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Spalio 23 d. pilnutėlėje Nacionali-
nės filharmonijos salėje įvyko ilgai 
lauktas tarptautinio aktualiosios 
muzikos festivalio „Gaida“ kon-
certas, kurio programoje puikavosi 
net dvi muzikos įžymybės – vienas 
įdomiausių šių dienų šiuolaikinės 
muzikos kūrėjų iš Danijos Hansas 
Abrahamsenas bei lietuvių klau-
sytojams puikiai pažįstamas pia-
nistas ir kompozitorius, garsiojo 

„GTČ trio“ vienas įkūrėjų Viačesla-
vas Ganelinas. Greta Nacionalinio 
simfoninio orkestro, diriguojamo 
jaunosios kartos dirigento ir vieno 
geriausių šiuolaikinės muzikos in-
terpretatorių Lietuvoje Karolio Va-
riakojo, pasirodė lietuvių sopranas, 
įvairiose pasaulio koncertų salėse 
dainuojanti Lauryna Bendžiūnaitė.

Pirmiausia norisi pasidžiaugti, 
kad festivalio „Gaida“ organiza-
toriai jau daugybę metų pristato 
kompozitorius ir atlikėjus, aktyviai 
veikiančius dabarties muzikinėje 
panoramoje. Vienas tokių – da-
nas Hansas Abrahamsenas, kurio 
muzika lietuvių klausytojams iki 
šiol nebuvo gerai pažįstama. Me-
nininko veikla pastaraisiais de-
šimtmečiais sulaukė itin didelio 
dėmesio, ypač po vokalinio ciklo 

„Let Me Tell You“ („Leisk tau pasa-
kyti“), parašyto garsiajai kanadie-
čių vokalistei Barbarai Hannigan 
ir 2016 m. apdovanoto prestiži-
niu „Grawmeyer“ apdovanojimu, 
bei ciklo kameriniam ansambliui 

„Schnee“ („Sniegas“). 
Koncerto programą pradėjo 

Abrahamseno kūrinys „Drei Mär-
chenbilder aus der Schneeköni-
gin“ („Trys paveikslėliai iš „Sniego 

karalienės“). 2019 m. parašyta pir-
moji kompozitoriaus opera „Sniego 
karalienė“ – poetiškas žiemos vaiz-
dinių įprasminimas garsais, savo 
ištakomis siekiantis vokalinį 
ciklą „Let Me Tell You“ bei vieną 
ankstyviausių jo kūrinių, „Winter-
nacht“ („Žiemos naktis“), jų apo-
teozė. „Trys paveikslėliai“ – tarsi 
maža siuita, jungianti kontrastin-
gus operos epizodus, tik vokalinę 
partiją čia pakeičia orkestro ins-
trumentai. Kūrinį pradėjo jautriai 
suvaldytas anglų rago solo styginių 
fone, palaipsniui peraugęs į tirštė-
jantį polifonišką audinį. Kruopštus 
ir detalus K. Variakojo dirigavimas 
atskleidė esmines Abrahamseno or-
kestruotės savybes: erdviškumą, ba-
lansą ir perspektyvą. Pirmoje da-
lyje iš kūrinio „Schnee“ pasiskolinta 

Viačeslavas Ganelinas ir Nacionalinis simfoninis orkestras K . B in gel io  n uotr .

Parodos „Archyvas“ fragmentas A. Gri galaičio  nuotr. 
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Elvina Baužaitė

Jubiliejų mininti Julija Stupnianek-
Kalėdienė yra svarbi dainavimo 
meno asmenybė. Daugiau kaip 
prieš dvidešimt metų debiutavusi 
Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre Violetos vaidmeniu 
Giuseppe’s Verdi operoje „Traviata“, 
šioje scenoje įprasmino ištisą ple-
jadą skirtingų savito žavesio per-
sonažų – dramatiškų ir komiškų. 
J. Stupnianek aktyviai pasireiškia 
ir kamerinės, oratorinės bei sakra-
linės muzikos žanruose. Savąsias 
dainavimo meno žinias, technikos 
įvaldymo subtilybes bei sukauptą 
sceninę patirtį docentė J. Stupnia-
nek perduoda jaunajai kartai dės-
tydama Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Jubiliejaus akivaizdoje 
pateikiame pokalbį su operos so-
liste apie muziką kaip gyvenimą.

Prisiminkite vaikystę. Kas ryš-
kiausiai iškyla iš ankstyvojo 
gyvenimo metų? 

Augau muzikinėje aplinkoje. 
Senelis – Austrijos išeivis, turin-
tis čekiško kraujo, po karo atvyko 
į Lietuvą. Jis nebuvo profesionalus 
muzikantas, bet iš prigimties labai 
muzikalus žmogus. Pianinu skam-
bindavo Vienos valsus ir labai ska-
tino savo vaikus mokytis muzikos. 
Mano mama mokėsi groti fortepi-
jonu; močiutė turėjo labai gražų 
žemą balsą. Girdėdavau lopšines, 
įvairias dainas rusų, lenkų, vokie-
čių kalbomis. Be to, namuose turė-
jome smuiką. Taigi nuo pat vaikys-
tės mane supo muzikos skambesys. 

Kaip prasidėjo ir plėtojosi Jūsų 
asmeninis kelias su muzika? 
Kas ir kaip Jus formavo, ska-
tino tobulėti?

Dainuoti pradėjau darželyje. Au-
klėtoja pastebėjo mano polinkį ir 
gebėjimus, kuriuos skatino, lavino. 
Buvau drąsi mergaitė, visur noriai ir 
aktyviai dalyvavau. Muzikos moky-
kloje baigiau fortepijono specialybę, 
jausdama, kad mano gyvenimas 
bus susietas su muzika. Tuo metu 
nemaniau, kad tapsiu dainininke. 
Įstojau į tuometį Vilniaus J. Tal-
lat-Kelpšos muzikos technikumą 
(dabar Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
konservatorija), į chorinio diriga-
vimo specialybę. Mano bičiulė, kuri 
studijavo dainavimą, pakvietė pa-
siklausyti jos profesorės paskaitos. 
Mielai nuėjau. Tuometė dainavimo 
katedros vedėja, puiki pedagogė Ta-
mara Kornejeva mane tiesiog už-
būrė. Ši pedagogė parengė ištisą 
būrį gerų dainininkų – tai Ignas Mi-
siūra, Irena Zalenkauskaitė, Erika 
Navickaitė ir daugelis kitų. Turė-
dama galimybę, kas kartą eidavau 
stebėti jos paskaitų. Jei likdavo laiko, 
Tamara dirbdavo su manimi. Taip 
manyje įvyko perversmas – paju-
tau begalinį norą profesionaliai 

mokytis dainavimo. Po pusmečio 
mane priėmė į antrą kursą. Taigi 
įgijau chorinio dirigavimo ir daina-
vimo specialybes. Dėstytoja Korne-
jeva suformavo tvirtus pagrindus.

Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje studijavau pas profesorę 
Ireną Laurušienę, kuri mane gra-
žiai augino, lydėjo magistrantūros 
bei aspirantūros studijose. Padėjo 
ir reikšmingos tobulinimosi prak-
tikos užsienyje: 1999 m. semina-
ras Vienoje pas profesorę Inge-
borgą Wamser; 2000 m. Švedijoje 
pas puikų baritoną Hakaną Hage-
gardą – tikriausią Mozarto vaidmenų 
profesionalą. Labai svarbi patir-
tis rusų romansų interpretacijos 
meistriškumo kursuose pas Galiną 
Preobraženskają. 

Nusakykite, ką reiškia mokytis 
dainavimo? Iš ko dar mokėtės 
šio meno? Ir ką reiškia būti 
dainavimo pedagoge?

Iš tiesų tai ypatingas gyvenimo 
būdas. Turi palaikyti fizinę formą, 
saugoti sveikatą, tiesiog tuo gyventi. 
Operų klavyrai su manimi vyksta 
kartu atostogauti, po pagalve – na-
tos. Šiais laikais informacinės tech-
nologijos suteikia labai daug gali-
mybių: yra daugybė kiekvienam 
prieinamų įrašų, gali dainuoti, įsi-
rašyti ir iš karto perklausyti, kas pa-
lengvina mokymosi procesą. Mano 
laikais to nebuvo. Kai mano pianistė 
koncertmeisterė Tatjana Baskova 
kadaise iš Vokietijos parvežė vaiz-
dajuostę su Cecilios Bartoli kon-
certo įrašu, tai mane labai giliai 
paveikė. Netiesioginiu būdu daug 
išmokau iš šios operos primadonos. 
Jos dainavimo technika tobula. Bar-
toli buvo fleitininkė, todėl jos kvė-
pavimas itin gerai išlavintas. Gyvai 
nesu jos girdėjusi, sakoma, kad Bar-
toli balsas nėra galingas, tačiau la-
bai techniškas ir paslankus. Iš tiesų, 
balso galia nėra tokia svarbi, daug 
svarbiau, kad balsas būtų skambus, 
lakus. Kai ruošiau Antonio Vivaldi 
kūrybos rečitalį, daug klausiausi 
Bartoli, ji man tikrai labai pagelbėjo. 

Be galo žavėjausi rumunų so-
pranu Leontina Vaduva – įstabaus 
tembro, gražaus ir laisvai sklindan-
čio balso savininke. Reikšminga 
Teresa Stratas, kurios klausiausi 
ruošdama Verdi „Traviatos“ Vio-
letą. Įkvėpimo, dainavimo subtily-
bių sėmiausi iš labai profesionalaus 
slovakų soprano Lucios Popp. 

