juos turėjo patraukti 
Polo Atreido istorija, kuri yra arche-
tipiška didvyrio istorija, sukurta pa-
gal mitų tyrinėtojo Josepho Camp-
bello receptą, paskelbtą 1949 m. 
pasirodžiusioje knygoje „Tūkstan-
čio veidų didvyris“. Herbertas yra 
teigęs, esą pagrindinė „Kopos“ tri-
logijos (kuri ir pasirodė lietuviš-
kai) žinia skamba taip: „Saugoki-
tės didvyrių. Daug geriau remtis 
savo nuomone ir mokytis iš savo 
klaidų.“ Tačiau, pasak Dukajaus, 

„Kopa“ siūlo vieną efektyviausių 
„didvyrio kelionės“ variantų. Šis 
terminas atsirado iš Karlo Jungo 
naratyvinės schemos, kurioje iš 
pradžių paprastas veikėjas pakvie-
čiamas leistis į nuotykius stebuklų 
ir pavojų pasaulyje, keliaudamas 
patiria didelę permainą, galiausiai 
nugali ir grįžta namo, tapdamas iš-
kilesnis už savo tėvynainius nauja 
galia ir nauja sąmone. Todėl neatsi-
tiktinai „Kopa“ laikoma ir George’o 
Lucaso „Žvaigždžių karų“, ir dauge-
lio šiuolaikinių fantasy pavyzdžiu.

Dukajus mano, kad kurdamas 
Polą Atreidą Herbertas sujungė 
Nietzsche’s Übermensch, antžmogį, 

ir religines Mesijo figūras. (Pana-
šus derinys yra ir „Matricos“ Neo.) 

„Kopos“ Polas dar turi žmogišką, 
suprantamą tikslą – atkeršyti, įgyti 
valdžią. Todėl pirmąjį trilogijos tomą 
skaityti lengva, bet vėliau Herberto 

„žmogiškieji kompiuteriai“, išauginti 
tam, kad valdytų istoriją, sugriauna 
lengvas naratyvines schemas. 

Kritikai sutaria, kad Villeneu-
ve’as liko ištikimas originalui. Jis 
rodo tarpusavyje kovojančius kla-
nus, melanžą, kurio geidžia visos 
galaktikos gyventojai, bet kuris 
yra ir žaliava, be jo neįmanoma iš-
likti. Herberto sukurtas universu-
mas įspūdingas, jį siekia perteikti 
ir režisierius. Tačiau žiūrovas, kuris 
nėra Herberto gerbėjas, šiame pa-
saulyje lengvai gali pasiklysti. Filme 
vyrauja klaustrofobiška nuolatinės 
grėsmė atmosfera, pinasi ne tik skir-
tingų klanų likimai, bet ir tikėjimai 
bei kalbos, o religija nuolat nori pa-
veikti valdančiuosius. Arakio klima-
tas toks blogas, kad neįmanoma iš-
gyventi be kombinezonų. Akivaizdu, 
kad Herbertas numatė problemas, 
su kuriomis teks susigrumti ateityje.

Ilga kelionė per kopas

„Kopa“ gana greitai sulaukė ki-
nematografininkų dėmesio. 1971 m. 
teisę ekranizuoti knygą įsigijo prodiu-
serių kompanija „Apjac International“ 
(APJ), sukūrusi ne vieną sėkmingą 
mokslinės fantastikos filmą, tarp 
jų ir „Beždžionių planetą“ (rež. F. 
Schaffner, 1968). Kompanijos vado-
vas, prodiuseris Arthuras Jacobsas 
mirė 1973 m. ir 1974-aisiais „Kopos“ 
teises perpirko prancūzai. Prodiu-
seriu buvo paskirtas Michelis Sey-
doux – tada dar tik pradedantis 
dirbti kine turtingos šeimos atžala, 
vėliau tapsiantis įtakingu kino vei-
kėju. Režisuoti „Kopą“ jis pakvietė 
Paryžiuje gyvenantį Čilės režisierių 
Alejandro Jodorowsky, kuris tada 
garsėjo siurrealistiniais filmais 

„Kurmis“ ir „Užburtas kalnas“ (pa-
gal T. Manną) bei buvo vienas ryš-
kių psichodelinės kultūros atstovų, 
eksperimentavo su LSD. 1974 m. 

Jodorowsky pradėjo savo „Kopą“ – 
tai turėjo būti 14 valandų trunkanti 
kino drobė, kitaip šio projekto ne-
pavadinsi. Jodorowsky yra sakęs: 

„Norėjau sukurti filmą, kuris sukeltų 
tiems, kas tada vartojo LSD, haliu-
cinacijas, bet be pačių haliucinacijų. 
Filmą, kuris pakeistų publikos su-
vokimą. Norėjau sukurti filmą pra-
našą, pakeisiantį visų jaunų žmo-
nių Žemėje sąmonę. Man „Kopa“ 

– Dievo atėjimas. Meninio, kine-
matografinio Dievo... Norėjau su-
kurti kažką šventa, laisva, norėjau 
atverti sąmonę! Tada jaučiausi kaip 
kalėjime. Norėjau laisvės! Kiekvienas, 
dirbsiantis prie šio filmo, turėjo tapti 
dvasios kariu.“ Įspūdingas buvo ir nu-
matytų aktorių sąrašas – filme turėjo 
vaidinti Salvadoras Dali, Orsonas Wel-
lesas, Alainas Delonas, Mickas Jagge-
ris ir daug kitų garsenybių.

Visai nekeista, kad šis gigantiš-
kas ir brangus projektas liko neįgy-
vendintas. Didžioji dalis biudžeto 
buvo išleista parengiamiesiems dar-
bams ir projekto autoriai išsiruošė 
pinigų į Holivudą. Ten buvo pasiū-
lyta sutrumpinti filmą iki dviejų va-
landų, Jodorowsky sutiko nusileisti 
iki dvylikos ar bent iki dešimties. 
Galiausiai Holivudas nusprendė 
investuoti į kitą „kosminį“ pro-
jektą – „Žvaigždžių karus“, o Jo-
dorowsky „Kopa“ netrukus virto 
gražia kino legenda. Tačiau filmo 
dailininkų eskizai, režisieriaus vi-
zualiniai ir scenarijaus sprendimai, 
be abejo, paveikė ir „Žvaigždžių ka-
rus“, ir kitus garsius filmus, tarp jų 
ir „Matricą“. Projekto istorija tapo 
ir filmu – dokumentiniu Franko 
Pavichiaus „Jodorowsky „Kopa“ 
(2013), tapusiu savotišku pamin-
klu neįvykusiam projektui.

1976-aisiais, kai tapo aišku, kad 
Jodorowsky filmo nebus, teisę ekra-
nizuoti „Kopą“ perpirko italų pro-
diuseris Dino De Laurentiis. Jis 
užsakė Herbertui naują scenarijų, 
kurį turėjo perkelti į ekraną Ridley 
Scottas, tačiau netrukus pastara-
sis buvo perviliotas į kitą projektą 

„Svetimas“. 1981 m. Raffaella De 

Laurentiis nusprendė pasiūlyti tė-
vui Davidą Lynchą – ją pakerėjo 
ankstyvieji režisieriaus filmai. Lyn-
chas tada buvo vertinamas labai ge-
rai – jam buvo siūloma kurti trečiąjį 

„Žvaigždžių karų“ filmą „Džedajaus 
sugrįžimas“. Komercijos Lynchas 
atsisakė, bet „kosminio“ filmo idėja, 
matyt, jį traukė. Deja, 1984 m. pasi-
rodžiusi Lyncho „Kopa“ visus nu-
vylė, o režisierius iki šiol ją laiko 
blogiausiu savo filmu. Nors jis ir su-
kurtas pagal visas kosminio fantasy 
žanro taisykles, regis, neturi nieko 
bendra su Lyncho stiliumi. Filme 
debiutavo Kyle’as MacLachlanas, 
vaidino Stingas ir Maxas von Sy-
dowas, tačiau kritika buvo negailes-
tinga, nepaisant to, kad režisierius 
ir teisinosi jautęs didžiulį prodiu-
serių spaudimą ir neturėjęs teisės 
pats montuoti filmą. Pasaulyje buvo 
platinami keli „Kopos“ variantai – 
iš kai kurių titrų Lyncho prašymu 
buvo pašalinta jo pavardė, o reži-
sieriumi įvardintas Alanas Smithee 
(šį pseudonimą naudoja ir kiti reži-
sieriai, nepatenkinti savo darbo re-
zultatu ir sugebėję režisierių gildijai 
įrodyti, kad negalėjo kontroliuoti 
kūrimo proceso).

