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Pagaliau pradėta Vilniaus kon-
gresų rūmų rekonstrukcija. Todėl 
savo naująjį, 33-iąjį sezoną Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, va-
dovaujamas Gintaro Rinkevičiaus, 
pradeda viešėdamas Nacionali-
nėje filharmonijoje. Spalio 3 d. vy-
kusiame koncerte buvo tęsiamas 
sumanymas atlikti visas Antono 
Brucknerio bei Dmitrijaus Šosta-
kovičiaus simfonijas (aštuonias jų 
orkestras jau įrašė į kompaktines 
plokšteles). Šįkart koncerte skam-
bėjo Šostakovičiaus Aštuntoji. 

O štai su planuota kviestine va-
karo žvaigžde, įžymiu rusų pianistu 
Nikolajumi Luganskiu atsitiko vos 
ne detektyvas. Skelbiama, kad pia-
nistas patyrė rankos traumą ir dar 
ilgai negalės koncertuoti, tad ir at-
vykti į Vilnių. Kita vertus, užvirusi 
košė dėl įtartinos atlikėjo politinės 
orientacijos, koncertų Donbase ir 

siūlymų jo neįleisti į Lietuvos sce-
nas, kuriose ne kartą koncertavo, 
verčia suglumti daugelį klasikinės 
muzikos gerbėjų. Matyt, atėjo laikas 
rimtai padiskutuoti apie „minkštą-
sias galias“, kurios neabejotinai eg-
zistuoja, ir išmintingai pasvarstyti 
apie jų apraiškas ne tik popso ren-
giniuose, bet ir akademinės muzi-
kos koncertuose, nors jų „formatai“ 
skiriasi iš esmės. Juolab kad daž-
niausiai akademinės (klasikinės) 
muzikos atlikėjai „į pirmą vietą 
kelia ne save, bet muziką“, – kaip 
apie N. Luganskį rašė autoritetin-
gas britų „The Daily Telegraph“. 
Vis dėlto tai gali būti ne politinis, 
o moralinis klausimas. Pačioje 
klasikinėje muzikoje glūdi dvasi-
niai ir moraliniai aspektai, užtat ji 
prasminga ir nevienadienė. Tad jei 
atlikėjas daro kompromisus su są-
žine, ar galiu mėgautis jo atliekama 
muzika, išgyventi jo perteikiamas 
tiesas? Ar tokiu atveju nenutrūks 
scenoje mezgamas klausytojo ir 

atlikėjo ryšys, kuris ir yra atlikimo 
meno esmė? Tikiuosi, viešojoje 
erdvėje dar išvysime diskusijų šia 
tema.

Tačiau praradimai atneša atradi-
mus – Valstybinio simfoninio or-
kestro koncertą netikėtai papuošė 
jauna smuiko virtuozė Alena Ba-
jeva, griežianti „ex-William Kroll“ 
Guarneri del Gesù 1738 m. gamy-
bos smuiku, Maskvos P. Čaikovs-
kio konservatorijos absolventė, 
Mstislavo Rostropovičiaus kvie-
timu studijavusi Prancūzijoje, dar 
Seiji Ozawos akademijoje Šveicari-
joje, Izraelyje, debiutavusi Lincolno 
centre Niujorke ir kitose svarbiose 
pasaulio scenose, kompaktinėse 
plokštelėse išleidusi Szymanowskio, 
Šostakovičiaus, Čaikovskio, Schu-
manno, Mendelssohno smuiko 
koncertus. Vilniuje A. Bajeva pa-
sirinko atlikti Sergejaus Prokofjevo 
Pirmąjį smuiko koncertą D-dur, 

Gintaras Rinkevičius D. Matv ejevo n uotr .

J . Ve čera i t ė s  nu ot r.

Giedrė Žickytė
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Muzika iš paslapties, tylesnės už tylą... 
Bronius Kutavičius (1932 09 13 – 2021 09 29)

I n  m e m o r i a m

Rūta Stanevičiūtė

Išėjo Bronius Kutavičius... Per 
Dievo tarnui atseikėtą ilgą amžių 
tiek pakylėtų žodžių ištarta apie kū-
rėją ir žmogų, kad neišvengsi pa-
sikartojimo ir pasijusi bežodė. Ku-
tavičius nemėgo, tiesiog nekentė 
patetikos, tad turbūt jį įžeisčiau 
tokią akimirką vardindama nuo-
pelnus ir garbes. O ir kas pasvertų, 
kas anuomet turėjo didesnę vertę – 
valstybinis apdovanojimas ar non-
konformistams padrąsinti Osvaldo 
Balakausko įsteigta 4 rublių 99 ka-
peikų vertės „Obuolio premija“.

Teisėtai Kutavičius gretinamas su 
Čiurlioniu: mūsų tautinės muzikos 
konstantos įkvėpė modernios lie-
tuvių muzikos revoliucijas dviejų 
amžių – ilgojo XIX a. ir trumpojo 
XX a. – saulėlydyje. Gęstant vėly-
vojo romantizmo egzaltacijai Čiur-
lionis atvėrė lietuvių muzikos atei-
ties viziją, tapusią tvirtu pamatu ir 
permainų varikliu. Vėlyvojo so-
vietmečio stagnacijos metais Ku-
tavičius radikaliai atmetė išvėsusį 
fasadinės kultūros patosą ir suteikė 
naujos energijos lietuvių muzikos 
atsinaujinimui. 

Paradoksalu, tačiau gimtinės 
muzikos pasaulyje Kutavičius buvo 
mąstomas kaip atsiradęs Lietuvos 
mene tarsi iš niekur. Kompozito-
riaus ryšio su muzikine dirva ne-
apibrėžtumą taikliai dar 1988 m. 
nusakė Balakauskas: „Daugumą 
menininkų, kad ir apytikriai, vis 
dėlto galima iš kažko „išvesti“. 
Skriabinas – iš Chopino ir Wagne-
rio, Čiurlionis (muzikas) – iš Wagne-
rio ir Skriabino, Messiaenas – iš De-
bussy, iš „Indijos“ ir iš paukščių. Bet 
iš ko kilo Kutavičiaus muzika? Aš jį 

pažįstu 30 metų, bet nežinau, kokį 
kompozitorių jis mėgsta, ar yra toks. 
Svarbiausia – aš nematau kompozi-
toriaus nei „iš pasaulio“, nei iš Lie-
tuvos, kurių įtaką Kutavičiui galė-
čiau paliudyti. [...] O gal Kutavičius 
iš Nieko? Tai yra iš tos Sigito Ge-
dos metaforos, kuri turbūt reiškia 
ir mūsų gamtą, ir senuosius dievus, 
ir kasdienybę – tiek daug, kad ir ne-
aprėpsi kitu žodžiu“ (Osvaldas Ba-
lakauskas, Būdas Kutavičiaus, Kul-
tūros barai, 1988, Nr. 6, p. 9).

Kutavičius vėlai atėjo į muziką – 
tik paauglystėje pradėjo jos mokytis, 
o pirmąsias ryškesnes kompozicijas 
sukūrė tuo metu, kai jo bendraam-
žiai – Vytautas Barkauskas, Feliksas 
Bajoras, Vytautas Montvila ir kiti – 
jau drebino muzikos scenas kaip 
novatoriai ir sovietinės doktrinos 
taisyklių laužytojai. Kutavičiaus po-
tencialas buvo atpažintas kiek vė-
liau: štai 1969 m. vienoje anksty-
vųjų jo kūrybai skirtų publikacijų 
Loreta Tamulytė įžvalgiai išryškino 
kūrybinio kelio lūžio ženklus, nors 
ir dvejojo, ar kūrėjo talentas išsiverš 

iš kamerinio mąstymo (Loreta Ta-
mulytė, Versmių ir brastos beieš-
kant. Svečiuose pas Bronių Kuta-
vičių, Literatūra ir menas, 1969 
02 02). Prabėgo vos metai – Kuta-
vičiaus ir Sigito Gedos bendraau-
torystės kūrybinis gaivalas išsiliejo 

„Panteistine oratorija“ (1970), kūri-
niu, kuris inspiravo kompozitoriaus 
opus magnum – pagoniškųjų orato-
rijų ciklą: panteistinį vyksmą sekė 

„Paskutinės pagonių apeigos“ (1978), 
„Iš jotvingių akmens“ (1983) ir „Pa-
saulio medis“ (1986). Ir pasaulinio 
žinomumo bei neaprėpiamos inter-
pretacijų gausos sulaukęs oratorijų 
ciklas, ir gausybė kitų iki atkurtos 
Nepriklausomybės sukomponuotų 
kūrinių – nuo vokalinių ciklų „Avi-
nuko pėdos“ (1968) ir „Ant kranto“ 
(1972), „Dzūkiškų variacijų“ kame-
riniam orkestrui (1974), „Mažojo 
spektaklio“ (1975), kantatos „Du 
paukščiai girių ūksmėj“ (1978) ligi 
operos-poemos „Strazdas žalias 
paukštis“ (1980) ir kt. – suformavo 
Kutavičiaus magiškąjį minima-
lizmą. Iš kompozitoriaus unikalaus 

muzikinio mąstymo radosi empa-
tiškai atpažįstamas skambesys, ne 
vieno muziko priimtas kaip giliau-
sia savastis, o kartu kaip kažkas vir-
šindividualaus ir esmingo, vienijan-
čio bendruomenę. 

Kutavičiaus muzikos dvasia ne-
pakanti standartiškumui, formu-
lėms, bet – dar vienas kompozi-
toriaus kūrybos paradoksas – jo 
muzikinė idioma netruko tapti 
bendrinės lietuvių muzikos kal-
bos dalimi. Stilistinio pliuralizmo 
laikais nedaugeliui kompozitorių 
tas pavyko – šiuo požiūriu Kuta-
vičių drąsiai galėtume lyginti su jo 
kartos minimalistais Steve’u Reichu 
ar Arvo Pärtu.

Kutavičiaus kūrybos visumą ligi 
šiol gožia jo ankstyvųjų kūrinių 
šlovė, nors po 1990-ųjų kompozi-
toriaus istorinė vaizduotė įspūdin-
gai išsiskleidė stambių žanrų kūri-
niuose – operose „Lokys“ (2000), 

„Ignis et fidis“ („Ugnis ir tikėji-
mas“, 2003), simfonijoje-oratori-
joje „Epitafija praeinančiam laikui“ 
(1998), cikluose „Jeruzalės vartai“ 
(1991–1995), „Metai“ (2005–2008), 
o kultūrinė klausa ir pagarba ki-
toniškumui – kamerinės muzikos 
deimantuose „Magiškas sanskrito 
ratas“ (1990), „Trys A. Mickevičiaus 
sonetai“ (1992), „Ištariu žodį – lūpos 
ledėja“ (1996) ar „Erotikos“ (1997). 
Jam dovanotą kūrybingumo ma-
lonę lydėjo kompozitoriui ne ma-
žiau svarbi laimė – muzikos atlikėjų 
prielankumas ir atsidavimas. Nes 
be empatinio susitapatinimo su 
Kutavičiaus kūrybiniu mąstymu 
jo muzika tarsi netenka gyvy-
bės alsavimo, kompozitoriaus 
žodžiais – paslapties, kurios vi-
sur taip ieškojo pats autorius. 
Bemaž 60 Kutavičiaus kūrybos 

interpretavimo metų – dar vienas 
paveikus lietuviškos muzikinės kul-
tūros klodas, nusipelnantis gilesnės 
refleksijos. 

Laikas, atmintis ir užmarštis – di-
džiosios Kutavičiaus muzikos temos. 
Jis pagaviai atkūrė, o tiksliau – išjautė 
ir muzikos garsais įvaizdino pra-
rastus Lietuvos istorijos ir tautinės 
savimonės fragmentus. Kutavičiaus 
kūryba dažnai gretinta ir net kil-
dinta iš gimtosios kalbos, iš kalbos 
intonacijose ir ritmuose įkoduoto 
lokalaus gyvenimo būdo. Panašiu 
laiku, kai Kutavičius kūrė savąsias 
oratorijas, Antanas Maceina emi-
gracijoje apmąstė gimtosios kalbos 
ir pasaulėvokos ryšį. Filosofas rašė, 
kad lietuvis turi savo „regėjimo 
kampą“, iš kurio žvelgia į pasaulį, 
suformuotą gimtosios kalbos; pa-
sak jo, mes galime išmokti svetimų 
kalbų, tačiau jomis kalbėsime ve-
dami tik gramatikos taisyklių, o ne 
pačios kalbos vidinės dvasios. Jeigu 
muzika yra kalba, tuomet Broniaus 
Kutavičiaus kūryba yra pagarbus ir 
originalus „artinimasis“ prie lietu-
viškos savimonės ištarto pasaulio, 
savuoju „regėjimo kampu“.  

Kompozitoriaus kūryba šiandien 
jau pradeda buvoti visai kitame is-
toriškumo režime, kai pasikeitė san-
tykis su praeitimi – ją gožia ir nu-
savina visaėdė dabartis. Pasikeitė ir 
kalba kaip gyvenimo būdo ištarmė: 
išnyko daugybė žodžių, atsirado 
naujų tarmių, sparčiai mainosi in-
tonacijos ir ritmai. Kutavičiaus mu-
zikos visuma pradeda atsiverti kito 
laiko kultūrinei refleksijai. Norisi 
tikėtis, kad pusšimtį metų klausy-
tojus jaudinusi kūryba susikalbės su 
kitų kartų muzikos atlikėjų ir teatro 
kūrėjų patirtimis ir žodynais. 

Bronius Kutavičius V.  B raziū no  nu otr .

Scenoje su LNSO – sese-
rys Kristine ir Margarita 
Balanas

81-ąjį koncertų sezoną su brolių 
pianistų duetu iš Olandijos pradė-
jęs Modesto Pitrėno diriguojamas 
Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (LNSO) spalio 9 d. publiką 
kviečia į muzikinį susitikimą su se-
serimis muzikėmis iš Latvijos. Solo 
su orkestru grieš smuikininkė Kris-
tine ir violončelininkė Margarita 
Balanas. Tradicinis šeštadienio 
orkestro muzikos koncertas turės 
ir ypatingą šventinį atspalvį – bus 
paminėtas ilgamečio LNSO kon-
certmeisterio Algimanto Pesecko 
70-metis.

Nuo 1972 m. Filharmonijoje 
dirbantis jubiliatas smuikininkas 
Algimantas Peseckas su LNSO at-
liks Antoníno Dvořáko Romansą 
smuikui ir orkestrui f-moll, op. 11. 

Anonsai
Tai bus graži muzikinė dovana ir 
pačiam smuikininkui, ir publi-
kai – sveikiname!

Koncertas „Scenoje su LNSO – 
seserys Kristine ir Margarita Ba-
lanas“ buvo planuojamas dar šių 
metų pavasarį, bet taip ir neįvyko 
dėl pandemijos. Pavasarį Kristine 
ir Margarita ketino atlikti po solinį 
koncertą su orkestru, bet šį kartą 
seserys muzikuos duetu, griežda-
mos solo partijas Johanneso Brahmso 
Koncerte smuikui, violončelei ir or-
kestrui a-moll, op. 102. 

Šis dvigubas koncertas yra pa-
skutinis simfoninis Brahmso vei-
kalas, po jo kompozitorius rašė 
tik kamerinę muziką. Ilgainiui šis 
koncertas tapo susitaikymo sim-
boliu, nes Brahmsas po įsipliesku-
sios nesantaikos ir ilgos pertraukos 
vėl pradėjo bendrauti su ilgamečiu 
bičiuliu smuikininku Josephu Joa-
chimu, padovanojo jam rankraštį 
su dedikacija „Tam, kuriam ir ra-
šiau šį kūrinį“, o koncerto pradžios 
muzikinėje temoje akcentavo tris 

garsus – fa, la ir mi, kurių raidiniai 
simboliai (fa – F, la – A, mi – E) 
iš tiesų buvo akronimas, įamžinęs 
Joachimo gyvenimo motto „frei 
aber einsam“ (vok. „laisvas, bet 
vienišas“).

LNSO koncerto programos pra-
džioje numatyta Carlo Maria von 
Weberio operos „Oberonas“ uver-
tiūra – vienas paskutinių muzikinių 
paliudijimų iš šio kompozitoriaus 
kūrybos. Tai – fragmentas iš ke-
letą mėnesių prieš mirtį (kompo-
zitorius mirė nepraėjus nė dviem 
mėnesiams po premjeros) baigtos 
kurti  operos „Oberonas“, kurioje 
įkūnytas šviesus pasakų pasaulis 
su elfais, undinėmis, stebuklingo-
mis dvasiomis. Kūrinys mirguliuoja 
švelniomis spalvomis, jame apstu 
džiugių kontrastų. Operos muzikai 
nestinga ir grynai žemiškų bruožų – 
stamantrios šokio plastikos, tem-
peramento, užmojo ir jėgos. Visa 
tai būdinga ir uvertiūrai. 

Visą LNSO koncertą turėtų vaini-
kuoti suomių kompozitoriaus Jeano 

Sibeliaus Simfonija Nr. 1 e-moll, 
op. 39. Šį muzikinė drobė tapo poli-
tinių to meto įvykių liudininke, mu-
zikos forma išreiškusia protestą prieš 
Rusijos imperijos 1899 m. paskelbtą 

„Vasario manifestą“, siekiant suvar-
žyti Suomijos autonomiją. Muzikos 
kritikai šią simfoniją apibūdino kaip 
stulbinantį jauno kompozitoriaus 
(Sibelius buvo 33-ejų) šedevrą, bet 
pats autorius vėliau kūrinį dar to-
bulino, redagavo.

Maestro Modesto Pitrėno diri-
guojamas LNSO, seserys Kristine 
(smuikas) ir Margarita (violončelė) 
Balanas bei smuikininkas Algiman-
tas Peseckas koncertuos spalio 9 d., 
šeštadienį, 19 val. Filharmonijos 
Didžiojoje salėje. Primename, kad 
Filharmonijos koncertuose yra bū-
tinas galimybių pasas. Daugiau in-
formacijos: www.filharmonija.lt.

LNF inf.

Modestas Pitrėnas ir LNSO D. Matv ejevo n uotr .
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M u z i k a

taip tarsi sufokusuodama progra-
mos tematiką į dvi iškiliausias XX a. 
rusų muzikos asmenybes. 

Pirmasis smuiko koncertas 
D-dur užbaigtas 1917-aisiais – per-
versmų metais, kuriuos Prokofje-
vas pasitiko būdamas Kaukaze, ką 
tik sukūręs operą „Lošėjas“, dar 
rašydamas ir „Klasikinę“ simfo-
niją, sonatas fortepijonui. Smuiko 
koncertas savo premjeros sulaukė 
tik 1923-iaisiais Paryžiuje, kur kom-
pozitorius apsigyveno (griežė Mar-
celis Darrieux, diriguojant Serge’ui 
Koussevitzky). Rašoma, kad opuso 
per premjerą klausėsi tokie meni-
ninkai kaip Pablo Picasso, Alexan-
dras Benois, Arthuras Rubinsteinas, 
Anna Pavlova, Karolis Szymanows-
kis, Nadia Boulanger...

Moderniame ir išradingai ne-
vienalytę stilistiką aprėpiančiame 
smuiko koncerte A. Bajeva pade-
monstravo garso švarą, nepriekaiš-
tingą techniką, dinaminį lankstumą. 

Net nuostabu, kaip, ką tik susitikus, 
solistei ir orkestrui pavyko pasiekti 
tokios darnos, bendros pajautos. 
I dalyje Andantino ypač žavėjo sub-
tilūs melodikos vingiai, išraiškin-
gumas; tiesiog pašėlusiai praskriejo 
II d. Scherzo. Vivacissimo; spalvin-
gai atsiskleidė finalas Moderato. 
Allegro moderato. Per visą kūrinį 
ypač gražiai buvo pinamos solistės 
ir medinių pučiamųjų linijų gijos. 
Akivaizdi smuikininkės charizma, 
emocingumas labiausiai išryškino 
romantinę opuso pusę. Jei ko ir pa-
sigedau, tai stilingesnių stravins-
kiško („petruškiško“) braižo pėd-
sakų, kurie tais laikais neabejotinai 
kūrinį „aktualizavo“ madingos Igo-
rio Stravinskio kūrybos pakilimo 
kontekste. 

Po pertraukos skambėjo Šosta-
kovičiaus Aštuntoji. Neabejotinai 
tai neeilinis įvykis, nes ši didinga ir 
sudėtinga simfonija yra labai retas 
svečias Lietuvos scenose, o ir retam 

orkestrui pagal jėgas. Simfoniją ra-
šęs Antrojo pasaulinio karo metais, 
1943-iaisiais, Šostakovičius į ją, at-
rodo, sudėjo viską – ir karo siaubą, 
ir prieškario stalininių represijų 
tragedijas, ir asmenišką skausmą, 
ir apibendrinančias, egzistencines 
tiesas. Draugams kompozitorius 
prasitarė, kad ši simfonija – jo pa-
ties requiem...

Visa tai aprėpia jau pirmoji gal 
pusvalandžio trukmės dalis, kitos 
keturios atrodytų lyg jos variacijos, 
kuriose nuolat iš naujo permąs-
tomi, išgyvenami ir vis kitokiais 
potėpiais „tapomi“ dramatiški 
vaizdiniai, nors simfonijos pradžia 
ir pabaiga – skaidri, rami, teigianti 
grožį ir gėrį. Orkestras, kurį atsi-
davęs vedė G. Rinkevičius, darė 
stebuklus – kokios raiškios dina-
minės bangos, kokios visa griau-
nančios kulminacijos! Tiesiog 
raižantis ritminės motorikos aštru-
mas! Skoningai išryškintas atskirų 

tembrinių sluoksnių reljefas, pras-
mingi instrumentų solo epizodai. 
Pagirtinai skambėjo variniai pučia-
mieji, kuriems simfonijoje skirtas 
ypatingas vaidmuo. Bene labiausiai 
paveikė pirmos dalies lyrinė kul-
minacija su nepaprastai iškalbingai 
bylojusiu soliniu Ugniaus Dičiūno 
anglų ragu tylutėliai vibruojančių 
styginių fone. Sukrečiantis įspū-
dis. Tokie gerąja prasme meniniai 
sukrėtimai, kokį sukėlė simfoni-
jos atlikimas, ypač reikalingi da-
barčiai kaip dvasinis apsivalymas. 
O, kad ją būtų išgirdę ir tie, nuo 

Didingas akordas
Atkelta iš  1  psl .

Živilė Ramoškaitė

Prasidėjęs koncertinis sezonas bai-
gia užpildyti dėl pandemijos susi-
dariusias spragas. Daug planuotų 
ir po kelis kartus perkėlinėtų kon-
certų pagaliau pasiekė sales. Vienas 
jų – Nacionalinėje filharmonijoje 
spalio 2 d. įvykęs Sergejaus Krylovo 
vadovaujamo Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas, kurį kolekty-
vas skyrė Ludwigo van Beethoveno 
250-osioms metinėms ir buvo nu-
matęs atlikti 2020 metų pavasarį. 
Pilna publikos Didžioji salė dar 
kartą patvirtino organizatorių ir 
spaudos nesyk kartotą mintį, kad 
žmonės tikrai pasiilgo gyvo kon-
takto su muzika ir su atlikėjais. Šiuo-
kart – su Lietuvos kameriniu, S. Kry-
lovu ir genialia  Beethoveno muzika.

Prieš numatytą programą orkes-
tras pagerbė prieš kelias dienas mus 
palikusio kompozitoriaus Broniaus 
Kutavičiaus atminimą, atlikdamas 

„Dzūkiškų variacijų“ fragmentą. 
Tai ypatingas veikalas kolektyvo 
repertuare: jį orkestras pirmąsyk 
pristatė Lietuvos, o vėliau ir užsie-
nio publikai.

Bethovenišką programą sudarė 
du kūriniai, abu publikai gerai pa-
žįstami ir jos mėgstami. Tai Trečioji, 

„Herojinė“, simfonija Es-dur, op. 55, 
ir Koncertas smuikui ir orkestrui 
D-dur, op. 61. Kaip ir kitose savo 
pristatomose programose, S. Kry-
lovas dalyvavo dviem amplua: kaip 
dirigentas ir kaip solistas. Kameri-
nis tąvakar tapo nedideliu simfoni-
niu orkestru.

Skiriama Beethovenui
Lietuvos kamerinio orkestro 61-ojo sezono atidarymo koncertas su Sergejumi Krylovu

Pradėta nuo simfonijos, kurios 
klausiausi beveik nekvėpuodama. 
Vis dėlto tai išskirtinis, iš tiesų ypa-
tingas Beethoveno kūrinys, tūks-
tančius kartų interpretuotas įvai-
rių simfoninių orkestrų ir dirigentų. 
Kiekvienas naujas jo pasiklausymas 
teikia didžiulį gyvybinės energijos 
pliūpsnį, nepaaiškinamą džiugesį 
ir optimizmą. Taip atsitiko ir šiame 
koncerte. Apie simfonijos idėjas ir 
sukūrimo aplinkybes glaustai ir 
tiksliai informavo koncerto progra-
mėlės redaktorė Justa Adomonytė-
Šlekaitienė, nesikartosiu. Tik noriu 
jai padėkoti, kad tekste atsirado 
vietos pacituoti, taigi ir prisiminti, 
senokai mirusį muzikologą Adeo-
datą Tauragį, savo laiku parengusį 
daugybę filharmonijos koncertinių 
programėlių. O jos publikai buvo ir 
tebėra labai reikalingos! 