Baigusi magistratūrą, studijuo-
dama aspirantūroje, gavau teisę 
dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Man pradėjus 2005 m., 
dar vykdavo parengiamieji kursai, 
tad pradėjau su „parengiamukais“, 
ruošiau juos stojamiesiems. Dėstyti 
norėjau, supratau, jog tai tam tikra 
investicija į ateitį. Pedagoginis dar-
bas man iš principo patinka, matau 
prasmę dalintis scenine patirtimi, 
juolab kad galiu ne tik teoriškai aiš-
kinti, bet ir rodyti.

Dainavimo studijos prasideda 
nuo kontakto. Jeigu teigiamas ryšys 
užsimezga, susikuria šilta atmos-
fera, studentams būnu ir dėsty-
toja, ir psichologė, ir mama. Neju-
čia pradedi gyventi jų gyvenimus, 
globoji, stengiesi perduoti visa, ką 
žinai. Geriausia, žinoma, kai prade-
dame „nuo nulio“. Ateina balsingas 
jaunuolis ir aš jį vedu „nuo–iki“. To-
kie atvejai produktyviausi, ryškiau-
sias pavyzdys – Aistė Pilibavičiūtė: 
ją rengiau stojamiesiems, ji įstojo ir 
baigė pas mane. Dabar labai sėkmin-
gai tęsia savo sceninę karjerą. Taip 
pat Olesia Mamonenko, dabar ji 
dainuoja Italijoje. Kitos absolven-
tės pasirenka ne solinę karjerą, o 
chorinę. Lietuvos operos ir baleto 
teatro choras yra tikrai labai aukšto 
lygio, tad choristams reikalavimai 
aukšti. Šiandien džiaugiuosi ma-
gistrante Ieva Tarulyte, dalyvavusia 
LNOBT operos visai šeimai „Alisa 
Stebuklų šalyje“ premjeroje. Viltin-
gai dirbu su savo šaunia dabartine 
klase – tai talentingi, balsingi stu-
dentai, kurie įkvepia. 

Ką Jums asmeniškai reiškia 
opera, dainavimas?

Žiūrovui tai – šventė, pramoga, 
visiškas kosmosas... Jis net neįsi-
vaizduoja, kiek laiko reikia tam 
paaukoti. Dėkoju tėvams, Dievui 
už galimybę, sąlygas, už Dievulio 
duotą balsą. Kiekvienas turime savo 
misiją. Manoji tokia. Ir kalbu ne 
vien apie teatrą, bet taip pat peda-
gogiką – jaunų dainininkų ugdymą, 
nes labai svarbu sukurti sąlygas at-
siskleisti jaunai asmenybei. Dargi 
svarbu dvasingumas. Labai džiau-
giuosi, kad mane kviečia į Vilniaus 
Šv. Dvasios ortodoksų vienuolyną, 
kur atlieku kūrinius solo, taip pat 
duetus, dalyvauju koncertuose. 
Galbūt ten yra pradžių pradžia... 

LNOBT debiutavote 
2000-aisiais Violetos vaidme-
niu Verdi „Traviatoje“. Pasida-
linkite prisiminimais. 

Tais laikais labiausiai svajota 
dainuoti LNOBT, ir tai buvo realiai 
pasiekiamas tikslas. Tuomet rengti 
gabiausių akademijos studentų ir 
teatro orkestro koncertai „Can-
tiamo“ operos teatro scenoje; taip 
pat – „Atžalynas“ filharmonijoje. 
Rengėme programas su dirigen-
tais Jonu Aleksa, Vytautu Viržoniu. 
Jau tada jie mane įsidėmėjo. „Can-
tiamo“ dainavau Amelijos ariją ir 
visą sceną iš Verdi „Kaukių baliaus“. 
Būtent šiame koncerte maestro 
Aleksa mane pastebėjo, įžvelgė 
perspektyvą ir ėmė mane auginti 
kaip operos solistę. Esu jam labai 
dėkinga. 

„Traviata“ buvo mano diplomi-
nis darbas ir tikrai didelis iššūkis. 
Režisavo Nerijus Petrokas, iki šiol 
sėkmingai dirbantis Dainavimo 
katedroje. Aš – Violeta, Edgaras 
Montvidas – Alfredas, Dainius 

Stumbras – Žermonas. Man tai 
buvo kažkas nepaprasto, labai jau-
dinančio. Repetavome akademijoje 
su fortepijonu, mokėmės partijas, o 
scenoje turėjome vos vieną ar dvi 
repeticijas. Kaip dabar pamenu, 
tai buvo gegužės 13-oji, spektaklis 
skirtas primadonai Elenai Čiu-
dakovai. Prieš spektaklį scenoje 
skambėjo jos įrašai, jutau didžiulę 
atsakomybę, viskas buvo taip jau-
dinama... O aš kaip tyčia susirgau, 
pakilo temperatūra... Bet prigėriau 
vaistų ir dainavau. Tai buvo iš tiesų 
didelis išbandymas. Tačiau kiekvie-
name veiksme jaučiausi vis tvirčiau, 
o paskutiniame atsiskleidėme visi. 
Tada supratau, kad tikrai noriu būti 
scenoje.

Žvelgdama į savą vaidmenų 
paletę, ką įvardintumėte di-
džiausiais iššūkiais, lėmusiais 
asmenybinį virsmą, kokybinį 
šuolį?

Visi vaidmenys mylimi, kiekvie-
nam jų atiduodu savo esybę, svei-
katą, sielą – visą save. Žinoma, Vio-
leta, dar Liu Puccini „Turandot“ – už 
šį vaidmenį buvau išrinkta „Metų 
operos viltimi“. Džiugu, jog iki 
šiol vis dar teikiu viltį. Mimi – be 
galo mielas vaidmuo, labai patogiai 
Puccini parašytas. 

Taip pat Adina to paties pava-
dinimo Rossini operoje ar Rozina 

„Sevilijos kirpėjuje“, Eudoksija Ha-
levy „Žydėje“, Tatjana Čaikovskio 
operoje „Eugenijus Oneginas“. Jau-
noji karta menkai įvaldžiusi rusų 
kalbą, o mes, vyresnieji solistai, ją 
puikiai mokame, ir tai labai padeda 
kuriant vaidmenį. O kiek yra pui-
kių operų rusų kalba, apskritai rusų 
muzikos, romansų! 

Mėgstu komiškus vaidmenis: mi-
nėta Rozina, Marcelina Mozarto 

„Figaro vedybose“, Marcelina Beet-
hoveno „Fidelijuje“. Man regis, pa-
vyko atskleisti šio žanro personažų 
charizmą. Didesnis ar mažesnis 
vaidmuo – nesvarbu, visi jie reikš-
mingi, o jeigu mažesnis, turi ypač 
susitelkti ir parodyti viską, ką gali 
čia ir dabar, nes laikas ribotas, dau-
giau galimybių nėra. 

Pasidalinkite sceninės partne-
rystės patirtimis. 

Kai atėjau į LNOBT, dainavo Vla-
dimiras Prudnikovas, puiki scenos 
partnerė Irena Milkevičiūtė, švie-
saus atminimo Virgilijus Noreika. 
Išeidami į sceną esame viena ko-
manda, palaikome, jaudinamės 
vieni dėl kitų. Spektaklis yra mūsų 

bendras darbas, jo sėkmė – mūsų 
siekis, tikslas ir atsakomybė. Ku-
riant komiškus personažus, dai-
nuojant operetėse, dažnai kūryba 
vyksta tiesiog scenoje, reaguoji į 
situaciją, žaidi, improvizuoji. Nu-
tinka visokių kuriozų: partneris 
užmiršta įnešti padėklą, o veiks-
mas vyksta, muzika skamba – ne-
gali sutrikti, turi reaguoti žaibiškai. 
Tuomet kažką sukuri, išsprendi si-
tuaciją, vaidini kartais kiek kitaip, 
nei režisieriaus numatyta, kad 
spektaklis nesugriūtų, istorija būtų 
įgyvendinta. 

Scenoje svarbus ryšys su diri-
gentu. Kokios Jūsų patirtys? 

Kaip minėjau, ypatinga patirtis 
su maestro Aleksa. Tai buvo be galo 
jautrus dirigentas, jeigu kas nors ne 
taip, iškelia pirštą, rodo „įstojimą“, 
visada dėmesingas smulkiausioms 
detalėms, itin atsakingas. Taip pat 
gražiai bendradarbiavome su 
maestro Viržoniu. 

Man imponavo dirigentas Ste-
fanas Lano, statęs „Turandot“, kur 
atlikau Liu vaidmenį. Lano puikiai 
išmanė ne tik muziką, bet ir vokalą, 
yra mokęsis dainavimo. Malonu ir 
paprasta dirbti, kai dirigentas su 
tavimi kartu kvėpuoja. Tai tiesiog 
puiku! Yra dirigentų, kurie nekrei-
pia dėmesio, kai turi išdainuoti ilgą 
frazę vienu atsikvėpimu, – būna, jie 
tęsia, tempą lėtina... Lano visą laiką 
buvo kartu, kvėpavo drauge, padėjo 
ir vedė. Dirigentui išmanyti vokalą 
yra svarbu. Su Christianu Frattima 
dainavau baroko kompozitorių 
koncertą Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje – Vivaldi, Pergolesi. 
Džiugu ir malonu bendradarbiauti, 
kai abu sieja artima muzikinė pa-
jauta. Frattima studijavo Lietuvoje 
pas profesorių Juozą Domarką, pui-
kiai išmoko lietuvių kalbą, yra be 
galo išprususi, intelektuali asme-
nybė, žinoma Italijoje. 

Dažnai atliekate ir kamerinę, 
oratorinę, sakralinę muziką. 
Nusakykite kamerinės muzi-
kos žanrą, jo ypatingumą, savo 
patirtis. 