Iki šiol mažiausiai kontroversijų 
sukėlė 2000-aisiais pasirodęs Johno 
Harrisono televizijos serialas „Kopa“ 
bei jos tęsinys „Kopos vaikai“ (2003), 
nors būta ir daugiau bandymų ekra-
nizuoti romaną. 2016 m. paskelbta, 
kad „Kopos“ teises įsigijo kompanija 

„Legendary Pictures“, o netrukus ir 
tai, kad naują filmą kurs Denis Vil-
leneuve’as, spaudos konferencijoje 
prisipažinęs, kad tai sena jo svajonė. 
Savo teisę į „Kopą“ jis galėjo pagristi 
dviem mokslinės fantastikos filmais – 

„Atvykimas“(2016) ir „Bėgantis skus-
tuvo ašmenimis 2049“ (2017), pasta-
rasis buvo originalaus Ridley Scotto 
filmo, kuris rėmėsi Jodorowsky „Ko-
pos“ vizualizacija, tęsinys. Villeneu-
ve’as yra sakęs, kad planuoja sukurti 

„Kopos“ trilogiją, bet kol kas neaišku, 
kada tai įvyks.

Parengė K. R.

„Kopa“
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K i n a s

Rugsėjo 16–19 d. Vilniuje, „Skal-
vijos“ kino teatre, vyks ankstyvojo 
kino festivalis „Pirmoji banga“, sa-
telitinis Europos šalių kino forumo 
„Scanorama“ renginys. Ankstyva-
sis kinas apima laikotarpį nuo 
kino atsiradimo XIX a. pabai-
goje iki beveik Antrojo pasaulinio 
karo. Kino istorijos pradžia – tai 
laikas, kai kinas nuolat siekė įsi-
tvirtinti kaip meno šaka, ekspe-
rimentavo, tikrino savo galimy-
bių ribas, ieškojo tik jam būdingų 
raiškos priemonių. Su „Pirmosios 
bangos“ programos sudarytojais ir 
organizatoriais – kino archyvaru 
Aleksu Gilaičiu ir kino apžvalgi-
ninku Dmitrijumi Gluščevskiu – 
kalbamės apie šiųmečio festivalio 
ypatumus. 

Kokie šiųmečio festivalio pro-
gramos akcentai? O gal visą 
programą jungia kokia nors 
viena konceptuali idėja?

Dmitrijus Gluščevskis: Kiekvie-
nais metais turime sąrašą minčių, 
ką būtų galima parodyti. Kai kurie 
filmai laukia savo laiko dėl įvairių 
priežasčių. Kartais jie tiesiog ne-
telpa į vieną programą, kartais tais 
metais nesutariame dėl jų gavimo. 
Dar niekada nebuvo taip, kad visa 
mūsų festivalio programa būtų 
konceptualiai vientisa. Todėl kai 
kurie cecho kolegos mus mėgsta 
papeikti, kad „Pirmoji banga“ yra 
įvairovės festivalis. Bet tai mūsų 
sąmoninga pozicija, atsižvelgiant 
į tai, kiek apskritai ankstyvojo kino 
rodyta Lietuvoje. Norime, kad są-
voka „senas kinas“ neatstumtų net 
dažnai kine besilankančių, kiną 
mėgstančių žiūrovų, kad būtų at-
skleista visa ankstyvojo kino įvai-
rovė ir įdomumas. Jis tikrai vertas 
daugiau dėmesio, nei įprastai ro-
doma. Todėl mūsų programa to-
kia įvairi.

Šiemet yra kelios programos li-
nijos, tik tarpusavyje nelabai susi-
jusios. Dėl įvairių priežasčių susi-
klostė taip, kad dabar jos susidėliojo 
kartu. Viena jų – juodaodžių kinas. 
Kai dar pernai prasidėjo black lives 
matters įvykiai, protestai, pagalvo-
jome, kad tai gera proga prisiminti 
juodaodžių reprezentacijos kine 
tradiciją, parodyti, kaip ji klostėsi. 
Planavome surengti vieną seansą 
kino gimtadieniui, bet nesugebė-
jome, nes kino teatrai buvo užda-
ryti. Tad viskas nukeliavo į šiųmetę 
programą, kurioje trys ilgi ir vienas 
trumpas filmas.

Aleksas Gilaitis: Yra du filmai, 
kuriuose vaidina amerikiečių ak-
torius ir dainininkas Paulas Le-
roy’us Robesonas (1898–1976). Jis 
turbūt vienas žinomiausių juoda-
odžių aktorių ne tik JAV, bet ir So-
vietų Sąjungoje, buvo žinomas ir 
tarpukario Lietuvoje, vaidino tiek 
nebyliajame, tiek ankstyvajame 

Gyvybinga kino banga
Artėja ankstyvojo kino festivalis

garsiniame kine. Festivalyje pa-
rodysime nebylią juostą „Kūnas ir 
siela“ (1925) ir garsinį filmą „Impe-
ratorius Džounsas“ (1933).

D. G.: Filmą „Kūnas ir siela“ su-
kūrė legendinis „rasės kino“ JAV 
režisierius Oscaras Micheaux. 
Kita juosta „Imperatorius Džoun-
sas“ (rež. Dudley Murphey) jau iš 
esmės komercinė, nepriskiriama 

„rasės kinui“, tačiau ji išgarsino ak-
torių, pasiekė plačiausią auditoriją, 
ir Robesonas tapo „žvaigžde“, už-
ėmė šiokią tokią galios poziciją, 
leidusią jam užsiimti ir aktyvizmu. 
O dar du juodi filmai atkeliavo iš 
Prancūzijos. Tai Jeano Grémillono 

„Metisė Daina“ (1932) ir trumpas 
nebylus Jeano Renoiro „Čarlstono 
ritmu“ (1927). 

Kokia kita festivalio progra-
mos linija?

D. G.: Labai džiaugiamės, kad 
turime du ankstyvus Uzbekistano 
filmus. Prieš kurį laiką mums pa-
rašė dokumentinio kino režisierius 
Džonas Abasovas, kuris yra ir Uz-
bekistano kino fondo direktorius. 
Iš esmės tai vienintelis pasaulyje 
žmogus, kuris aktyviai rūpinasi 
Uzbekistano kino paveldu, jo res-
tauracija ir sklaida. Tie filmai tėra 
parodyti vos keliuose specializuo-
tuose festivaliuose. Kai jis susisiekė 
ir pasakė, kokią programą turi, la-
bai užsidegėme, nes tai iš tiesų di-
delė retenybė. Posovietinio bloko 
kino paveldo rodymas mums at-
rodo viena įdomesnių krypčių, 
kuria galėtų judėti „Pirmoji banga“. 
Atrinkome du uzbekų filmus. Tai 
pirmas Uzbekistane sukurtas nuo-
tykių filmas „Mirties minaretas“ 
(1925, rež. Viačeslav Viskovskij) ir 

„Jos teisė“ (1931, rež. Grigorij Čer-
niak). Uzbekistanas, pasirodo, tu-
rėjo pačią stipriausią ir anksčiausiai 
įkurtą kino studiją šiame regione.

A. G.: Vilniuje vyks restauruotos 
juostos „Jos teisė“ pasaulinė prem-
jera, nes ji dar niekur nerodyta, ir 
dar praktiškai dirbama, kad būtų 
galima pamatyti mūsų festivalyje. 

Pagal pavadinimą ir filmo ap-
rašymą atrodo, kad tai aktua-
lios feministinės temos filmas 
iš Vidurinės Azijos. 

A. G.: Daug skaičiau ir domėjausi 
uzbekų pasiūlytais filmais, žiūrėjau 
beveik viską, ką jie turi, ir pama-
čiau nemažai feministinių linijų, kai 
sovietų valdžia keitė Uzbekistano 
politinį ir religinį pasaulį. Radikali 
islamo šalis labai griežtai varžė mo-
terų gyvenimą ir būtent sovietų val-
džia įtvirtino, kad moteris turi teisę 
dirbti, nėra tik namų šeimininkė ir 
t.t. Tą šiame filme ir matome. 

D. G.: Mes nuolat pabrėžiame, 
kad ankstyvasis kinas nėra tik 
svarbus praeities, istorijos do-
kumentas. Jis padeda suprasti ir 

atliepia šiuolaikinius procesus. Ir 
šiuo atveju akivaizdžiai matyti, kad 
komunistų politiką, siekusią išlais-
vinti konservatyvių tradicijų kraštų 
moteris, suteikusią joms teisę dirbti, 
lygias teises, atkartoja šių laikų pro-
gresyvioji kairiųjų liberalų politika. 
Man todėl ir patinka dirbti su anks-
tyvuoju kinu, nes jis dar kartą lei-
džia įsitikinti, kad kokia nors lini-
jinio istorinio progreso sąvoka yra 
apskritai neteisinga. 

A. G.: Uzbekistano programa 
man siejasi su pernai rodytais Sa-
kartvelo filmais. Esama daug są-
sajų tarp posovietinių respublikų 
ankstyvojo kino, bet ir matyti, kad 
kiekvienoje šalyje buvo keliamos 
skirtingos problemos. Ir būtent mo-
terų lygiateisiškumo problema la-
biau akcentuota musulmonų šalyse. 