Kokią interpretaciją su orkestru 
pateikė S. Krylovas? Sakyčiau, sim-
foniškai solidžią, kameriškai nušli-
fuotą, dinamiškai gyvą. Mano galva, 
iš keturių ciklo dalių geriausiai su-
skambėjo pirmoji, pati sunkiau-
sia ir ilgiausia. Jos muzika pulsavo 
gyvai ir išraiškingai, visiems or-
kestro dalyviams susitelkus į kartu 
alsuojantį gyvybingą vienį. Gerai 
pavyko išryškinti reikšmingus dra-
maturginius momentus, dinamikos 
bangavimą, kulminacijas. Įsiklau-
syta į nuostabą keliančias turinin-
gas Beethoveno melodijas ir jų 
transformacijas. 

Smuikai, altai, violončelės skam-
bėjo kaip vienas instrumentas, jau-
triai reaguojantis į kiekvieną muzi-
kos vingį. Sužavėjo tikslūs styginių 

unisonai ir skoningas frazavimas. 
Mediniai pūtikai ir varis harmo-
ningai papildė styginius, pui-
kiai atlikdami jiems skirtas labai 
svarbias funkcijas ir dainingą-
sias temas. Pagirtinai minkštai 
skambėjo – net ir forte vietose – 
valtornos ir trimitai. 

Antroji dalis šiek tiek prailgo. Ne 
dėl orkestro kaltės, jis grojo, kaip sa-
koma, normaliai. Tiesiog šis patoso 
kupinas gedulo maršas iš tiesų labai 
ilgas. Nors tragiška atmosfera buvo 
perteikta su kaupu, pirmąją maršo 
c-moll temą su tiksliu prieštak-
čiu norėjosi girdėti aiškiau. Greito 
tempo Scherzo praskriejo kaip 
vėjo gūsis, atvedęs į šviesų finalą, 

sutelkusį orkestrą galingam pasku-
tiniam pergalės akordui.

Be dirigento groti Beethoveno 
smuiko koncertą – neeilinis iššūkis. 
Bet jam virtuoziškasis Sergejus Kry-
lovas drąsiai ryžosi. Orkestro par-
tija šiame kūrinyje ne ką lengvesnė 
už solisto, ypač kai groti tenka tik-
tai jo klausantis ir stebint. Tačiau 
orkestras nesutriko nė karto ir šį 
egzaminą išlaikė iš tiesų garbingai.

S. Krylovas Beethoveno kūrinį 
pateikė kaip tikras smuiko roman-
tikas. Jo interpretacijoje dominavo 
romantizmo stilių pranašaujantis 
pradas. Artikuliuojant lyriškąsias 
koncerto temas buvo ypač išryš-
kintas jų jausmingumas, jautriai 

įsiklausyta į emocinę kaitą, dina-
mikos bangavimą. Virtuoziški kon-
certo puslapiai atlikti taip aistringai 
ir veržliai, kaip jo įgarsinti Niccolò 
Paganini virtuoziniai opusai. Ypa-
tingai suklusau pasigirdus pirmo-
sios dalies kadencijai. Tai nebuvo ta 
visų grojama Fritzo Kreislerio ka-
dencija, bet efektinga, virtuoziška 
improvizacija su tinkamai pra-
skambančiomis temomis. Spėliojau, 
ar tai tik ne paties S. Krylovo su-
kurta kadencija, taikliai atliepianti 
jo interpretaciją ir romantizmo 
virtuozų tradicijas. Gerai, kad jos 
nemiršta!

kurių priklauso mūsų kultūros ke-
liai, kryptys ir materijos! 

Šostakovičiaus Aštuntąja Valsty-
binis simfoninis orkestras solidžiai 
pradėjo savo naują sezoną, negana 
to, įrašė ją į kompaktinę plokštelę. 
Spalio 29 d. klausytojų laukia Šos-
takovičiaus Tryliktoji simfonija su 
solistu Kostu Smoriginu, žiemą – 
Brucknerio Šeštoji ir daug kitų kon-
certų su žinomais solistais. Nors lai-
kinai be namų, orkestras nusiteikęs 
darbingai ir tikisi, kad klausytojai 
seks paskui ir ateis į jų koncertus 
kitose salėse. 

Sergejus Krylovas ir Lietuvos kamerinis orkestras D. Matv ejevo n uotr aukos

Alena Bajeva ir Gintaras Rinkevičius
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M u z i k a

Laima Slepkovaitė

Regis, išsipildė iš kinų folkloro kil-
dinamas prakeiksmas, linkintis 

„gyventi įdomiais (pokyčių) laikais“. 
Gyvename taip įdomiai ir dinamiš-
kai, kaip nė nesapnavome. Atitinka-
mai festivaliai laviruoja esamomis 
sąlygomis, gaudydami „langus“, pa-
lankius atlikėjų kelionėms ir sau-
gius publikos sukvietimui, impro-
vizuodami ir prisitaikydami pagal 
aplinkybes. Vadybinis virtuozišku-
mas tapo kaip niekad pastebimas, ir 
šiuo straipsniu aš ploju atsistojusi 

„Vilnius Mama Jazz“ festivaliui, žen-
gusiam į gretas tų, kuriems pavyko 
šiuo keistu laikotarpiu įgyvendinti 
ir programą minimum (išlikti), ir 
programą maximum – kurti.

2021 m. pavasaris. Nespėjus įšokti 
į ikikarantininį traukinį, „Vilnius 
Mama Jazz“ persikėlė neapibrėžtam 
laikui, kuris galiausiai susikoncen-
travo į gegužės 27–29 dienas. Įgy-
vendinti tarptautinį formatą tuo 
metu nebuvo jokių galimybių, taigi 
festivalis parengė nacionalinę pro-
gramą. Neišvengiamas ir akivaizdus 
sprendimas atrodė ir keblus, mat 
2020 m. spalio mėnesį kitas festi-
valis – „Vilnius Jazz“ – jau pasitelkė 
homemade koncepciją ir ganėtinai 
išsamiai išskleidė aktualiausių sos-
tinės džiazo vyksmų panoramą. Ar 
įmanoma po pusmečio iš tos pa-
čios aplinkos muzikinių reiškinių 
sukurti visiškai naują pasakojimą?

Antano Gusčio „Vilnius Jazz“ pri-
statė ir analizavo vietinės improvi-
zacinės scenos procesus, kurstomus 
artimai su jaunimu bendraujančių 
iškilių asmenybių. O Judita Barto-
ševičienė į „Vilnius Mama Jazz“ 
sceną žvelgė per autoritetų prizmę 
ir didžiosios scenos programą for-
mavo iš didelių vardų, lygiai taip, 
kaip sudarydama tarptautines pro-
gramas. Tad net ir persidengiant kai 
kuriems stilistiniams aspektams, 
pasikartojant kai kuriems muzikan-
tams, šie du festivaliai ne supana-
šėjo, o kaip tik atskleidė labai skir-
tingus žvilgsnio į tą pačią Vilniaus 
džiazo sceną kampus. 

Šinkarenkos „Jazz 4 N“ – natū-
ralus „Vilnius Mama Jazz“ pasirin-
kimas nacionalinei rinktinei (Le-
onidas Šinkarenka yra festivalio 
šaukinio autorius ir dažnas dalyvis). 
Siuita, išdėstyta žygio per miesto 
barus forma, ženklina labai gerą šio 
kolektyvo išgyvenamą fazę. Tik pri-
sijungus Janui Maksimovičiui kurį 
laiką girdėjosi, kad į nekomforto 
zoną atėjęs saksofonininkas sten-
giasi būti naudingas muzikai, pa-
sitelkdamas savo techniškumą ir 
gražiai elgdamasis jam suteiktose 
improvizacijos kišenėse. Tai pasi-
teisino, tai skambėjo gerai, bet šiuo 
metu kvarteto tarpusavio sąveika 
subrendo į visai naują lygmenį – 
kompozicija yra tokia organiška 
ir plastiška, jog visai nesijaučia 

Įsimintinos džiazo dienos
„Vilnius Mama Jazz“ ir Miuncheno lietuviško džiazo dienos

jos saitų: ji patikimai nukreipia 
Maksimovičių, Vytautą Labutį ir 
Liną Būdą, bet nevaržo jų tem-
peramento. Kruopščiai išrašytos 
partijos skamba tarsi išsprūdusios 
improvizuojant, solinės improvi-
zacijos disciplinuotos tarsi detaliai 
sumanytos, muzikiniai pasakoji-
mai rutuliojasi su didžiule intriga, 
vienu įkvėpimu... Jeigu visa tai pa-
vyks įsprausti į albumą – Lietuvos 
džiazo diskografija bus apčiuopia-
mai praturtėjusi.

Ji jau praturtėjo Liudo Mockūno 
ir Petro Geniušo „Vers la Flamme“ – 
XX a. kompozitorių kūrinių inter-
pretacijomis, kurias duetas, regis, 
ir šiuo metu groja koncertuose. 

„Vilnius Mama Jazz“ buvo pradi-
nis būsimojo turo taškas, ir jame 
ši savaime nepaprastai vertinga ir 
meistriškai įgyvendinta programa 
nuskambėjo dar gana atsargiai, ar-
timu albumo medžiagai pavidalu. 

Marijus Aleksa ir Paulius Kil-
bauskis tuo metu tapo tradiciniu 

„nedžiazo“ aktu, kokių bene kasmet 
būna „Vilnius Mama Jazz“: kadaise 
girdėjome ir „Jaga Jazzist“, ir „Co-
met Is Coming“, ir štai 2021-aisiais – 
Emma-Jean Thackray... Aš niekada 
nebuvau girdėjusi nieko panašaus 
(nes esu kitos muzikos muzikologė), 
bet tas dueto interaktyvumas ir jų 
muzikinės idėjos, jų plėtojimas ir 
pateikimas (gilus susižavėjimo ato-
dūsis skirtas šviesų dailininkui) su-
teikė įtaigią, hipnotizuojančią me-
ninę patirtį, kokių štai anksčiau 
mano paminėti svečiai iš už jūrų 
marių suteikę nebuvo.

Petro Vyšniausko, Vytauto La-
bučio, Eugenijaus Kanevičiaus ir 
Arkadijaus Gotesmano „Tostas“ 
buvo nuspėjamai puikus savo ko-
kybe, solinių pasisakymų efektin-
gumu, tarpusavio girdėjimo branda 
ir sklandžiu sumanymo išpildymu. 
Bet didžioji festivalio kulminacija 
nutiko (kaip ir 2019 metais) kalban-
tis Vladimirui Čekasinui ir Vladi-
mirui Tarasovui.

Paprastai festivaliuose tos pačios 
sudėties ansambliui nesuteikiama 
scena dukart iš eilės, bet šie Vladi-
mirai, žinoma, verti išimties, ir šiuo 
metu abu yra tame kūrybiniame 
tarpsnyje, kai kiekviena gaida 
svari. „Fantazija pagal vienuolika 
Nietzsche’s strofų“ – ambicingas 
virtuoziškas kūrinys, o V. Čekasi-
nas tuo metu kaip tik sunegalavo, 
tad tam, kad pavyktų perteikti mu-
zikines mintis be techninių nuosto-
lių, saksofonininkas pakvietė savo 
dukterį Anną Čekasiną. Jeigu kas 
nors stebėtų juos iš šalies, nežino-
damas konteksto, galėtų pamanyti, 
jog tai trio, vadovaujamas Annos 
Čekasinos – ryški artistė, nuosta-
biu spalvingu balsu, lengvai, be 
užčiuopiamos pastangos švarutė-
liai griežianti smuiku, šokanti ir 
stebinanti puikia vokiška tartimi, 
savimi pripildė sceną. Iš tiesų ji 
buvo savo tėvo balso stiprintuvas, 
jo tąsa ir idėjos laidininkė, bet au-
tonomiška, su sava kūrybine va-
lia, žavesiu ir gerai suprantanti idėją 
(ko taip liūdnai pasigesdavome, kai 
Čekasinas savo laidininkais pavers-
davo Vilniaus kolegijos studentus).

Pridėkime dar, jog nuosaikioje 
savo imtimi vitrinos programoje 
amą atėmė Mindaugo Stumbro kvin-
tetas, naująją triukšmo kryptį pasi-
rinkę „Katarsis4“, kryptingai augantis 

„Castor Stetson“ ir žvaliai siautėjan-
tis „21st Century Quintet“, – ir aiš-
kėja, kad nepalankiausiomis sąlygo-
mis įvyko vienas geriausių „Vilnius 
Mama Jazz“ festivalių per jo istoriją.

2021 ruduo. Nevalia atsipalai-
duoti, kas bus lapkritį – ir dabar 
niekas nežino. Tad festivalis per-
šoko į rugsėjį, tapdamas pirmuoju 
rudens sezono džiazo festivaliu ir 
užtikrintai pasinaudodamas su-
sibūrimų ir kelionių laisve. Šįkart 
programa buvo tarptautinė, nors 
apie grįžimą prie pilnos apimties 
kalbėti sunku: nei jam session, nei 
išplėstinių diskusijų ar konferencijos. 
Tačiau jis vėl tarptautinis, tai – di-
delis laimėjimas ir dar vienas vady-
binio virtuoziškumo apsireiškimas.

Avishai Cohenas, Elchinas Shi-
rinovas ir Roni Kaspi grojo atida-
rymo koncerte, pateisindami visus 
lūkesčius, kokių galėjo turėti žmo-
nės, susipažinę su šiuo kolektyvu iš 
įrašų, ir netgi viršydami juos. Co-
heno kompozicijos – kompaktiškos 
ir subtilios. Nedidelių diapazonų, 
trumpų besikartojančių frazių me-
lodijos – stebėtinai išraiškingos, 
lengvai peraugančios į skanias ažū-
rines improvizacijas. Tokia grakšti, 
iš nedidelių konstrukcijų suverta 
Coheno muzika nelabai skirta atlai-
kyti tuos ritminius viesulus, kuriuos 
paskleidė būgnininkė Kaspi, tačiau 
kontrabosininkas puikiai supranta, 
jog suteikti erdvės jai atsiskleisti yra 
dalis jo misijos, o publikai – dide-
lis malonumas susipažinti su virtu-
oziška jauna muzikante. Tegu jos 
soliniai pasisakymai ir užgožė visą 
tą nuosekliai augintą grakščią ir 
subtilią kompozicinę visumą – juk 
festivalyje trokštama įvykio, įspū-
džio. Jeigu Kaspi grįš į šią sceną 
su tarptautinio pripažinimo laurų 
vainiku,Vilniaus publika atmins, 
kad yra įpynusi į jį vieną anksty-
vųjų šakelių. 

Larso Danielssono „Liberetto“ at-
rodo labai artimas Coheno trio: taip 
pat vadovaujamas kontrabosininko, 
beveik tokios pat instrumentinės 
sudėties (plius gitara), taip pat tvir-
tai pasikliauja dainingu melodijų 
eksponavimu ir atlikėjų virtuoziš-
kumu, bet čia panašumai baigiasi. 
Danielssono melodiniai reljefai – 
dideli ir įvairūs, ar tai būtų „Pasa-
kalija“, ar „Lvovas“, ar „Affretando“ – 
kompozicijos yra labai turiningos 
ir vešlios, pilnos intonacinės įvai-
rovės. Jos plėtojamos koncerte kiek 
kitaip negu albumuose. Pirmiausia, 
dinaminė skalė – apčiuopiamai pla-
tesnė, intensyvesnė, šiek tiek kinta 
Gregory Privato, Kristerio Jonssono, 
Magnuso Oströmo ir paties Larso 
Danielssono improvizacinių solo 
apimtys. Bet tik šiek tiek, mat Da-
nielssonas turi labai gerą muzikinės 

formos pojūtį ir šios programos di-
zainas yra gerai apgalvotas. Tikiu, 
jog daugeliui svarbiausiais koncerto 
momentais tapo maži lyriniai kon-
trabosininko linktelėjimai Cæcilie 
Norby: jo solo pagal Joni Mitchello 

„Both Sides Now“ ir „Liberetto Can-
tabile“, atliktas bisui.

Likusios programos, kurią sudarė 
Vladimiro Čekasino trio, Vladimiro 
Tarasovo kvartetas ir Emma-Jean 
Thackray, išklausyti galimybės netu-
rėjau, tiksliau, išmainiau ją į kitą pa-
tirtį, kuri dar kitaip nušvietė „Vilnius 
Mama Jazz“ veikimą pasaulio arenoje.

2019 vitrinos eksportas. Kai Vil-
niuje Šiuolaikinio meno centro 
sceną jau paliko Vladimiras Če-
kasinas su Vytautu Labučiu ir Ar-
vydu Joffe, Vokietijoje, Miuncheno 
klube „Unterfahrt“, prasidėjo lie-
tuviško džiazo dienos, surengtos 
klubo drauge su Lietuvos kultūros 
institutu. Dalyvavo „Brave Noises“, 
Viktorija Gečytė ir „Vibe Tribe“ bei 
Dmitrijus Golovanovas su soline 
programa „Heritage“. Meniu buvo 
siūlomi lietuvio barmeno mamos 
išvirti cepelinai – malonus akcen-
tas, beje, išskirtinis, mat kitų šalių 
pristatymų dienos vyksta papras-
tai be kulinarinių partijų. Visus tris 
vakarus visi staliukai buvo užimti, 
vokiečių publika pasitiko mūsų mu-
zikantus draugiškai, o išlydėdavo 
entuziastingai, kvietė bisams, vėliau 
melomanai prieidavo padėkoti, pa-
sikalbėti, įsigyti CD ar išsiaiškinti, 
kaip susirasti naują atrastą muziką 
internete. „Unterfahrt“ yra nedidelė 
(nepandeminėmis sąlygomis joje 
telpa iki 160 žmonių), bet prestižinė, 
pasaulinio garso salė. Čia atvyksta 
muzikantų iš JAV ir visos Euro-
pos, groti yra garbė ir malonumas 
(puikiai įrengta scena, įgarsinimas, 
vyksta aukštos kokybės tiesioginės 
transliacijos internetu).

Ką bendro turi šis neabejotinas 
lietuvių muzikantų pasisekimas Vo-
kietijoje su „Vilnius Mama Jazz“? Jis 
yra tiesioginė festivalio organi-
zuojamos vitrinos pasekmė. 2019 m. 

„Vilnius Mama Jazz“ svečiavosi „Un-
terfahrt“ atstovė Anna-Marie Schlui-
felder. Išklausiusi virtinos pasiūlą, ji 
išsivežė tvirtą ketinimą surengti Lie-
tuvos džiazo dienas Miunchene, ir 
nors karantinų seka atidėjo šiuos pla-
nus, štai jie buvo įgyvendinti – ne po 
festivalio vėliava, bet festivalis tapo ta 
susitikimo erdve ir pirminiu impulsu, 
iš kurio gimė kažkas gražaus.

Tai yra tik vienas apčiuopiamas 
inicijuojamo tarptautinio bendra-
vimo tąsos ir festivalio „žaidimų 
aikštelės“ plėtros rezultatas. 2021-ieji 
dar nesibaigė. Niekas nesuteikė 
garantijų, kad 2022-ieji bus pa-
prastesni. Bet tai, kaip „Vilnius 
Mama Jazz“ per šiuos metus suim-
provizavo dvi puikias serijas ir kaip 
gardžiai prisirpo vienas iš 2019 m. 
vitrinos vaisių, siunčia aiškią žinią, 
jog džiazas gyvuoja ir klesti, kad ir 
kas nutiktų. 

Vytautas Labutis ir Vladimiras Čekasinas

D. Klovi e nė s  nu ot ra ukosVladimiras Tarasovas



5 psl.7 meno dienos | 2021 m. spalio 8 d. | Nr. 31 (1396)

T e a t r a s

Julijus Lozoraitis

Baisus dalykas yra senatvinė nos-
talgija. Stebint Nacionalinio Kauno 
dramos teatro (NKDT) spektaklio 

„Peras Giuntas“ premjerą, atmintyje 
nejučiomis iškilo kita šios Henriko 
Ibseno pjesės versija, prieš daugiau 
nei keturis dešimtmečius matyta 
toje pačioje scenoje. Tai buvo fes-
tivalyje „Teatrinis pavasaris“ suvai-
dintas Estijos dramos teatro (Eesti 
Draamateater, turintis nacionalinio 
dramos teatro statusą) iš Talino le-
gendinis spektaklis, kurį režisavo 
estų teatro klasikas režisierius Ago-
Endrikas Kerge (1939–2021), o Pero 
vaidmeniu spindėjo tuomet itin po-
puliarus estų poetas ir aktorius Ju-
hanas Viidingas (1948–1995). Šis 
tais laikais labai novatoriškas spek-
taklis ypač stebino įspūdingu kons-
truktyvistiniu scenovaizdžiu (daili-
ninkė Aime Unt, g. 1941 m.; spalio 
5 d. ji minėjo savo 80-metį). 

Kodėl dabar čia staiga prisimin-
tas tas senas spektaklis? Nes jau 
tuomet buvo stiprus jausmas, kad 
Ibseno pjesė „Peras Giuntas“ Kauno 
dramos scenoje gyvuoja itin jaukiai, 
tarsi namuose; kad šios dramos sce-
ninės reinkarnacijos visuomet gra-
žiai sutartų su šio teatrinio pastato 
genius loci – vietos dvasia. Tad da-
bartinis spektaklio „Peras Giuntas“ 
atsiradimas Nacionalinio Kauno 
dramos teatro scenoje suvokiamas 
kaip labai teisingas ir natūralus teatro 
repertuarinės politikos žingsnis. 
Užbėgant už akių džiugu konsta-
tuoti, kad spektaklio kokybė irgi 
nenuvylė.

Paslaptį, kaip gimė idėja į Kauno 
dramos teatrą šiam pastatymui pa-
kviesti vengrą Csabą Polgárą (g. 1982), 
slepia mūsų nacionalinių teatrų, 
pastaruoju metu tapusių kviesti-
nių režisierių iš Lietuvos ir užsienio 
pasirodymo aikštelėmis, repertua-
rinės politikos vingiai. Iš informa-
cinės erdvės susidaro įspūdis, kad 
Polgáras yra populiarus vengrų ak-
torius ir neformalių teatrų veikėjas, 
2012 m. pats suvaidinęs Perą Giuntą 
Budapešto Istváno Örkény teatre ir 
už tai apdovanotas, o 2017 m. jis 
pastatė šią pjesę nepriklausomame 
teatre „Káva“ ir už tai pelnė metų 
geriausio edukacinio spektaklio 
apdovanojimą.

Tad nenuostabu, kad pirmoji 
kauniečių spektaklio „Peras Giun-
tas“ dalis turėjo nemažai charakte-
ringų edukacinio teatro bruožų. Tai 
ir niekuo neįpareigotas bei neap-
sunkintas aktorių „apsiėjimas“ su 
tekstu (klasikinį Ibseno kūrinį drą-
siai adaptavo vengrų dramaturgas 
Árminas Szabó-Székely), ir labiau 
į korporatyvinę pramogą negu į 
profesionalų teatrą panaši sceninė 

Ko kauniečiams pavydėtų Mickas Jaggeris 
ir Klausas Kinski
Dar kartą apie Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklį „Peras Giuntas“

atributika ir vaidyba. Visiškai ne-
nusiristi į „korporatyviškumą“ čia 
neleido tokių žvaigždžių kaip Eglė 
Mikulionytė (Osė) dalyvavimas, 
nuoširdi Dovydo Pabarčiaus (Peras 
Giuntas) vaidyba, taip pat ir sceno-
grafija (kostiumų ir dekoracijų dai-
lininkė Lili Izsák). Scenovaizdyje į 
viena susiplakė ir sukamas scenos 
ratas, ir besisukantis paviljonas, 
kartu tarnaujantis ir kaip vaizdo 
projekcijų ekranas, ir vaidybos epi-
zodų vaizdo transliacija ant jo išo-
rės iš jo vidaus, ir dirbtinis sniegas, 
ir gausūs šviesų efektai. Didaktinis 
šviečiantis užrašas „Visa tai vyksta 
tavo galvoje“ (anglų kalba) tik su-
stiprino edukacinio teatro įspūdį. 

O dominuojantis scenografijos 
akcentas čia yra senas sudrengtas 
sportinis automobilis, besisukantis 
su scenos ratu ir po ją važinėjantis 
(stumdomas). Vyksmas vyksta ir au-
tomobilyje, ir šalia jo, ir ant jo, ir jo 
bagažinėje. Apskritai senas surūdi-
jęs automobilis teatro scenoje atrodo 
tarsi senas mėšlinas batas, padėtas ant 
baltos pokylių stalo staltiesės. Vienin-
telis pateisinimas tam – jeigu reginio 
žanras yra roko koncertas arba kas 
nors panašaus. Taip atsitiko ir čia. 