Per muzikinės karjeros dvide-
šimtmetį sukaupiau nemažą ka-
merinės muzikos programą, taip 
pat sakralinės, oratorinės. Kame-
rinė muzika leidžia atsiskleisti vi-
soms balso galimybėms. Operos 
teatre dainuojame dažniausiai 
mezzo forte – forte, jeigu akustika 

Gyvenimas su muzika 
Jubiliejinis pokalbis su operos soliste Julija Stupnianek-Kalėdiene
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nėra gera, nesinori dainuoti tyliau, 
kad balsas tiesiog būtų išgirstas. O 
jaukioje kamerinėje salėje, kad ir 
su fortepijonu, gali varijuoti balso 
atspalviais, perteikti įvairius jo 
niuansus. 

Man itin artimi rusų romansai. 
Neseniai su pianiste koncertmeis-
tere, mano palydove Nijole Bara-
nauskaite išleidome rusų romansų 
pagal Aleksandro Puškino žo-
džius kompaktinę plokštelę. Tarp-
tautiniame dainininkų konkurse 
Maskvoje „Romansiada – 2000“ ta-
pau laureate, nuo tada romansiada 
neapleidžia manęs; vėliau mano 
studentai tapo šio konkurso laure-
atais, o mane kviesdavo koncertuoti 

Kremliaus rūmuose su orkestru, 
taip pat dalyvauti konkurso komi-
sijoje. Romansai yra viena mano 
mylimiausių nišų. 

Žavi prancūzų muzika. Atradau 
kompozitorių Reynaldo Hahną, 
populiariausia jo daina „À Chlo-
ris“. Susiradau daugiau jo kūrybos 
internete, išmokau dainų, įtrau-
kiau jas į savo programą. Taip pat 
Jules’io Massenet romansai, dai-
nos; puiki germanų Lied – Rober-
tas Schumannas, Franzas Schuber-
tas, Richardas Straussas. 

Labai džiaugiuosi, kad teko 
laimė pažinti dabar jau šviesaus 
atminimo kompozitorių Vytautą 
Laurušą, mano profesorės vyrą. 
Labai šiltai draugavome, jis parašė 
man ne vieną kūrinį su orkestru. 
Prieš porą mėnesių su pianiste 
Giedre Muralyte įrašėme Vytauto 
Laurušo vokalinių ciklų ir dainų 
kompaktinę plokštelę. 

Ypatingą dvasinį artumą jaučiu 
sakralinei, bažnytinei muzikai, taip 
pat barokinei. Mielai atlieku Nico-
los Porporos, Riccardo Broschi kū-
rybą. Deja, pas mus šie kompozito-
riai beveik nežinomi, net natų nėra. 
Į savo jubiliejinį rečitalį, kuris vyko 
spalio 17 d. Operos teatre, įtraukiau 
vieną Broschi ariją, – tai buvo kūri-
nio premjera Lietuvoje. 

Užsiminėte apie skirtumus 
dainuojant teatro scenoje ir 
kamerinėje salėje. Įdomu, kiek 
aplinka veikia solistą? Pasi-
dalinkite dainavimo svečiose 
šalyse patirtimi. 

Iš tikrųjų, ateini į salę ir jauti 
jos aurą, regi aplinkos grožį. Labai 
jauki Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus Senojo arsenalo salė, daug joje 
koncertuota ir su „Musica humana“, 
ir su ansambliu „Vilniaus arsenalas“, 
ir su pianiste Nijole Baranauskaite. 

Žinoma, ne tik gera akustika viską 
lemia, didelės įtakos turi publika: 
jauti – priima ar nepriima, ar užsi-
mezga akių kontaktas. 

Džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje, ir 
gastrolėse užsienyje – Ravenoje, 
Tel Avivo operos teatre, Rygoje ir 
kitur – buvau publikos šiltai pri-
imta. Tikrą išbandymą patyriau, 
kai Rygos operos teatre „Turan-
dot“ Liu turėjusi dainuoti solistė 
susirgo. Sulaukiau skambučio iš 
Rygos teatro: „Julija, rytoj mes 
jūsų laukiame, nes susirgo mūsų 
Liu.“ Taip, partiją moku, bet pasta-
tymas juk visai kitas, jo nežinau... 
Visą naktį neužmigau iš jaudulio. 
Rytą pavedžiojo po sceną, su diri-
gentu aptarėme esminius niuansus 
ir – spektaklis. Ačiū Dievui, vis-
kas puikiai pavyko. Publika labai šil-
tai priėmė, o komanda nuoširdžiai 
dėkojo. Buvo žiūrovų ir iš Lietuvos, 
paskui visi mane labai gyrė už mano 
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Živilė Stonytė

2021-ieji, greta kitų reikšmingų mi-
nėtinų progų, Lietuvoje buvo pa-
skelbti Abiejų Tautų Respublikos 
Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 
Tarpusavio įžado metais. Seimas 
pažymėjo, kad tai yra pirmoji ra-
šytinė konstitucija Europoje ir an-
troji rašytinė konstitucija pasaulyje, 
taip pat akcentuota, kad joje dekla-
ruojama pagarba žmogaus teisėms. 
Visus metus ši sukaktis buvo mi-
nima siauresniuose ar platesniuose 
visuomenės sluoksniuose, įvairūs 
jos aspektai svarstyti tarp istorikų, 
kultūrologų ir politikų. Metams 
baigiantis, Valdovų rūmuose su-
rengta tarptautinė mokslinė kon-
ferencija (spalio 20–21 d.), atidaryta 
paroda. 

Lietuvos nacionalinė filharmo-
nija taip pat skyrė dėmesio šiai 
reikšmingai datai, pasikviesdama į 
Vilnių koncertuoti Vroclavo baroko 
ansamblį, vadovaujamą Andrzejaus 
Kosendiako. Ansamblio programa 
skambėjo iš jų parengto ciklo „Mu-
sic First – Abiejų Tautų Respublikos 
muzika“. Taigi spalio 20 d. Filhar-
monijos Didžiojoje salėje nuskam-
bėjo rinktiniai lenkų Renesanso ir 
baroko muzikos kūriniai. Kaip ra-
šoma koncerto programėlėje, an-
samblis, pakviesdamas į muzikinę 
kelionę laiku, „bando atkurti Liu-
blino unijos laikų Vilniaus dvaro 
muzikinę aplinką, laikytą kultūros 
ir meno aukso amžiumi: tuomet 
Žemutinė pilis Vilniuje subūrė ne-
mažai žymių Europos muzikantų“. 

Kad to meto Lenkijos muzikos 
kūrėjai buvo lygiavertė Europos 
muzikinės kultūros dalis, rodo 
senosiose Europos valstybėse pu-
blikuoti jų kūriniai. Štai koncertą 
ansamblis pradėjo trimis Mikoła-
jaus Zieleńskio motetais, kurie 

Prisiminus Konstituciją
Vroclavo baroko ansamblio koncertas, skirtas Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios 
Konstitucijos 230-osioms metinėms

buvo išspausdinti 1611 m. Vene-
cijoje (dviejų tomų publikacijoje). 
Zieleńskis dirbo vargonininku, 
kompozitoriumi ir kapelmeiste-
riu Gniezno katedroje, taigi savo 
rinkinius dedikavo Gniezno arki-
vyskupui. Rašęs bažnytinius kūri-
nius įvairioms sudėtims (soprano 
ir baritono duetas atliko „Ecce 
Virgo concipiet“, penki solistai pa-
giedojo „In monte Oliveti“, abiem 
pritariant vargonams), Zieleńs-
kis ypač garsėjo savo polichoriniu 
stiliumi – dauguma jo vokalinių 
kompozicijų parašyta 7, 8 ar net 12 
balsų. Velykų laiko motetas „Salve 
festa dies“, atliktas visų aštuonių an-
samblio vokalistų ir instrumentinių 
styginių, pučiamųjų, continuo gru-
pių, suskambėjo itin iškilmingai ir 
pagaviai.

Šventinę Velykų laiko nuotaiką 
tęsė XVII a. pirmosios pusės kom-
pozitoriaus Marcino Mielczewskio 
muzika. Jis buvo Varšuvos rūmų ka-
pelmeisteris, taigi tarp jo kūrinių – 
daug turtingos instrumentuotės 
kompozicijų. Štai išplėtotas mo-
tetas „Triumphalis dies“ atskleidė 
didžiulį ansamblio dėmesį muziki-
niams motyvams, smulkiausioms 
detalėms, atliktoms itin preciziškai. 
Gal kiek galėję pasirodyti siauroki 
sopranų balsai čia įsiliejo į instru-
mentinių partijų skambesį, o juos 
papildė kaip brangakmenis skam-
besio viršūnėje sužėrėjusi korneto 
partija. Toliau atliktos dvi Miel-
czewskio Mišių „Missa triumfa-
lis“ dalys Kyrie ir Gloria patvir-
tino, kad muzikologai pagrįstai 
šio kompozitoriaus muziką priski-
ria concertato stiliui. Mišių tekstų 
pateikimas – gana kompaktiškas; 
pavyzdžiui, Gloria dalyje natūralią 
epizodų kaitą diktuoja pats teks-
tas, jo frazuotė – iš teksto trak-
tuotės taupumo dar nejusti, kad 
po šimto metų tokiame kontekste 

jau skambės išplėtotos klasicistinės 
arijos. Tačiau klausantis puošnios, 
koncertiškos Mišių muzikos galima 
buvo patirti, kokia iškilminga anuo 
metu buvo Bažnyčios liturgija. 