Be filmo apie Azijos moterų 
kovą už savo teises, festivalyje 
pamatysime juostas apie euro-
piečius vyrus, kovojančius dėl 
socialinio teisingumo?

A. G.: Taip, trečia programos li-
nija – europietiškos Robino Hudo 
istorijos. Tai šiemet šimtmetį šven-
čiantis slovakų filmas „Janošikas“ 
(rež. Jaroslav Siakel). Nors tuo metu 
jau buvo Čekoslovakija, tai – Slova-
kijos kino studijoje tada vieninte-
lis sukurtas filmas. „Janošiko“ labai 
ilga ir įdomi istorija, kurios visos 
nepasakosiu, reikia ateiti į seansą. 
Ir norvegų „Gjestas Baardsenas“ 
(1939), režisuotas didžiojo norvegų 
dramaturgo Henriko Ibseno anūko 
Tancredo Ibseno. Abu filmai žanro 
požiūriu gana skirtingi, tačiau tai 
mums pažįstamos istorijos, kurias 
galima susieti tiek su Robinu Hudu, 
tiek su Tadu Blinda. Panašių isto-
rijų turbūt turi daug šalių, bet ne 
tiek daug – ankstyvųjų filmų apie 
tokius herojus. 

D. G.: Ieškodami filmų negalė-
jome teigti, jog mūsų akis užkliuvo 
už jų todėl, kad dabar tos idėjos vėl 
iškilo į paviršių. Tačiau visame pa-
saulyje vėl aktualesni tapo soci-
alinio teisingumo klausimai, kai 

kapitalizmas dar kartą parodė, kad 
orientuojasi tik į pelno auginimą. 

Kaip sakoma filme „Gjestas 
Baardsenas“: „Padorus žmogus ir 
įstatymui paklusnus žmogus nėra 
tas pats.“

D. G.: Taip, ir aišku, kad tai toli 
gražu ne XX a. pradžios, kai buvo 
sukurtas šis filmas, klausimai. Dar 
Platonas „Valstybėje“ apie tai rašė. 

Ką dar pamatysime „Pirmosios 
bangos“ festivalyje?

D. G.: Mūsų šių metų progra-
moje –1911 m. vaidybinis filmas 

„Pragaras“, Dante’s „Dieviškosios 
komedijos“ ekranizacija. Taip 
pat ankstyvosios erotikos sean-
sas „Eroso tyla“, kuriame yra filmų 
net iš XIX a. pabaigos. Dar Walto 
Disney’aus pirmasis animacinis 
serialas „Alisos komedijos“. Jis hi-
bridinės formos ta prasme, kad fil-
muota aktorė mergaitė, vaidinanti 
Alisą, patenka į animuotą pasaulį ir 
bendrauja su pieštais personažais. 
Daug vėliau tokį sprendimą panau-
dos Robertas Zemeckis filme apie 
Triušį Rodžerį. 

Visi šie trys seansai gali būti sie-
jami su tuo, ką kinotyrininkai va-
dina atrakcijų arba atrakcionų kinu. 
Kinu, gyvavusiu iki D.W. Griffitho 
naratyvinio pasakojimo, – jo ieš-
kojimai buvo labiau siejami ne su 
istorijų pasakojimu, o su kino gali-
mybių demonstravimu. Todėl šiam 
laikotarpiui buvo labai svarbus ero-
tinis kinas. Ne todėl, kad buvo la-
bai norima kurti „nepadorius“ da-
lykus, bet tiesiog erotika leido žaisti 
su matymu / nematymu, su rega, su 
flirto momentais, susijusiais su vu-
jarizmu. Tiksliau, tais aspektais, ku-
rie apskritai būdingi kinui. Tas pats 

„Pragaras“, nors yra beveik pažodinė 
tam tikrų „Dieviškosios komedijos“ 
dalių ekranizacija, – atrakcijų kinas, 
nes jame mažai naratyvo, bet atgai-
vintos išraiškingos iliustracijos, la-
bai įspūdingos masinės scenos. Šie 
trys filmai atspindi visai kitokį kine-
matografą, kuris po Griffitho buvo 
nustumtas į šalį.

Atrakcijų kinas gal padės la-
biau sudominti žiūrovus, ypač 
jaunesnio amžiaus, anksty-
vuoju kinu?

A. G.: Tikrai taip. Ir tai puiki 
proga susipažinti su kino kalba, kuri 
reprezentuoja tuos laikus iki popu-
liariųjų Charlie Chaplino, Busterio 
Keatono. Beje, šių metų programoje 
yra ir turbūt žinomiausias Keatono 
filmas „Generolas“ (1926), ir Alfredo 
Hitchcocko „Šantažas“ (1929) – pir-
mas ir paskutinis garsinis ir nebylus 
režisieriaus filmas.

D. G.: Du filmai, kurių kūrėjų pa-
vardės kino mylėtojus patrauks pir-
miausia, nes yra gerai pažįstamos. 
Kiekviename sezone stengiamės tu-
rėti po vieną kitą didelį filmą. Ži-
noma, mums įdomu pasižiūrėti, kas 
neįtraukiama į kino istorijos vadovė-
lius, bet ne be reikalo kai kurie filmai 
tapo ženklais, žyminčiais savą laiko-
tarpį, nes jie geriausiai įgyvendino 
tam tikrą kino industrijos įdirbį. Šie 
du filmai – tikrai vieni tokių.

Man Keatonas patrauklesnis nei 
Chaplinas. Jo personažai daug ma-
žiau psichologiškai išplėtoti, juose 
mažiau tokio čapliniško huma-
nizmo, bet kinematografiniu po-
žiūriu Keatono filmai – daug gry-
nesnis kinas. Savo pokštus jis kuria 
naudodamasis labiau kino galimy-
bėmis nei cirko. 

Kokia muzika lydės festivalio 
filmus? Tai irgi svarbi anksty-
vojo kino seansų dalis.

A. G.: Turbūt labiausiai džiau-
giamės atvažiuojančiu būgni-
ninku Franku Bockius, kuris at-
vyks anksčiau ir pradės dirbti su 
LMTA studentais, mokys juos 
kino akomponavimo. Džiaugia-
mės bendradarbiavimu su LMTA, 
kad galime įtraukti studentus į savo 
renginius, į nebyliojo kino akom-
ponavimą, nes tai Lietuvoje mažai 
pažinta niša. Pats Bockius gros net 
trims filmams ir, beje, viename se-
anse – su LMTA studentu, su ku-
riuo repetuos čia atvykęs. Šiais 
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Filmo „Mirties minaretas“ plakatas

„Generolas“
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K i n a s

metais muzikinę dalį patikėjome 
kuruoti muzikantui – pianistui 
Viktorui Orestui Vagusevičiui, ku-
ris mūsų festivalyje groja jau ne 
pirmi metai ir supranta nebyliojo 
kino akomponavimo specifiką.

O kokia ta specifika?
D. G.: Iš esmės yra kelios skirtin-

gos tradicijos, bet pagrindinė taisy-
klė – suprasti, kad tai nėra koncer-
tas, kuriame dar ir kiną rodo. Tai 
kino peržiūra, kai muzika padeda 
filmui atsiskleisti. Muzika – svar-
bus ankstyvojo kino aspektas, nes 
nebylūs filmai niekada nebuvo 
žiūrimi tyloje, nors XX a. vidu-
ryje, kaip rodo kai kurie pavartyti 
dokumentai, taip buvo manoma. 
Filmą visada lydėjo koks nors mu-
zikinis akompanimentas. Muzika 

buvo integrali kino seanso dalis, 
kuri kiekvieną seansą paversdavo 
unikaliu įvykiu, nes viskas priklau-
sydavo nuo to, koks instrumentas, 
koks akompaniatorius, ar jis turi 
įkvėpimo, koks jo santykis su žiūro-
vais. Tai niekada nepasikartoja ir to 
niekada nepatirsi, žiūrėdamas kom-
piuterio ekrane filmą net su labai 
žymaus orkestro įrašu. 

Gal tas kiekvieno kino seanso 
unikalumas pasidarė dar di-
desnė vertybė po pandemijos 
patirčių?

A. G.: Mūsų festivalio turinys – 
ankstyvieji filmai – labiau susijęs su 
kino teatru. Su patirtimi kino salėje. 
Todėl jaučiame ypatingą santykį su 
kino teatru.