Kauniečių spektaklyje „Peras 
Giuntas“ vengrų režisierius atliko 
triuką, dėl kurio antroje dalyje, po 
pertraukos, spektaklis patyrė visišką 
metamorfozę ir atsigavimą. Teatro 
istorijoje būta nemažai atvejų, kai 
kurį nors pagrindinį vaidmenį iki 
premjeros repetuoja vienas aktorius, 
o prieš pat premjerą jį pakeičia kita 

„žvaigždė“. Čia pirmoje, „siužetinėje“ 
dalyje jauną Perą Giuntą vaidina Pa-
barčius, o antrame, „filosofiniame“ 
veiksme pagrindinį vaidmenį pe-
rima „žvaigždiškasis“ Dainius Svo-
bonas. Kaip tikrame roko koncerte 
jis, tvirtai suspaudęs kumštyje, ne-
paleidžia ir koncertinio mikrofono 
stiebo, ir pagrindinės savo aktorinės 
solo partijos. Šauniai sustyguoti jau-
nieji dramos teatro aktoriai ir ak-
torės, suburti scenoje į tikrą roko 
grupę, užduoda vyksmui pulsuo-
jantį muzikinį ritmą.

Ir tada atsitinka stebuklas, kokių 
teatre retai pasitaiko. Kokybiškos 

gyvos roko muzikos pulsas, visavertis 
roko skambesys visiems aktoriams, 
pirmoje dalyje gana neraiškiai be-
sireiškusiems, tarsi atrišo rankas ir 
atvėrė jų emocinius šliuzus. Jie tapo 
fantastiškai laisvi, azartiški, džiazuo-
jantys. Lyg tikrame roko koncerte, 
pirmoji dalis buvo tarsi „apšilimas“, 
o antrojoje, į sceną išėjus „žvaigždei“ 
Svobonui, prasidėjo tikras reginio 
siausmas, kuris, rodos, pažadino iš le-
targo visą senojo teatro pastatą ir su-
judino publiką su visais apsnūdusiais 
kunigais, merais ir ministrais joje. 

Svobonui artistinio solavimo 
ir sceninio siautėjimo galėtų pa-
vydėti daugelis pasaulio scenos ir 
roko žvaigždžių, pradedant Micku 
Jaggeriu ir baigiant Klausu Kinski. 
Įstabu tai, kad į visą tą ritminį repą-
rečitatyvą puikiai įsikomponavo ir 
klasikinis Ibseno tekstas, dosniai at-
mieštas ir dramaturgo aktualizaci-
jomis, ir aktorių improvizacijomis. 
Aktoriai Kamilė Lebedytė, Martyna 
Gedvilaitė, Gintautas Bejeris, Kęs-
tutis Povilaitis ir Artūras Sužiedė-
lis, pagavę tikrą atvirų erdvių bei 
aikščių teatro tvaiką ir azartą, atliko 
po kelis vaidmenis, veržliai brėžė 
savo publicistinių intermedijų tra-
sas per visą žiūrovų salę ir balkoną. 
Atrodė, nedaug tetrūksta, kad jie su 
tuo savuoju fontanuojančiu tempe-
ramentu išsiveržtų į Laisvės alėją ir 
Kauno aikštes. Pasirodo, kiek daug 
temperamento, artistiškumo juose 
glūdi ir kokį fantastišką pažadi-
nimo efektą turi laiku ir vietoje, o 
svarbiausia – itin prasmingai pa-
teiktas žanras, rimas ir realizuota 
saviraiškos aistra. 

Visame šiame žanrų, stilių ir kom-
pozicinių vingrybių bobslėjuje, kurį 
savo spektaklyje surengė režisierius, 
tiek pirmoje „apšilimo“ dalyje, tiek 
antrosios dalies smogiamajame 

„koncerte“, kaip pridera, meistriškai 
savo liniją nubrėžė Mikulionytė – Osė 
(Pero Giunto motina). Ji sugebėjo ir 
pirmoje dalyje susitvarkyti su viso-
mis edukacinio teatro technologi-
jomis, ir estetiškai silpnų nervų žiū-
rovams sunkiai pakeliamą finalinę 
sceną sudrengtame automobilyje 
suvaidinti oriai ir prasmingai. 

Visiškai logiškas jos apsireiški-
mas ir spektaklio finaliniu, visa 
apibendrinančiu Sagų Liejikės 
vaidmeniu. Ir čia vėl iškilo anas 
prieš keturiasdešimt metų matytas 
estų spektaklis, kuriame Sagų Lie-
jikė irgi buvo moteris (ją vaidino 
stilingoji aktorė Anne Paluver). Tai 
buvo personažas, tarsi fata morgana 
lydėjęs Perą Giuntą per visą spektaklį 
(t.y. per visą jo gyvenimą), visų jo 
klystkelių įkvėpėjas. Ji vilkėjo keistą 
fraką, užsegamą vienodai iš prie-
kio ir iš nugaros, dėvėjo žilą karė 
kirpimo peruką ir ant pakaušio – 
baltą japoniško stiliaus kaukę, vi-
siškai atkartojančią indiferentišką 
aktorės veidą. Tai buvo kraupus ir 
akivaizdus Likimo dviveidiškumo 
įvaizdis. O dabartiniame kauniečių 
spektaklyje atpažinti Mikulionytės, 
atliekančios Sagų Liejikės vaidmenį, 
praktiškai neįmanoma (tik iš pro-
gramėlės teksto); ji čia depersoni-
fikuota (sadomazochistinė kaukė) 
ir demonstruoja aktyvų, agresyvų, 
demonišką ir moterišką pradą. 

Finale dėl Svobono vaidybos 
„senasis“ Peras Giuntas nebeturi 
jokių indulgencijų ir pateisinimų 
savo agresyviai egocentristinei, ci-
niškai, kosminei hedonistinei pri-
gimčiai. Tendencingai ir didaktiš-
kai kartojamas smerkiantis šūkis 
apie „žmogų, kuris nuolat yra pa-
tenkintas savimi“, daug siauresnis 

ir tiesmukiškesnis negu tai, ką savo 
personažu įgyvendina ir užkrečia-
mai transliuoja Svobonas. Jo vaidi-
namas Peras Giuntas būtent todėl 
sukelia tokią svaiginančią empatiją, 
yra toks fantastiškai atpažįstamas 
ir patrauklus, kad, skirtingai nuo 
pačios dramos „Peras Giuntas“ fi-
nalinio patoso ir jos pastatymo tra-
dicijų, visiškai neketina jo vesti at-
gailos ir susimenkinimo link. 

Ir puikiai, visai nelauktai Solvei-
gos temą pateikusi Lebedytė nė kiek 
nepakoreguoja šios spektaklio iš-
vados. Pirmoje spektaklio dalyje 
ji maloniai nustebino tuo, kad at-
rodė labiau kaip maža mergaitė iš 
pasakos apie Alisą Stebuklų šalyje 
nei amžinosios nesenstančios mei-
lės temos nešėja (dėkui spektaklio 
kompozitoriui Tamásui Matkó, kad 
beveik išvengė populiarių Edvardo 
Griego melodijų). Taigi, šio spektaklio 
finale ji tėra dar vienas – šviesusis – 
mirties angelas, palydėjęs nuoseklų 
ir monolitinį egocentristą ir hedo-
nistą Perą Giuntą į jo visiškos ne-
būties erdvę.

Beje, kažkur virtualiose pla-
tybėse šmėkštelėjo informacija, 
kad populiarus vengrų aktorius ir 
NKDT spektaklio „Peras Giuntas“ 
režisierius Polgáras neseniai buvo 
paskelbtas ir gražiausiu Vengrijos 
vyru... Bet tai, kaip sakoma, jau vi-
sai kita istorija.

Kamilė Lebedytė ir Dainius Svobonas spektaklyje „Peras Giuntas“

Eglė Mikulionytė spektaklyje „Peras Giuntas“ D. Sta nke vi či a u s  nuot ra u ko s
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Ramunė Balevičiūtė 

Vengrų teatro ir kino režisierių 
Kornélį Mundruczó lietuviams 
dar 2009-aisiais „atrado“ festiva-
lis „Naujosios dramos akcija“, o jo 
teatrinio kelio raidą leidžia stebėti 

„Sirenos“: prieš ketverius metus fes-
tivalis buvo atvežęs režisieriaus su 
savo trupe „Proton“ sukurtą spek-
taklį „Gyvenimo imitacija“, šiemet 
pristatė 2018 m. Lenkijos teatre „TR 
Warszawa“ pastatytą kūrinį „Moters 
dalys“. O šalia, žinoma, egzistuoja 
kinas. Mundruczó, kaip kino reži-
sieriaus, karjera – tai nuoseklus ėji-
mas tarptautinio pripažinimo link. 
2000-aisiais jo pirmas vaidybinis 
filmas „Aš noriu šito ir nieko dau-
giau“ pelnė keletą nacionalinių apdo-
vanojimų, tarp jų – geriausio vengrų 

Kinas laimi
Kornélio Mundruczó „Moters dalys“ festivalyje „Sirenos“

metų filmo ir geriausio režisieriaus. 
Vėliau bene visi režisieriaus kūriniai 
sulaukdavo kino festivalių žiuri dė-
mesio, o štai 2020 m. pasirodęs fil-
mas „Moters dalys“ („Pieces of a 
Woman“), kurį prodiusavo Martinas 
Scorsese, yra nominuotas daugybei 
apdovanojimų, tarp jų „Oskarui“ už 
pagrindinį moters vaidmenį, o kai 
kuriuos jau ir pelnęs. 

Nuo pat pradžių ir teatre, ir kine 
Mundruczó domino žiaurumo ir 
smurto šiuolaikinėje visuomenėje 
ištakos. Nevengdamas eksponuoti 
brutalumo, jis dažnai rinkdavosi 
alegorines formas, tad jo kūryboje 
organiškai derėjo natūralizmas ir 
mitinis naratyvas. Dvilypis Mun-
druczó išsilavinimas – teatro ir kino 
srityje – jam neabejotinai duoda di-
videndų: pats baigęs vaidybą, Mun-
druczó yra labai atidus aktorių 

darbui, o statydamas spektaklius 
dažniausiai pasitelkia kino mediją, 
praplėsdamas kūrinio reikšmes ir 
sustiprindamas jo poveikį. Vis dėlto 
sakyčiau, kad mąsto jis labiau kaip 
kino režisierius, o ir į aktorius žiūri 
ne iš teatro žiūrovų salės perspekty-
vos, o pro kino kameros objektyvą. 

„Moters dalys“ pirma įgavo sce-
ninį, o tik paskui – kino pavidalą. 
Abiem atvejais su režisieriumi dirbo 
jo žmona, nuolatinė bendražygė 
scenaristė Kata Wéber. Spektaklio 
ir filmo istorijos pagrindas yra tas 
pats, tačiau akcentai skiriasi ir la-
biausiai, ko gero, skirtumą lemia 
orientavimasis į skirtingas audito-
rijas. Spektaklis kurtas mąstant apie 
šių dienų Lenkijos žiūrovus (nors 
pristatytas jis buvo ir pagrindinėje 
Avinjono festivalio programoje), 
o filmas – veikiau apie masinę 

publiką. Tad spektaklyje daugiau 
socialinio konteksto ir aktualijų, o 
filme išgrynintos universalios tei-
singumo ir individualaus pasirin-
kimo temos. Pasakojimo centre – 
jauna moteris, išgyvenanti iš karto 
po gimdymo mirusios dukrelės ne-
tektį ir kovojanti dėl teisės savaran-
kiškai prisiimti atsakomybę už savo 
sprendimus. Spektaklyje ją, vardu 
Maja, vaidina Justyna Wasilewska, 
filme Martą – Vanessa Kirby. 

Ir spektaklis, ir filmas prasideda 
ilga sunkaus gimdymo namie su 
pribuvėja scena. Filme šią sceną pa-
teisinti lengviau: ji tampa detekty-
vinės istorijos pagrindu, nes didelę 
ir svarbią filmo dalį užima teismo 
procesas. Spektaklyje šią sceną taip 
pat matome nufilmuotą ir projek-
tuojamą ant scenoje įrengto buto 
paviljono sienos (scenografė Mo-
nika Pormale, vaizdo operatorius 
Łukaszas Jara). Scenos kūrinyje ji 
galėtų būti reikšminga personažų 
charakteriams ir jų tarpusavio 
santykiams atskleisti, tačiau turint 
omenyje situacijos išskirtinumą 
svarbiausios čia tampa aplinkybės 
ir pats įvykio perteikimas. Paaiškėja 
tik tiek, kad kūdikį praradę tėvai – 
eilinė lenkės ir norvego imigranto 
(Dobromir Dymecki) darbininkų 
šeima, jų santykiai nepasižymi 
subtilumu, tačiau gimdymas ne-
abejotinai suartina. Gimusi mer-
gaitė atrodo sveika, bet po kelių aki-
mirkų miršta. Pribuvėjai (Monika 
Frajczyk) iškeliama byla, o šeima 
lieka tvarkytis su netekties skausmu. 
Šiame procese aktyviai dalyvauja 
moters šeima – Alcheimeriu ser-
ganti motina (Magdalena Kuta), 
nuo vaikystės visad antra besijau-
tusi sesuo (Agnieszka  Żulewska) su 

savo klounišku ir išgerti mėgstan-
čiu uoliu kataliku vyru (Sebastian 
Pawlak) ir šeimos draugė teisininkė 
(Marta Ścisłowicz), pasiryžusi ne 
tik padėti teismo procese, bet ir 
įvairiapusiškai palaikyti gedinčios 
žmonos atstumtą ir problemų dėl 
narkotikų turintį vyrą. 

Lyginant spektaklį ir filmą susi-
daro dvejopas įspūdis: viena ver-
tus, režisierius tarytum labiau pa-
sitiki teatro žiūrovais, leisdamas sau 
įterpti grotesko ir juodojo humoro, 
taip pat kičinių siaubo filmo paraf-
razių, o filme skrupulingai laiko-
masi dramos žanro ir nevengiama 
pasinaudoti komercinio kino triu-
kais. Bet kita vertus, išskyrus ke-
letą epizodų (puiki seserų dialogą 
vainikavusio šokio su gimnastikos 
kaspinais scena), į santykių ana-
lizę panyrama negiliai, neišven-
giant stereotipų ir teatrinių klišių. 
Ypač tai pasakytina apie abiejų vyrų 
vaizdavimą. O trijų moterų santy-
kiai – seserų ir motinos – prašyte 
prašosi stambaus plano ir ne tokių 
teatrališkų išraiškų.

Spektaklyje „Moters dalys“ per-
nelyg susitelkiama į natūralistinį 
aplinkos perteikimą ir, galimas 
daiktas, dėl to visas spektaklis ta-
rytum susmulkėja, subuitiškėja ir 
neįgyja tokios apibendrinimo jėgos 
kaip „Gyvenimo imitacijoje“. Gal-
būt tai vienas iš pandemijos pada-
rinių, apie kuriuos, beje, šiemet ir 
kvietė diskutuoti „Sirenos“, kad 
pripratome tikėtis asmeniškesnio, 
intymesnio santykio su meno kūri-
niu. O „Moters dalys“, nors ir inspi-
ruotos asmeninės patirties, liko tik 
dar viena socialine kritika atmiešta 
istorija apie netektį, kaip galimybę 
viską pradėti iš naujo.

Goda Dapšytė

Ar dažnai vakarais važinėjatės dvi-
račiu? Ar iš viso važinėjatės dvira-
čiu? Labiau parkuose, užmiestyje 
ar miesto centre? O į teatrą dvira-
čiu teko važiuoti? O ką, jei peda-
lus mintumėte per visą spektaklį? 
Taip, kaip pagrindinis jo atlikėjas. 
Kur važiuotumėte? 

Į šį klausimą rugsėjį teko atsakyti 
ne vienam nusprendusiam apsilan-
kyti, ar, tiksliau, dalyvauti, Vilniaus 
tarptautiniame teatro festivalyje 

„Sirenos“ pristatytame kūrybinės 
grupės „Blast Theory“ iš Didžio-
sios Britanijos pasirodyme „Ir tarė 
dviratininkas“. 

Mattas Adamsas, Ju Row Farr ir 
Nickas Tandavanitj – prieš tris de-
šimtmečius įkurta kūrybinė grupė 

„Blast Theory“ – dar nuo praėju-
sio amžiaus pabaigos pasitelkdami 

Slėptis čia ar ieškoti kitų?
„Ir tarė dviratininkas“ festivalyje „Sirenos“

mobiliąsias technologijas kuria 
įtraukias patirtis, trindami liniją 
tarp realaus ir virtualaus pasaulių. 
Jie išbandė lobių paieškas mieste, 
įvairiausias virtualios realybės si-
muliacijas ir net (savanorišką) 
pagrobimą, kaip meninių patir-
čių žiūrovams kūrimo būdus. Tad 
bendrame jų kūrybos kontekste „Ir 
tarė dviratininkas“ – santykio su 
žiūrovais-dalyviais požiūriu gan 
nuosaikus darbas, sukurtas bendra-
darbiaujant su Notingamo univer-
siteto mišrios realybės laboratorija, 

„Sony Net Services“ ir „Fraunhofer“ 
institutu, kaip Europos mokslinių 
tyrimų projekto IPERG (Integrated 
Project on Pervasive Gaming) dalis. 
Du pagrindiniai jo elementai – mobi-
lusis telefonas su specialiai sukurta 
programėle ir dviratis. Kiekvienas, 
panoręs tapti šio pasirodymo dvi-
ratininku, sėda ant dviračio su pri-
taisytu mobiliuoju, gauna šalmą, 

liemenę, ausines instrukcijoms 
sekti ir gali leistis į maždaug valan-
dos trukmės kelionę savo paties su-
galvotu maršrutu. 

Riedant Vilniaus senamiesčio ša-
ligatviu ausinėse pasigirsta ramus, 
aksominis aktorės Airidos Gintau-
taitės balsas. Ji pasakoja apie šios 
kelionės, ar žaidimo (kaip kam la-
biau tinka), taisykles, užduoda neti-
kėčiausius atvirus klausimus ir siūlo 
(gal net gundo) pasidalinti minti-
mis, atsiminimais, įžvalgomis ir 
išpažintimis. Ar papasakotumėte 
apie labiausiai pašėlusį vakarėlį 
savo gyvenime? O apie nusirami-
nimo būdus? Apie savo tėvą? Kokia 
vieta mieste jam patiktų? Ar sektu-
mėte nepažįstamuosius dviračiu gatve 
tam, kad sugalvotumėte jo ar jos 
istoriją? Ar pažadėtumėte ką nors? 

Nuo atsakymų į šiuos ir kelis 
kitus klausimus priklauso jūsų ir 
kitų dviratininkų patirtis, jos gylis 

ar paviršutiniškumas. Mat būtent 
iš pateikiamų klausimų ir jūsų pa-
sirinkimo, ar „Slėptis čia“, t.y. rasti 
nuošalesnę vietelę savo atsakymui 
įrašyti, ar „Ieškoti kitų“, t.y. išklau-
syti jų atsakymus, jau įrašytus kaž-
kur netoliese, ir susideda „Ir tarė 
dviratininkas“ kelionė. Pasakojimų 
konstravimas nėra būdingas „Blast 
Theory“ darbams, tad kurdami „Ir 
tarė dviratininkas“ jie net nemėgina 
kurti aiškesnio naratyvo ar dėlioti 
dramaturginės konstrukcijos. Todėl 
nuo pasirinkimo, ar pasakoti atvirai 
ir nuoširdžiai, ar kurti pasakojimus, 

priklauso, kiek atvirumo teks patirti 
dviratininkui. Nuo to, kaip dažnai 
liekate su savimi ir savo mintimis, 
gali priklausyti, kiek ši patirtis bus 
neįprasta. Nuo to, kiek klausysitės 
kitų pasakojimų, priklausys, kiek 
truks kelionė (kuo daugiau klausy-
sitės, tuo mažiau klausimų sulauk-
site patys) ir kiek kitų (ne)nuošir-
dumo patirsite. Tik ar įmanomas 
nuoširdumas žinant, kad tave grei-
čiausiai kas nors pažins? Kiek at-
siduosite žaidimui, žinodami, kad 

N u k elta į  7  p s l .

Justyna Wasilewska spektaklyje „Moters dalys“ D. Mat ve je vo  nu ot r.

„Ir tarė dviratininkas“ D. P utin o n uotr .
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kiti dar ne kartą klausysis? Šių metų 
„Sirenų“ šūkis perspėja, kad nepapa-
sakotos istorijos išnyksta, o „Ir tarė 
dviratininkas“ pratęsia šią mintį pa-
pildydamas ją klausimu: kas nu-
tinka neišgirstoms istorijoms?

Spektaklio aprašymas žadėjo, 
kad teks važiuoti vienam, vakare, 
be jokio tikslo, atrandant laisvės 
tiesiog minti dviratį jausmą. Ta-
čiau ekrane vis iššokantys klausi-
mai, laiko limitas ir nuolatinis pasi-
rinkimas tarp savęs ir kitų priverčia 
užmiršti miestą, kurio gatvėmis ir 
šaligatviais rieda dviratis, stabčioti 
ir trumpinti maršrutą. Ar miestas 
lygiavertis šios patirties elementas, 

ar tik scenografija, leidžianti išslaps-
tyti istorijas tarp belaidžio interneto 
stotelių? Ar Londone (kur buvo su-
kurta ši patirtis) lengviau atrasti ne-
tikėtų posūkių nei Vilniuje? Turėtų 
būti lengva likti anonimu milijoni-
niame Londone, tačiau ar įmanomas 
anonimiškumas Vilniuje? 

Dar vienas elementas, į kurį 
svarbu atsižvelgti kalbant apie „Ir 
tarė dviratininkas“, – laikas. Pirmą 
kartą apie šį „Blast Theory“ darbą 
sužinojau kokiais 2008–2009 me-
tais. Diskusijose apie (ir vėl) prasi-
plėtusias teatro ribas tuomet teko 
nemažai išgirsti iš kolegų Didžio-
joje Britanijoje. Tada dar tebebuvo 
nemažai manančiųjų, kad verta 
ir svarbu apibrėžti, kas yra ir nėra 

teatras, žymint aiškias jo ribas, jau-
nimui kildavo dvejonių, kaip rašyti 
apie (ne)spektaklius, kai visi įgyti 
profesiniai įrankiai skirti tradici-
nio dramos teatro analizei. Tuomet 
pasiūlymas pasivažinėti dviračiu 
mieste, kaip viena iš scenos meno 
formų, atrodė kiek neįtikėtinai, vi-
liojo nepažintomis perspektyvomis 
ir neperžengtomis ribomis. Dabar, 
po „Rimini Protokoll“ „Remote Vil-
nius“, po Šeiko šokio teatro ekskursijų 
pajūryje (ir ne tik), po „Operomani-
jos“ „Glaisto“ ir daugelio kitų meni-
nių patirčių mieste bei teatre „Ir tarė 
dviratininkas“ atrodytų panašesnis 
į pramoginį atvirumo žaidimą nei 
į naują santykį su miestu, savimi ar 
kitais atveriančią patirtį. 

Atkelta iš  6  psl .

Ingrida Ragelskienė

Rugsėjį postkarantininiu pūliniu 
pratrūkęs teatrinis sezonas vis pa-
žeria malonių staigmenų. Tereikia 
tiesiog ryžtis pagaliau išvažiuoti 
iš Vilniaus. Ir jei ne iki Klaipėdos, 
Šiaulių, tai bent iki Trakų kultūros 
rūmų. Sako, jau visai greitai 1984 m. 
architekto Alfredo Paulausko pro-
jektuotas išraiškingų stogo linijų bei 
silueto pastatas atgims ištiktas ilgai 
lauktos rekonstrukcijos. Gal todėl 
žiūrėti spektaklį įspūdingų mastelių, 
erdvioje ir, regis, jau senokai šiuo-
laikinio žiūrovo reikmėms pritai-
kytoje kultūros rūmų salėje man 
reiškė ir savotišką atsisveikinimą 
su šią monumentalią tarybinės pra-
eities liekaną sergėjusia genius loci. 

Išties rugsėjo 25 d. įvykusi Klai-
pėdos jaunimo teatro spektaklio 

„Įstrigę“ peržiūra Vilniaus tarp-
tautinio teatro festivalio „Sirenos“ 
lietuviškoje programoje tapo vienu 
maloniausių keturių valandų me-
ninių įkalinimų per pastaruosius 
trisdešimt metų. Dar šių metų kovo 
mėnesį įvykusi spektaklio premjera 
pasimatavo net keletą pavadinimų – 

„Nowhere“ arba #NOWHERE iki 
šiol galima išvysti spektaklio pri-
statymuose lietuvių ir anglų kalbomis. 
Visiškai priimtinas pavadinimas ga-
lėtų būti ir žodis „Įkalinti“, kaip vie-
nas taikliausių apibūdinimų pirminės 
bendros emocinės būsenos, suvieni-
jančios tiek žiūrinčius, tiek vaidinan-
čius – kartu dalyvaujančius šiame di-
delį vidinį intensyvumą bei kaitą vis 
dar išgyvenančiame scenos kūrinyje. 