Tikru atradimu tapo Stanisławo 
Sylwesterio Szarzyńskio kūryba. Šis 
kompozitorius gyveno XVII a. pa-
baigoje, mirė 1713-aisiais. Nedaug 
apie jį žinoma, nes gyvenimą pra-
leido uždarame cistersų vienuo-
lyne, tačiau itin stipri jo muzikos 
kompozicinė pusė liudija jį turėjus 
gerus mokytojus. Vroclavo baroko 
ansamblio koncerte atlikti jo kūri-
niai atskleidė labai įdomius kūri-
nių žanrus ir kompozicinius auto-
riaus sprendimus. Štai „Jesu spes 
mea“ – išplėtotą motetą sopranui, 
dviem smuikams ir vargonams – 
jau beveik galima apibūdinti kaip 
nedidelę kantatą. Įdomu tai, kad 
lotyniškas tekstas nėra liturginis – 
tai malda į Jėzų, pasitelkiant įvai-
riausius jo apibūdinimus (savotiški 

„atsidūsėjimai“). Kiekvienas epite-
tas (spes, refugium, desiderium, cor, 
salus, vita) įgyja savą muzikinę iš-
raišką per barokinius afektus (įspū-
dingos aidais pagrįstos padalos ties 
žodžiais in te speravi, clamavi). Toks 
muzikos kūrinys, kiek išeinantis iš 
įprasto moteto ribų, atskleidžia ir 
specifiškų baroko laikų pamaldumo 
praktikų naudojimo aspektus. Ki-
tas skambėjęs Szarzyńskio kūrinys 

„Gloria in excelsis Deo“ – tai tarsi 
kalėdinio spektaklio muzikinė dalis, 
pagrįsta lotyniškomis viduramžių 
giesmėmis apie Jėzaus gimimą: te-
atrališka, pastoralinė kompozicija. 

Yra žinoma, kad Szarzyńskis 
greta bažnytinės muzikos yra sukū-
ręs ir pirmąją lenkišką trio sonatą. 
Ši sonata dviem smuikams ir basso 
continuo skambėjo ir koncerte, ji 
atskleidė stipriąsias Vroclavo ba-
roko ansamblio instrumentininkų 
puses. Sonata skambesiu priminė 
Szarzyńskio amžininko Dietricho 

Buxtehude’s kamerines sonatas – 
tai kompozicijos, pagrįstos greitų 
ir lėtų epizodų kaita. Nepaprastą 
įspūdį paliko du ansamblio smui-
kininkai – jų atliekami virtuoziniai 
pasažai, štrichų lengvumas, ener-
gija lėmė, kad šis instrumentinis 
kūrinys tarp daugumos vokalinių 
tapo savotiška kulminacija. 

Iš koncerto programos, kurioje 
dar skambėjo Bartłomiejaus Pękie-
lio, Vaclovo Šamotuliečio, Jaceko 
Różyckio kūriniai, galima buvo su-
sidaryti puikų Renesanso ir baroko 
muzikos vaizdą. Vroclavo senosios 
muzikos atlikėjai, atvežę į Vilnių 
bendrą Lietuvos ir Lenkijos muzi-
kinio paveldo programą, tinkamai 
paminėjo vis dažniau istorikų ir po-
litikų aptariamą pozityvų Konstitu-
cijos indėlį į modernios valstybės 
kūrimą ir priminė gražius abiejų 
tautų bendrabūvio aspektus. 

piano. Rygos operos teatras klasiki-
nis, ten puiki akustika. Sužavėjo 
suflerio kriauklė – tiesiog fantas-
tika! Nuostabi patirtis. 

Kas operoje Jus domina šian-
dien? Ką norėtumėte išbandyti, 
pažinti ir atrasti? 

Man labiausiai patinka auten-
tiški pastatymai, kai paisoma to, 
kas ir kaip parašyta partitūroje. 
Pasigendu barokinės operos. Labai 
norėčiau atlikti barokinę partiją Vi-
valdi, Broschi, Porporos, Händelio 
operose. Tai nuostabi muzika. Sva-
joju, kad LNOBT būtų pastatytas 
Claudio Monteverdi „Popėjos karū-
navimas“ ir joje atlikčiau vaidmenį. 
Juk Monteverdi dramma per mu-
sica – tai pradžių pradžia, nuo to 
prasidėjo opera.

Dėkoju už pokalbį.

Vroclavo baroko ansamblio koncerto akimirka D. Matv ejevo n uotr .
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antrojo kanono medžiaga bei var-
peliai, primenantys Gustavo Mah-
lerio Ketvirtąją simfoniją, tapo 
daugiabriauniu sniego poetikos 
atspindžiu.

Variniai pučiamieji, ypač pirmos 
dalies piano epizoduose, skambėjo 
kiek per sunkiai, galbūt tai iš dalies 
nulėmė ir salės akustika, ir meis-
trystės reikalaujantys kraštiniai 
registrai. Norėtųsi pagirti suval-
dytą ir dinamiškai įvairų styginių 
skambesį, suteikusį erdvės polifo-
niškoms medinių pučiamųjų fak-
tūromis bei melodinėms linijoms. 
Į tankią garso masę peraugusi pir-
moji dalis ir užtikrintai dirigento 
suvaldyta kulminacija grakščiai 
įsiliejo į antrąją – garsinį ir kerintį 
krentančio sniego peizažą. Antroje 
dalyje įvykusi registro moduliacija 
parodė kraštinių klarnetų ir fleitų 
tesitūrų balansą, o trečios dalies 
pabaigoje iš fortepijoninio etiudo 

„Le Trombe del Mattino“ atklydęs 
dar vienas Abrahamseno garsinis 
tropas ausiai leido pasidžiaugti 
skaidriais ir veriančio tikslumo va-
rinių sąskambiais.

Antrasis vakaro kūrinys – Abra-
hamseno vokalinis ciklas „Let Me 
Tell You“, kurį atliko sopranas 
Lauryna Bendžiūnaitė. Atlikėjos 
patirtis įvairiuose pasaulio operos 
teatruose, tokiuose kaip Švedijos 
karališkoji bei Štutgarto valstybinė 
operos, liudija apie tarptautinius 
atlikimo standartus puoselėjančią, 

įvairiapusišką menininkę. Tuo 
klausytojai galėjo įsitikinti ir kon-
certe – įveikti šią itin sudėtingą par-
titūrą iki šiol ryžosi nedaug atlikėjų. 
B. Hannigan parašytas kūrinys rei-
kalauja itin gero kraštinių registrų 
valdymo bei dinaminės amplitudės 
pajautos. L. Bendžiūnaitės atliki-
mas buvo tikslus ir įtikinantis, ta-
čiau kad ir kaip vengtume lyginimo 
su B. Hannigan, buvo girdėti truputį 
viršytas vibrato koloratūrinėje tesi-
tūroje ir garso projekcijos stygius že-
mame bei viduriniame registruose. 
Nepaisant šių aspektų, atlikėja kartu 
su orkestru ir dirigentu įtikinamai 
perteikė daugialypį ir sudėtingą 
Abrahamseno garsinį audinį.

Antroje koncerto dalyje klausyto-
jams buvo pristatytas bene laukia-
miausias vakaro svečias – iš Izraelio 
specialiai į koncertą atvykęs Lie-
tuvos laisvojo džiazo pradininkas 
Viačeslavas Ganelinas. Menininko 
pasirodymas su orkestru pritraukė 
gausų būrį gerbėjų. Tiesa, V. Gane-
linui talkino perkusininkas Arkadi-
jus Gotesmanas – dar viena savita ir 
neabejotinos reikšmės šiuolaikinės 
ir improvizacinės muzikos figūra. 
Koncerte skambėjęs kūrinys – nau-
jas Ganelino „Triptikas“ klavišiniams, 
perkusiniams ir simfoniniam orkes-
trui – eklektiška pynė, persmelkta 
kontrastingų solo-tutti epizodų. 

Autorius šiame kūrinyje perne-
lyg nenutolo nuo įprasto ir atpažįs-
tamo raiškos lauko, parodė plačią 

improvizacinių gebėjimų skalę bei 
fortepijoninių faktūrų įvairovę. 
Nors sakoma, kad „geras vynas il-
gainiui tik gerėja“, vis dėlto tai ne-
būtų teisinga kalbant apie skambė-
jusį kūrinį. Anot autoriaus, kūrinyje 
vengta tradicinės Koncerto struk-
tūros, tačiau efektingi džiazo bei 
moderniosios klasikos tropai 
kompoziciškai taip ir neatskleidė 
santykio tarp simfoninio orkestro 
ir solistų. Liko neatsakytas klausi-
mas: ar simfoninis orkestras – tik 
akompanuojantis mechanizmas, ar 
visavertis partneris? Plačiais potė-
piais tapomos orkestrinės faktūros 
po lengvo ir juvelyriškai skaidraus 

Abrahamseno skambėjo sunkokai 
ir ne visai tiksliai. Be abejo, esama 
ir tokių kompozicijų, kurių raiškos 
būdas – sąmoningai platūs gestai ir 
net lengvas flirtas su primityvizmo 
estetika (prisiminkime, pavyzdžiui, 
Antano Rekašiaus kūrybą). Tačiau 
„Triptiko“ struktūrą galima lyginti 
su akį patraukiančiais ryškiais vė-
riniais, nutrūkusiais nuo virvelės 
ir kiek stokojančiais kompozicinio 
vientisumo.