D. G.: Taip, visiškai pritariu, nes 
visi kiti dalykai, susiję su pandemi-
jos sunkumais, buvo organizacinio 
pobūdžio. Bet konceptualia prasme 
iš naujo teko įvertinti, kiek mūsų 
rodomiems filmams svarbu kino 

teatrai, kino ekranas ir gyvas kino 
patyrimas. Tai dar labiau moty-
vuoja organizuoti šį festivalį, kuris 
trauktų žmones į kino teatrus ar ki-
tas autentiškas kino erdves. Galima 
kaip ramentu kartais pasiramstyti 
online peržiūra, bet kinas vis dėlto – 
kai kas kita. Vienas iš aspektų, lei-
džiančių dar labiau branginti gyvą 
peržiūrą, yra ne tik juostos rodymas, 
kai žinai, kad veikia senas egzotiš-
kas mechanizmas, bet ir mokėjimas 
įžiūrėti tas laiko žymes, kurios lieka 
ant juostos, kiekvieną kartą ją pra-
sukus. Tuos mažus įbrėžimus. Kaž-
kokį visai kitokį tos medijos gyva-
vimą, kuris susijęs su kino sąvoka 
apskritai. Tokia daugiaprasmė is-
torinė aplinkybė. Ir svarbu ne tik 
rodyti, bet ir kalbėtis su žiūrovais 
apie tai, ką ir kodėl rodome. To-
dėl šiemet darysime tai, kas nepa-
vyko pernai, nes neturėjome svečių. 
Būtent dvi pirmas festivalio dienas 
prieš seansus „Planetoje“ vyks to-
kia nedidelė konferencija, kurioje 
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svečiai, taip pat ir lietuvių kino ty-
rinėtojai pristatys tai, kuo dabar gy-
vena, ką daro. 

Ar tik Vilnių pasieks „Pirmoji 
banga“?

D. G.: Deja, teko labai skaičiuoti 
pinigus, tad apsiribojome „Skalvija“ 
Vilniuje. Į kitus Lietuvos miestus 
stengiamės visus metus atvežti ką 
nors parodyti. Dėl dabartinių aplin-
kybių tai tapo sudėtinga, bet po fes-
tivalio gal kas nors pavyks.  

Šis festivalis jau šeštas. Kuo la-
biausiai džiaugiatės, ką pavyko 
pasiekti per tuos metus? Aišku, 
be to, kad tiesiog išlikote. 

D. G.: Labai svarbu, kad visi už-
sienio partneriai bendrauja su mu-
mis kaip su lygiaverčiais, kad tarp-
tautinė bendruomenė vertina tai, ką 
darome. Tai leidžia mums patiems 
suprasti, kad pasirinktas kelias tei-
singas. Ne tik darome atsiperkan-
čią arba ne pramogą Lietuvoje, bet 

Tarptautinio pripažinimo ir kri-
tikos dėmesio Roy’us Andersso-
nas sulaukė, kai Kanų žiuri prizu 
2000-aisiais buvo apdovanotas jo 
filmas „Dainos iš antro aukšto“ 
(„LRT Plius“, šįvakar, 10 d. 21.30). 
Tada ne vienas nustebo, kad filmo 
kūrėjas visai ne debiutantas, bet 
brandus menininkas. Tai buvo tre-
čias Anderssono filmas, tik sukur-
tas po ilgos, dvidešimt penkerius 
metus trukusios pertraukos. 

„Dainos iš antro aukšto“ rodo 
švedų miesto gyventojų kasdieny-
bės epizodus. Siužetiškai jie gal ne-
labai susiję, bet visi kartu formu-
luoja pabaigos, vertybių žlugimo 
idėją. Filmas – savotiška amžiaus 
pabaigos esė, gal net eilėraštis, juk 
neatsitiktinai režisierių įkvėpė Peru 
poeto Césaro Vallejo kūryba. Pary-
žiuje 1938 m. miręs poetas ne tik 
plėtojo Anderssonui artimas temas, 
bet ir buvo vienas didžiausių XX a. 
eksperimentuotojų. Anderssonas, 
regis, perėmė Vallejo būdingą stilių, 
kai trumpas, tarpusavyje nesusie-
tas situacijas sujungia mirties tema. 

Pagrindiniu „Dainų iš antro 
aukšto“ veikėju galima vadinti vers-
lininką, kuris padegė savo firmą 
apimtas nevilties, kai išprotėjo sū-
nus poetas. Režisierius nuosekliai 

Vertybių ribos
Krėsle prie televizoriaus

naudoja bendrus planus, išskyrus 
vieną epizodą, visur kamera sta-
tiška, spalvos šaltos, lyg pabluku-
sios. Aktoriai sąmoningai vaidina 
dirbtinai, o jų kuriamų personažų 
nerealumą pabrėžia lavoną prime-
nantis grimas. Situacijos, kurias 
stebime, arba perdėtai tikroviškos, 
kaip ta, kurioje moteris bando įti-
kinti pasimylėti vyrą darboholiką, 
arba primenančios sapną, kaip besi-
plakantys „nusidėjėliai“ miesto gatvėse. 
Kartais situacijos atrodo pakibusios 
tarp tikrovės ir košmaro. Rodyda-
mas savo personažus, Anderssonas 
lyg sako, kad visi, siekiantys įgyven-
dinti savo tikslus ar svajones, yra 
pasmerkti beprotybei arba atsiduria 
už sociumo ribų.

Ridley Scotto „Visi pasaulio pi-
nigai“ (LNK, 14 d. 22.30) – taip 
pat apie pasaulį ties vertybių riba, 
nors jo personažai visai realūs, o 
rodomi įvykiai – turtingiausiu 
pasaulio žmogumi vadinto Jeano 
Paulo Getty anūko pagrobimas – 
1973-iaisiais tapo tikra sensacija. 
Filmas pasirodė 2017 m. ir, deja, pir-
miausia buvo kalbama ne apie jį, o 
apie sprendimą iškirpti visas scenas, 
kuriose vaidino seksualiniu prieka-
biavimu apkaltintas Kevinas Spacey. 
Scenos buvo perfilmuotos, Getty 

suvaidino Christopheris Plumme-
ris, o žiniasklaida ėmėsi aptarinėti 
ir papildomus aktorių honorarus. 
Manau, kad pagaliau bus galima pa-
sižiūrėti filmą tokį, koks yra. 

Tai rimtas, gal kiek senamadiš-
kas, be dabar jau beveik privalomų 
panašiems reginiams fejerverkų 
ir egzaltacijos kūrinys, nes reži-
sierius susitelkia į personažus, jų 
išgyvenimus. 

„Visi pasaulio pinigai“ prasideda 
efektingu nespalvotu kadru: Romos 
centre nežinomieji jėga įtraukia jau-
nuolį (Charlie Plummer) į automo-
bilį. Po kelių dienų paauglio šeima 
sužino pagrobėjų reikalavimą – 17 
milijonų dolerių išpirka. Bet nors 
yra pasakiškai turtingas, šeimos 
patriarchas visai nenori skirtis su 
pinigais. Tai sudėtinga asmenybė: 
viena vertus, megalomanas, apim-
tas minties sukurti galingą dinastiją, 
bet kartu ir tikras niekšas, besiel-
giantis su artimaisiais taip, lyg šie 
būtų tik finansinių operacijų objek-
tai, ir vienišas žmogus, tapęs savo 
turtų įkaitu. Vienintelė galinti jam 
pasipriešinti – pagrobtojo mama 
Gail (puiki Michelle Williams). 
Konfliktas tarp Getty ir marčios – 
tik viena iš gausių ir ne visai išplė-
totų filmo temų, bet Scottas toks 
geras ir stilingas pasakotojas, kad 
apie tai net nepagalvoji, kai matai 
saulės išdegintos Italijos provinci-
jos vaizdus, viržių laukų apsuptus 
Anglijos rūmus ar stiklu tviskančią 
korporacijos būstinę.

Karalienės Viktorijos likimą LRT 
serialo žiūrovai, be abejo, žino pui-
kiai, bet Stepheno Frearso filmas 

„Viktorija ir Abdulas“ (LRT, 12 d. 
21.50), ko gero, sutrikdys ne vieną 
melodramiškų pasakojimų ger-
bėją, nors, kaip ir dera šiais laikais, 
yra paremtas tikra istorija ir do-
kumentais. Istorija prasideda, kai 
soste praleisto penkiasdešimtmečio 

garbei surengtame priėmime kara-
lienė Viktorija (Judi Dench) pastebi 
jauną indą musulmoną Abdulą 
Karimą (Ali Fazal). Jis – vienas iš 
dviejų Indijos miesto Agros dele-
gatų. Karalienė paskiria jam audi-
enciją, ir netrukus jaunuolis taps tikru 
Viktorijos patikėtiniu, jam bus su-
kurtas specialus titulas „munši“ 
(kažkas tarp mokytojo ir asistento). 
Karalienė net pradės mokytis urdu 
kalbos, jai grįš gyvenimo džiaugs-
mas. Tačiau karalienės santykiai su 
indu sužadins baisų dvaro nerimą.