Spektaklio režisierius Árpádas 
Schillingas bent kelias labai ilgas 
minutes priverčia žiūrovus išbūti 
aklinoje tamsoje. Pati spektaklio 
pradžia tampa savotišku išban-
dymu: arba pašoksi, čiupęs į saują 
visą puokštę per karantiną užgy-
ventų asmeninių psichofizinių 
traumų, ir panikos genamas pasi-
šalinsi iš „nesaugios“ aplinkos, arba 
leisi įsijungti instinktams, padedan-
tiems matyti tamsoje menkiausią 
šviesos šaltinį, šešėlius ir girdėti 
tolimiausius garsus, leidžiančius 

Trys bandymai perbristi upę vardu Lietuva
Árpádo Schillingo spektaklis „Įstrigę“

patikėti, kad štai dabar tampame 
jaunuoliškai begalviško nuotykio 
bendrininkais. Tai, kad nuotykis 
labai greitai kūliais persiverčia į 
nevykusį pokštą, šis į nusikaltimą, 
o tada netikėtai į socialinį tyrimą, 
graikišką tragediją, Linksmųjų ir 
išradingųjų klubo pasirodymą, iš-
likimo dramą, šeimos melodramą, 
dokumentinio teatro studiją ir pa-
keliui pasimatuoja dar tuziną teatri-
nių žanrų bei vaidybinių stilių, liudija, 
kad mes pasiilgome gero, tikslaus ritmo 
šiuolaikiniame teatre, padedančio iš-
gyventi ir susitaikyti visų pirma su 
dabartimi. Net jei vėl matome teatre 
prikeliamą mūsų komplikuotų pas-
tarųjų dešimtmečių bandymų būti 
kartu, išgyventi, išlikti kaip tautai, 
kaip visuomenei gėdingų ir dažniau-
siai apgailėtinų, žlugusių, amoralių 
mėginimų kaleidoskopą.  

Pamenu 2005 metus, kai Schil-
lingo asmenybė lyg meteoras švys-
telėjo lietuviško teatro realybėje, 
žiūrovams padovanodamas supur-
tančias patirtis savo dviejuose spek-
takliuose „Žuvėdra“ ir „Juoda šalis“. 
Abu parodyti tų metų „Sirenų“ tarp-
tautinėje programoje. Tų metų fes-
tivalio tema buvo socialinis teatras, ir 
tokį aukščiausios prabos teatrą ku-
riantys menininkai, savotiški mūsų 
laiko, visuomenės kaitos seismolo-
gai susirinko Vilniuje. Per dešimt 
metų iki 2015 m. atsitikusio pirmo 
pastatymo „Didis blogis“ Lietu-
vos nacionaliniame dramos teatre 
Schillingas išgyveno tikrus likimo 
kalnelius, kai teko patirti išbandy-
mus šlove ir susipriešinimu, atstū-
mimu gimtojoje Vengrijoje ir savo 
vietos paieškomis Europos kultūri-
niame žemėlapyje. Menininkas liko 
stebėtinai ištikimas savo meninėms 
vertybėms ir filosofijai. „Teatras vi-
sada tarnavo žmonijai. Šimtmečiais 
tai buvo būdas kritikuoti nusistovė-
jusią tvarką. Teatras kritiškai ver-
tina žmonių funkcionavimo būdus, 
jų įpročius, įvairias keistenybes ir 
tarpusavio santykius. Jame kritiškai 
vertinama valdžia, autoritetas, ne-
išmanymas ir antihumanizmas. 
Teatras be giluminės priežasties 
nėra labai įdomus. Žinoma, teatras 

taip pat gali tapti propagandos prie-
mone, bet tai nėra labai įdomu, netgi 
depresyvu, ir tai slegia. Tačiau kas 
nusprendžia, kur skirtumas tarp 
gero tikslo ir propagandos? Man 
atrodo, kad dvasinė tamsa ir barba-
riškumas tapo labai madingi. Apie 
tai turime kalbėti. Teatras neabe-
jotinai yra politinis veiksmas, nors 
kartais to nesuvokiame. Mane do-
mina šiandienos įvykiai ir socia-
liniai judėjimai, jie įkvepia mane 
kurti ir režisuoti, tai tiesa.“

Tai citata iš 2018 m. Schillingo 
interviu prancūzų žiniasklaidai. 
Užsienio spauda režisierių vadina 
naujuoju disidentu, politinio teatro 
žvaigžde ir su pasimėgavimu iš-
klauso jo aštrią kritiką dabartinės 
Vengrijos valdančiųjų atžvilgiu. Me-
nininkas visada pasiruošęs išdėstyti 
savo pilietinę poziciją. O štai Lietu-
voje, sukūręs jau trečią spektaklį, jis 
vis dar pozicionuojamas kaip gry-
nasis kūrėjas, filosofas, paslėptas 
už jo spektaklius pristatančių po-
etiškai lyriškų, saugiai abstrakčių 
frazių. Gal labiausiai tai taikytina 
jo 2018 m. Jaunimo teatre sukurto 
spektaklio „Autonomija“ viešini-
mui. Trijų šio teatro maištininko 

sukurtų lietuviškų spektaklių kon-
tekste tampa akivaizdu – Lietuvoje 
per šiuos dešimtmečius taip ir ne-
gimė politinis teatras, visa kultūrinė 
erdvė iš esmės yra depolitizuota, o 
socialinis teatras, deja, gimė ir pa-
skendo maudomas vonelėje tais 
pačiais saulėtais 2005 metais. Šiuo 
metu teatrui tenka galvoti apie iš-
likimą, išgyvenimą bet kokiomis 
aplinkybėmis, todėl tiek viešajame, 
tiek meniniame diskurse vyrauja 
šleikščiausia Ezopo kalbos atmaina – 
saugus kalbėjimas meninėmis po-
tekstėmis. Ne paslaptis, pirmi šią 
meninę raišką meistriškai įvaldė po-
litiškai korektiški, po saugia ribinio 
futurizmo estetika pasislėpę, įsibau-
ginę ir iš esmės parsidavę, valdžios 
šešėlyje tarpstantys šiuolaikinio lie-
tuviško teatro kūrėjai. Schillingo 
lietuviški spektakliai rezonuoja su 

„meinstryminiu“, oficioziniu Lietu-
vos teatro repertuaru, o čia dar nu-
matytos „Įstrigusių“ gastrolės po vos 
dvėsuojančius Lietuvos provincijos 
kultūros „rūmus“...

Šiuo metu rastume daugiau nei 
150 po visą šalį išsibarsčiusių kul-
tūros centrų. Net jei neskaičiuo-
tume visų jų filialų, idealiu atveju 

daugumoje šių kultūros centrų 
suvaidinti „Įstrigę“ turėtų sukelti 
detonuotos bombos efektą. Jei tik 
Klaipėdos jaunimo teatrui pavyktų 
regionuose prisikviesti tuos žiūro-
vus, apie kurių neviltį, praradimus, 
nusivylimą liudija šis spektaklis. Įsi-
vaizduoju pilnas sales tokių gyvų 
mirusiųjų: beviltiškumo agonijos 
ištiktus jaunus žmones, ištisas kla-
ses dešimtokų, vienuoliktokų, dvy-
liktokų, jau pripūtusių ne vieną 
geltoną-žalią-raudoną balionėlių 
puokštę, o iš tiesų mintyse skanduo-
jančių apie trispalvį snarglį, jų tėvus – 
šimtus kartų patyrusius pažeminimą 
ir panieką iš kiekvieno valdžios nu-
sitvėrusio šunsnukio, pagyvenusius 
žmones, paliktus gyvus supūti vie-
natvėje ir artimo ilgesy. Visi jie petys 
į petį sėdėtų savo gimtųjų kultūros 
rūmų salėse, kurioms masiškai gre-
sia atnaujinimai, rekonstrukcijos ir 
virtimas daugiafunkciais, aplinkai ir 
bendruomenei draugiškais kultūros 
centrais. O aktoriaus Valentino Ma-
salskio akys, įdėmus žvilgsnis nuo 
nušiurusios scenos fiksuotų tuos 
žmones, siurbtų į save jų nepapasa-
kotas istorijas, likimus, kančią. Tegu 
taip ir atsitinka.

Technologijos mūsų amžiuje to-
bulėja ir sensta neįtikėtinais tempais. 
Naujausi atradimai, dar neseniai kėlę 
nuostabą, šiandien jau kelia šypseną, 
pavyzdžiui, kaip „Nokia N800“ „Ir 
tarė dviratininkas“ videoanonse. Per 
pastaruosius beveik penkiolika metų 
nuo šio „Blast Theory“ darbo sukū-
rimo pasikeitė ne tik mobiliųjų te-
lefonų išmanumas, bet ir mūsų po-
žiūris į viešą atvirumą (visagalės 
socialinės medijos), į teatrą, vienų 
į kitus, gal ir į miestą. Tačiau dabar 
visa tai dar labiau pakeitė pandemija, 
uždariusi mus namie, galutinai pri-
rakinusi prie ekranų ir atskyrusi vie-
nus nuo kitų. 

Būtent šiame pandeminio pasau-
lio kontekste „Ir tarė dviratininkas“ 

suskamba visai kitaip – staiga skau-
džiai suaktualėja. Jei įsivaizduojame 
vienišą dviratininką, riedantį ištuštė-
jusiomis Vilniaus ar Londono gatvė-
mis karantino metu, atvirumas tech-
nologijoms ir nepažįstamiesiems bei 
kitų paieškos įgauna naują prasmę, 
o tie nematomi kiti tampa svarbesni 
ir artimesni (jau vien dėl bendros 
patirties). Pastaruoju metu vis daž-
niau kalbame apie (post)pandeminį 
teatrą. Gal kai kurios jo formos jau 
senokai sukurtos? 

Tačiau nesvarbu, ar gatvės tuš-
čios, ar vis dar pilnos žmonių, – ką 
rinktumėtės jūs: slėptis ar ieškoti 
kitų?

Paulius Pinigis spektaklyje „Įstrigę“ E. Sabal iauskaitės  n uotr .
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Elita Užuotaitė

Į skulptorių Aušros Jasiukevičiūtės 
ir Daumanto Kučo darbų parodą 

„Viena tėkmė – dvi srovės“ Vlado 
Vildžiūno galerijoje (Lobio g. 6 A, 
Vilnius) atkeliavau per besibaigian-
čio rugsėjo numargintuose lapuose 
skendintį skulptūrų sodą. Kelionė į 
Jeruzalę pamatyti unikalią, kelis de-
šimtmečius (kai kurie darbai kurti ir 
daugiau nei prieš dvidešimt metų) 
skaičiuojančią ir į vieną ekspoziciją 
iš skirtingų kolekcionierių surinktą 
darbų kolekciją buvo pirmoji. Dai-
rantis galerijos, aplankė déjà vu jaus-
mas, tarsi šis sodas būtų nutolęs ne 
dešimt kilometrų nuo centro, bet 
išniręs čia pat, už nuvilnijusios se-
namiesčio gatvelės kampo, ir toks 
savas, pažįstamas lyg senas bičiulis, 
mojantis saulėto rudens šaliku.

Pagrindinėje galerijos salėje pa-
sitiko besišypsanti skulptorė Jasiu-
kevičiūtė ir praeitais metais pradė-
tos kurti skulptūrinės instaliacijos 

„Pokalbiai su Aleksandra Kašuba. 
Kai protas žvelgia pats į save“ dalis: 
baltu poliesteriu aptraukta figūra 
tarsi milžiniškas toteminis žvėris, 
užimantis didžiąją dalį galerijos 
pirmajame aukšte, rodos, lėtai be-
simuistydamas, pakėlęs galvą, žvel-
gia į antro aukšto balkoną. Šalia jo 

stiebiasi medžiaga dar neaptrauk-
tas būsimos instaliacijos plieno kar-
kasas, man kažkodėl primenantis 
mitologinį paukštį, tiksliau, Deivę 
Paukštę, matyt, pasivijusią iš paro-
dos „Marijai Gimbutienei – 100“ 
Lietuvos nacionalinio muziejaus 
Istorijų namuose. Pagalvojau, kad 
į instaliacijos mezgamą pokalbį su 
Aleksandra Kašuba tiktų pasikviesti 
ir to laikmečio vizioniere laikomą 
archeologę M. Gimbutienę, kurios 
taikios visuomenės ir drąsios mo-
ters-kūrėjos-deivės idėjos derėtų su 
Kašubos siekiu novatoriškomis er-
dvėmis iš tampriųjų audinių atkurti 
iki Vakarų kultūros istorijos kles-
tėjusią darnią architektūros kryptį 
bei harmoningo dialogo su gamta 
paieškomis. Akimis lydint kylančias 
linijas, instaliacijos autorė užsimena, 
kad bus ir trečioji dalis, ir aš nekan-
traudama pradedu laukti susitikimo 
su kur nors siaurame senamiesčio 
kieme atgysiančiomis ir nebylius mū-
rus prakalbinsiančiomis būtybėmis.

Kylame į galerijos balkoną, ku-
riame į ekspozicijos pasakojimą 

„įsilieja“ Daumanto Kučo mažųjų 
skulptūrų iš bronzos kolekcija (ke-
letas jų eksponuojama ir pirmame 
galerijos aukšte). Vizualiai kontras-
tingi didžiulėms iš pirmojo aukšto 
žvelgiančioms instaliacijoms, žais-
mingus juvelyrinius objektus 

Dovanos iš Jeruzalės
Paroda „Viena tėkmė – dvi srovės“ Vlado Vildžiūno galerijoje

primenantys darbai (kai kurie ju-
dantys, netgi grojantys) kviečia 
sustoti ir atidžiau patyrinėti smal-
sesnei (nebūtinai suaugusiojo) akiai 
skirtas istorijas. Buvusiems moky-
tojams ir dėstytojams dedikuotoje 
parodoje grakščios, tarsi iš sapno 
nubudusių personažų miniatiūros 
žaismingai ir kartu poetiškai „pra-
byla“ apie „dovanos“ žanrą ir jos 
įvairiapusišką – kaip dovanos įtei-
kimo („Šaulys“, „Katytė“, „Lange-
lis“, „Dviese“, „Vestuvinė dovana“), 
garbės suteikimo („Vytis virš Vil-
niaus“, „Einantis“) ar susitaikymo 
(„Vestuvinis arkliukas“) – prasmę.

Toliau parodos pasakojimas mįs-
lingai veda laiptais žemyn į rūsį, kur 
tamsoje, po pavieniais šviestuvais 
skleidžiasi tikras „lobynas“ – Jasiu-
kevičiūtės mažųjų bronzos objektų-
relikvijorių ciklas. Sakralią erdvę 
primenančioje galerijos Juodojoje 
salėje ant aukštų stovų eksponuo-
jami darbai tarytum skendi pa-
garbioje rimtyje. Šios nežemiškus 
vaisius ir kosminius kūnus prime-
nančios sidabruotos ir auksuotos 
bronzos dėžutės, inkrustuotos pus-
brangiais akmenimis, miniatiūrinė-
mis nuotraukomis ar mizansceno-
mis, atsidarančios ir užsiveriančios 
spustelėjus tik autorei žinomus už-
raktus, saugo švenčiausias, plačiąja 
prasme, ir brangiausias, kokias tik 

galima kitam dovanoti, relikvi-
jas – asmenines išpažintis („Viskas 
viename“, „Relikvijorius gydytojai 
Bangai Kulikauskaitei“), artimųjų 
istorijas („Relikvijorius K. Donelai-
čiui“, „Vaisius“) ir kitus prisiminimus.

Ir pabaigai dar šiek tiek apie dova-
nas. Viena ypatingesnių, galimybė 
iš arčiau susipažinti su skulptūra ir 
jos kūrimo procesais, laukia ir paro-
dos lankytojų. Ekspoziciją lydintis 
gyvas autorės pasakojimas vakarė-
jant videoįrašais „perkeliamas“ ant 
instaliacijos dalies pirmame aukšte, 
kur rodomi akmens skėlimo, šlifa-
vimo, kėlimo bei skulptūrų liejimo 

procesai. Į natūralius gamtos ciklus 
savo kūryboje nuolat atsigręžiančių 
skulptorių projekcijoje suliepsnoja ir 
praėjusių metų Rudens lygiadienio 
šventei skirtų nendrinių skulptūrų 
deginimo apeigos, tarsi ant didelio 
popieriaus lapo sutartinėmis skam-
bantis ir linkėjimais mirgantis padė-
kos laiškas harmoningos gyvenimo 
dermės senosios Europos kultūros 
tradicijose ieškojusioms ir puoselėju-
sioms lietuvių vizionierėms, Kašubai 
ir Gimbutienei. Tokios dovanos pasi-
taiko ne kiekvieną rudenį. Užsukite.

Paroda veikia iki spalio 15 d.

Marija Martinaitytė

„JCDecaux“ premijos paroda šįkart 
vyksta neįprastoje vietoje ‒ iš Šiuo-
laikinio meno centro nusikėlė į Žvė-
ryne esančius Kompozitorių namus. 
Jau antrus metus iš eilės ją kuruo-
jantys Milda Dainovskytė ir Vytenis 
Burokas sukūrė spalvingą potyrių 
dėlionę. ŠMC ir „JCDecaux“ nuo 
2016 m. jau šeštą kartą organizuoja 
parodą, šiemet atrinkti penkių pra-
dedančių menininkų ‒ Deivido Vy-
tauto Aukščiūno, Maarteno Brijkerio, 
Eglės Razumaitės, Ievos Kotrynos Ski 
ir Naglio Kristijono Zakaro ‒ darbai. 

Naglis Kristijonas Zakaras savo 
kūrinyje „Fajetonas“ pasitelkia mi-
tus, kai kalba apie galios pozicijų 
persvaras, kurios susikuria ar yra 
sukuriamos įvairių ir žemės ribas 
peržengiančių reiškinių. Šį kūrinį 
gal kiek sunkiau perprasti be pa-
teiktos anotacijos, kuri, palyginti su 
kitus darbus aprašančiais tekstais, 
yra ir pati ilgiausia ‒ šalia esantis 
tekstas suteikia daugiau informaci-
jos nei pats kūrinys. Bet gal norima 
sužadinti nepažintų informacijos 
(ir erdvių) atradimo troškimą?

Kitos parodoje eksponuojamos 
menininkės Eglės Razumaitės 

Slėptuvės transformuotose pauzėse
„JCDecaux“ premijos 2021 m. paroda „Tarpai“

darbai atkreipia dėmesį jau į nebe at-
randamas, o pamirštas ir sugriautas 
vietas ‒ objektus ir architektūros pa-
minklus, kuriuos apleidžia ar kurių 
neatranda paveldosauga ir kultūros 
vertybių registrai. Savo trumpame-
tražiame filme ji lyg pati tam tikra 
prasme tampa paveldosaugininke, 
bent vaizdo kamera užfiksuojančia 
ir dokumentuojančia nykstančius 
(o gal jau išnykusius?) objektus. Ga-
liausiai fotografijomis, perkeltomis 
ant užuolaidų, atstatomi architektū-
ros paminklai, kurie uždengia pro 
Kompozitorių namų langus įprastai 
matomus daugiabučius.

Smegduobes ne kaip nelaimingą 
gamtos išdaigą ar katastrofiškai at-
siradusią deformaciją, bet kaip ne-
matytas ertmes atveriantį portalą 
vaizduoja Ieva Kotryna Ski. Galbūt 
autorę sužavėjo jos senelio geologi-
niai tyrimai, o galbūt jie tik pastū-
mėjo į smegduobes pažvelgti neį-
prastu kampu ir pačiai susižavėti... 
Tačiau Ievos Kotrynos Ski filmas 
„Smegduobė“ užhipnotizuoja žiū-
rovą ir leidžia bent vizualiai keliauti 
nematytais keliais, atveriančiais ne-
regėtus ir, atrodo, nežemiškus takus. 
Kartu smegduobės tampa ne tik 
naujus kelius atveriančiais vartais, 
bet ir tarsi reaktyviais simboliais, 

išdygstančiais (ar prasmengančiais) 
kaip atsakas įvairiems reiškiniams. 

„Smegduobė“ sukuria netikėtai įtrau-
kiančią žiūrėjimo patirtį ir poreikį 
viltingai grožėtis nepatogiais poky-
čiais ir iš jų gimstančiais atradimais.

Nyderlanduose gimusio, bet Lie-
tuvoje kuriančio Maarteno Brijke-
rio garso instaliacija „I Hear You, 
You Hear Me“ („Aš girdžiu tave, tu 
girdi mane“) ne tik funkcionuoja 
kaip atskiras kūrinys, keliantis įvai-
rias asociacijas su išgirstais garsais, 
bet ir įsilieja į kitų eksponuojamų 
darbų patyrimo erdvę (tai supana-
šėja su karantino metu ištrintomis 
ribomis tarp laikų, erdvių ir jausmų, 
skirtų asmeniškumui ir viešai savi-
reprezentacijai). Kaip parodos ano-
tacijoje esantis trumpas tekstas apie 

kūrinį primena apie žmonių bendrą 
egzistenciją kartu bei egzistavimą, 
paremtą koegzistencija su kitais as-
menimis, taip pat ši garsinė instalia-
cija tarsi iš savo formos (garsas ‒ takus ir 
prasiskverbiantis į įvairiausius tar-
pelius) sufleruoja ir apie kuriamą 
jungtį tarp matomų ir kitų parodos 
eksponatų, kurių potyrį gal kiek 
veikia ir pati instaliacija.

Norint pamatyti Deivido Vy-
tauto Aukščiūno vaizdinę insta-
liaciją „tight grip, it makes me feel 
safe“ („tvirtas sukibimas, todėl jau-
čiuosi saugus“) reikia nuklysti iš ke-
lio, išeiti į lauką ir surasti slėptuvę. 
Bet šias menkas, palyginus su nu-
matytu „atlygiu“, pastangas paieš-
koms skirti verta. Tamsiame rūsyje 
pagaliau išvydus kūrinį, aplinka lyg 

liepia nusisukti ir nesiaiškinti pasako-
tojo švelniu balsu šnabždamų žodžių 
(o gal paslapčių?) ir rodomų vaizdi-
nių... Slėptuvę primenanti erdvė ‒ 
tarsi suskaldyta ar nusiaubta, už 
ekrano chaotiškai sumestos kėdės 
klaidina ir bando meluoti, jog per-
žiūra jau pasibaigusi: neva kas spėjo 
autoriaus mintis, suprato, pajuto ir 
galbūt kokiu portalu lyg nusikėlė 
į jo sukurtą erdvę, kurioje daiktų 
materija nereikalinga, ‒ todėl ir pa-
metė kėdes. Galiausiai išsklaidžius 
abejones, žvilgsnis apčiuopia geis-
mus, jausmus, ryšius, kurie ir patys 
dažnai būna priverstinai paslėpti po 
kokiu nors šydu ar migla, kadangi 
kelia grėsmę sustabarėjusioms, su-
stingusioms normoms ir „tiesoms“.

Bandžiau visai neatskleisti savo 
favoritų, nors iš teksto galbūt juos 
įmanoma suprasti. Tačiau labiausiai 
verta savo favoritus išsirinkti apsi-
lankius parodoje, kuri nėra stipriai 
nutolusi nuo centro. Kompozitorių 
namai užpildyti ne tik muzikinėmis 
pauzėmis, bet ir vizualiniais tarpais.

Paroda veikia iki spalio 31 d.
Kompozitorių namai 
(A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius) 
Ekspozicija veikia 
antradieniais‒šeštadieniais 14‒20 val.

Daumantas Kučas, „Dviese“. 2014 m. A. Jas iukev ičiūtės  nuos.

Deivido Vytauto Aukščiūno instaliacijos „tight grip, it makes me feel safe“ fragmentas
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Emilija Vanagaitė

Šiuolaikinio meno lauke galima pa-
stebėti, kaip madinga tapo naudoti 
psichikos sveikatą kaip prieigą prie 
žiūrovo. Kartais atrodo, jog šioks 
toks šių problemų romantizavimas, 
estetizavimas pakiša koją nuošir-
džiam pokalbiui apie jas, išeičių 
paieškoms. Šį rudenį vykstantis pir-
masis Lietuvoje psichikos sveikatos 
menų festivalis „Ryšiai“ patraukia 
savo siekiu kalbėti apie šias proble-
mas tiesiogiai, o ne naudoti jas kaip 
įrankį. Apie tai ir kitus aspektus 
kalbuosi su jo įkūrėja, organizatore 
Karolina Zakarauskaite.

Norisi pradėti nuo mane pa-
čią labiausiai intriguojančio 
aspekto – tavo kelio iki meno. 
Visgi studijavai neuromokslus. 
Įdomu, kas patraukė būtent 
meno link, kokios šių dviejų 
sričių sąveikos?

Menas jau seniai susipynęs su 
sveikata – pradedant nuo Šiaurės, 
Pietų Amerikos, Australijos čia-
buvių katarsiško sveikimo prak-
tikų per dainavimą, šokį, piešinius. 
Einant iki biopolitinio pasiprieši-
nimo AIDS pandemijos laikotarpiu, 
kai AIDS koalicija kartu su meno 
kolektyvais reikalavo nacionalinio 
matomumo ir politinių veiksmų, 
neatskiriamai susiejant meną, ak-
tyvizmą ir visuomenės sveikatą. 
Baigiant tarpsektorinėmis „Menų 
receptų“ programomis, numatyto-
mis Šiaurės šalių vyriausybių, kū-
rybiškos sveikatos magistro pro-
gramomis geriausiuose pasaulio 
universitetuose ar vieno iš pirmau-
jančių menų aukcionų „Christie’s“ 
partnerystės su Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO), kur parduodant 
šiuolaikinio meno kūrinius surink-
tos lėšos skiriamos psichikos svei-
katos gydymui ir prevencijai, įskai-
tant meno priemones.