Vis dėlto verta pasidžiaugti ener-
gingais, įtraukiančiais ir subtiliais 
Ganelino ir Gotesmano solo epi-
zodais, kurie „Triptike“ ir buvo 
įdomiausi. Būtent šie klavišinių ir 

Grožio ir gaivališkos improvizacijos akistata 
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perkusijos epizodai geriausiai at-
skleidė abiejų menininkų genialumo 
esmę – spontanišką ir stichišką mu-
zikinį dialogą, jo nenuspėjamumą. 
Ateityje „Triptiką“ norėtųsi išgirsti 
atliekamą kamerinio ar pučiamųjų 
orkestro, kas galbūt labiau atlieptų 
Ganelino improvizacijos stilių ir 
atskleistų ne orkestro ir solisto (ar, 
kaip šiuo atveju, ansamblio) skam-
besio priešpriešas, o paraleles. Ver-
tinant koncerto programos visumą, 
trys kontrastingi orkestriniai kūri-
niai sugretinti kiek eklektiškai, ta-
čiau tai netrukdė mėgautis muzika 
tiek Abrahamseno, tiek Ganelino 
muzikos gerbėjams.

Aistė Šivytė

Audros akis – paradoksalus reiški-
nys. Stichijai niokojant viską, kas 
pasitaiko jos kelyje, pačiame cen-
tre, nedideliame kelių dešimčių ki-
lometrų plote, tvyro ramybė. Spalio 
26 d. „Menų spaustuvėje“ pasinerti į 
panašią ramybės būseną teatro sce-
noje buvo pakviesti žiūrovai – įvyko 
Šeiko šokio teatro spektaklio „Au-
dros akis“ (choreografas Rachidas 
Ouramdane’as) premjera. 

Scenoje pasitinka minimaliz-
mas: nematome nei dekoracijų, 
nei trupę vienijančių ar veikėjus 
kuriančių kostiumų. Matome tik 
baltas grindis, scenos kraštuose 
sustatytus prožektorius, o šokėjai 
vilki paprastais šokio drabužiais, į 
akis nekrintančių spalvų marški-
nėliais, šortais, kelnėmis. Tačiau 
kostiumas čia ir nereikalingas: ne-
siblaškant dėl rekvizito ir neblaš-
kant žiūrovo, bandoma eksperi-
mentuoti, ieškoti būsenos ir kurti 
atmosferą – salę aprėpiančią audros 

Pasaulis audros aky
Šeiko šokio teatro spektaklis

akį, kurioje būnant sunku patikėti, 
kad kitapus sienos yra įprastas, chao-
tiškas pasaulis.

Būtent šią neįprastai ramią ir 
siurrealią audros akies būseną ko-
mandai sukurti pavyko puikiai. 
Vienas po kito į sceną įžengiantys 
šokėjai įtraukia, užhipnotizuoja 
savo judesiu, sutelkia į teatro dėžutę. 
Spektaklyje mažai sinchroniško vi-
sos trupės šokio, daug dažniau jis 
yra išskaidytas, kiekvienas šokėjas 
atlieka tą pačią choreografiją, tačiau 
įstojimo laikas skiriasi – taip suku-
riamas užburiantis judesio kaleidos-
kopas. Choreografo Ouramdane’o 
įkvėpimo šaltinis – paukščių būrių, 
protestų ar riaušių minių judėjimas – 
čia jaučiamas labai stipriai. Kolek-
tyvo judesys mainosi tarp idealios 
tvarkos ir chaoso, tik kartais atsklei-
džiančio savo organizuotumą. Kaip 
kad malonu stebėti dideliais spie-
čiais danguje skraidančias varnas ar 
aplink vyšnias šėlstančius varnėnus, 
taip ir čia šokis dažnai yra tiesiog 
malonus akiai, verčiantis mėgautis 
šokėjų kūnų kuriamomis formomis, 

leisti jiems žaisti tavo žvilgsniu, su-
žavėti organizuotais efektais: per 
akimirką susiburiant ir pagaunant 
vieną iš atlikėjų ar beveik nepastebi-
mai duete „pakišant“ naują parnerį.

Šokyje taip pat veikia fizinis atli-
kėjų kontaktas, prisilietimas, žvilgs-
nis. Prisidėjus žvilgsniui ir prisilie-
timui, organizuotų grupių judėjimu 
paremta choreografija įgauna ben-
dražmogiškumo, savotiško jau-
trumo, atsiranda šilta, minkšta 
atmosfera. Lyg stebėtume jau nebe 
demonstraciją, kai choreografas per-
teikia įvairius galimus kūnų grupės 
judėjimo būdus, o hermetišką, per 
šokį bendraujančių žmonių pasaulį. 
Kelias dešimtis minučių akyse mir-
gant bendram šokiui, įsimintinas 
tampa Oksanos Griaznovos solo. 
Be galo preciziški, apskaičiuoti šo-
kėjos judesiai salės erdvę, regis, su-
traukia dar labiau, verčia išgyventi 
retą magijos ir visiško susitelkimo 
akimirką.

Vienu svarbiausių šokėjų čia 
tampa šviesa (šviesų dizaineris 
Justas Bø; apšvietėjas Aurelijus 

Davidavičius). Ji žongliruoja spek-
taklio atmosferomis: nuo mistiškos, 
šiltos prietemos, kurioje kartais 
tampa sunku įžiūrėti atlikėjus, iki 
akinamai balto, ryškaus sterilumo. 
Ant grindų palengva mirgėdama 
šviesa kuria banguojančios jūros 
ar žolės, debesų iliuziją, ramią idilę.

Tačiau gaila pripažinti – pasiro-
dymas nepraėjo be minusų. Nors 
spektaklis harmoningai bangavo 
tarp ramybės ir chaoso, minios ir 
vieno ar dviejų atlikėjų šokio, regis, 
be pastangų į save sutelkė žiūrovo 
dėmesį, deja, per paskutines dešimt 
minučių ėmė išsivadėti. Pradėjo ka-
muoti jausmas, lyg iš po kojų būtų 
išslydęs spektaklio dugnas: nebe-
aišku, kada jis baigsis, rodos, ir 
viena, ir kita scena jau galėtų būti 

finalinė, bet po jų eina kitos. Ga-
liausiai ties tam tikra riba šis užsi-
tęsimas uždarė paslaptingo pasau-
lio vartelius, kilo noras pasitikrinti 
vidinį laikrodį. Žinoma, tai „nenu-
rašė“ spektaklio į nepavykusius ar 
nevertus dėmesio – tiesiog buvo 
gaila, kad neteko išeiti jaučiant 
pakilimą, kai, palikus salę, būtų 
galima nuoširdžiai nusistebėti, jog 
pasaulis vis dėlto niekur nedingo ir 
gyvenimas eina toliau.

Nepaisant to, „Audros akis“ – 
gardus kąsnelis vidiniam eskapis-
tui. Tai spektaklis, kuriame lengva 
skęsti, pamiršus laiką. Savotiška 
sceninė ekspedicija į ramų stichi-
jos centrą, kurį per gyvenimą tenka 
išvysti retam.

Lauryna Bendžiūnaitė, Karolis Variakojis ir Nacionalinis simfoninis orkestras  K . B i ngel io  nuotr .

Scena iš šokio spektaklio „Audros akis“ E. Sabal iauskaitės  n uotr .
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Kamilė Žičkytė

Lydimi sėkmės, jauni ir perspek-
tyvūs. Kas nenorėtų tokie būti? Šį 
sezoną OKT studijos durys, regis, 
atviros visiems: spektaklius čia jau 
pristatė Kamilė Gudmonaitė, Da-
rius Gumauskas, Dainius Gaveno-
nis. Spalio 21 d. čia įvyko ir režisie-
riaus Manto Jančiausko spektaklio 

„Portalas“ premjera. Taip pat lydimas 
sėkmės, jaunas ir perspektyvus, bet, 
deja, ką tik ateistas iš darbo ir Au-
drius – pagrindinis dramaturgės Bi-
rutės Kapustinskaitės pjesės veikėjas. 

Audrius, kurį vaidina aktorius Ma-
rius Repšys, – būsimas tėvas. Na, gal 
dar ir per anksti džiaugtis, bet nesi-
ginčykim – yra dėl ko. Audrius – šios 
nušvitimo ir nuosmukio istorijos 
pasakotojas, aktyviai ir nuoširdžiai 
bendrauja su žiūrovais. Scenoje – 
jaukūs, lyg iš skandinaviško „Ikea“ 
katalogo perkelti ir aktorių apgy-
venti namai (scenografė ir kostiumų 
dailininkė Barbora Šulniūtė). Čia Au-
drius slaugo prie lovos prikaustytą, 
po insulto paralyžiuotą motiną, ku-
rią vaidina aktorė Eglė Gabrėnaitė. 
Kartu gyvena ir Marija (aktorė Adelė 
Šuminskaitė) – Audriaus mylimoji, 
būsima jauna mama. Kamerinė sa-
lės erdvė kiek apriboja režisūrinių 
sprendimų amplitudę, tačiau žiūrovo 
dėmesys telkiamas ne į spektaklio 
formą, o į temą.

Suaugusių vaikų karta
Spektaklis „Portalas“ Oskaro Koršunovo teatre

Kai Audriui buvo dešimt metų, 
jo tėvą, tuomet trisdešimt ketve-
rių, atleido iš darbo. Po to tėvas 
pradėjo gerti ir galiausiai pasikorė. 
O jaunajam Audriui augant ir sie-
kiant pilnatvės liko daug spragų ir 
pykčio. Nelaimei, istorija kartojasi: 
netekęs darbo, Audrius išsigąsta, jį 
kamuoja egzistenciniai klausimai. 
O kas, jeigu ir jis prasigers? Kas au-
gins jo vaiką? Repšys kuria jautraus, 
kiek pasiklydusio, bet kartu vizua-
liai tvirto, agresyvaus ir tiesmuko 
jauno vyro vaidmenį.