Ironišką „Karalienę“ su Helen 
Mirren sukūręs Frearsas nebūtų 
savimi, jei Viktorijos dvaro intrigų 
nerodytų sarkastiškai ir neleistų 
Judi Dench vaidinti ne melodra-
mos, bet ironiškos komedijos he-
roję. Aktorė kartais elgiasi kaip ti-
kra chuliganė, ir tai žavu. 

Po Viktorijos mirties stengtasi 
sunaikinti viską, kas galėtų liudyti 
apie ypatingus karalienės ir Abdulo 
santykius. Faktai iškilo daug vėliau, 
kai buvo rasti stebuklingai išlikę do-
kumentai, tarp jų ir urdu kalba ra-
šyti karalienės sąsiuviniai. Frearsas 
ir scenaristai jais pasinaudojo, bet 
pirmiausia davė valią savo fantazijai 
ir priartino herojų problemas prie 

mūsų dienų. Nors, jei atvirai, žiū-
rint „Viktoriją ir Abdulą“ visai ne-
svarbu, kaip buvo iš tikrųjų. 

Jei pasiilgote melodramų, nepra-
žiopsokite palestiniečio Hany Abu-
Assado „Kalnai tarp mūsų“ (TV3, 
12 d. 22 val.), net jei iš pradžių atro-
dys, kad tai dar vienas katastrofų fil-
mas. Mat du filmo herojai, kuriuos 
suvaidino Kate Winslet ir Idrisas 
Elba, patiria lėktuvo katastrofą ir 
kalnuose turi kovoti dėl išgyvenimo. 
Racionalusis Benas yra gydytojas, 
spontaniškoji Aleks – žurnalistė. Jie 
susipažino Aidaho oro uoste, kur 
įstrigo per audrą. Abu skuba: Aleks 
į vestuves, Benas – į operaciją, to-
dėl nusprendžia kartu išsinuomoti 
mažą lėktuvą, kuris nuskraidintų 
juos į Denverį. Tačiau ore pilotą 
ištinka širdies smūgis...

„Kalnai tarp mūsų“– iš tų filmų, 
kuriuos galima lengvai sukritikuoti, 
apkaltinti stereotipais, blogu skoniu, 
gailėtis talentingų aktorių. Bet ga-
lima ir daug juoktis, nes komiški 
intarpai padeda išgyventi drama-
tiškas akimirkas. Gyvenime taip pat.

Jūsų –
Jonas Ūbis

„Viktorija ir Abdulas“

ir esame vienoje valtyje su žmonė-
mis, kurie gyvena kino paveldu ir jį 
skleidžia. Mėginame palaikyti kino 
paveldo integraciją į kino žiūrėjimo 
tradicijas. Tomis partnerystėmis la-
bai džiaugiuosi, jos tvirtos, žmonės 
mums lengva ranka padeda tiek ko-
pijas gauti, tiek atrasti lengvesnių 
kelių link teisių, nes tai nėra pigus 
ir lengvai atsiperkantis dalykas. 

Kitas dalykas – mūsų audito-
rija, kurią dažnai Lietuvoje links-
tama nuvertinti. „Pirmoji banga“ 
leidžia įsitikinti, kad ji labai įvairi, 
gana smalsi. Svarbiausia, kad yra – gal 
ne tiek daug, bet yra – gana smal-
sių žmonių, kurie užsuka į mūsų 
seansus ir lieka. Labai mažai tokių, 
kurie išmėgina „Pirmosios ban-
gos“ filmus, bet nusivilia ir nebe-
ateina. Tai ir liudija ankstyvojo kino 
gyvybingumą. 

Kalbėjosi 
Neringa Kažukauskaitė

„Visi pasaulio pinigai“
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Rugsėjo 10–19
P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Paroda „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, 
Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. 
Čiabuvių pasakojimai“
Paroda „Fotoblokas. Centrinė Europa fotoknygose“
Eijos-Liisos Ahtilos (Suomija) medijų ins-
taliacija „Galimybė meilei“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Mindaugo Navako paroda „Kambariuose 
ir lauke“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio nepa-
klusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos nacio-
naliniam dailės muziejui dovanota kolekcija)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du 
grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus pa-
sauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

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

„Rytai Vakaruose“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Masinių trėmimų pradžios 80-osioms me-
tinėms skirta paroda „Negalėjau nepara-
šyti“: pasakojimas apie tremtį“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“ 

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies bokšto ekspozicija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda 

„Vardai, tapę mūsų laiko ženklais“

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“

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Paroda „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lie-

tuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Fotografijos paroda „Permainų šventė“ 

Vilniaus muziejus

Vokiečių g. 6

Paroda „Neįgyvendinti XX amžiaus Vil-

niaus projektai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Giedriaus Kazimierėno paroda „Pragaro 
giesmės“
iki 18 d. – paroda „Sugrįžimai“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 18 d. – Valentinos Černiauskaitės ir 
Juozapo Švelnio paroda „Vilniaus tylos“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Grupinė jaunųjų tekstilės menininkių 
paroda „Konversijos“ (Taisija Kalinina, Lo-
lita Tučinskaitė, Natalia Vilkialienė)

Adomo Galdiko muziejus
Arklių g. 20-1
Paroda ,,Žvelgiu į peizažą...“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Silvijos Juozelskytės-Vaičiulienės paroda 

„Lininės metamorfozės“
Kristinos Daniūnaitės paroda „Sąmonės 
srautas“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Poline Harbali fotografijų paroda 

„Buvimas / Gedėjimas / Susitikimas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 18 d. – Juozo Kazlausko (1941–2002) fo-
tografijų paroda „Baltoji tyla“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Dainiaus Trumpio paroda „Skarda“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Antano Mončio 100-osioms gimimo meti-
nėms skirta paroda „Glamonė“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Jūratės Girdvainis tapybos paroda „Tuš-
čia dėžė“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Aušros Kleizaitės paroda „Stories on Kings, 
Gods, Goats and Ghosts. Vol.I“ 
VDA studentų instaliacijų paroda „Švytėji-
mas/The Shining“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Mato Janušonio paroda „Elektrinis piemuo“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Ástos Vilhelmínos Guðmundsdóttir (Islan-
dija) paroda „Potentia“

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Dano Aleksos paroda „Skulptoriaus kūnas“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Sigito Staniūno paroda „Spalvų harmoni-
jos sodai“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Kęstučio Šmigelsko paroda

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2 
Paroda „Kitokia Gurlitt“
Adasos Skliutauskaitės kūrinių paroda 

„Piešiniai be pavadinimų“

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Ievos Juršėnaitės paroda „Laukinės gam-
tos šuolis“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Godos Lukaitės ir jos mokinių, Vil-
niaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos 

suaugusiųjų grupės, tapybos paroda „Gy-
vybė“ iš ciklo „Šiandien aš“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Aušros Jasiukevičiūtės ir Daumanto Kučo 
darbų paroda „Viena tėkmė – dvi srovės“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 11 d. – Milenos Liutkutės-Grigaitienės 
paroda „Rebusai“

Rusų kultūros centras
Bokšto g. 4
nuo 10 d. – Beatričės Varnaitės paroda

Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53
Vitražo galerijoje – Lilijos Valatkienės 
paroda „Saga apie Lietuvą“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51

„20 įdomiausių knygų apie Picasso“
Paroda „Marijai Gimbutienei – 100“

„Karambolage“: Arnoldo Odermatto paroda
Paroda „Vaikystės spalvos senojoje 
fotografijoje“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki 12 d. – Ievos Martinaitytės-Mediodios 
paroda „Ledo jūra“

Galerija „Trivium“
Vitebsko g. 21, kultūros komplekse „Sodas 
2123“
Agnės Jonkutės paroda „Judita-self“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
Paulinos Pukytės paroda „Tai yra tam tikra 
prasme košmaras“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Anoniminio menininkų kolektyvo „Studio 
for Propositional Cinema“ paroda „Pasa-
koriaus manifestas: audio / video agitacija 
(vaikams)“

AP galerija
Polocko g. 10
Manto Meškėlos tapybos paroda „Klajonės 
Vilniumi“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Antano Gerliko personalinė paroda

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
Emilijos Balas paroda „Aš – Kunst“ 

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12
Grupinė paroda „Tėkmė, duburiai“

Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
nuo 17 d. – konkursinė paroda „JCDecaux 
premija 2021: Tarpai“ 

Vitrininė galerija „apiece“ 
M.K. Čiurlionio g.
Katjos Aufleger kūrinys „The Argument“

Scenos menų centras                            
„Naugarduko g. 20A“
Naugarduko g. 20A
iki 12 d. – paroda „Mongo“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Arūno Kulikausko fotografijų paroda „Pa-
skutinė, arba dvylika metų laikų“

Bendruomenių platformos „Mažosios 
istorijos“ paroda „Banga“: žmonių balsų 
kanalas“ 
Paroda „Tarp dangaus ir jūros II. Kuršių 
nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų 
kūriniuose“
Romualdo Požerskio fotografijų paroda 