Mano veikloje susitinka neuro-
mokslai, visuomenės sveikata ir 
menai, kaip gynimo, aktyvizmo, ži-
nių kūrimo forma. Studijuodama 
neuromokslus Škotijoje greta dir-
bau Edinburgo menų ir dizaino bi-
bliotekoje, ten prisidėjau prie vietos 
kolektyvų parodų rengimo, sava-
noriavau menų ir muzikos festiva-
liuose. Edinburgo universitete taip 
pat veikė neuromokslininkų ir me-
nininkų kolektyvas „Fusion“ – su 
dėstytojais, neuromokslų profeso-
riais bei skulptore sukūrėme daly-
vaujamąją instaliaciją apie penkis 
pojūčius. Daug įkvėpimo suteikė 
ir tokių akademikų, aktyvistų kaip 
Clive Parkinson tarpdisciplininiai 
darbai. Apskritai, menų ir sveikatos 
sektorių sandūra, poveikio tyrimai 
labai paplitę Jungtinėje Karalystėje. 
Mokantis tokioje aplinkoje vadina-
mosios „dvi kultūros“ – mokslas ir 

Menas kaip išpažinties forma
Pokalbis su psichikos sveikatos menų festivalio „Ryšiai“ įkūrėja Karolina Zakarauskaite

menas – mano pačios suvokime 
suartėjo. Po truputį supratau, kad 
mechaninis požiūris į kūną, gyvybę, 
į jos įvairumus, kuris sunkiai išven-
giamas laboratorijoje, nebuvo man 
tinkamas tyrimo kampas. Taigi 
turbūt tiesiausias atsakymas būtų, 
kad būtent neuromokslai, smegenų 
sudėtingumas ir mįslingumas pa-
traukė link menų. Neuromokslai 
dažnai tapę ir įkvėpimo šaltiniu 
mėgėjiškai poezijai.

Kadangi festivalyje vyko ir 
paroda (programa skelbiama 
feisbuko paskyroje), kaip, tavo 
požiūriu, pasisekė pirmoji 
kuratorystės patirtis ir kokiu 
būdu atrinkai kūrinius šiai 
parodai?

Taip, festivalį pradėjome grupine 
paroda. O, kad aš būčiau žinojus, ką 
tai reiškia! Dažnai pasiryžti lipti į 
kalną dar tiksliai nematydamas jo 
aukščio ir statumo. Nepaisant daug 
iššūkių – numatytų ir ne, manau, 
kad pirmoji kuruota paroda buvo 
tikrai sėkminga. Iš viso parodoje 
apsilankė apie pusę tūkstančio lan-
kytojų. Turint omenyje, kad tai yra 
visiškai naujas įvykis, dar negirdė-
tas ir nematytas užimtame rugsėjo 
menų kalendoriuje Vilniuje, labai 
džiaugiuosi. Esu labai dėkinga vi-
soms patikėjusioms, įsileidusioms, 
kitaip rėmusioms organizacijoms, 
asmenims ir negailėjusiems laiko 
draugams.

Tema „Ryšiai“ gimė iš kelių gijų. 
Visų pirma, psichikos sveikatos 
srityje žinoma, jog tvirti sociali-
niai ryšiai yra vienas iš svarbiau-
sių psichikos sveikatą stiprinančių 
veiksnių. Norėjosi pakalbėti apie tai 
pandemijos fone – ar ir kaip mes 
išlaikėme ryšius vieni su kitais ir sa-
vimi tuo keistu laiku, kai vienintelis 
būdas palaikyti ryšį buvo telefonų 
ir kompiuterių ekranai. Be to, anks-
tyvą pavasarį su judesio menininke 
Grėte Šmitaite inicijavome šokio ty-
rimą, kur drauge priėjome prie jo 
ašies – per judesį Grėtė tyrė ryšius 
namuose, ryšius tarp jauniausios ir 
vyriausios kartos. 

Taigi, dalis eksponuotų meni-
ninkų ir jų kūrybos kelio man ge-
rai pažįstami. Pavyzdžiui, su Ieva 
Keliauskaite-Mališauske tuo pačiu 
metu studijavome Škotijoje, ji teks-
tilę, aš – neuromokslus. Ieškojau 
jungčių tarp laboratorijos ir menų, 
o jos kūryboje pradėjo rastis išgy-
venamos depresijos, nerimo patir-
tys. Iš skirtingų kampų priartėjom 
prie to paties taško. Su fotografe 
Laima Stasiulionyte susipažinome 
dirbdamos „Saulė ir Jūra (Marina)“ 
Venecijoje. Tai menininkės, ku-
rioms kūryba tampa „išpažinties“ 
forma, būdu kalbėti apie savo ke-
lionę, priimti psichikos sveikatos 
būsenų kaitą. Jelenos Škulis kūryba 
gimsta iš santykio su bendruomene, 
socialinė įtrauktis yra ir kūrinio 

atsiradimo priežastis, ir pasekmė. 
Darbai, pristatyti parodoje, gimė iš 
menininkės įsitraukimo į asmenų, 
sveikstančių nuo priklausomybės, 
bendruomenę. Fotografės Agnės 
Papievytės projektą „Paleisti“ norė-
josi parodyti, nes jis sulaukė atgali-
nio ryšio, lyg atvėrė kažkokį poreikį, 
vietą dialogui visuomenėje. Mildos 
Januševičiūtės, Algirdo Jako darbus 
atradau parodose „Kiti kambariai“ 
ir „Savipalaikymo grupė“. Šie dar-
bai kalba apie paramos struktūras, 
alternatyvų rūpestį ir ryšį. 

Kaip apskritai gimė idėja psi-
chikos sveikatos menų festivalį 
įgyvendinti? Lietuviai visgi 
linkę šia tema garsiai nekal-
bėti, tai yra tabu. Įdomu, kokia 
pačios asmeninė paskata.

Tai labai asmeniška. Pati turiu 
traumuojančių patirčių, kurios 
susijusios su kūno „kitoniškumu“, 
įvairovėmis. Mano brolis turi 
Dauno sindromą, šeimoje, artimoje 
aplinkoje susidūriau su priklauso-
mybių, kitais psichikos sveikatos 
sunkumų klausimais, ir psichiatri-
nių ligoninių koridoriuose ne kartą 
lankiau artimuosius, draugus. Vi-
suomenėje egzistuojantis „ligoto“ ir 
sveiko kūnų dualumas, eiblizmas 
(angl. ableism – neįgaliųjų diskrimi-
nacija, – E. V.) paaštrino tas patirtis. 
Kai apie tai neįprasta šnekėti, šitos 
patirtys pasidaro labai sunkios ne-
šioti savyje, ir pačiam bandyti išnar-
plioti savo ryšį su jomis sudėtinga.

Škotijoje psichikos sveikatos 
menų festivalis ir panašios inici-
atyvos vyksta jau keliolika metų. 
Eidavau į tas parodas ir kukliai iš 
kampo žiūrėjau į atvirus žmonių 
pasakojimus, labai panašius į tuos, 
kuriuos aš viduj užsklendus. Per 
parodas, per filmus, performan-
sus susipažinau su panašiomis 
kitų istorijomis, supratau, kad aš 
ne viena, kad tokių patirčių būna. 
Ir menai kaip išeitis, kaip būdas 
suprasti ir priimti man tapo labai 
paveikia forma. Taigi, per keletą 
metų pažinti projektai, dirbtuvės, 
sutikti žmonės leido meną po tru-
putį patirti ir pažinti kaip tam tikrą 
palaikymo, aktyvizmo, bendros 
patirties, atsivėrimo ir išpažinties 
apie psichikos sveikatos būklių 
ir būsenų įvairovę būdą. Ir labai 
džiaugsiuosi, jei pavyks tokią pa-
tirtį sukurti nors vienam į „Ryšių“ 
renginius ateinančiam žmogui. 

Dėl padėties Lietuvoje, taip, vis 
dar įprasta apie tai nutylėti ar gir-
dėti kalbant specialistus. Greta to, 
randasi daug iniciatyvų iš apa-
čios, iš bendruomenių, kuriomis 
siekiama kurti platformą, saugią 
erdvę dalintis asmeninėmis patir-
timis, gauti ar suteikti emocinę pa-
galbą, rodyti kelią sveikatos priežiū-
ros srityje. Toks pavyzdys matomas 
sėkmingai besikuriančioje asociaci-
joje „Demencija Lietuvoje“. 

Kaip pirmam festivaliui – mas-
telis nemažas. Renginiai keliauja 
per ne vieną instituciją – nuo 
MO muziejaus iki NDG, aprė-
pia visas meno rūšis ir išraiš-
kas. Kokiais principais rėmeisi 
sudarydama, atrinkdama šią 
gana sodrią festivalio pro-
gramą? Ir ar nebuvo baisu 
iškart turėti tokį gana didelį 
užmojį?

Pagrindinis principas kuriant 
programą – pojūčių įvairovė. Kai 
kuriuos labiau paveikia žodis, kitus 
vaizdas, trečius garsas, ketvirtus ly-
tėjimas. Norėjosi eksperimentuoti, 
neapsiriboti tik paroda ar tik šokiu, 
tik filmais. Dėl to galiausiai matoma 
tokia daugybė formų. 

Festivalis rengiamas vadovau-
jantis ir remiant biopsichosocialinį 
(nuostata, kad psichikos sveikatą 
lemia biologiniai, psichologiniai 
ir socialiniai veiksniai), žmogaus 
teisėmis grįstą požiūrį į psichikos 
sveikatą. Kultūrinė programa ku-
riama remiantis moksliniais povei-
kio ir naudos sveikatai bei gerovei 
tyrimais. Tvirtai tikim ir skelbiam, 
kad psichikos sveikata netelpa į 
sveikatos priežiūros sistemą. Sie-
kiam kurti atvirą, prieinamą, sau-
gią erdvę. Skiriam ypatingą dėmesį 
festivalio turinio prieinamumui 
užtikrinti, barjerams mažinti. Di-
džioji dalis festivalio veiklų vyksta 
erdvėse su prieiga be laiptelių, tu-
rėjome autistiškų vaikų poreikiams 
pritaikytą spektaklį. Parodoj eks-
ponuojamus darbus buvo galima 
ne tik pamatyti, bet ir apie joje ro-
domus darbus išgirsti diskusijoje ar 
pačiam kurti ar išjudėti dirbtuvėse. 

Esu minėjusi, kad atrodo, jog visa 
tai jautėsi lyg jau tuoj užsivesiantis 
variklis, tereikėjo tik raktą pasukti. 
Su tokiu įstaigų, organizacijų, speci-
alistų tikėjimu ir įsitraukimu tas už-
mojis buvo nors ir labai didelis, kaip 
pirmiems metams, bet įveikiamas. 

Būtų įdomu, jeigu pasidalin-
tum ir savo kritišku žvilgs-
niu į tai, kaip apskritai 
mene psichikos sveikata yra 

reprezentuojama, ar kartais 
nepakiša kojos tai, kad kūryba 
tartum romantizuoja šias rim-
tas temas?

Psichikos sveikatos klausimai, 
sunkumai, sutrikimai ir diagnozės 
mene vaizduojamos labai įvairiai. 
Yra kūrinių, kuriuose tai tampa 
įkvėpimo šaltiniu, kur į tai žiūrima 
iš vertinimo perspektyvos. Diskusi-
jose tarp menininkų, kūrėjų taip pat 
išryškėja įvairūs požiūriai. 

Nacionalinėje dailės galerijoje 
organizuotoje konferencijoje vie-
šėjusi istorijų pasakotoja (angl. sto-
ryteller), kino režisierė Susan Flor-
ries autobiografiniame pasakojime 
pamini alinančią, sunkią psichozės 
patirtį, bet kalbą baigia žodžiais „tai 
buvo įkvepianti, užburianti, nuos-
tabi kelionė“. Su autore šnektelė-
jome apie tą slidžią ir mažą ribą – 
kaip kelerių savo gyvenimo metų 
nematyti tik juodomis spalvomis, 
kaip perteikti būsenos dualumą, ir 
kaip tuo pačiu metu per daug to 
neromantizuoti. 

Iš organizavimo, kuravimo pusės 
man atrodo svarbu, kad parinktas 
meno kūrinys neromantizuotų psi-
chikos sveikatos sunkumų. Norisi, 
kad kūrinyje būtų siūlomas kelias, 
įveikos, priėmimo momentas. Pa-
vyzdžiui, nors filmas „Akmenys 
mano kišenėse“ ir nepatogus, pa-
ties jo kūrimas, pokalbiai su arti-
maisiais menininkei tampa atspir-
ties, išeities tašku, būdu suprasti ir 
paaiškinti pačiai sau, kodėl ji šian-
dien jaučiasi taip, kaip jaučiasi.  

Siekiu, kad paskutinė ir svar-
biausia programoje transliuojama 
žinutė būtų tokia: nesvarbu, kaip 
sunku, kaip jautiesi šiandien, tu esi 
vertas pagarbos, rūpesčio ir ryšio, o 
aplink yra vilties, pagalbos, išeičių ir 
būdų padėti sau ir kitam. Na, o ar tai 
pavyks, jau priklauso ir nuo audito-
rijų nusiteikimo, ir nuo tęstinumo, 
kuraim tikrai esame nusiteikę. 

Festivalį finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba

Festivalis vyksta iki spalio 10 d.

Karolina Zakarauskaitė F. Rufin i  n uotr .
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Apkeliavęs per 40 tarptautinių 
festivalių įvairiuose žemynuose, 
pelnęs apdovanojimų ir publikos 
dėmesį, dokumentinis filmas „Šuo-
lis“ pasiekė ir Lietuvos kino teatrų 
ekranus. Režisierės Giedrės Žicky-
tės filmas pasakoja sovietų laivo 
radisto Simo Kudirkos istoriją. 
1970 m. jis peršoko į JAV pakrančių 
apsaugos laivą, prašydamas politi-
nio prieglobsčio, bet buvo grąžin-
tas atgal. Tai sukėlė didelį politinį 
rezonansą, visuomenės protestus. 
Su režisiere Žickyte kalbamės apie 
ilgai trukusį šio filmo kūrimo pro-
cesą bei kitus jos projektus.

Filmo „Šuolis“ įvykiai nutiko 
beveik prieš penkiasdešimt 
metų. Kuo Simo Kudirkos isto-
rija įdomi šiandien? Juk istori-
niai įvykiai paprastai prisime-
nami norint pakalbėti apie tai, 
kas aktualu dabar.

Kai kalbama apie kiną, nemėgstu 
žodžio aktualu. Man atrodo, kad 
kinas turi kalbėti apie amžinus 
dalykus, aktualijas paliekant TV 
laidoms. Ieškodama filmams tarp-
tautinio finansavimo susiduriu su 
tokia tarsi diskriminacija istorijų, 
kurių veiksmas vyksta praeityje, at-
žvilgiu. Bet man atrodo, kad savo 
filmais bandau pakeisti šį požiūrį. 
Jei istorija įvyko prieš penkiasde-
šimt metų, tai nereiškia, kad ji ne-
gali rezonuoti ir jaudinti šiandien. 
Net nuostabu, kaip atsikartoja isto-
rijos spiralė, ir filmas prabyla apie 
dabartį. Taip atsitiko ir su „Šuoliu“, 
ypač šių dienų migrantų krizės ir 
politinių žaidimų kontekste.

Simo istorija apskritai yra uni-
versali žmogaus laisvės, jos siekio, 
geresnio gyvenimo paieškų istorija. 
Net ir tas paprastas jo noras pama-
tyti palmes ar įsigyti magnetofoną 

„Grundig“ gali skambėti komiškai, 
bet tai irgi gyvenimas, natūralus 
laisvės siekis.

Kiekvienas filmas, nesvarbu apie 
ką pasakotų, turi kilti iš tavęs pačios. 
Šis filmas labai asmeniškas. Susita-
patinau su Simo istorija keliais as-
pektais. Visų pirma tai mūsų šalies 
okupacija, gyvenimas absurdiškoje 
sovietinėje realybėje, šeimos isto-
rija, nes vieni mano seneliai bėgo, 
kiti buvo ištremti. Todėl laisvės 
klausimas man labai artimas. Jis 
mane formavo. Esu perestroikos 
vaikas. Man buvo aštuoneri, kai 
prasidėjo pirmieji Sąjūdžio mitin-
gai, ir, rodos, nė vieno su tėvais ne-
praleidom. Man tada atrodė, kad 
gyvenimas toks ir yra – ėjimas į 
mitingus kaip į šventę. Ir tas sal-
dus žodis „laisvė“, regis, visam gy-
venimui įaugo į mane. Tik dabar 
pradedu suvokti, kad laisvės tema 
mano filmuose kartojasi.

Gal tie giliai įstrigę giedri vai-
kiški įspūdžiai ir lemia filmų 

Simo istorija yra unikali 
Giedrė Žickytė apie „Šuolį“

žaismingą, lengvą intonaciją, 
dar su nuotykių prieskoniu, 
nors kalbama ne apie tokius 
jau smagius dalykus? 

Kartais noriu rimtai padaryti, bet 
man vis tiek iki galo nepavyksta ir 
nepavyks. Iš to kyla antrasis mo-
mentas, kodėl man artima Simo 
istorija. Joje randu ir save – vaiką, 
todėl gerai suprantu jo norus. Pri-
simenu amerikietišką kramtomąją 
gumą, kurios skonis buvo visai ki-
toks nei sovietinio „Paršiuko Čiuko“, 
iš kurio negalima išpūsti burbulų. 
Atsimenu, kai pirmą kartą gavau 
skardinę „Fantos“, buvau gal septy-
nerių. Sužavėjo ne tik skonis, bet ir 
vaizdas. Skonis greit dingo, ir ką da-
ryt? Persipyliau į tą skardinę sovietinį 
limonadą, ir į kiemą – žiūrėkit, aš su 

„Fanta“! Žinoma, dabar juokiuosi 
iš savęs. Bet Simo siekyje pamatyti 
palmes ir nusipirkti „Grundig“ taip 
pat slypėjo laisvės troškimas. Ir ta 
Amerika atrodė tokia, kad jau ten 
tai gyvenimas – tos šviesos, bananai, 
kurių galėjai kiekvieną dieną nusi-
pirkti, o ne kaip čia stovėti ilgiau-
sioje eilėje...

Todėl man tiek daug visko telpa 
Simo istorijoje. Paprasto žmogaus 
likimas didžiųjų įvykių fone. Juk ir 
viena, ir kita didžioji valstybė juo 
pasinaudojo. Tai taip pat univer-
salu. Matome, kaip politikai žaidė 
savus žaidimus, bet kartu ir kiek 
paprastų žmonių absoliučiai ide-
alistiškai siekė išgelbėti Simą. Tai 
truko daug metų, reikalavo laiko, 
pastangų. Man tai taip gražu ir be 
galo aktualu. Ką tie žmonės padarė 
dėl Simo – stebuklas. Medijos suko 
Simo istoriją, kaip joms buvo nau-
dinga. Tik dėl žmonių neabejin-
gumo istorija apie incidentą laive 

iškilo į dienos šviesą ir JAV turėjo 
pripažinti savo klaidą. 

Nenorėjo gadinti žvejybinių 
derybų tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos...

Gal ir taip. O gal – tai irgi aktu-
alu – tiesiog patingėjo... Kaip sako 
amerikiečių laivo kapitonas: „Buvo 
popietė, po keturių penkiolika. Tai 
pats blogiausias laikas prašytis po-
litinio prieglobsčio.“ Visi skuba 
namo, stovi įstrigę kamščiuose... 
Apskritai buvo Padėkos dienos iš-
vakarės. Visi galvojo apie kalaku-
tus, savo šeimą, gimines, kaip ir kur 
švęs. Aišku, kad paprasčiau grąžinti 
bėglį namo nei spręsti tą situaciją. 
Tyrinėjau daug medžiagos. Viskas 
keliavo iš kabineto į kabinetą. Pa-
grindinis admirolas, kuris davė įsa-
kymą, tada sirgo, buvo namie. Jam 
paskambino, jis nelabai telefonu 
suprato, kas vyksta. Nesigilino. 
Nesigilinimas ir biurokratinė pai-
niava nulėmė Simo likimą. Kažkas 
iš vieno kabineto skambino, o ki-
tame nepakėlė ragelio, kažkokios 
žinios neperdavė laiku ir t.t. Kai po 
šio įvykio vyko tyrimas, buvo nu-
statyta, kas nepakėlė ragelio, kas ne-
perdavė raštelio, kas patingėjo, kas 
skubėjo namo, kas neįsigilino. Bet 
tai ne tik Simo, bet ir filmo istorija. 

Kurdama filmą daug laiko pra-
leidau archyvuose. Pavyzdžiui, 
kažkokiame Masačusetso laikraš-
tyje perskaičiau, kad tokiais ir to-
kiais metais Simas lankėsi viename 
miestelyje ir meras įteikė to mies-
telio raktą. Matau nuotraukoje prie 
straipsnio, kad Simą filmuoja tele-
vizija. Kaip filme „Fotopadidini-
mas“ ją išdidinu, žiūriu, koks tos 
televizijos pavadinimas, susisiekiu, 

ieškodama jos archyvuose to repor-
tažo. Skambinu ir atsiliepia kokia 
nors Ana: „Nieko neturim, seniai 
filmuota, kino juosta, skaitmeni-
nome tik svarbiausius įvykius...“ 
Tada po kelių dienų vėl skambinu 
ir ragelį pakelia nebe Ana, o Ma-
rija, dirbanti tą dieną. O ji mažiau 
tingi, geresnės nuotaikos, geriau 
išsimiegojusi. Atidžiau paieško ir 
randa reikalingą medžiagą archyve. 

Tokie dalykai gerai parodo žmo-
nių abejingumą, nenorėjimą gilin-
tis ir paprastą tingumą. Filme ma-
tome ir neabejingumą tų, kurie tiek 
daug dirbo dėl Simo, ir abejingumą 
tų, kurie sprendė jo likimą šuolio 
dieną. Jo bylą kaip šachmatų figū-
rėlę stumdė iš vieno kabineto į kitą. 

„Jis vis dar laive? Jis vis dar negrąžin-
tas?! Kodėl taip užsitęsė? Išmeskite 
kaip žuvį atgal į jūrą!“ – citatos iš 
vykusių pokalbių. Biurokratinė sis-
tema, žinoma, yra kiekvienoje ša-
lyje, ir ne visada priimami geriausi 
sprendimai dėl elementaraus ne-
susikalbėjimo. Ir dėl istorijos neži-
nojimo. Kai vyko tyrimas, išaiškėjo, 
kad davęs pagrindinį įsakymą žmo-
gus nelabai suprato, kas ta Sovietų 
Sąjunga, nieko nežinojo apie Balti-
jos šalių okupaciją ir sakė – jie juk 
ne barbarai, grąžinkite Simą atgal. 

Viena man reikšmingiausių 
filmo temų – žmonių ben-
drystė. Kas Simo istorijoje taip 
suvienijo žmones? Juk nega-
lėjo būti tik viena priežas-
tis. Politinių kalinių buvo ir 
daugiau.

Šiuo požiūriu Simo istorija uni-
kali. Tikrai, ji palietė daug širdžių 
įvairiais aspektais. Aišku, emigran-
tai iš Rytų Europos tapatinosi su 

Simu. Manau, tai susiję ir su tam tikra 
nesąmoninga kalte – aš pabėgau, o 
mano bendrapiliečiai ten kenčia... 
Kurdama filmą pažinau Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Ir nežinau ki-
tos tokios bendruomenės, kuriai 
tokia svarbi Lietuva, tauta, papro-
čiai, kaip visa tai išsaugoti. Simas 
ne tik lietuviams, bet ir kitų oku-
puotų šalių išeiviams suteikė ga-
limybę pagaliau pranešti apie jų 
šalies tragediją. Tada pirmą kartą 
Lietuvos vardas atsirado „New York 
Times“ pirmuosiuose puslapiuose. 
Simas jiems buvo ir proga pakalbėti 
apie Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
okupaciją. Pats to nežinodamas ir 
nesitikėdamas, savo šuoliu jis išju-
dino didelius visuomenės protestus. 
Prie jų prisijungė amerikiečiai, nes 
ir juos tai sujaudino. Juk didžioji 
dalis Amerikos gyventojų yra iš kur 
nors atvykę. Tai tarsi Amerikos pa-
žadas – ateikite, priimsime. Simo 
grąžinimas sukrėtė šalį, nes buvo 
paminti JAV principai. Todėl kilo 
didžiulis pasipriešinimas ir pasipik-
tinimas. Susijungė labai skirtingų 
žmonių užuojauta Simui. Ir, aišku, 
pats Simo veiksmas – šuolis, toks 
desperatiškas šuolis į laisvę – man 
atrodo, dar labiau sujaudino tuos 
tūkstančius žmonių. 

Kaip kilo sumanymas rekons-
truoti tą šuolį filme?

Kuriant filmą tokia mintis kilo 
labai natūraliai. Kai pradėjome 
dirbti, turėjau kryptį, bet doku-
mentiniame kine man didžioji 
proceso dalis yra pažinimas. Pa-
mažu pažįsti herojų, jo istoriją, būni 
kartu ir taip po truputį atsiranda 

Kadras iš filmo „Šuolis“

N u k elta į  1 1  p s l .
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supratimas, kaip kurti filmą. At-
eini be jokių nusistatymų. Turėjau 
nepaprastą istoriją, bet kaip ją pa-
pasakoti? Kai tik sutikau Simą, jis 
slaugė sunkiai sergančią žmoną. Su-
kosi savo name Pilviškiuose. Atsi-
menu, pirmą kartą išėjome su juo 
iki parduotuvės ir galėjome kažką 
nufilmuoti, tai jau atrodė labai daug. 
Nebuvo nė kalbos apie jokį važia-
vimą į Ameriką. Pažindama Simą, 
matydama jo artistišką prigimtį, gy-
vybingumą, temperamentą, supra-
tau, kad turime šią istoriją išgyventi. 
Ne papasakoti, o išgyventi. Radau, 
kad amerikiečių pakrančių apsau-
gos laivas „Vigilant“, į kurį peršoko 
Simas, vis dar plaukioja. Buvo aki-
vaizdu, kad žūtbūt turime ten pa-
tekti. Užsitikrinti galimybę ten fil-
muoti truko pusantrų metų.