Kurį laiką Audrius nuo šeimos 
slepia, kad neteko darbo, ir susi-
domi savęs pažinimo programa 

„Portalas“. Tiesiai prieš žiūrovų akis 
ant sienos projektuojamas kompiu-
terinis žaidimas, kuriame, lydimas 
aktoriaus Mato Dirginčiaus balsu 
kalbančio vedlio Chulio, Audrius 
gauna tikrame gyvenime įgyven-
dinamas užduotis, dalyvauja pas-
kaitose, virtualiuose susitikimuose. 
Paralelinėje „Portalo“ realybėje 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
maskulinizmui ir asmeninei vyrų 
filosofijai, nors ne visi lozungai įti-
kina, o kompiuterinė grafika daž-
nai verčia šyptelėti, bet šiame pa-
saulyje Audrius jaučiasi suprastas ir 
saugus. Tik, kaip dažnai būna, kuo 
labiau jautiesi pažįstantis save, tuo 
svetimesnis tampi esantiems šalia. 
Audrius lyg apsėstas bėga nuo tikro-
vės ir atsakomybių: keliasi paryčiais 

ir vis daugiau laiko praleidžia prie 
kompiuterio, vengia pokalbių, 
namų buitį ir sergančios motinos 
priežiūrą užkrauna Marijai. Įtampa 
šeimoje auga. Juk toks yra vienas 
iš politinių, religinių ir kitų ideo-
loginių grupuočių tikslų: laiku su-
tikus pasiklydusįjį, pažadinus jame 
herojų, sukelti pyktį, supriešinti su 
aplinkiniais ir užverbuoti. 

Pyktis dėl trauminių patirčių vai-
kystėje, skausmas dėl anksti jį paliku-
sio tėvo, neapykanta dėl jam primestos 
atsakomybės rūpintis motina, finan-
siniai bei emociniai iššūkiai, užklup-
siantys gimus vaikui, trikdo vyrą – ar 
jis pasiruošęs tapti tėvu? O ar tėvas 
buvo pasiruošęs jo gimimui? O mo-
tina? Ar naujam gyvenimo etapui 
yra pasiruošusi Marija? Ir tik Marijai 
prabilus apie abortą Audriaus pyktis 
nuslopsta ir egocentristinis požiūris 
keičiasi: jis klaupiasi ant kelių, išsižada 

„Portalo“ mokymų ir verkdamas prašo 
mylimosios išsaugoti kūdikį, kaip švie-
sios ateities viltį. Dramatiškame ir šiek 
tiek netikėtame spektaklio epiloge dar 
kartą parodomas veikėjo impulsyvu-
mas – taip pat vaikiškas bruožas.

Pjesėje aktualizuojama pasta-
ruoju metu pasaulyje pastebima 
tendencija, liudijanti apie stiprėjan-
čią priešišką reakciją į didėjančias 
moterų teises ir lyčių lygybę. „Por-
talo“ lyderis Chulio iš tiesų buria 
radikalią antifeministinę grupuotę: 
spektaklio finale rodomas ir vaizdo 

įrašas (projekcijų autorius Kristijo-
nas Dirsė), kaip grupė aršiai nusi-
teikusių vyrų Vilniuje nuo Baltojo 
tilto išskleidžia baltą medžiagą su 

„Red Pill“ – judėjimo už vyrų tei-
ses – užrašu. Patikslinsiu, kad „Red 
Pill“ („Raudona piliulė“) posakis, 
gimęs 1999 m., pasirodžius filmui 

„Matrica“, simbolizuoja pasirinkimą 
matyti tiesą, t.y. nebūti pavaldžios 
žmonių masės dalimi, nesileisti 
kvailinamam. Laikui bėgant „Red 
Pill“ sulaukė didelio susidomėjimo 
internetiniuose socialiniuose foru-
muose, pavyzdžiui, „Reddit“, ir tapo 
konservatyvių sąmokslo teoretikų 
ir radikalių vyrų teisių aktyvistų 
kovos šūkiu – daugelis iš jų mano, 
jog „tiesa“ tokia, kad baltieji vyrai 
yra puolami. Ir juos puola moterys! 
Feminizmą jie laiko žalojančia ideolo-
gija ir tvirtina, kad visuomenė yra 
nusistačiusi prieš vyrus. Žinoma, 
kaip ir kiekvienas politinis judė-
jimas, ši iniciatyva irgi turi radi-
kalumo spektrą, tad ne viskas tik 
juoda ar balta. 

Audriaus istorija – vyrų, augusių 
be tėvų, istorija. Ir nebūtinai vyrų – 
daugumos vaikų, augusių priklau-
somybių kamuojamose, nedarniose 
šeimose. Spektaklio komanda pa-
prastai, gyva ir vaizdinga kalba, 
tačiau gal šiek tiek per saugiai, lyg 
nepasitikėdama žiūrovu, pasakoja 
apie mizoginiją, stigmatizuotas pa-
tirtis, iš kartos į kartą perduodamas 
traumas, alkoholizmą, veikimo mo-
delius, fundamentalias ir greitai 
sudegančias idėjas, savivertės ne-
turėjimą bei viso to pasekmes. Juk 
viskas susiję. Žmogus turi gebėjimą 
kurti ir skleisti fikcijas ir įtikinti jo-
mis milijonus kitų, tačiau retai kada 
moka pasirūpinti savimi ir mylėti. 
Vaikai suauga, o traumuotam vaikui 
amžius neturi reikšmės, nes ištrūkti 
iš to rato ne taip jau paprasta. O 
ir ne visada norisi perimti atsako-
mybę į savo rankas, suvaldyti bai-
mes ir nieko nekaltinti. 

Tai kurie iš mūsų – tie lydimi 
sėkmės, jauni ir perspektyvūs? 

Laura Šimkutė

Visi yra girdėję posakį, kad tikras 
vyras per gyvenimą turi pasodinti 
medį, pastatyti namą ir užauginti 
sūnų. Kad ir kaip kreivai šis po-
sakis skambėtų dabar, įsišakni-
jęs jis gana giliai, tik reiškiasi jau 
kiek kitokiomis formomis. Vietoj 
namo – paskola, vietoj medžio – 
gera ir tvirta karjera. Kas paneigs, 
kad nemažos dalies žmonių kas-
dienybę iki tokių parametrų ir 
įmanoma sutraukti? 

Oskaro Koršunovo teatre pri-
statyto spektaklio „Portalas“ (rež. 
Mantas Jančiauskas, premjera spa-
lio 21 d.) herojus Audrius būtent ir 
patenka į tą kategoriją žmonių, gy-
venančių normalų normalaus žmo-
gaus gyvenimą. Jam per trisdešimt, 
jis turi stabilų darbą ir gyvenimo 
draugę – atrodo, niekuo skųstis ne-
gali. Iki tos akimirkos, kai yra at-
leidžiamas iš darbo ir visas iki tol 
statytas pasaulis kone sugriūva po 
kojomis. Ieškoti savęs – sudėtinga 
užduotis, o ir nešama atsakomybių 
našta visai nemenka. 

Žiūrint „Portalą“ sunku išvengti 
asociacijų su Andriaus Blaževi-
čiaus filmu „Šventasis“ – atrodo, 
kad Marius Repšys tęsia filme sukurtą 
vaidmenį, perkeltą į teatro sceną. Ir 
filme, ir spektaklyje – tos pačios 
problemos ir tie patys sprendimo 
būdai. Ta pati gyvenimo pilkuma 
su beviltiškumo prieskoniu ir, at-
rodo, niekaip neįsižiebiančia viltimi. 

„Portalą“ būtų galima pavadinti 
ir tam tikra šiuolaikinio vyriškumo 
studija bei jo suvokimo kritika. 
Bandydamas ieškoti savęs Audrius 
prisijungia prie žaidimo, pavadi-
nimu „Portalas“, kuriame jį per po-
kyčių liūną veda vedliu prisistatan-
tis žaidėjas. Kuo toliau, tuo daugiau 
laiko Audrius praleidžia žaisdamas 
ir vykdydamas įvairiausias užduo-
tis – nuo paprasčiausio atsikėlimo 
anksti ryte iki keršto moteriai, at-
leidusiai jį iš darbo. Mato Dirgin-
čiaus kuriamas vedlys vis dėlto nėra 
nekaltas į geresnį gyvenimą ban-
dantis atvesti personažas – viskas 
sluoksniuojasi ir klostosi taip, kad 
išsivysto iki gyvų protestų, kuriuose 
dominuoja neapykanta moterims ir 
skrieja kaltinimai jų atžvilgiu: dėl 

Kai žaidimas tampa gyvenimu
Manto Jančiausko spektaklis „Portalas“ 

visų negandų kaltas feminizmas ir 
tai, kad moterys pradėjo kovoti už 
savo teises. 

Ši tema savotiškai plėtojasi ir Au-
driaus gyvenime – iš darbo jį at-
leido Liudmila (moteris!), jo mer-
gina (Adelė Šuminskaitė) laukiasi, 
tačiau abejoja, ar vaiką gimdyti (o 
Audriui taip norisi sūnaus), jam rei-
kia nuolatos rūpintis sunkiai funk-
cionuoti galinčia mama (Eglė Ga-
brėnaitė). Todėl nieko keista, kad 
Dirginčiaus vedliui iš žaidimo labai 
nesunku manipuliuoti Audriumi – 
į žaidimą jis įsitraukė būdamas ir 
šiaip ne pačios geriausios psicho-
loginės būsenos. 