„Kauno menininkai ir mūzos“
Lietuvos ir Prancūzijos dailininkų paroda 

„Žmogus ir žuvis“

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

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Simonos Merijauskaitės personalinė
paroda „Monados“
Kauno menininkų paroda „Lūžio karta. 
Rekonstrukcija“ 

„Parko galerija“
M. Valančiaus g. 6
Algimanto Kavaliūno tapybos darbų paroda

Galerija „101“ 
Muitinės g. 7
Tarptautinė paroda „Belaukiant krypties“

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
Rene Magritte’o tarptautinė litografijos 
darbų paroda „Rene Magritte. Graphic Works“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Ingrydos Suokaitės ir Rolando Helmerio  
kūrybos paroda „Spalvų ir formų reljefai“ 
(iš parodų ciklo „Kūrybiniai tandemai“)

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Simono Norbuto tapybos paroda „Imago Dei“ 
Edmundo Frėjaus (1949–2009) skulptūrų ir 
piešinių paroda „Sugrįžtantys paukščiai“ 
Meno projektas „Šiuolaikinės grafikos erdvės“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 11 d. – Ernesto Žvaigždino  retrospekty-
vinė paroda „Klaipėda gyva!“

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Jolantos Kvašytės keramikos darbų paroda 

„Gamtos šiltnamiai“

Galerija „Si:said“ 
Daržų g. 18
nuo 10 d. – Philippe’o Gerlacho fotografijų 
paroda „Būsenos“ 

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Jokūbo Jacovskio kūrybos paroda „Trisde-
šimt trys viršeliai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 11 d. – Daugpilio (Latvija) Marko 
Rothko meno centro kolekcijos paroda 

„Abstrakcijos“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Paroda „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du 
grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus pa-
sauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Vytauto Tallat-Kelpšos personalinė retros-
pektyvinė skulptūros ir tapybos paroda
Keramikos paviljone – XXIII Panevėžio tarp-
tautinio keramikos simpoziumo paroda

Peterio Martinsono paroda „Formos ir 
linijos“ iš Daugpilio Marko Rothko meno 
centro kolekcijos (Latvija)

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Liucijos Karalienės paroda „Riba“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Adelberto Nedzelskio kūrybos paroda

V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
nuo 10 d. – Elmos Šturmaitės akvarelių 
paroda 

Palanga
Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Kristinos Mažeikaitės kūrybos darbų 
paroda „Saudade“ 

Neringa
Pamario galerija
L. Rėzos g. 3
iki 19 d. – Nomedos Saukienės kūrybos 
retrospektyva

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Aistės Jurgilaitės tapybos paroda „Realybės 
fragmentai“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Užtrakio g. 17
Stanisławo Bohuszo-Siestrzeńcewicziaus 
(1869–1927) darbų paroda
Leonidos Tamulytės tapybos paroda 

„Laikmečių spalvos“

S p e k t a k l i a i
Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
10, 11 d. 18.30 – PREMJERA! R. Strausso 

„ROŽĖS KAVALIERIUS“. Rež. D. Michieletto, 
muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dir. R. Šu-
mila, J. Geniušas, scenogr. dail. P. Fantin, 
kost. dail. A. Cavalca, šviesų dail. A. Car-
letti. Atlikėjai J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, 
E. Šidlauskaitė, J. Kordić Jelena, A. Pesen-
dorfer, S. Zony, A. Malikėnas, L. Dambraus-
kaitė, M. Pleškytė, R. Karpis, A. Stančikaitė, 
I. Zelenkauskaitė, T. Pavilionis, R. Šilins-
kaitė ir kt.
16–18 d. 18.30 – šokio opera „AMŽINYBĖ IR 
VIENA DIENA“. Kūrėjai rež., choreogr., poe-
zijos aut., scenogr., kost. ir šviesų dail. 
I. Galili, komp. R. Mačiliūnaitė, muzikos vad. 
ir dir. R. Šumila, dir. J. Geniušas, dramaturg. 
I. Gerbutavičiūtė, choro meno vad. Č. Ra-
džiūnas, atlikėja V. Darvydaitė (balsas)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
10, 11 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREM-
JERA! „SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. 
ir scenarijaus aut. G. Jarzyna, teksto aut. ir 
dramaturg. T. Spiewakas, scenogr. F. Lédé, 
kost. ir grimo dail. A. Axer-Fijalkowska, 
komp. P. Kurekas. Vaidina N. Savičenko, 
M. Nedzinskas, A. Sakalauskas, O. Kun-
sunga, D. Gavenonis, K. Cicėnas, G. Iva-
nauskas, R. Samuolytė, J. Vilūnaitė, 
V. Rumšas ir kt.
10 d. 19 val. Trakų kultūros rūmuose – 
R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REP-
ŠYS“. Rež. M. Jančiauskas
17, 18 d. 19 val. Vilniaus kino klasteryje 
(Meistrų g. 12C) – „RESPUBLIKA“. 
Rež. Ł. Twarkowski

Valstybinis jaunimo teatras
10 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. 
Rež. I. Kaniušaitė
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11 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
18 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. 
Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė

Vilniaus mažasis teatras
10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-
minaitė, dramaturgė P. Pukytė
11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. G. Tuminaitė 
12 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. 
Rež. – M. Vaitiekūnas
17 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. R. Tuminas 
18 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
19 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Lietuvos rusų dramos teatras
11, 12 d. 18.30 val. – PREMJERA! G. Gorino 

„ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių 
motyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jaru-
tis, choreogr. I. Tkačenko, komp. 
V. Istominas, šviesų dail. J. Kozinas. Vai-
dina V. Lukjanovas, J. Gladij, V. Aliukonė-
Mirošnikova, J. Orlova, J. Volodko, J. Karpi-
kova,  M. Tuchvatulinas, V. Novopolskis, 
L. Popova, S. Zinovjevas, D. Denisiukas
15 d. 18.30 – A. Žitkovskio „KALNIUKAS“. 
Rež. L. Surkova
17, 19 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis 
18, 19 d. 11 ir 14 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ 
(pagal R. Muchos poeziją). 
Rež. A. Sunklodaitė 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
11 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
12 d. 12, 14 val. – PREMJERA! N. Indriūnai-
tės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-
Paukštienė, komp. F. Latėnas. Vaidina 
A.  Grybauskaitė, S. Mikalauskaitė, E. Piški-
naitė, D. Sarapinas
Palėpės salė
11 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
10–19 d. – šiuolaikinio cirko festivalis 

„Helium“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
14, 15 d. 15 val. Ilgojoje salėje – „PASAULIO 
BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė 
17–19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! H. Ibseno „PERAS GIUNTAS“. Rež. 
C. Polgar (Vengrija), dramaturg. Á. Szabó-
Székely, scenogr. ir kost. dail. L. Izsák, 
komp. T. Matkó. Vaidina D. Svobonas, 
D. Pabarčius, E. Mikulionytė, K. Lebedytė, 
M. Gedvilaitė, G. Bejeris, K. Povilaitis, 
A. Sužiedėlis 
19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
8, 9 d. 18 val. – PREMJERA! G. Rossini 

„TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis 
vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaa-
rikas (Estija), dir. J. Janulevičius, scenogr. 
ir kost. dail. M. Nurmsas (Estija). Atlieka 
S. Bazhbeukas-Melikyanas (Armėnija), 
G. Prunskus, J. Rubinovas, A. Tverdova 
(Ukraina), G. Bukinė, Ž. Galinis, Y. Rostots-
kii (Rusija), M. Jankauskas, K. Bonté, I. Go-
leckytė, V. Tlushchas (Ukraina), A. Apšega, 
Kauno valstybinio muzikinio teatro choro 
artistai, Kauno valstybinio muzikinio 
teatro simfoninis orkestras

Kauno kamerinis teatras
„Išeities taškas ’21“
14 d. 18.30 – PREMJERA! „2-OSIOS LAIPTI-
NĖS RESPUBLIKA“. Rež. S. Pikturnaitė
17 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
17 d. 19 val. – PREMJERA! „SODRA, MON 
AMOUR“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

Kauno lėlių teatras
11, 12 d. 12 val. – spektaklis-žaidimas 

„KAUNO ŽVĖRIS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 

„BORISAS GODUNOVAS“ (pagal A. Puškiną). 
Rež. J. Klata, scenogr., šviesų ir kostiumų 
dail. J. Łagowska, choreogr. 
M. Prusakas. Vaidina D. Meškauskas, 
D. Kulionytė, J. Vanžodytė, J. Baranauskas, 
I. Reklaitis, V. Jočys, R. Pelakauskas, 
K. Macijauskas, M. Urbonas ir kt.
11 d. 18.30, 12 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. 
Rež. M. Pažereckas
16 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilho 

„ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos jaunimo teatras
10 d. 19 val. Klaipėdos kultūros fabrike – 

„KREICERIO SONATA“ (inscenizacija pagal 
L. Tolstojaus apysaką). Inscenizacijos aut. 
ir rež. V. Masalskis, scenogr. R. Valčik. Vai-
dina S. Lunevičius, V. Kvedaravičiūtė“

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
10 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
11, 12, 17 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypa-
jevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. 
A. Špilevojus

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
11 d. 16 val. Paliesiaus dvare – koncertas „Gy-
venimas lyg sapne“. Čiurlionio kvartetas, 
A. Pilibavičiūtė (sopranas). Programoje 
J. Brahmso, G. Puccini, A. Lara, G. Verdi, 
Ch. Gounod ir kt. kūriniai
11 d. 17 val. Plungės Mykolo Oginskio rū-
muose – XVI Tarptautinis M. Oginskio 
festivalis. Lietuvos kamerinis orkestras. So-
listas T. Motiečius (akordeonas). Dir. 
M. Barkauskas. Programoje I. Albenizo, 
A. Malcio, N. Rotos, R. Galliano kūriniai
11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Filharmonijos 81-ojo koncertų sezono 
atidarymas. „Dedikacija Rugsėjo 11-osios au-
koms“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes-
tras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistės 
M. Rubackytė (fortepijonas; Lietuva, Prancū-
zija, Šveicarija), J. Gringytė (mecosopranas). 
Dir. K.-L. Wilson (JAV). Programoje G. Mahle-
rio, K. Pendereckio, J.P. Corigliano kūriniai
12 d. 13 val. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje – II R. Žigaičio menų festivalis 

„Gloria vasarai“. Festivalio orkestras „Musica 
humana“ (orkestro meno vad. R. Beinaris), 
Šiaulių berniukų choras „Dagilėlis“ (meno 
vad. ir dir. R. Adomaitis). Programoje A. Vi-
valdi kūriniai
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Romanas su kontrabosu“. I. Prudnikovaitė 
(mecosopranas), kontrabosų orkestras (meno 
vad. D. Bagurskas)
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Savaitės filmai

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

Rugsėjo 10–16
Ki no re per tu a ras

Kiaulė  **** 
Ramiai miške gyvenantis vyras būstą dalijasi su kiaule. Šis duetas miškuose 

kartu ieško brangiųjų trumų. Tačiau jų ramybę sudrumsčia nusikaltėliai. Kovo-
damas su įsibrovėliais Robas (Nicolas Cage) sužeidžiamas, o kiaulė – pavagiama. 
Režisierius Michaelas Sarnoski klausia, kam gali ryžtis žmogus, kad išgelbėtų 
savo keturkojį draugą. Robo kelias ves per niūrias Portlando gatves ir kruopš-
čiai metų metus slėptas paslaptis, kurios leis pažvelgti ir į jo praeitį. (JAV, 2021)
Ne bobų reikalai  ***

Sunku suprasti, kodėl filmo platintojai – UAB „Garsų pasaulio įrašai“ – pakeitė 
originalų pavadinimą „Nefutbolas“ („Nefutbol“) į atvirai seksistinį lietuvišką, 
nes filmo ištarmė visai feministiška. Jo herojė Dana nuo mažens girdėjo, kad 
futbolas – ne moterų žaidimas, bet nepaisant nieko tapo komandos kapitone. 
Tačiau jos komandą gali išgelbėti tik pergalė. Tada Dana nusprendžia surinkti 
vaikystės drauges, su kuriomis žaidė futbolą mokykloje. Kliūčių bus daug, bet, 
palikusios ant atsarginių suolelio asmenines negandas, nepasitikėjimą savimi 
ir kitokias problemas, merginos sieks ne tik sporto pergalės. Jos kovos ir su 
stereotipais ne vien savo galvoje. Pasak futbolo žinovų, režisierius Maksimas 
Svešnikovas gerai padirbėjo su gausiais konsultantais, todėl futbolas filme ir geras, 
ir gerai nufilmuotas. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Liubov Aksionova, Jegoras 
Koreškovas, Julija Topolnickaja, Polina Aug, Alina Aleksejeva. (Rusija, 2021) 
Paprasta aistra  ***

Libano režisierės Danielle Arbid filmas – 10-ajame dešimtmetyje pasi-
rodžiusio ir skandalą sukėlusio Annie Ernaux romano ekranizacija. Pasak 
režisierės, tai erotinis pasakojimas, kuris nutraukė bet kokius ryšius su 
ankstesnių pasakojimų apie beprotišką meilę stereotipus ir „kurį būtų 
galima pavadinti jausmų antiromanu. Arba feministiniu aktu.“ Tai, kad 
Ernaux pabandė iš naujo apibrėžti normas ir kaltės jausmą, ir paskatino 
režisierę ekranizuoti jos romaną. Filmo herojė dėstytoja Elen (Laetitia 
Dosch) turi šeimą, tačiau beprotiškai myli rusų diplomatą, vedusį vyrą 
Aleksandrą (Sergej Polunin), su kuriuo ją sieja tik fizinė aistra. (Prancū-
zija, Belgija, Libanas, 2020)
Rifkino festivalis  ****

Mortas Rifkinas (Wallace Shawn) – kinotyros profesorius. Jis nesižavi 
amerikiečių kino klasikais ir pirmenybę teikia tikriems autoriams, tokiems 
kaip Ingmaras Bergmanas, Luisas Buñuelis ar Jeanas-Lucas Godard’as. 
Profesorius taip pasinėręs į autorių kūrybą, kad su žmona, viešųjų ryšių 
specialiste, atvykęs į San Sebastiano kino festivalį ir toliau mintyse perkuria 
jų filmus, užuot dalyvavęs kino šventėje. Gal taip yra todėl, kad Rifkinas 
iki šiol neparašė genialios knygos, kurią jau seniai turėjo užbaigti, ir tai 
tik stiprina jo neurozes? O gal todėl, kad Rifkino žmona domisi jaunais 
ir „daug pasiekusiais“? Woody Alleno filmai – tai visada ir jo meilės pri-
sipažinimas kinui, ir ironiški apmąstymai apie šiuolaikinę šeimą. Šiame 
taip pat vaidina Christophas Waltzas, Gina Gershon, Louis Garrelis, Elena 
Anaya. (Ispanija, JAV, Italija, 2020)
Šmėklų žemės kaliniai  ***

Audringos praeities nusikaltėlis (Nicolas Cage) vieną dieną sužino, kad 
turi galimybę atgauti laisvę. Bet jo misija nebus lengva – reikia rasti dingusią 
žiauraus despoto gubernatoriaus dukterį. Tam reikės pasinerti į paslaptingos 
šalies gelmę ir sulaužyti virš mistinės Šmėklų žemės tvyrantį prakeiksmą. 
Mirtina grėsmė čia tyko kiekviename žingsnyje. Be to, gelbėtojas įkalintas 
skafandre, kuris savaime susinaikins, jei misija nepasiseks. Siono Sono filme 
taip pat vaidina Sofia Boutella, Nickas Cassavetesas, Narisa Suzuki, Grace 
Santos. (JAV, Japonija, 2021)
Tuvė * ***

Helsinkis, 1945-ieji. Pasibaigus karui, tapytoja Tove Jansson pajunta 
galingą meninės ir papročių laisvės gūsį. Tačiau jos netradicinis gyveni-
mas – šiuolaikinis menas, beprotiški vakarėliai ir atviras ryšys su vedu-
siu politiku – kertasi su griežtais tėvo idealais. Tuvės laisvės troškimas 
patirs išbandymą, kai ji susipažins su teatro režisiere Vivica Bandler. Bet 
rungiantis su asmeninio gyvenimo išbandymais Tuvės kūryba pakryps 
netikėton pusėn – ji sukurs mumių trolių pasaulį. 
Žudiko kodeksas  ***