Įvykius laive rekonstravote. 
O kaip kilo mintis gyvenimą 
lageryje papasakoti pieši-
niais? Ar filme matome Simo 
piešinius?

Taip, laivas pavyko, bet į Vladi-
miro kalėjimą Rusijoje tikrai nega-
lėjome patekti. Taigi susidūriau su 
iššūkiu, kaip rodyti lagerius, ku-
riuose kalėjo Simas. Yra tik kelios 
nuotraukėlės, ir viskas. Vilniuje 
KGB muziejuje vyko buvusių ka-
linių piešinių paroda. Nuvykome 
ten su Simu ir išgyvenome per tuos 
piešinius tai, kas tada vyko. Filme 
matome jau ne parodos piešinius, 
o paties Simo, kaip ir ką jis piešė. 

Kai pirmą kartą nepatekome į 
laivą, galvojau: Dieve, ką daryti... 
Tada Bostone, išsinuomotame bu-
tuke, kuriame gyvenome, paprašiau 
Simo piešti. Ir nufilmavome tai kaip 
atsarginę sceną, jei nepavyktų pa-
tekti į laivą. Ten Simas piešia tuos 
du laivus, kur ir kaip jis šoko, visą 
savo nuotykį.

Kaip Simas jautėsi vėl atsidū-
ręs tame laive, kaip sekėsi jį 
filmuoti?

Kaip dabar suprantu, buvau 
prisigalvojusi visokių papildomų 
nereikalingų dalykų. Pradiniame 
scenarijuje buvo minčių filmuoti 
vaidybinius epizodus, rodyti de-
tales, sukurti trilerio jausmą ir kt. 
Bet greit supratau, kad tai neveikia, 
neįdomu, dirbtina. Supratau, kad 
nieko nėra autentiškiau ir įdomiau 
už realybę. Realybė – pats geriau-
sias režisierius ir svarbiausia jai ne-
trukdyti. Kai pagaliau patekome į 

„Vigilant“ laivą, aišku, turėjau iš-
ankstines gaires, ką darysime. Juo 
labiau kad JAV pakrančių apsaugos 
tarnybai reikėjo pateikti labai kon-
kretų scenarijų: kur, kada, kas ir ku-
rioje laivo vietoje bus filmuojama. 
Bet kai jau artėjo vakaras, prasidėjo 
naktinė scena, Simui tiesiog viskas 
natūraliai pratrūko. Supratau – da-
bar svarbiausia nesikišti. Tiesiog tu-
rėjau stabdyti save, kad nesutrukdy-
čiau ir leisčiau jam viską išgyventi. 
Manau, tai jam buvo kaip terapija.

Dokumentiniame kine tikrai 
reikia daug kantrybės. Svarbiau-
sia išlaukti ir nesutrukdyti to, kas 

gali įvykti. Todėl filmus kuriu ilgai, 
vienu metu net kelis. Tokio pobū-
džio filmas kaip „Šuolis“ – neviena-
lytė medžiaga, kompleksinė istorija, 
reikia tiek daug pasakyti, tiek daug 
konteksto suvaldyti – yra nepapras-
tai sudėtingas.

Simo istorijoje tiek visko 
daug, ją galima rutulioti įvai-
riausiais aspektais. Kaip at-
sirinkote, ką būtent norite 
papasakoti?

Man buvo įdomus ne Simo asme-
ninis gyvenimas, o jis kaip simbolis 
ir tai, ką jo šuolis padarė visuome-
nei, kokio atgarsio sulaukė. Daug 
įdomių, net svarbių momentų ne-
pateko į filmą. Gaila, kad jį kuriant 
pritrūko medžiagos apie žmones, 
padėjusius Simo mamai patekti į 
JAV ambasadą, neradau nei ar-
chyvų, nei tiesioginių liudininkų. 
Tai buvo Sergejus Kovaliovas ir 
Andrejus Sacharovas, ir ypatingas 
epizodas su slaptais butais, degina-
mais rašteliais ir Kovaliovo areštu. 
Su montažo režisieriumi Danie-
liumi Kokanauskiu daug dirbome, 
visaip bandėme šitą sceną sumon-
tuoti, bet vis dėlto neradome spren-
dimo, nes apie tai papasakojo kiti 
žmonės, tiesiogiai nesusiję. Juo la-
biau kad būtų reikėję kurti atskirą 
kontekstą tarptautinei publikai, kas 
buvo tie aktyvistai, o tada jau pra-
sideda naujas filmas. Įdomi istorija 
ir apie kanadietį, buvusį oro pajėgų 
veteraną, kuris bandė užgrobti lėk-
tuvą ir reikalauti laisvės Simui, ir 
apie JAV jūreivius, kurie siuntė Si-
mui į lagerį apelsinus ir vilnones 
kojines. Nuostabūs dalykai, kurie 
tikrai, maniau, bus filme... Bet yra 
posakis „Kill your darlings“. Tai 
reiškia, kad dėl kūrinio vientisumo, 
dramaturgijos reikia paaukoti net 
įdomiausius epizodus. Metams bė-
gant man vis lengviau tai daryti, nes 
supratau, kad filmas yra vienas sa-
kinys. Ir į tą sakinį gali tilpti tik tam 
tikri žodžiai.

Mano atradimas po šio filmo – 
mažiau yra daugiau. Nenorėjau, kad 

filmas būtų lyg istorijos pamoka. 
Vis dėlto jis skirtas tarptautinei 
auditorijai, todėl reikėjo neprimi-
tyviai paaiškinti, kad žiūrovai tie-
siog suprastų, kada vyko veiksmas, 
kas ta Lietuva, kas ją okupavo ir t.t. 
Nežinau, kiek kartų permontavome, 
kiek daug tam skyrėme laiko. Prisi-
menu, mūsų amerikietis koprodiu-
seris ir įvairių šalių transliuotojai 
vis sakė: turi dar tą paaiškinti, dar 
tą... O aš matau, kad kuo daugiau 
aiškinu, tuo daugiau turiu aiškinti. 
Ir tada įvyko svarbus momentas – 
su montuotoju ėmėme ir išmetėme 
visus paaiškinimus. Tada mums 
sako: o dabar viskas aišku! Kuo 
mažiau aiškini, tuo suprantamiau.

O kokia tema svarbiausia da-
bar kuriant naują filmą apie 
Ireną Veisaitę?

Man gražiausia, kaip ji bendravo 
su žmonėmis, jos pagarba kitam. To 
iki šiol iš jos mokausi. Irenos isto-
rija labai sudėtinga. Bet vieną da-
lyką galiu pasakyti: filme bus švie-
sos, net humoro. Aš negaliu be šito, 
net kalbėdama apie tragiškus, skau-
džius dalykus. Ir pati Irena labai 
vertino šypseną, humoro jausmą. 
Negalime visą laiką būti rimti. No-
riu filme kuo daugiau išsaugoti jos 
žmogiškos šilumos, tikro gyvenimo.

Manau, kad šis filmas vėl vienaip 
ar kitaip susijęs su mūsų šalies is-
torija. Pradėjau filmuoti ne todėl, 
kad ji išgyveno Holokaustą. Irena 
man labai imponavo, įkvėpė kaip 
asmenybė, supratau, kad noriu ją 
užfiksuoti. Ir įvyko toks įdomus 
dalykas, kad per ją pati pradėjau 
atrasti lietuvišką Holokausto isto-
riją. Žinomą, kažką žinojau, užjau-
čiau, bet nebuvau įsigilinusi. O per 
Ireną, ypač po jos mirties, man ėmė 
dėliotis, kaip čia vyko Holokaustas, 
pradėjo vertis tokie dalykai... Dar 
labiau, kai sužinojau, kad Lietu-
voje didžiausias sunaikintų žydų 
procentas nei bet kurioje kitoje ša-
lyje, kur vyko Holokaustas. Ištiko 
šokas supratus, kad žydui buvo di-
desnė tikimybė išgyventi Aušvice 

nei Lietuvoje. Ir per Ireną tai tampa 
mano asmenine istorija. 

Mūsų projektas sulaukė daug pa-
laikymo, gavome net „Eurimages“ 
fondo paramą, nedažnai skiriamą 
dokumentiniam filmui. Netrukus 
jau pradėsime montuoti su Koka-
nauskiu, kurį laikau visų savo filmų 
bendraautoriumi. Bet tikrai žinau, 
kad šitas projektas bus sunkiau-
sias. Kai tik pradėjome, buvau pa-
sirinkusi stebimuoju būdu filmuoti 
Ireną, jokių interviu. Tada prasidėjo 
pandemija ir turėjome stabdyti nu-
matytus filmavimus. Turiu labai ne-
daug medžiagos, bet gal gerai... Trū-
kumas skatina kūrybiškumą. Tačiau 
tai tokia atsakomybė... Ir taip aukš-
tai iškelta kartelė, lyg neturėčiau tei-
sės suklysti. Su kiekvienu filmu esu 
lygiai tokia pat – nežinanti, klau-
sianti, klaidžiojanti, bandanti su-
prasti, atrasti. Aišku, patirties dau-
giau, žinai, kas veikia, kas ne, gali 
tiksliau formuluoti tam tikras už-
duotis. Bet nebūtinai viskas bus taip, 
kaip sugalvojai.

Vienu metu filmuojate kelis 
filmus.

Taip, yra dar du projektai. Vie-
nas filmuojamas Peterburge. Tai 
bus pirmas filmas, kurio idėją su-
galvojau ne pati. Ją pasiūlė pran-
cūzų prodiuserė Christine le Goff. 
Pamačiusi mano „Meistrą ir Ta-
tjaną“ ji mane pakvietė kurti „Mašą“. 
Tai nepaprasta istorija. Maša Iva-
šincova buvo niekam nežinoma 
gatvės fotografė, kuri 7–9-ajame 
dešimtmetyje Peterburgo gatvėse 
fiksavo gyvenimą, nespausdino jo-
kių nuotraukų, tik kruopščiai dėjo 
negatyvus į dėžes. Po jos mirties 
artimieji rado tą lobį – trisdešimt 
tūkstančių fotografijų negatyvų 
archyvą ir Mašos dienoraščius. Tai 
vieno miesto, vienos moters istorija. 
Per ją bandau pažinti Peterburgą, 
tą laikotarpį, tuos žmones, vadina-
mąją šestidesiatnikų kartą. Taip su-
siklostė, kad dabar gyvenu Rusijoje, 
ir nors tas projektas prasidėjo dar 
nežinant, kad gyvenimas mane ten 

Atkelta iš  10  psl .
nublokš, tai atrodo simboliška. Bet 
filmas dar ankstyvos stadijos.

Kitas filmas – „Antano prisikė-
limas“, pagaliau pasakojimas, ku-
ris rutuliojasi šiais laikais... Antanas, 
galima sakyti, pats pasibeldė į mano 
duris Maskvoje su nerealia istorija. 
Ir nors buvau užsiėmusi, tiesiog 
turėjau paimti kamerą ir filmuoti 
herojų dabar, jo transformaciją. Tai 
stebimoji dokumentika. Ir man la-
bai patinka, tiesiog kaifuoju. Nėra 
jokių interviu, archyvų ar dar ko... 
Yra herojus, su kuriuo būni, bandai 
jį pažinti, galvoji, kaip jį stebėti. 
Tikras čechoviškas scenarijus. Tik 
kad čia pats gyvenimas jį rašo. 

Kaip renkatės savo filmų hero-
jus? Jie ne tik įdomios asmeny-
bės, bet ir tam tikro laiko, isto-
rijos simboliai.

Tik dabar supratau, kad mano 
filmų herojai – vyresnio amžiaus 
žmonės! Nežinau, kodėl nefilmuoju 
savo kartos. Jei nebūčiau režisierė, 
matyt, būčiau archeologė. Galiu il-
gai kapstytis archyvuose, tai taip 
įdomu. Ten prarandu laiko nuo-
voką. Nežinau kodėl, bet man labai 
patinka gyventi toje praeityje. Atsi-
traukus, per atstumą į ją pasižiūrėti 
lyg į kokį filmą, visai kitu žvilgsniu.

Tai, ką jaučiu tyrinėdama archy-
vus, geriausiai atskleidžia filmo 

„Meistras ir Tatjana“ herojaus fo-
tografo Vito Luckaus mintys: „Ge-
rai įsigilinęs į senovinę fotografiją 
aš matau žmogų kaip tokį, žmogų, 
nepasikeitusį per tuos laikmečius, 
bent jau per tuos laikmečius, kol 
egzistuoja fotografija. Aš matau 
senovinėse fotografijose save, savo 
draugus, tas pačias aistras, meilę, 
neapykantą... Žiūrint į senovinės 
fotografijos archyvus, man žmoni-
jos santykių painiava atrodo bega-
linė istorija.“ 

Kalbėjosi 
Neringa Kažukauskaitė

Kadras iš filmo „Šuolis“
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Vitalij Binevič

„Aš čia atėjau kramtyti gumos ir 
spardyti subinių... ir man jau pa-
sibaigė guma“, – įžengęs į banką 
sako pagrindinis filmo „Jie gyvi“ 
(„They Live“, 1988) herojus Nada. 
Filme, kurį filosofas Slavojus Ži-
žekas pavadino užmirštu kairiojo 
Holivudo šedevru, pasakojama 
apie slapta tikrovę užvaldžiusius 
ateivius, kurių tikrąją formą įma-
noma pamatyti tik per specialius 
tamsintus akinius. Be abejo, toks 
banalus naratyvas kūriniui slapta 
padeda perteikti kapitalizmo ir 
vartotojiškumo kritiką.

Šios kultinės scenos inversija pas-
tebima ir filme „Laisvasis Gajus“ 
(„Free Guy“, JAV, Kanada, 2021). 
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
čia pasakojama apie kompiuterinio 
žaidimo pasaulyje meilę atradusį 
NPC (angl. Non-player character), 
viskas yra gerokai sudėtingiau. Pa-
grindinis veikėjas Gajus neatsitik-
tinai dirba banke, į kurį kas keletą 
minučių įsiveržia plėšikai, lyg Nada 
iš ką tik minėtos „Jie gyvi“ scenos 
pasako kokią nors ironišką frazę ir 
pradeda šaudyti. Visi nusikaltėliai, 
beje, taip pat pasidabinę akiniais. 
Per vieną iš apiplėšimų Gajus su-
laužo griežtą algoritmą ir netyčia 
nužudo plėšiką, taip perimda-
mas ir jam priklausančius akinius. 

Užsidėjęs juos pagrindinis veikė-
jas supranta, kad viskas yra ne taip, 
kaip atrodo. Ši intertekstuali nuo-
roda, kurią dar labiau sustiprina 
Gajaus juodaodis draugas Budis 
(filme „Jie gyvi“ antras svarbiausias 
veikėjas taip pat yra juodaodis), lei-
džia įtarti, kad „Laisvasis Gajus“ – 
sudėtingas kūrinys ir jame bus ana-
lizuojami nūdienos (hiper)tikrovę 
apsėdę simuliakrai. 

Tokią nuojautą sustiprina ir kom-
piuterinių žaidimų veikimo prin-
cipas. Savo įtakingame veikale 

„Naujųjų medijų kalba“ Levas Ma-
novichius parodė, kuo skiriasi se-
noji, griežtu algoritmu besiremianti, 
kontroliuojamus naratyvus kurianti 
analoginė ir naujoji, skaitmeninė, 
binarinė, archyvus produkuojanti 
medija. Pasak Manovichiaus, nū-
dienos kompiuteriniai žaidimai 
veikia lyg Dzigos Vertovo filmas 

„Žmogus su kino kamera“, ku-
riame nėra vieno griežto naratyvo 
ar aiškios reikšmės. Pats žiūrovas, 
išsirinkdamas tam tikras archyvo 
dalis, kuria savo unikalią patirtį ir 
prasmę. Būtent ši logika akivaiz-
džiai pastebima visuose „atvirojo 
pasaulio“ (open world) kompiute-
riniuose žaidimuose, kuriuose žai-
dėjas pats sprendžia, ką ir kada tu-
rėtų daryti. Šis naujosios medijos 
veikimas tiesiogiai apmąstomas 
ir filme „Laisvasis Gajus“ – viena 
svarbiausių pagrindinio veikėjo 

savybių yra jo nenoras elgtis pagal 
griežtus algoritmus ar kitų žaidėjų 
įpročius, todėl atsisakydamas žu-
dyti jis tampa išskirtinis.

Tačiau žiūrint šį filmą nuolat 
jaučiama įtampa tarp noro pasa-
kyti kažką daugiau, kas žiūrovą 
išmuštų iš vėžių ar priverstų susi-
mąstyti, ir poreikio tiesiog sukurti 
gerą pramoginį produktą. Kūrė-
jams nepavyksta gerai įgyvendinti 
nė vienos iš šių užduočių. Čia, kaip 
ir turėtų būti kompiuterinius žaidi-
mus nagrinėjančiame filme, paste-
bimos nuorodos į konkrečius kūri-
nius. Pavyzdžiui, pagrindinė filmo 
veiksmo vieta akivaizdžiai primena 
sėkmingiausio kada nors sukurto 
žaidimo „GTA 5“ keliems žaidė-
jams skirtą lokaciją (multiplayer), 
kurioje kas sekundę kas nors vyksta: 
gatvėje skraido kulkos, sproginėja 
mašinos ir miršta žmonės. Tačiau 
šis savitikslis citavimas toks blan-
kus, kad nekelia jokio susižavėjimo. 
Situaciją gelbsti tik pačios citatos 
kultūrinė reikšmė – vienintelėje 
įdomioje filmo scenoje girdime 

„Žvaigždžių karų“ muziką. 
Nagrinėjant intertekstualių nuo-

rodų veikimą naudinga prisiminti 
kompiuterinių žaidimų estetiką 
naudojantį filmą „Oazė: žaidimas 
prasideda“ („Ready Player One“, 
2018). Lygiai kaip „Laisvajame Ga-
juje“, čia citatos ir nuorodos taip pat 
visiškai savitikslės ir neturinčios 

jokios naratyvinės reikšmės. Tačiau 
nuorodų tiek daug, kad jas fiksuoti 
tampa savotišku žaidimu, skatinan-
čiu pastebėti kuo daugiau detalių ir 
taip patirti atpažinimo malonumą, 
pagal kurį veikia žanrinis kinas. Bū-
tent šio malonumo taip smarkiai 
trūksta „Laisvajam Gajui“. 

Panašiai esti ir su visomis „gi-
lesnėmis“ filmo idėjomis – jos pa-
minėtos tik prabėgom, naudojant 
nereikalingą postironiją, kai tampa 
visiškai neaišku, ar kūrėjai savo 
filmą vertina rimtai, ar ironiškai. 
Pavyzdžiui, pasakojimo atomazgoje 
pagrindinio veikėjo draugas Budis 
pasako, kad visą gyvenimą jautėsi 
lyg nesavas, tarsi niekada iš tiesų ir 
negyveno, tačiau net ši iliuzija jam 
vis tiek yra svarbi. Ir štai, atrodytų, 
autoriai užčiuopia vieną svarbiau-
sių moderniosios filosofijos idėjų, 

Banalumo algoritmai
Nauji filmai– „Laisvasis Gajus“

leidžiančių samprotauti, kad net ir 
iliuzinės patirties apmąstymas sa-
vaime yra prasmingas. Tačiau per 
visą filmą šiai ar panašioms idėjoms 
skiriama tik keletas sakinių. Taip 
kiekviena įdomesnė mintis, nuo-
roda ar citata be priežasties įme-
tama tik tam, kad tiesiog būtų.

Ar visa tai reiškia, kad filmas 
yra prastas? Sprendžiant iš ne-
blogų įvertinimų platformose 

„IMDb“ (rašant filmas buvo verti-
namas 7,4) ir „Rotten Tomatoes“ (80 
proc.), daugeliui žiūrovų jis patiko. 
O ir mano aplinkoje apie jį dauge-
lis atsiliepia teigiamai. Tačiau šis 
filmas neskirtas žmonėms, į kom-
piuterinius žaidimus žiūrintiems 
rimtai, nes jie visa tai jau bus matę 
arba žaidę. 

Santa Lingevičiūtė

Neretai nutinka taip, jog žiūrint jau-
nosios kartos filmus, kad ir trum-
pametražius, galima sutrikti ir išvis 
nieko nesuprasti, mat sukišama la-
bai daug (kad ir gražių) idėjų, bet 
galutinis rezultatas atrodo išsikvė-
pęs. Tokiu atveju kino kritikams 
belieka skaldyti malkas.

Vienu tokių tapo Vilniaus do-
kumentinių filmų festivalio atida-
rymo filmas „Auksinis flakonas“ 

Apie auksinį nevermore
Lietuvių premjeros Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje

(rež. Jurgis Matulevičius, Paulius 
Aničas). Nors aprašymas gana in-
formatyvus ir net viliojantis, filme 
režisieriaus intencijų apčiuopti, 
deja, nepavyko. Viltys, kad bus įma-
noma pamatyti socialinę dokumen-
tiką, kuri, pripažinkime, pas mus 
retas reiškinys, išgaravo. Šis dar-
bas veikiau primena ne itin grabią 
stebimąją dokumentiką, labai greit 
privedančią prie filmo dalyvių eg-
zotizavimo. Pasak Matulevičiaus, 
visi keturi skurdaus buto gyvento-
jai buvo filmuojami trejus metus, o 

galutinė idėja – sukurti iliuziją, kad 
fiksuojama viena jų įprastų dienų. 
Graži režisieriaus mintis, kad no-
rėta užfiksuoti toje erdvėje sustin-
gusį laiką, tačiau turbūt kalčiausias 
montažas, mat taip lietuvių mėgs-
tami ilgi kadrai sumontuoti gana 
padrikai, nekuriamas nuoseklus na-
ratyvas, o filmo dalyvių net nesinori 
vadinti personažais ar herojais, nes 
jie neišrutulioti... Taigi taip gražiai 
aprašytą prozišką skurstančiųjų rea-
lybę geriausiu atveju būtų galima 
pavadinti forsuota pseudopoetine 
dokumentika. Norint pamatyti in-
dividus, „nutolusius nuo mūsų var-
totojiško pasaulio“, nebūtina leis-
tis į patį dugną – tokių aplink mus 
pilna, net ir uždarų rusakalbių ar 
lenkų bendruomenių, kurias į ge-
tus netrukus suvarys lietuviškasis 
pseudopatriotizmas.

Jurgiui Matulevičiui savo šviesių 
užmačių ir minčių realizuoti kino 
kalba nepavyko, užtai Gerdai Pa-
liušytei – atvirkščiai. Jos dokumen-
tinis filmas „Nevermore“ taip pat 
parodytas VDFF programoje. Nors 
ir šiai kūrėjai artikuliuoti mintis 

žodžiais lengviau nei vaizdais. Taip, 
kino menas reikalauja didelio pre-
ciziškumo. Tačiau režisierė bent jau 
aiškiai susiformulavo du atspirties 
taškus: Edgaro Allano Poe namus 
Baltimorėje ir gotikinio kūrinio 
formą. Ypač gerai padirbėjo filmo 
operatorius Vytautas Katkus, rankine 
kamera kurdamas naktinę ekspresio-
nistinę atmosferą: iškraipyti pastatų 
ir žmonių rakursai, baugios tamsios 
gatvės, fantasmagoriški šešėliai. 

Filmo ašimi tampa Poe namas, o 
nuo jo Paliušytė kaip voratinklį au-
džia filmo naratyvą. Kalbinami Poe 
namų-muziejaus darbuotojai, pra-
eiviai. Akivaizdu, kad klausimais jie 
nebombarduojami, jų mintys ne-
forsuojamos. Taip po truputį dėlio-
jamas Baltimorės bendruomenės 
portretas: įvairialypis, tačiau kartu 

vis dar segregacinis, mat nė vie-
name kadre faktiškai ir neišvystame 
mišrios bendruomenės (išskyrus 
Poe literatūros vakarą): baltaodžiai 
sau, afroamerikiečiai – sau. 

Nors žmonių pasakojimai ir so-
cialinė Baltimorės realybė kuria 
tam tikrą santykį tarp praeities ir 
dabarties, kurios ore vis dar tvyro 
rasizmo pelėsis, kai kurie epizo-
dai ar temos filme vis dėlto egzis-
tuoja kaip tolimi taškai, kuriuos 
bandoma jau labai pritemptai su-
sieti. Visiškai iš konteksto iškrinta 
Michaelą Jacksoną mėgdžiojančio 
šokėjo epizodai, griaunantys filmo 
vientisumą. Kartais geriau apsi-
riboti mažiau idėjų, juk sąmonės 
srautas gali nuvesti į akligatvį. Ta-
čiau bandymas kurti meninę socia-
linę dokumentiką sveikintinas.„Auksinis flakonas“

„Nevermore“

„Laisvasis Gajus“
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Bjaurūs, pikti, meluojantys
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Kai televizoriaus ekrane matau 
politikų ir politikių, ministrų ir 
ministrių veidus, kai klausausi jų 
negyvos, plastmasinės kalbos, jų 
primityvių argumentų, apima be-
jėgiškumo jausmas ir neviltis. Jei 
prieš trisdešimt metų kas būtų pa-
sakęs, kad lietuviai nuoširdžiai pa-
mils komunistę aukštosios partinės 
mokyklos dėstytoją, būčiau pasu-
kiojęs prie smilkinio pirštą. Dabar 
taip pat nuoširdžiai mylimi nacio-
nalistai, homofobai ar tiesiog apgai-
lėtini fašistėliai. Jie net renkami į 
Seimą. Vis dažniau pagalvoju, kad 
ateitis gali pateikti ir daugiau pana-
šių staigmenų, todėl atsargiai ver-
tinu viską, kas žadina viltis. 