Nors ir skamba kaip niūrus kūri-
nys, „Portalas“ Jančiausko rankose 
atsiskleidžia kaip laviruojantis ant 
ribos su komedijos žanru – jame 
netrūksta ironiško ir atpažįstamo 
humoro. Juoką kelia ne tik Birutės 
Kapustinskaitės išrašytos situaci-
jos su visu jose slypinčiu absurdo 
skoniu, bet ir tai, kaip aktoriai jas 

„apžaidžia“. Netrūksta ir gero flirto 
su publika: jei ši prisiprašys (o pu-
blikos įsitraukimo tikrai netrūko, ir, 
atrodo, tai tik pridėjo spektakliui 

papildomos vertės), gaus tai, ko 
panorės. 

Repšys „Portale“ kuria pusiau 
stand up’ą, pusiau išvaidina gyve-
nimo scenas. Atrodo, kad jam tie-
siog užtektų visą laiką įtaigiai pasa-
koti apie savo bėdas, problemas bei 
apmąstymus, ir to pakaktų publikos 
dėmesiui prikaustyti. Įdomu, ko-
kios skirtingos užduotys tenka ak-
toriams: jų vaidina viso labo keturi, 
tačiau visi kuria vaidmenį pagal ki-
tokį metodą. Repšys laviruoja tarp 
dviejų, o Šuminskaitės užduotis ar-
čiausiai klasikinės – ji nei laužo ke-
tvirtąją sieną, nei kreipiasi tiesiai į 
publiką. Dirginčiui tenka kliautis 
vien savo balsu – jo paties niekada 
nematome, tik žaidimo avatarą, o 
Gabrėnaitė visą laiką yra scenoje, 
tačiau neprataria nė žodžio. Bet to 
ir pakanka – vien jos buvimas jau 
užduoda stiprų toną. 

Nemažą dalį „Portalo“ užima 
pats žaidimas, tiksliau, Kristijono 
Dirsės kurtos vaizdo projekcijos. 
Ir pati žaidimo forma bei realy-
bės susipynimas su fikcija išnau-
dojami tikrai puikiai – tai, kas 
iš pradžių yra tik maža dalelytė, 

paįvairinanti gyvenimą, galiausiai 
virsta lemiamu tašku, formuojančiu 
asmenybę ir jos pasirinkimus. Kuo 
gilyn į žaidimą – tuo gilyn į dugną 
gyvenime. Ir tai vėl apie šiuolaiki-
nio žmogaus ypatumus.

Kurį laiką į teatro sceną savo kal-
bos priemonėmis veržėsi kinas, o 
dabar atrodo, kad jį galiausiai ima 
nurungti kompiuteriniai žaidimai – 
ne tik dėl plačių galimybių, bet 
ir dėl didėjančio aktualumo. Tai 
tikrai nėra kas nors nauja – vei-
kiau labiau pastebima ir aiškiau 
išartikuliuota. 

Adelė Šuminskaitė ir Marius Repšys spektaklyje „Portalas“ D. P utin o n uotr aukos

Marius Repšys spektaklyje „Portalas“
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Miglė Munderzbakaitė

Pasibaigus karantinui ir sezono 
pabaigoje teatrams vėl atvėrus du-
ris, birželio viduryje Nacionalinis 
Kauno dramos teatras žiūrovus gy-
vai susitikti pakvietė į Albert’o Ca-
mus „Kaligulą“, režisuotą Agniaus 
Jankevičiaus. Nuo premjeros prabė-
gus šiek tiek laiko, siūlau atsigręžti 
į režisieriaus pasiūlytą „Kaligulos“ 
versiją. 

Kalbėdamas apie pjesės pasta-
tymo aplinkybes režisierius akcen-
tavo, kad pandeminiu laikotarpiu 
jaunąją kartą apėmęs egzistencinis 
nerimas itin artimas Kaligulai. Pa-
sak jo, „Kaligula yra lyg koronavi-
rusas toje pjesėje. Jis tarsi apvalo 
žemę, kad ji galėtų egzistuoti. Pri-
verčia atsigręžti į save. Sustoti arba 
būti sustabdytam.“ Kaligula atrodė 
aktualus ir ankstesniuose sociali-
niuose, politiniuose kontekstuose, 
tad pjesė Lietuvoje ne kartą statyta. 

1983 m. režisierius Jonas Vaitkus 
tame pačiame teatre statydamas 

„Kaligulą“ ypač daug dėmesio skyrė 
šiam sudėtingam personažui. Jį 
kurti bandė su skirtingais aktoriais: 
Regimantu Adomaičiu, vėliau Va-
lentinu Masalskiu, kurio vaidmuo 
kritikų buvo sutiktas itin palankiai 
ir užėmė reikšmingą vietą jo, kaip 
aktoriaus, kūrybinėje biografijoje. 
Režisierius Ignas Jonynas, dabar 
labiau siejamas su kinu, 2004 m. 
taip pat statė „Kaligulą“, pagrindinį 
vaidmenį patikėjęs Rolandui Kazlui 
ir susitelkęs į personažo dualizmą. 
2014 m. jaunosios kartos režisierius 
Vidas Bareikis kamerinėje erdvėje 
žiūrovus pakvietė tapti Kaligulos 
valstybės dalimi, artimai, interak-
tyviai įsijausti į pjesės veiksmą, 
apnuoginęs (ir tiesiogiai) priešta-
ringai vertinamą Kaligulos perso-
naliją, sukurtą aktoriaus Ainiaus 
Storpirščio. 

2021 m. Jankevičius, sugrįždamas 
prie „Kaligulos“, pjesę įvardijo kri-
zinio laiko kamertonu, katalizato-
riumi, į mus atgręžtu veidrodžiu. 
Režisierius daugelyje savo pasta-
tymų reflektuoja mūsų dienų socia-
lines, politines realijas ir tradiciškai 
prisilaiko jam priskirtinos socialiai 
angažuoto kūrėjo pozicijos. Nere-
tai literatūrinės medžiagos jis imasi 
tik kaip tam tikro atskaitos taško, 
o pjesę ar kitą kūrinį perrašo taip, 
kaip jam (dažnai ir publikai) reikia. 
Užčiuopęs dabarties laiko problemas ir 
pasitelkęs Rytų filosofiją per kelias-
luoksnį berniuko Tomo Lašo perso-
nažą tai jis įtaigiai atliko „Samura-
jaus knygoje“. Lietuvos šimtmečio 
desperacijas, chaosą ir beviltiškumą 
Jankevičius sumaniai atspindėjo 
statydamas Juozo Grušo „Tris pa-
radoksines noveles apie švarą“. Dar 
šiame kontekste galima prisiminti ir 
vieną ryškesnių interaktyvių spek-
taklių NKDT scenoje – „Maištą“, 
sukonstruotą iš istorinių, filosofi-
nių ir kitokių šaltinių. Režisieriaus 
kurti spektakliai rodo, kad jam ge-
rai sekasi improvizuoti su įvairia 
tekstine medžiaga, šaltiniais, juos 
jungti kuriant koliažinius pasako-
jimus, atspindinčius nūdienos pa-
radoksus, nevengiant ir ironiško, 
humoristinio sceninės raiškos tono. 
Kur linkstama su šiais pavyzdžiais? 
O į tai, kas nutinka, kai režisierius 
tiki, gal net pernelyg pasitiki, pjesės 
aktualumu – čia ir dabar. 

Jankevičius „Kaligulą“ šiek tiek 
interpretuoja – sukeičia kai kuriuos 
fragmentus vietomis, sutrumpina 
tekstą ir atsisako kai kurių šalutinių 
personažų, o šią atlaisvintą erdvę 
bando užpildyti aktualijomis, ku-
rios ne visada taikliai suveikia. Re-
žisieriui būdingo teksto perrašymo 
čia nepamatome, ir, tikėtina, būtent 
to pritrūksta spektakliui sustiprinti 
ir išgryninti. Atrodytų, režisierius 
mums tarsi spalvotu žymekliu 

tekste pažymi, pabraukia kai kurias 
vietas, prie kitų prideda į aktualijas 
vedančias išnašas, bet tai nesusijun-
gia į bendrą, nuoseklų šiandienos 

„Kaligulos“ atvėrimą žiūrovui.
Neabejotinas pjesės centras – pa-

grindinis personažas, kuris ir šiame 
spektaklyje yra dominuojanti fi-
gūra, tapusi ir galimybe, ir iššūkiu 
aktoriui Sauliui Čiučeliui. Reikia 
pripažinti, kad aktorius režisie-
riaus duotąsias aplinkybes, pasiū-
lytą personažo charakteristiką de-
monstruoja traukdamas žiūrovų 
dėmesį. Čiučelis atskleidžia savo 
aktorinę patirtį, brandą, leidžian-
čią trijų valandų spektaklyje išlai-
kyti, išlaviruoti vaidmenį.

Kaip kontrastas (o kontrastus 
Jankevičius savo kūryboje mėgsta) 
čia veikia kiti „Kaligulos“ perso-
nažai: kvaileliai, prisitaikėliai, bi-
jantys net žingsnį žengti ar žodį 
tarti, dėl to su viskuo nuolankiai 
sutinkantys, kad tik gautų tos die-
nos siekiamybę – barškantį dube-
nėlį košės. Gintauto Bejerio, Pi-
jaus Narijausko, Edgaro Žemaičio, 
Tomo Erbrėderio, Deivido Breivės 
kuriami spalvingi personažai ne-
retam žiūrovui kėlė šypseną arba 
leido kiek atsitraukti nuo pagrin-
dinio herojaus egzistencinių kan-
čių. Įdomiai šiame spektaklyje 
sukonstruoti kelių moterų perso-
nažai: Kaligulos diktatui besiprie-
šinanti Herėja (Martyna Gedvi-
laitė) bei žmona Kesonija, kurią 
aktorė Goda Petkutė kuria kaip 
šaltą, šaržuotą apsimestinės mei-
lės simbolį.