Ana nuo mažens žino, kaip žudyti, ir laikui bėgant tai tapo jos amatu. 
Ana – profesionalė, ji mokėsi iš geriausio mokytojo. Bet po jo mirties asa-
sinai pasirengę karui, o Ana pasirengusi priimti jų iššūkį. Jos arsenale – ne 
tik ginklai ir peiliai, bet ir menas vilioti. Martino Campbello filme pa-
grindinius vaidmenis sukūrė Michaelas Keatonas, Maggie Q, Samuelis 
L. Jacksonas, Robertas Patrickas. (JAV, D. Britanija, 2021)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
10 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
13.50, 16.20, 18.30, 21.10; 11, 12 d. – 11.20, 
13.50, 16.20, 18.30, 21.10; 13–16 d. – 16.20, 
18.30, 21.10
10, 13–16 d. – Ne bobų reikalai (Rusija) – 
16.30, 19, 21.40; 11, 12 d. – 11.40, 16.30, 19, 
21.40
10 d. – Dogtanjanas ir trys šunietininkai 
(Ispanija) – 14, 16.20; 11, 12 d. – 11.45, 14, 
16.20; 13–16 d. – 16.20
10–12 d. – Šmėklų žemės kaliniai (JAV, 
Japonija) – 16.50, 18.45, 21.25; 13–16 d. – 
18.45, 21.25
16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 19 val.
X. 9 d. – M. Musorgskio „Borisas Goduno-
vas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš 
Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
10–16 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
11.30, 13.20, 15.50, 19.20, 21.45
Dogtanjanas ir trys šunietininkai (Ispanija) – 
10.10, 12.20, 14.35, 16.10
Ne bobų reikalai (Rusija) – 14, 17.50, 20.10
Šmėklų žemės kaliniai (JAV, Japonija) – 
18.20, 21.30
16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 18.30, 19.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
11 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 
20.30; 14 d. 19 val.
12 d. – Tuvė (Suomija, Švedija) – 18.30; 
15 d. – 19 val.
12 d. – Kiaulė (D. Britanija) – 20.40; 
14 d. – 21.10
13 d. – Trumų medžiotojai (dok. f., Italija, 
JAV, Graikija) – 15.30 (senjorams)
13 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., 
rež. A. Mickevičius, N. Milerius) – 17.30
14 d. – Evakuacija (JAV) – 17.20
15 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 17 val.
15 d. – Perspektyvi mergina (JAV) – 21 val.
18 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
14 val.; 19 d. – 15 val.
Vilniaus queer festivalis „Kreivės“
10 d. – konkursinė trumpametražių filmų 
programa. „Kilus gaisrui“, „Tavo grožį“, 

„Kiaušinio lukštai“, „Trykšt“ (Portugalija, 
Vokietija, Bulgarija, Belgija) – 17 val. 
10 d. – Jei tai būtų meilė (dok. f., Prancū-
zija) – 19.30
10 d. – Šventasis Narcizas (Kanada) – 21.10
11 d. – konkursinė trumpametražių filmų 
programa: „Fabiu“, „Ašarų pakalnė“ ir „Iš-
laisvintas“ (Austrija, Prancūzija) – 14 val.
11 d. – Ne paprastas vyras (dok. f., 
Kanada) – 15.35 
11 d. – Kodėl ne tu (Austrija, Belgija) – 18.15
12 d. – Tik ne mano kieme (Suomija) – 14.15

12 d. – Wojnarowicz: F**k You F*ggot 

F**ker (dok. f., JAV) – 16.15

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“

16 d. – Kūnas ir siela (JAV) – 18 val. Filmui 

gyvai akompanuos E. Buožis (pianinas), 

Z. Levicki (smuikas), F. Bockius (mušamieji)

16 d. – Metisė Daina (Prancūzija) – 20 val. 

Rodomas kartu su J. Renoiro nebyliu 

trumpametražiu filmu „Čarlstono ritmu“, 

kuriam gyvai akompanuos V.O. Vagusevi-
čius (pianinas)
17 d. – Janošikas (Čekoslovakija) – 17.15. Fil-
mui gyvai akompanuos V.O. Vagusevičius 
(pianinas) ir F. Bockius (mušamieji)
17 d. – Imperatorius Džounsas (JAV) – 19 val.
17 d. – Generolas (JAV) – 21 val. Filmui gy-
vai akompanuos S. Zajančauskaitė (piani-
nas), G. Pyšniak (violončelė) , D. Dėdins-
kaitė (smuikas)
18 d. – Mirties minaretas (Uzbekijos TSR) – 
16 val. Seansui gyvai akompanuos F. Boc-
kius (mušamieji) kartu su konkurso būdu 
atrinktu LMTA studentu (-e)
18 d. – Šuniškas gyvenimas (Čekoslova-
kija) – 17.45
18 d. – Pragaras (Italijos karalystė) – 20 val. 
Filmui gyvai akompanuos E. Rudokaitė 
(vargonai) ir G. Popovaitė (fleita)
18 d. – Eroso tyla (Prancūzija, JAV, Austra-
lija) – 22 val. Filmams gyvai akompanuos 
M. Samulionis (saksofonas, moduliarinis 
sintezatorius)
Karlsono kinas
11 d. – Latė ir stebuklingas akmuo (Vokie-
tija, Belgija) – 12.15
12 d. – Šunyčiai patruliai (Kanada) – 12.15
18 d. – Mažoji Klara (Norvegija) – 12.30

Pasaka
10 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, Prancū-
zija) – 18.15; 12 d. – 20.15; 13 d. – 20.30; 
15 d. – 18.15; 16 d. – 20.30
10 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 20.30
10 d. – Prabudimas (JAV, JAE) – 21.15; 11 d. – 
14.15; 12, 15 d. – 21 val.; 13 d. – 21.15 
10 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 18.30; 11 d. – 
20.30; 14 d. – 18 val.; 15 d. – 20.15; 16 d. – 20.45
10 d. – Kaimynai (Ispanija) – 20.45; 11 d. – 
16.15, 21 val.; 12 d. – 18 val.
10 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 17.45
10, 16 d. – Dar po vieną (Danija, Švedija, 
Nyderlandai) – 20.15; 11 d. – 16 val.; 12 d. – 
15.30; 13 d. – 20 val.
11 d. – Tėvas (JAV) – 13.30; 12 d. – 13.45; 
15 d. – 20.45
11 d. – Klajoklių žemė (JAV, Vokietija) – 
15.45; 14 d. – 18 val.
11 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 18.30; 12 d. – 17.45; 13, 16 d. – 18.15
11 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 20.45; 
12 d. – 15.30; 14, 15 d. – 20.30
11 d. – Persų kalbos pamokos (Vokietija, 
Rusija) – 13.15
11 d. – Supernova (D. Britanija) – 18.45; 
14 d. – 18.15
11 d. – Kiaulė (D. Britanija) – 21 val.
11 d. – Vestuvių kalba (Prancūzija) – 18.15; 
13 d. – 18 val.
11 d. – Geriausi mūsų metai (Italija) – 13.15; 
12 d. – 18.15; 13 d. – 18.30; 14 d. – 20.15; 15 d. – 18 val.
11 d. – Paprasta aistra (Prancūzija, Belgija, 
Libanas) – 16.15; 12 d. – 15.45; 14 d. – 17.45; 
16 d. – 18.30

11 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 
18.30; 12 d. – 18.30; 13, 15 d. – 17.45
12 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., 
rež. A. Mickevičius, N. Milerius) – 16 val.; 
15 d. – 18.30
12 d. – Žaliasis riteris (Airija, D. Britanija, 
JAV, Kanada) – 20 val.
12 d. – Tiktai žvėrys (Prancūzija, Vokietija) – 
21 val.; 16 d. – 20.15
13 d. – Tuvė (Suomija, Švedija) – 20.15
14 d. – Šmėklų žemės kaliniai (JAV, Japo-
nija) – 20.45
14 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.15

Paupio salė
10 d. – Šmėklų žemės kaliniai (JAV, Japo-
nija) – 18.15; 12 d. – 18 val.
10 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 20.45; 15 d. – 20.45
11 d. – Dogtanjanas ir trys šunietininkai 
(Ispanija) – 13.45; 12 d. – 16 val.
11 d. – Kosminis vaikis (Belgija) – 15.45
11 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 18 val.
11 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, 
Prancūzija) – 20.30; 14 d. – 20.45
12 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 20.30
13 d. – Kaimynai (Ispanija) – 18 val.
14 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18.30; 15 d. – 18.30; 16 d. – 20.45
16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 17.30

Kaunas
Forum Cinemas
10–16 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
13.50, 16.20, 18.05, 21.50; Dogtanjanas ir 
trys šunietininkai (Ispanija) – 10.40, 12.50, 
15.20, 16.30; Šmėklų žemės kaliniai (JAV, 
Japonija) – 15.10, 17.40, 21.40
16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 18.30
X. 9 d. – M. Musorgskio „Borisas Goduno-
vas“. Tiesioginė premjeros transliacija iš 
Niujorko Metropoliteno operos – 19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
10–16 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
13.40, 16.30, 19, 21.30; Dogtanjanas ir trys 
šunietininkai (Ispanija) – 10.20, 12.35, 15 val.
Šmėklų žemės kaliniai (JAV, Japonija) – 
19.10, 21.40
16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
10–15 d. – After. Kai mes pasiklydom (JAV) – 
13.50, 15.40, 18.10, 20.50; 16 d. – 13.50, 15.40, 
18.10, 21.50
10–16 d. – Dogtanjanas ir trys šunietininkai 
(Ispanija) – 11, 13.15, 15.30
Šmėklų žemės kaliniai (JAV, Japonija) – 19, 
21.30; 16 d. – Kopa (JAV, Kanada) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Ne bobų reikalai“