Dokumentinio filmo „Bran-
gūs ateities vaikai“ („LRT Plius“, 
14 d. 21.33) kūrėjo Franzo Böhmo 
teiginys, esą tai „filmas apie atei-
nančią kartą, sukurtas ateinančios 
kartos“ verčia įsižiūrėti į bandan-
čiuosius keisti pasaulį. Režisierius 
pasirinko tris savo kartos herojes – 
tris aktyvistes, veikiančias skirtin-
guose žemynuose. Rayen dalyvauja 
antivyriausybiniuose protestuose 
Čilėje, jos tėvą sumušė policinin-
kai. Pepper kovoja už Honkongo 
nepriklausomybę, jos draugai sėdi 
kalėjime. Hilda yra protestuojančio 
prieš klimato kaitą jaunimo lyderė 

Ugandoje. Jos šeima visko neteko, 
kai šalį ištiko ekstremali sausra. 
Böhmas jų anaiptol neidealizuoja – 
rodo sunkią, dažnai pavojingą savo 
herojų kasdienę veiklą, klausosi to, 
ką jos nori pasakyti, stebi protestus 
jų akimis. Rayen, Pepper ir Hilda 
kovoja, nes neturi kitos išeities. Iš-
eiti į gatves jas privertė ne abstrakti 
idėja, o tikrovė, su kuria susiduria 
jų karta. Aktyvizmas reikalauja ir 
aukų – filmo herojės nebeturi laiko 
asmeniniams ryšiams, negali daž-
nai matytis su šeima ar draugais, 
kuriuos nori apsaugoti nuo galimų 
pavojų. „Brangūs ateities vaikai“ – 
šiųmečio „Nepatogaus kino“ atida-
rymo filmas, ir tai, kad rengėjai nori 
juo pasidalyti su televizijos žiūro-
vais, netikėta, bet gražu.

Kito dokumentinio filmo „Gene-
tiškai ne taip“, kurį rodo curren-
time.tv (9 d. 22.20), autorius Ilša-
tas Sajetovas yra politikos mokslų 
daktaras ir Maskvos kino mokyklos 
režisūros studentas. Jo filmo hero-
jus Kazanės choreografas Nurbekas 
Batulla rengia spektaklius ir akcijas, 
skirtus totorių kalbai išsaugoti. Jo 
darbai gali šokiruoti, jie nepriim-
tini konservatyviems žiūrovams 
ir itin nepatinka valdžiai, kuri pe-
riodiškai bando „auklėti“ jaunąjį 
nonkonformistą. 

„Kuo tikime?“ – šis filmo „Val-
džia“ (TV1, 10 d. 23.10) pagrindi-
nio veikėjo, būsimo JAV vicepre-
zidento Dicko Cheney (Christian 
Bale), klausimas viršininkui Donal-
dui Rumsfeldui (Steve Carell) suke-
lia juoką. Tai bene simboliškiausias 
Adamo McKay’aus filmo momentas. 
„Valdžioje“ McKay’us rodo morali-
nio nugarkaulio neturinčių politikų 
pasaulį. Pasakodamas apie vieno 
įtakingiausių JAV politikų Cheney 
karjerą, jis rodo negatyvias permai-
nas, kurios pastaraisiais dešimtme-
čiais įvyko tarp Amerikos valdan-
čiųjų. Be jų, ko gero, ir Donaldas 
Trumpas nebūtų tapęs prezidentu. 
Deja, tos permainos jau vyksta visur 
ir net pas mus. Režisierius neslepia 
antipatijos personažui, reprezen-
tuojančiam viską, kas šių dienų po-
litikoje bjauriausia. Tai populizmo, 
autoritariniai polinkiai, „alternaty-
vių faktų“ pomėgis ir jokių pažiūrų 
neturėjimas. Patriotiškai konserva-
tyvios frazės „Valdžios“ personažui 
yra tik kabliukas, skirtas naiviems 
rinkėjams. Už jo valdžios sprendi-
mus sumokės paprasti žmonės, o 
politikai liks nebaudžiami.

„Valdžia“ – intelektualus filmas, jo 
humoras piktas, kino kalba originali: 
McKay’us žaidžia montažu, įveda 
istorijos pasakotoją – darbininkų 

atstovą, kuris žiūrėdamas į ka-
merą aiškina žiūrovams apie Che-
ney gyvenimo labirintus ir jo sosto 
žaidimų užkulisius.

Tačiau tikrovė dažnai pranoksta 
kūrėjų fantaziją. Štai rugsėjo pabai-
goje per spaudos konferenciją apie 
situaciją pasienyje Lenkijos minis-
trai bandė aiškinti, esą „svetimšalis 
prievartauja karvę“, ir parodė kadrą 
iš prieš porą metų internete pasiro-
džiusio pornografinio filmo. 

Žurnalistai juokavo, kad tai 
buvo net ne karvė, o valdžios atsto-
vai išsisuko nuo jų klausimų. Mūsų 
politikai (bent jau konservatoriai), 
matyt, pornografijos internete ne-
žiūri, bet jų kalbos apie migran-
tus dažnai skamba kaip valdžios 
pornografija.  

Michelio Leclerco filmo „Žmo-
nių vardai“ („LRT Plius“, šįvakar, 
8 d. 21.30) herojė Baja (Sara Fo-
restier) savaip įsivaizduoja politinį 

angažuotumą. Ji naudoja seksą su 
politiniais oponentais kaip būdą pa-
lenkti juos į savo pusę. Nors tai ir 
žadina dešiniųjų pasidygėjimą, pa-
sirodo, yra naudinga siekiant kurti 
sėkmingas parlamentinių frakcijų 
sąjungas. O Baja dažniausiai pasie-
kia gerų rezultatų. 

Situacija komplikuosis tada, kai 
Baja susipažins su keturiasdešim-
tmečiu Arturu (visada puikus Ja-
cques’as Gamblinas), kiekviename 
žingsnyje vengiančiu priimti kokį 
nors sprendimą. Bajai Arturas – 
kietakaktis fašistas, bet įvykių eiga 
parodys, kad ji labai klydo. Žinoma, 
herojės aktyvizmas – taip pat būdas 
užsiimti veiksminga politika, nors 
abejoju, ar pas mus tai būtų realu. 
Juk užtenka pasižiūrėti į Seimo 
narius...

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Agnieszka Holland apie ne-
paprastąją padėtį ir situaciją 
pasienyje

Prie Lietuvos ir Lenkijos sienos 
tęsiasi pabėgėlių drama, kuri, be 
abejo, sulauks – gal ir ne Lietuvoje – 
jai skirtų filmų. Apie ją Gdynėje, 
atsiimdama Lenkijos vaidybinių 
filmų festivalio „Platininius liūtus“ 
už viso gyvenimo kūrybą, pasi-
sakė Agnieszka Holland: „Mano 
filmai kalbėjo apie panieką ir ne-
apykantą, apie žmones dalijan-
čius režimus, apie politikus, kurie 
žaidžia baime ir manipuliuoja vi-
suomenės nuomone, apie korum-
puotą žiniasklaidą. Suvokiau, kad 
tas laikas ne praėjo, bet užmigo ir 
gali pabusti, jei nebūsime budrūs. 
Deja, tai vyksta. Holokausto ir 
gulagų skiepas nebeveikia. Da-
bar man sunku džiaugtis mūsų 
švente, kai lygiai tas pats, ką ro-
džiau savo filmuose, vyksta neto-
liese, prie mūsų sienos, kur žmo-
nės miršta miške tik todėl, kad 
yra „kiti“. Tai vyksta su mūsų lei-
dimu. Jokia demokratinė valstybė 
negali leisti, kad beginkliai ir ne-
kalti žmonės mirtų prie jos sienų. 
Mirtų tylėdami, kaip mano filmų 
herojai. Nesutinku, kad pasienio 
tarnyba vaidintų Berlyno sienos 
apsaugininkus, o vietiniai žmonės – 
skundikus: jie turi skambinti po-
licijai, prieš paduodami alkstan-
tiems duonos riekę. Nepaprastoji 
padėtis buvo įvesta, kad neliktų 

įkalčių. Turiu vilties, kad žmogiš-
kumas liks mums svarbiausias.“

Prisimenant Melviną Van            
Peeblesą (1932–2021)

Rugsėjo 21 d., sulaukęs 89-erių, 
mirė afroamerikiečių kino krikšta-
tėviu ir Amerikos nepriklausomo 
kino pradininku vadinamas Melvi-
nas Van Peeblesas, kurio kūryba pa-
dėjo įžiebti 8-ojo dešimtmečio pra-
džios blaxploitation bangą ir dar ilgai 
darė įtaką kino kūrėjams. Van Pee-
blesas rašė knygas, statė spektaklius, 
kūrė muziką, tačiau labiausiai yra 
žinomas dėl savo trečiojo vaidybi-
nio filmo „Saldi niekšo Svytbeko 
daina“ („Sweet Sweetback’s Baa-
dasssss Song“, 1971), kuris tik pasi-
rodęs sulaukė nevienareikšmių ver-
tinimų, sukėlė aštrias diskusijas ir 
tapo nacionaliniu hitu. Filmas buvo 
skirtas „visiems juodaodžiams bro-
liams ir seserims, kuriems jau įgriso 
Žmogus“ (taip vadinti baltaodžiai). 
Van Peeblesas ne tik parašė filmo 
scenarijų, režisavo, sukūrė muziką ir 
pagrindinį vaidmenį, bet ir pats su-
rinko pinigų filmo gamybai. „Saldi 
niekšo Svytbeko daina“ parodė, kad 
juodaodis režisierius gali perteikti 
labai asmenišką viziją plačiai audi-
torijai. Nuožmiai nepriklausomo 
Van Peebleso palikimas matomas 
kai kuriuose ryškiausiuose pasta-
rojo pusės amžiaus afroamerikiečių 
filmuose – nuo Spike’o Lee „Jai šito 
verkiant reikia“ (1986) iki Barry Jen-
kinso „Mėnesienos“ (2016).

Melvinas Peeblesas gimė 1932 m. 
rugpjūčio 21 d. Čikagoje, vėliau 

savo pavardę papildė „Van“. Baigęs 
anglų literatūros studijas užsirašė 
į JAV karines oro pajėgas ir trejus 
metus tarnavo šturmanu. Po tarny-
bos kariuomenėje persikėlė į Mek-
siką ir dirbo portretų tapytoju, vė-
liau persikėlė į San Fransiską, kur 
pradėjo rašyti apsakymus ir kurti 
trumpametražius filmus. Netru-
kus Van Peeblesas išvyko į Holi-
vudą, tačiau jam buvo pasiūlytas 
tik studijos lifto operatoriaus dar-
bas. Nusivylęs jis persikėlė į Olan-
diją, ten baigė astronomijos kursus 
ir kartu studijavo Olandijos nacio-
naliniame teatre. Galiausiai metė 
studijas ir persikėlė į Paryžių. Čia 
prie teatrų dainavo už auką, rašė į 
žurnalus straipsnius apie nusikal-
timus ir padėjo redaguoti humoro 
žurnalą. Jis greitai išmoko prancūzų 
kalbą ir parašė keletą romanų. Pa-
gal vieną jų sukūrė vaidybinį filmą 

„Leidimas“ (žinomas dviem pava-
dinimais: „La permission“ ir „The 
Story of a Three-Day Pass“, 1968), 
pasakojantį apie afroamerikiečio 
kareivio ir prancūzės romaną. Fil-
mas 1967 m. San Fransisko kino 
festivalyje pelnė kritikų apdova-
nojimą ir Van Peeblesas atkreipė 
Holivudo dėmesį. Jį prisivilioja „Co-
lumbia Pictures“, ir režisierius sukuria 
vienintelį savo filmografijoje studijinį 
filmą „Arbūzų žmogus“ („Waterme-
lon Man“, 1970). Šioje satyroje komi-
kas Godfrey Cambridge’as vaidina 
baltaodį rasistą, kuris vieną diena 
atsibunda juodaodžiu. „Columbia 
Pictures“ norėjo, kad Van Peeble-
sas nufilmuotų alternatyvias filmo 

pabaigas – vieną, kurioje pagrindinis 
veikėjas taptų juodaodžiu kovotoju, 
ir kitą, kurioje jis sužinotų, kad visa 
tai tebuvo sapnas. Van Peeblesas sakė 

„pamiršęs“ nufilmuoti antrąją pabaigą.
Van Peeblesas mirė likus kelioms 

dienoms iki Niujorko kino festiva-
lio, kuriame paminėtas filmo „Saldi 
niekšo Svytbeko daina“ penkiasde-
šimtmetis. „Criterion Collection“ 
neseniai išleido rinkinį „ Melvin Van 
Peebles: Essential Films“. Kitais me-
tais Brodvėjuje taip pat planuojama 
atgaivinti jo pjesę „Ain’t Supposed to 
Die a Natural Death“, kurios prodiu-
seris – sūnus Mario Van Peeblesas.

„Apple“ laimėjo konkursą dėl 
Jono Wattso trilerio

„Apple Original Films“ lai-
mėjo Holivudo konkursą dėl Jono 
Wattso trilerio su George’u Cloo-
ney ir Bradu Pittu. Wattsas rašys 
scenarijų, režisuos ir prodiusuos 
filmą. Clooney ir Pittas atliks pa-
grindinius vaidmenis ir prodiusuos 
per savo kompanijas „Smokehouse 
Pictures“ ir „Plan B Entertainment“. 
Projekto ašimi taps du sukčiai, ku-
riems pavesta atlikti tą patį darbą.

Pastarąjį kartą Clooney ir Pittas 
kartu filmavosi „Oušeno“ trilogi-
joje, taip pat yra vaidinę brolių Co-
enų filme „Perskaityk ir sudegink“. 
Praėjusią savaitę „The Hollywood 
Reporter“ atskleidė, kad dėl Wattso 
filmo kilo pasiūlymų šėlsmas: „Ap-
ple“ dėl teisių į filmo „Žmogus-vo-
ras: grįžimas namo“ režisieriaus pa-
ketą varžėsi su „Sony“, „Netflix“ ir 

„Lionsgate“. 
Tai dar vienas „Apple Original 

Films“ laimėjimas. Pradedanti stu-
dija, turinti „gilias“ kišenes, vis ple-
čia filmų sąrašą, įskaitant Antoine’o 
Fuqua filmą „Emancipation“, ku-
riame pagrindinį vaidmenį atlieka 
Willas Smithas; Martino Scorsese’s 
„Killers of the Flower Moon“ su Leo-
nardo DiCaprio ir Robertu De Niro; 

„Spirited“ – muzikinę klasikinės 
Charleso Dickenso šventinės isto-
rijos interpretaciją, kurioje pagrin-
dinius vaidmenis atlieka Willas Fer-
rellas, Ryanas Reynoldsas ir Octavia 
Spencer; taip pat – „Raymond and 
Ray“, kuriame išvysime Ewaną 
McGregorą ir Ethaną Hawke’ą.

Parengė Ilona Vitkauskaitė

Kadras iš filmo „Valdžia“

Kino naujienos trumpai

Melvin Van Peebles
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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

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Aldo Giannotti paroda „Muziejus 
performanse“
Mindaugo Navako paroda „Kambariuose 
ir lauke“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
iki 10 d. – paroda „Tarp Lietuvos ir Pran-
cūzijos. Du grafo Tiškevičiaus pasauliai jo 
XIX a. pabaigos nuotraukose“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Kūnas, istorija, tyrimas“ 
Paroda „Apdovanotas Austrijos dizainas“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Diplomatinių santykių pradžios tarp Da-
nijos ir Lietuvos 100 metų jubiliejui skirta 
paroda „Bundančios tautos“

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
Tarptautinė paroda „Deivės ir kariai: Mari-
jai Gimbutienei – 100“ 
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“ 

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „Laisvėje ir nelaisvėje. Lietuvos 
dailė 1945–1990“

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Neįgyvendinti XX amžiaus Vil-
niaus projektai“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Grupinė paroda „JCDecaux premija 2021: 
Tarpai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda “9 dešimt keramikai“
Šarūno Šimulyno kūrybos paroda „Kietas 
ir užsispyręs“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 9 d. – paroda „Ieškant tapatybės (asme-
nukių amžiuje)“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Donato Norušio darbų paroda „Intuityvios 
instrukcijos“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
iki 16 d. – VDA Grafinio dizaino 3 kurso 
studentų darbų paroda „Kas už?“

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

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Antano Kazakausko autorinės grafikos, 
knygos meno ir grafinio dizaino paroda 

„Viskas užprogramuota“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Visvaldo Morkevičiaus personalinė paroda 

„Tikiuosi susitikti save“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 16 d. – Kęstučio Grigaliūno persona-
linė paroda „Lietuvos žydai, grįžę iš nacių 
konclagerių“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Tarptautinė meno bienalė „Laconica“: 
Rieko Koga (Japonija) kūrybos paroda 

„I Am Here for You“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Antano Mončio 100-osioms gimimo me-
tinėms skirta paroda „Glamonė“ (Antanas 
Mončys, Arturas Bumšteinas, Viltė Bra-
žiūnaitė & Tomas Sinkevičius, Robertas 
Narkus, Deimantas Narkevičius, Marija 
Puipaitė, Vytautas Gečas, Neringa Vasi-
liauskaitė, Laurynas Skeisgiela, Martynas 
Kazimierėnas, Indrė Šerpytytė)

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Grupės „Individualistai“ skulptūros, tapy-
bos ir grafikos paroda „(Ne)tobulas sodas“ 
Rūtos Matulevičiūtės darbų paroda 

„Atlantida“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Skulptorių Andriaus Ermino, Nerijaus Er-
mino, Rimanto Milkinto ir Dano Aleksos 
grupinė paroda „Įvykio vieta“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
nuo 11 d. – Rūtos Katiliūtės ir Vladimiro 
Tarasovo tapybos, garso ir videoparoda 

„Kažkas

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 16 d. – Eglės Gandos Bogdanienės kūry-
bos paroda „Langas. Diena ir naktis“

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
4-osios Kauno tarptautinės grafikos biena-
lės „Šviesos prigimtis“ paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Videoinstaliacija „Pažinti Joną Meką: Laiš-
kai iš niekur“

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

„Piešiniai be pavadinimų“

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Pamėnkalnio g. 12
Holokausto ekspozicija 

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Vidmanto Vaitkevičiaus darbų paroda 

„Vilnius 700“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Eglės Lekevičiūtės interaktyvių instaliacijų 
paroda „Tarp 4 sienų“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
iki 15 d. – Aušros Jasiukevičiūtės ir Dau-
manto Kučo darbų paroda „Viena tėkmė – 
dvi srovės“ 

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Ruslano Arutiuniano pastelių paroda

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Aloyzo Stasiulevičiaus darbų paroda 

„Harmonija“

Rusų kultūros centras
Bokšto g. 4
Beatričės Varnaitės personalinė 
paroda-kūrinys

Galerija A
Saulėtekio al. 14
Jolantos Sereikaitės grafikos paroda „Pojū-
čių kolekcijos“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“
Paroda „Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – 
kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“ 
Paroda „Pinigų istorijos“ 
nuo 8 d. – Jillian Edelstein darbų paroda 

„Istorijos iš žemės, istorijos iš jūros“
iki 17 d. – paroda „Robotų pasakos“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Deimantės Rybakovienės bežodės knygos 

„Grūdelio plunksna“ iliustracijų paroda
Juozo Krivo fotografijos

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės tapybos paroda „Iškasti ir išnirę“ 

Kultūros kompleksas „Sodas 2123“
Vitebsko g. 21
iki 10 d. – paroda „Procesas. Nyksmas“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 8 d. – Paulinos Pukytės darbų 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
Danguolės Brogienės tekstilės paroda „Mė-
lynos mintys“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 9 d. – Antano Gerliko personalinė 
paroda

Galerija „Tsekh“ 
Vytenio g. 6
Tarptautinė meno bienalė „Laconica“ (Jo-
vita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Ina 
Budrytė, Andrius Erminas, Nerijus Ermi-
nas, Vaiva Frančiakaitė, Aurelija Maknytė, 
Jaromír Novotný, Eglė Ridikaitė, Renie 
Spoelstra, Birutė Stulgaitė, Takashi Suzuki, 
Gintautas Trimakas, Justinas Vaitiekūnas)

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

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
Aušros Vartų g. 5
Ričardo Garbačiausko ir fotografo Remigi-
jaus Treigio darbų paroda 

Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
Konkursinė paroda „JCDecaux premija 
2021: Tarpai“ 

Vitrininė galerija „apiece“ 
M.K. Čiurlionio g.
iki 12 d. – Katjos Aufleger kūrinys 

„The Argument“

Vilniaus Šv. Mergelės Marijos bažnyčia
Savičiaus g. 15
Mónicos Mays darbų paroda „Bucolic Gang“ 
(liet. „Bukolinė gauja“)

Galerija „8 akys ir ausys“
Algirdo g. 38 
Kipro Černiausko tapybos paroda „Išvers-
tas šventumas“

„Dūmų fabrikas“
Dūmų g. 5
Akvilės Malukienės paroda „Arti“ 

Vilniaus universiteto botanikos           
sodas
Kairėnų g. 43
Žemės meno „Gamta ir menas“ paroda

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

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios 
istorijos“ paroda „Banga“: žmonių balsų 
kanalas“ 
iki 17 d. – paroda „Tarp dangaus ir jūros II. 
Kuršių nerija sovietmečio Lietuvos daili-
ninkų kūriniuose“
iki 17 d. – Lietuvos ir Prancūzijos daili-
ninkų paroda „Žmogus ir žuvis“
iki 17 d. – Romualdo Požerskio fotografijų 
paroda „Kauno menininkai ir mūzos“
iki 17 d. – Arūno Kulikausko fotografijų 
paroda „Paskutinė, arba dvylika metų laikų“

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

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Paroda „Aš neklajoti negaliu“. Vytauto Ma-
černio archyvo įdomybės“
Paroda „Leiskit pranešti, man jau 100 
metų!“, skirta Jaroslavo Hašeko romano 

„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ išlei-
dimo 100-mečiui

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Kauno menininkų paroda „Lūžio karta. 
Rekonstrukcija“ 

„Parko galerija“
M. Valančiaus g. 6
Paroda „Moters portretas XX amžiaus 
tapyboje“

J. Zikaro namai
J. Zikaro g. 3
Atnaujinta J. Zikaro darbų ekspozicija

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

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

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 8 d. – Edžio Jurčio personalinė paroda 

„Būties nerimas“
nuo 8 d. – personalinė Vygando Šimbelio / 
Das Vegas paroda „Skaitmuo“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 9 d. – jungtinė psichikos sveikatos mė-
nesiui skirta paroda „Psichės“

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

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Pauliaus Makausko darbų paroda 

„Naujos jūros“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Lilijos Puipienės tapybos paroda „Čia būti 
ten“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 8 d. – tapytojo Antano ir keramikės Al-
donos Visockių kūrybos paroda „Duetas“
nuo 8 d. – Sigito Prancuičio asambliažų ir 
tapybos paroda „Tvora“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija

Respublikos g. 3

iki 9 d. – Vytauto Tallat-Kelpšos persona-

linė retrospektyvinė skulptūros ir tapybos 

paroda

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Žilvino Kropo ir argentiniečio Guillermo 

Alvarezo fotografijų paroda „Amorfo II“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
nuo 8 d. – Gintauto Vaičio kūrybos paroda 

„Rudens sonata“
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V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Elmos Šturmaitės akvarelių paroda „Nau-
jas aqua dialogas Druskininkuose“ 

Palanga
Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Paroda „Hommage à Serge Lifar“, skirta 
skulptoriaus Antano Mončio gimimo 
šimtmečiui 

Palangos burmistro Jono Šliūpo 
muziejus
Vytauto g. 23a
Paroda „Palanga mūsų“ 

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
iki 15 d. – Aistės Jurgilaitės tapybos paroda 

„Realybės fragmentai“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Užtrakio g. 17
iki 15 d. – Leonidos Tamulytės tapybos 
paroda „Laikmečių spalvos“
iki 10 d. – Stanisławo Bohuszo-Siestrzeńce-
wicziaus (1869–1927) darbų paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
8, 9 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. 
Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir. 
M. Barkauskas, dir. R. Šumila
10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. 
M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)
15, 16 d. 18.30 – Ch. Gounod „FAUSTAS“. 
Muzikos vad. ir dir. G. Rinkevičius, rež. 
D. Ibelhauptaitė, scenogr. D. Bird, kost. dail. 
J. Morrell, choreogr. J. Ross, šviesų dail. 
P. Mumford. Atlikėjai A. Espiritu, A. Švilpa, 
K. Bontè, S. Zonys, R. Šveisteris, I. Prudni-
kovaitė, J. Vaškevičiūtė
17 d. 18 val. Kamerinėje salėje – J. Stupnia-
nek jubiliejinis koncertas. Dalyvauja L. Gie-
draitytė (fortepijonas), A. Pamerneckytė 
(violončelė)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
9 d. 20 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune – 
J. Strømgreno „DURYS“. 
Rež. J. Strømgrenas 
12–14 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre 
Kaune – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. O. Koršunovas
15–17 d. 19 val. Naujojojoje salėje – M. Buszewicz, 
A. Smolar „SULĖTINTAI“. 
Rež. A. Smolar

Valstybinis jaunimo teatras
8 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal 
A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė
9 d. 15, 17.30 renkamasi prie Užupio gimna-
zijos – PREMJERA! D. Zavedskaitės „KAIP 
VISUR, KAIP VISI“. Rež. N. Jasinskas, kost. 
dail. D. Levanas, scenogr. A. Serapinas, 
komp. G. Sodeika. Vaidina V. Kuodytė, 
A. Pukelytė, J. Matekonytė, A. Kazanavičius, 
A. Pikturnaitė, D. Morozovaitė
10 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. E. Nekrošius 
12, 13, 15 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ 
(pagal R. Walserio apsakymą). 
Rež. R. Kazlas (VŠĮ „Teatro dienos“ renginys)

Vilniaus mažasis teatras
8 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė
9 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. 
aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
10 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

16 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 
17 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Lietuvos rusų dramos teatras
8 d. 18.30 – PREMJERA! G. Gorino „ATMI-
NIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių mo-
tyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jarutis, 
choreogr. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, 
šviesų dail. J. Kozinas. Vaidina V. Lukjano-
vas, J. Gladij, V. Aliukonė-Mirošnikova, 
J. Orlova, J. Volodko, J. Karpikova, M. Tuch-
vatulinas, V. Novopolskis, L. Popova, S. Zi-
novjevas, D. Denisiukas
13 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. L. Urbona 
15 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – 

„VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). 
Rež. V. Gurfinkelis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
10 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! N. Indriūnai-
tės DEBESYS“. Rež., dail. 
A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
Palėpės salė
9, 10 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pa-
gal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis
16 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
17 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PUŠIS, KURI 
JUOKĖSI“ (pagal K. Šapokos romaną). Rež. 
P. Ignatavičius
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo 

„BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika
10 d. 19 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis
13 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Gi-
niotis („Atviras ratas“)
14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
16 d. 12, 14 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ 
(pagal to paties pavadinimo M. Ende romaną)

Artūro Areimos teatras
Ateities g. 10 
9 d. 19.30 – „UŽ GERESNĮ PASAULĮ“ (pagal 
R. Schimmelpfennigą). Rež., scenogr. 
A. Areima. Vaidina R. Petrauskas, M. Pode-
rytė, M. Jakeliūnaitė, D. Stončius, K. Lege-
nis, J. Buslavičiūtė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürren-
matto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis 
9 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė 
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO 
FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir 
S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas
10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
13, 14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno 

„NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus
15, 16 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho 

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

16 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 
„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
17 d. 15, 19 val. Didžiojoje scenoje – „ELEK-
TRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo 
tekstus). Rež. J. Kocelis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
8 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALI-
JOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. 
E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). 
Dir. J. Janulevičius
9 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. 
V. Visockis 
10 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės 

„GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto ro-
maną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muziki-
nis vad. ir dir. V. Visockis
10 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius
13, 14 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzi-
kinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. 
R.  Šumila
15 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN. VIVA 
AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée ro-
maną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. 
J. Janulevičius
16 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
17 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės 

„GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto ro-
maną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muziki-
nis vad. ir dir. V. Visockis
17 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALI-
JOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. 
E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
8 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis 
9 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO 
MIRTIS“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)
13 d. 18.30 – PREMJERA! „BOWEL“. 
Rež. N. Jasinskas, komp. G. Sodeika. Vai-
dina A. Pikturnaitė, P. Jatkevičius, J. Dapkū-
naitė, V. Sodeika
14 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – 

„MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius
14 d. 18.30 – „TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“. 
Rež. K.M. Kulinič
15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
16 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – 

„MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius
17 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. 
Rež. L. Vaskova 

Kauno lėlių teatras
9 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. R. Bartninkaitė
10 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. 
Rež. A. Žiurauskas
16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „MIUNHAU-
ZENO KELIONĖ“ (pagal G. A. Burgerio kū-
rinį). Rež. M. Mičiulytė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
8, 9 d. 18.30 – „TARP LENOS KOJŲ, 
ARBA „ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS 
MARIJOS MIRTIS“ PAGAL M. KARAVADŽĄ“. 
Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. 
A. Duda-Gracz 
10, 17 d. 17 val. – PREMJERA! L. Noréno 

„DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas

Klaipėdos muzikinis teatras
8, 9 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenbacho 

„ORFĖJAS PRAGARE“. Muzikos vad. ir dir. 
T. Ambrozaitis
10 d. 17 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas
13 d. 18.30 Žvejų rūmuose – PREMJERA! 
S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. 

Choreogr. K. Simonovas, dir. ir muzikos vad. 
R. Šervenikas, dir. T. Ambrozaitis
15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ ŠE-
ŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-
Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas
16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Z. Liepinio 

„PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis
17 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko 

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. 
A. Krasauskaitė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
8 d. 19 val. – PREMJERA! R. Kmitos 

„REMYGA“. Rež. O. Koršunovas
9 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis
10 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės 

„BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE (pagal 
H.K. Anderseno pasaką). Rež. Š. Datenis
10 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus
12 d. 18.30 Mažojoje salėje – „NUOGA“. Vai-
dina E. Užaitė. Rež. A. Marčenko
14 d. 18.30 – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PO-
DOLSKO“. Rež. O. Koršunovas (OKT)
16 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus
17 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – 
PREMJERA! M. Durnenkovo „EŽERAS“. 
Rež. A. Jankevičius 
17 d. 18 val. – „PRARASTI / NAMAI TOLI 
NUO NAMŲ“ (Kauno miesto šokio teatras 

„Aura“)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
8, 16 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello 

„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 
Rež. L. Kondrotaitė
14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schim-
melpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jan-
kevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankaus-
kas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, 
R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė
17 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo 

„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
8 d. 18 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje – ansamblis „Musica hu-
mana“. Solistas R. Beinaris (obojus). Pro-
gramoje J.S. Bacho, A. Vivaldi, G.F. Hände-
lio, H. Purcellio, J. Tallat-Kelpšos, E. Griego, 
F. Bonzono, G. Jautakaitės, M.K. Čiurlionio 
kūriniai
9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Scenoje su LNSO – seserys Kristine ir 
Margarita Balanas“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai K. Balanas 
(smuikas, Latvija), M. Balanas (violončelė, 
Latvija), A. Peseckas (smuikas). Dir. 
M. Pitrėnas. Programoje C.M. von Webe-
rio, J. Brahmso, A. Dvořáko, J. Sibelijaus 
kūriniai
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Williamso dainos ir šokiai“. R. Kudriašo-
vas (baritonas), G. Muralytė (fortepijonas). 
Programoje R.V. Williamso kūriniai
13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Piešinio ir muzikos variacijos“. Ansamblis 
„Musica humana“. Solistas R. Beinaris (obo-
jus). Dailininkų M.K. Čiurlionio, J. Bučmy-
tės ir A. Krajinsko kūrinių vaizdo projekci-
jos. Programoje J.S. Bacho, M.K. Čiurlionio 
kūriniai
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Alumni Grandi“. Nacionalinės 

M.K. Čiurlionio menų mokyklos 75-mečio 
jubiliejui skirto ciklo „Menų pašaukti“ kon-
certas. A. Žvirblytė (fortepijonas), 
I. Baikštytė (fortepijonas), P. Geniušas (for-
tepijonas), N. Kazlaus (sopranas), R. Lipi-
naitytė (smuikas), D. Geringas (violončelė), 
Armonų trio, trio „Fortvio“, trio „Kaskados“, 
Čiurlionio kvartetas, Valstybinis Vilniaus 
kvartetas. Koncertą veda V. Gerulaitis. Pro-
gramoje A. Skriabino, J. Brahmso, F. Ray-
mond, G. Gershwino–J. Heifetzo, S. Rachma-
ninovo, J. Turinos, B. Smetanos, G. Sollimos, 
D. Šostakovičiaus, E. Schulhoffo kūriniai
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„LKO ir Massimo Mercelli fleitos viražai. Iš 
ekrano nužengusi muzika“. Lietuvos kame-
rinis orkestras. Solistas M. Mercelli (fleita, 
Italija). Dir. R. Šervenikas. Programoje 
A. Corelli, G. Tartini, J.P. Corigliano, 
M. Zenkevičiūtės, G. Sollimos, E. Morri-
cone–L. Bacalovo kūriniai
17 d. 14 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje – koncertas visai šeimai. V. Striau-
paitės-Beinarienės miuziklas vaikams 

„Sidabrinis Ežerinis“. Ansamblis „Musica 
humana“. Vilniaus B. Dvariono dešimtme-
tės muzikos mokyklos choras „Viva voce“ 
(vad. R. Katinas, V. Katinienė), senosios 
muzikos ir šokio ansamblis „Festa cortese“. 
Solistai D. Kazonaitė (sopranas), V. Bartu-
šas (kontratenoras), S. Liamo (sopranas). 
Dir. R. Beinaris, eiliuoto teksto autorė 
A. Karosaitė, rež. ir idėjos aut. 
K. Kavaliauskas
17 d. 16 val. Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto Didžiojoje auloje – festivalis „Avanti“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas. VDU kame-
rinis orkestras. Dir. V. Lukočius. Progra-
moje E. Ysaÿe, E. Elgaro kūriniai
17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Giya Kancheli „Exil“. A. Krikščiūnaitė (so-
pranas), A. Kisieliūtė (sintezatorius), 
V. Gelgotas (fleita), D. Dikšaitis (smuikas), 
G. Dačinskas (altas), T. Ramančiūnas (vio-
lončelė), D. Bagurskas (kontrabosas). Pro-
gramoje V. Bartulio, G. Kancheli kūriniai

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras 
8 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Petras Ge-
niušas: Naktys Ispanijos soduose“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, solistas 
P. Geniušas (fortepijonas). Dir. J. Geniušas. 
Programoje M. Ravelio, M. de Fallos, 
O. Respighi kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
9 d. 19 val. – koncertas „Amadeus ir Emilie“. 
Atlikėjai Vilniaus universiteto kamerinis 
orkestras (meno vad. ir dir. M. Jankūnas). 
Solistė N. Valuntonytė (fortepijonas). Pro-
gramoje E. Mayer Koncertas fortepijonui ir 
orkestrui (premjera Lietuvoje) ir W.A. Mo-
zarto Simfonija Nr. 40

Šv. Kotrynos bažnyčia 

9 d. 16 ir 19 val. – L. Rastokaitė (vokalas), 

J. Bareikis (vokalas, gitara), K. Balčiū-

nas (gitara), M. Garbačas (bosinė gitara), 

M. Stundžia (perkusija), V. Smolskas 

(klavišiniai)

16 d. 15 val. – vyrų choro „Varpas“ veiklos 

65-mečio jubiliejinis koncertas

Va k a r a i

Vilnius
Rotušė
11 d. 18 val. – „Moteriškas abstrakcionizmo 
herojų šešėlis“. Lektorius menotyrininkas 
V. Kinčinaitis
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Savaitės filmai

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

Spalio 8–14
Ki no re per tu a ras

Kortų skaičiuotojas  *****
Viljamo Telo (Oscar Isaac) praeitis tamsi, jis priklausomas nuo lošimo 

ir meilės romanų. Viljamas sugeba išsaugoti šaltą protą ir numatyti kelis 
ėjimus į priekį. Pradėjęs naują gyvenimą, jis keliauja per kazino, žaidžia 
pokerį ir tikisi netrukus išlošti daug pinigų. Vieną dieną jo kelyje pasi-
rodo Kerkas. Susidraugavęs su vaikinu Viljamas mano, kad gali padėti 
Kerkui, norinčiam atkeršyti už pražudytą tėvą. Tačiau Kerkas nesileidžia 
kontroliuojamas ir pradeda traukti Viljamą atgal į tamsą. Amerikiečių 
scenaristas ir režisierius Paulas Schraderis dažnai rodo tamsą žmogaus 
viduje ir jo kelionę į pragarą. Ne išimtis ir šis filmas, kurio premjera ne-
seniai įvyko Venecijos kino festivalyje. (D. Britanija, Kinija, JAV, 2021)
Kopa  ****

Franko Herberto epopėjos ekranizacija perkelia į tolimą ateitį. Planeta Ara-
kis, dar vadinama Kopa, yra vienintelė visatoje vieta, kurioje išgaunamas 
melanžas. Tai vertinga substancija, ne tik galinti pratęsti gyvenimą, bet ir lei-
džianti keliauti tarp žvaigždžių bei matyti ateitį. Imperatoriaus įsakymu Kopa 
perduodama valdyti Atridų šeimai. Į Arakį atvyksta kunigaikštis Letas Atridas, 
jo žmona Džesika ir jų sūnus Polas. Tačiau iki šiol Kopą valdžiusi Harkonenų 
šeima nesirengia atiduoti planetos savo priešams, nes tas, kas valdo Kopą, 
valdo visą pasaulį. Denis Villeneuve’o filme pagrindinius vaidmenis sukūrė 
Timothée Chalamet, Oscaras Isaacas, Rebecca Ferguson, Zendaya, Joshas 
Brolinas, Jasonas Momoa, Charlotte Rampling, Javieras Bardemas. (JAV, 2021)
Mirtis palauks  ****

Džeimsas Bondas išėjo į pensiją ir mėgaujasi ramiu gyvenimu Jamai-
koje. Viskas pasikeičia, kai pasirodo senas Bondo draugas Feliksas Leite-
ris iš CŽV. Jam reikia pagalbos, tačiau pagrobto mokslininko gelbėjimo 
misija bus daug pavojingesnė, nei iš pradžių atrodė. Ji nuves agentą 007 
pas paslaptingą nusikaltėlį, kuris turi naują, nepaprastai pavojingą tech-
nologinį ginklą. Ilgai lauktame Cary Joji Fukunagos filme Bondą pasku-
tinįkart suvaidino Danielis Craigas, jo partneriai – Rami Malekas, Lea 
Seydoux, Lashana Lynch, Benas Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wrightas, 
Christophas Waltzas, Ralphas Fiennesas. (JAV, Didžioji Britanija, 2021)
Paralelinės mamos ****

Dviejų moterų likimai susikerta gimdymo palatoje. Dženisė – sėkmės 
lydima fotografė, Ana – sutrikusi paauglė. Abi – vienišos, netrukus ne-
planuotus kūdikius gimdysiančios moterys, kurių susitikimas amžiams 
pakeis jųdviejų likimus. Naujausią Pedro Almodóvaro filmą kritikai va-
dina „tamsios Ispanijos istorijos autopsija, perteikta kaip šviesus kūdikių 
sutiktuvių vakarėlis (angl. baby shower)“. Pagrindinius vaidmenis filme 
atlieka režisieriaus mūza, „Oskaro“ laureatė Penélope Cruz, Milena Smit, 
Rossy de Palma ir Aitana Sánchez-Gijón. Tai aštuntas filmas, kuriame pa-
grindinį vaidmenį atlieka aktorė Penélope Cruz, Venecijos kino festivalyje 
apdovanota už geriausią vaidmenį, ir aštuntas, kuriame pasirodo artima 
Almodóvaro bičiulė aktorė Rossy de Palma. (Ispanija, 2021)
Rifkino festivalis  ****

Mortas Rifkinas (Wallace Shawn) – kinotyros profesorius. Jis nesižavi ame-
rikiečių 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, atvy-
kęs į San Sebastiano kino festivalį ir toliau mintyse perkuria jų filmus, užuot 
dalyvavęs kino šventėje. Gal taip yra todėl, kad Rifkinas iki šiol neparašė ge-
nialios knygos, kurią jau seniai turėjo užbaigti, ir tai tik stiprina jo neurozes? 
Woody Alleno filmai – tai visada ir jo meilės prisipažinimas kinui, ir ironiški 
apmąstymai apie šiuolaikinę šeimą. Šiame taip pat vaidina Christophas Walt-
zas, Gina Gershon, Louis Garrelis, Elena Anaya. (Ispanija, JAV, Italija, 2020)
Šang-Či ir dešimties žiedų legenda  ***

Sudėtinga šeimos istorija – tai ir didelė atsakomybė. Kai tavo tėvas – val-
dingas nusikaltėlis, turintis magišką ginklą ir siekį žudyti, o motina – legen-
dinės šalies saugotoja, vaikystė baigiasi greitai. Šang-Či (Simu Liu) ir jo sese-
riai (Meng’er Zhang) vaikystę nutraukė tėčio nuodėmės ir tragiška motinos 
mirtis. Vaikinas slepiasi San Fransiske ir nori būti nematomas, tačiau praeitis 
pati ims brautis į jo gyvenimą. Pirmo naujos franšizės apie superdidvyrius 
filmo ištakos siekia kinų folklorą, jame daug įvairiausių kovų, egzotiškų gin-
klų, dvikovų, kerinčių peizažų, visai ne tokia paprasta senoji mitologija ir 
fantastiška fauna. Režisierius Destinas Danielis Crettonas sugeba visu tuo 
pasinaudoti, bet gal labiau įsimins Wong Kar-wai’aus filmų žvaigždė Tony 
Leung’as, kurio suvaidintas piktadarys išsiskiria pasitikėjimu savimi, ironija 
ir charizma. (JAV, Australija, 2021)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
8 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 12.15, 13.35, 14.40, 15.55, 
18.20; 9, 10 d. – 11.10, 12.15, 13.35, 14.40, 
15.55, 18.20; 11–14 d. – 15.10, 16.30, 18.30 
(lietuvių k.); 8–10 d. – 13.20 (originalo k.)
8 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 15.50, 
18.40, 21.35; 9, 10 d. – 11.30, 15.50, 18.40, 
21.35; 11–14 d. – 16, 18.50, 21.20
8–10 d. – Vilkolakiai tarp mūsų (JAV) – 
16.30, 18.30, 21.30; 11–14 d. – 18.40, 21.40
9 d. – M. Musorgskio „Borisas Godunovas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
14 d. – Venomas 2 (JAV) – 19.30, 20 val.
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
8 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 18.30
8 d. – Lux Æterna (Prancūzija) – 21.15
9 d. – Drive My Car (Japonija) – 17 val.
9 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 20.40
10 d. – Urvas (Italija) – 17 val.
10 d. – Žmogiškas balsas (Ispanija) – 19.15
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
8–14 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.10, 11.30, 12.25, 14, 14.50, 
16.30, 19 val.; Vilkolakiai tarp mūsų (JAV) – 
16, 18.50, 21.40
8, 10, 12, 14 d. – Paralelinės mamos (Ispa-
nija) – 10.50, 14.30, 18.30, 21.20; 
9, 11, 13 d. – 14.30, 18.30, 21.20
14 d. – Venomas 2 (JAV) – 18.30
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
8 d. – Triumfas (Prancūzija) – 17 val.; 
10 d. – 14 val.; 11 d. – 15.45 (senjorams)
9 d. – Kortų skaičiuotojas (D. Britanija, 
Kinija, JAV) – 16.45; 13 d. – 21.30
15 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 16.50
9 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 14.20; 
12, 13 d. – 17 val.
10 d. – Pavyzdingas elgesys (dok. f., 
rež. A. Mickevičius, N. Milerius) – 16.15
10 d. – Zappa (dok. f., JAV, D. Britanija) – 21 val.
11 d. – Titanė (Prancūzija) – 19.45; 12 d. – 
21.20; 13 d. 19.20
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
8 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 19 val.
8 d. – Žmogiškas balsas (Ispanija) – 21 val.
9 d. – Urvas (Italija) – 19 val.
9 d. – Didžioji laisvė (Austrija) – 21 val.
10 d. – Charlotte apie Jane (dok. f., Prancū-
zija) – 18 val.
10 d. – Lux Æterna (Prancūzija) – 19.50
Filmų programa „Dakare“
11 d. – Meilės trilogija (Senegalas) – 18 val.
12 d. – Touki Bouki (Senegalas ) – 19.30
Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis 

„Nepatogus kinas“

14 d. – Drąsa (Vokietija) – 18.30 (po peržiū-

ros vyks susitikimas su režisieriumi)

14 d. – Nesibaigianti pamaina (Prancūzija, 

Kanada) – 21 val.

Karlsono kinas

9 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (animac. f., JAV, 

Kanada) – 12.35

10 d. – Patrakėlė Marta Džein (animac. f., 
Prancūzija, Danija) – 12.15
3 d. – Latė ir stebuklingas akmuo 
(animac. f., Vokietija, Belgija) – 12 val.

Pasaka
8 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 18, 
19.15; 9 d. 19, 20.15; 10 d. – 15.30; 11 d. – 20.45 
8 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 20.30; 
10 d. – 19.45; 12 d. – 20 val.; 14 d. – 19.30
8 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 17.15; 
9 d. – 17.45, 20.45; 11 d. – 18.15; 13 d. – 
20.45; 14 d. – 17.30
8, 10 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 18.30
8 d. – Dar po vieną (Danija, Švedija, Nyder-
landai) – 20.45; 9 d. – 18.15; 12, 14 d. – 17.45 
8 d. – Vienos nakties nuotykis: trumpame-
tražiai filmai iki paryčių – 22 val.
9 d. – Į mėnulį (animac. f., Vokietija, Aus-
trija) – 12.45; 10 d. – 13.45
9 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 14.45
9 d. – Rozos vestuvės (Ispanija, Prancūzija) – 
16.15; 11 d. – 18 val.; 13 d. – 18.15
9 d. – Kaimynai (Ispanija) – 14.15; 11 d. – 20.30
9 d. – Charlotte apie Jane (Prancūzija) – 17 val.
9 d. – Lux Æterna (Prancūzija) – 21.30
10 d. – Triumfas (Prancūzija) – 18 val.; 
11 d. – 20.15; 13 d. – 18 val.; 14 d. – 17 val.
10 d. – Kortų skaičiuotojas (D. Britanija, Ki-
nija, JAV) – 20.45
10 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 13.30
10 d. – Klajoklių žemė (JAV, Vokietija) – 13 val.; 
12 d. – 17.30
10 d. – Rifkino festivalis (Ispanija, JAV, Ita-
lija) – 15.45; 12 d. – 18 val.
10 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 16 val.; 13 d. – 20.45
11 d. – Kopa (JAV) – 17.30; 12, 14 d. – 20.15; 
1 d. – 17.30 
12 d. – Tėvas (JAV) – 20.30
13 d. – Dar viena gyvenimo diena (Len-
kija) – 20.30

Paupio salė
8 d. – Kaimynai (Ispanija) – 17.30; 10 d. – 
21.30; 12 d. – 18.30; 14 d. – 17.30
8 d. – Didžioji laisvė (Austrija) – 18 val.
8 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 20.30
9 d. – Mirtis plauks (D. Britanija, JAV) – 20 val.; 
11, 13 d. – 17.30
9 d. – Kopa (JAV) – 14.30; 10 d. – 20.15
9 d. – Triumfas (Prancūzija) – 14.30

10 d. – Paskutiniai ir pirmieji žmonės (Is-

landija) – 16 val.

10 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 21 val.; 

12 d. – 20.15; 13 d. – 20.45; 14 d. – 20.30

10 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 

Kanada, JAV) – 13.45

10 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 17.45; 
11 d. – 20.45; 12 d. – 18 val.; 14 d. – 20 val.
10 d. – Izaokas (rež. J. Matulevičius) – 20.30
10 d. – Dar po vieną (Danija, Švedija, Ny-
derlandai) – 19 val.
10 d. – 8 d. – Viskas praėjo gerai (Prancū-
zija) – 18.30
11, 13 d. – Kortų skaičiuotojas (D. Britanija, 
Kinija, JAV) – 20.15
11 d. – Kvepalai (Prancūzija) – 18 val.
12 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 20.45
13 d. – Prabudimas (JAV, JAE) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
8–14 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.20, 12.40, 15.05, 17.30
Vilkolakiai tarp mūsų (JAV) – 16, 18.30, 21.40
Paralelinės mamos (Ispanija) – 13.10, 18.40
9 d. – M. Musorgskio „Borisas Godunovas“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
14 d. – Venomas 2 (JAV) – 18.30
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
8 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 18 val.
8 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 20.40
9 d. – Žmogiškas balsas (Ispanija) – 18 val.
9 d. – Lux Æterna (Prancūzija) – 20.30
10 d. – Charlotte apie Jane (dok. f., Prancū-
zija) – 16 val.
10 d. – Urvas (Italija) – 18.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
8–14 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.40, 12.45, 15.05, 17.30, 19.15
Vilkolakiai tarp mūsų (JAV) – 21.50
Paralelinės mamos (Ispanija) – 17.15
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
14 d. – Venomas 2 (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
8–13 d. – Adamsų šeimynėlė 2 (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.30, 13, 14.10, 15.25, 18, 
21.20; 14 d. – 10.30, 13, 14.10, 15.25, 21.20
Vilkolakiai tarp mūsų (JAV) – 18.50, 21.50
Paralelinės mamos (Ispanija) – 16 val.
19 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
16.20, 19, 21.40
14 d. – Venomas 2 (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Paralelinės mamos“