Neabejotinai stipriausia šio 
spektaklio pusė – vizualioji. Il-
gam atmintin įstrigusių, taiklių, 
apgalvotų, prasmingų ir profesio-
naliai pateiktų vaizdo projekcijų 
autorius – Rimas Sakalauskas. Pro-
jekcijose stambiu planu konstruo-
jamas Kaligula, praeities bei da-
barties vaizdiniai, sustiprinantys 

režisieriaus aktualizuotas kūri-
nio idėjas. Scenografiniai Lauros 
Luišaitytės sprendimai rodo, kad 
spektaklis pretenduoja ne tik į lo-
kalių realijų, bet ir į globalizacijos, 
Europos Sąjungos idėjų, dažnai at-
siduriančių šio kūrėjo refleksijos ir 
kritikos lauke, atspindėjimą. Viso 
to simboliu tampa (net dvi) „Be-
sišlapinančio berniuko“ („Manne-
ken Pis“) skulptūros, keičiant ap-
švietimą spindinčios ir traukiančios 
į save dėmesį.

Kadangi nuo spektaklio prem-
jeros prabėgo ne vienas mėnuo, 
žvilgsnis neišvengiamai krypsta į 
jau esančias refleksijas – recenzi-
jas spaudoje, internete. Atsiliepimų 
negausu, užtat nuomonės itin skir-
tingos. Režisierius, kaip ir dauguma 
kitų, teatre tyrinėjusių „Kaligulą“, 
bandė atskleisti pagrindinio veikėjo 
nevienpusiškumą, prieštaringumą 
ir simboliškai pats, kaip ir pjesės he-
rojus, pateko į kardinaliai priešingų 
kritinių nuomonių lauką. Skirtin-
gus požiūrius į spektaklį atsklei-
džiančios refleksijos tam tikra 
prasme parodo ir amžiną (kiek 
ironizuojant) priešpriešą tarp skir-
tingų miestų, teatrų. Štai viename 
chaotiškame opuse galima įskaityti 

mintį, kad viskas šiame spektaklyje 
ir net teatre yra blogai: „Jokių reži-
sūrinių akcentų ar, anot režisieriaus, 

„laiko kamertonų“. <...> Ar nevykęs 
spektaklis meluoja ir yra nemora-
lus? Jų, žinome, daugėja laisvės ir 
demokratijos sąlygomis visuose 
teatruose, jų tuoj vėl pridygs kaip 
grybų popandeminėje zonoje.“ (Jū-
ratė Visockaitė, „Kiaulės akis turėti, 
arba Gėda žiūrėti į kiaulės akis“). 
O kitas – visiškai priešingas verti-
nimas, negailintis panegirikos kie-
kvienam spektaklio elementui ar 
idėjai: „Agnius Jankevičius su kū-
rybine grupe pastatė etapinį, pro-
graminį, sukrečiantį spektaklį. <...> 
įsirašo į geriausių Lietuvos scenos 
meistrų gretas.“ (Gediminas Jankus, 

„Salve, Cezari! Nūdienos absurdo 
metafizika“).

Šiaip ar taip, spektaklis „Kaligula“ 
skatina permąstyti Camus pjesę ir 
iškelia keletą retorinių klausimų: 
su kuo mums tapatintis esant šiai 
egzistencinei, net ne popandemi-
nei, bet nesibaigiančios pandemijos 
krizei – su pačiu Kaligula, o gal su 
jo valstybės personažais, prisitai-
kančiais, tylinčiais, laukiančiais?.. 
Net primenančiais kitą spektaklį – 

„Bestuburiadą“ ir jos veikėjus...

Ar Kaligula gali būti savaime aktualus?
Agniaus Jankevičiaus spektaklis Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Prasidėjo Tarptautinis 
M.K. Čiurlionio muzikos 
festivalis 

Kiekvienais metais rudenėjant 
Lietuva mini Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio gimimo metines. 
Ta proga VšĮ  „Klasika LT“ tarp-
tautinio M.K. Čiurlionio muzikos 
festivalio klausytojams parengė 
net devynis unikalius koncertus. 
Lapkričio 4–17 d. Nacionalinėje 
filharmonijoje, Valdovų rūmuose 
bei Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje skambės klasikinės mu-
zikos žvaigždžių ir jaunųjų talentų 
atliekami kūriniai. 

„Tarptautinis M.K. Čiurlionio 
muzikos festivalis turi išskirtinį 
bruožą – kaskart Čiurlionio kū-
rybą publikai pristatome vis kitu, 

Anonsai

netikėtu rakursu. Didelio pasise-
kimo sulaukė „Kosminis Čiurlio-
nis“, „Mistinis Čiurlionis“, baleto 
kompozicija „Karalių pasaka“ ir kt. 
Šių metų festivalio sensacija – Jono 
Jurkūno roko fantazija „Čiurlionis 
Rex“, kurią atliks Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, diriguojamas 
Modesto Barkausko, saksofoninin-
kas Petras Vyšniauskas, pianistė 

Aleksandra Žvirblytė, gitaristai 
Robertas Semeniukas ir „Robotic 
Folk“, mušamųjų instrumentų vir-
tuozas Jonas Lengvinas, o bosine gi-
tara gros Tadas Žukauskas“, – sako 

„Klasika LT“ įkūrėja ir vadovė, pia-
nistė Aleksandra Žvirblytė.

Pasak festivalio organizatorės, 
dar vieną išskirtinį audiovizua-
linį projektą parengė šiuolaikinės 

muzikos ansamblis „Synaesthe-
sis“ – tai pagal Čiurlionio simfo-
ninės poemos menines idėjas su-
kurta kompozicija „Miške. Garso 
ekologija“. Pastaruoju metu itin 
aktuali tema bus aptarta ir prieš 
koncertą vyksiančioje diskusijoje.

Į Lietuvą koncertui sugrįžo me-
lomanų numylėtinis, tarptautinio 
M.K. Čiurlionio pianistų konkurso 
nugalėtojas, Lenkijos virtuozas Ja-
nas Krzysztofas Broja, pasirodys 
Šveicarijoje gyvenantis smuiki-
ninkas Andrejus Baranovas (pro-
gramą parengė drauge su pianistu 
Dariumi Mažintu). Festivalyje su 
scenos kolegomis 50 metų sukaktį 
švęs tenoras Vaidas Vyšniauskas 
(Kristian Benedikt). Festivalis pri-
statys ir pastarojo tarptautinio M.K. 
Čiurlionio pianistų konkurso lau-
reatę Neringą Valuntonytę, mu-
zikuosiančią ne tik solo, bet ir su 
saksofonininku Visvaldu Jonušu, 

skambės solinis arfininkės Liucilės 
Vilimaitės rečitalis. Šių metų „Atei-
ties vardų“ koncerte – smuikininkė 
Ugnė Katinskaitė, lenkų kylanti ar-
fos žvaigždė Oktawia Bylicka, sak-
sofonininkai Paulina Bakšaitė ir 
Nedas Latovinas, pianistai Kristijo-
nas Megelinskas ir Emilis Šarinskas. 
Taip pat – jau tarptautinio pripaži-
nimo sulaukęs smuikininkės Juli-
jos Ivanovaitės ir kontrabosininko 
Vinco Bačiaus duetas. Finaliniu 
festivalio akordu taps tarptautinis 
projektas – scenoje susitiks Nyder-
landų pianistas Paolo Giacometti ir 
styginių kvartetas „Mettis“.

Plačiau apie tarptautinį M.K. Čiur-
lionio muzikos festivalį ir jo pro-
gramą – www.klasika.org

 
Rengėjų inf.

Saulius Čiučelis spektaklyje „Kaligula“
D. Stankev ičiaus  n uotr .

„Ateities vardai“ O rga ni zato ri ų  nu ot r.
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Š o k i s

Žilvinas Dautartas

Tęsdami prisiminimus apie kitų ša-
lių choreografijos mokyklų auklėti-
nius mūsų scenoje, grįžkime į pra-
ėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį. 
Operos ir baleto teatro scenoje ka-
raliauja dvi primabalerinos – tuo-
metinio Leningrado Agripinos Va-
ganovos choreografijos mokyklos 
absolventė Leokadija Aškelovičiūtė 
ir Minsko choreografijos mokyklos 
auklėtinė Svetlana Masaniova. Sla-
vai turi patarlę „Dievas mėgsta tre-
jybę“, tad nieko nuostabaus, kad 
1975 m. Lietuvos akademinio ope-
ros ir baleto teatro scenoje pasirodė 
Maskvos choreografijos mokyklos 
absolventė Neli Beredina. Šios trijų 
užsienio choreografijos mokyklų 
auklėtinės žiūrovams suteikė gali-
mybę pamatyti ne tik profesiona-
lumą, savitą atlikimo manierą, bū-
dingą atstovaujamai mokyklai, bet 
ir tai, ką ne visos atlikėjos (beje, ir 
atlikėjai) nori pripažinti – amplua. 
Juk nori to ar nenori, net tą pačią 
choreografijos mokyklą baigę šo-
kėjai skiriasi temperamentu, vidi-
niu pasauliu, pagaliau požiūriu į 
aplinką, savo vietą toje aplinkoje. 
Tie skirtumai ypač išryškėja kla-
sikiniame repertuare. Net tų pačių 
autorių (kompozitorių ir statytojų) 
sukurti šedevrai skiriasi: Piotro 
Čaikovskio „Gulbių ežeras“ skiriasi 
nuo jo „Miegančiosios gražuolės“ 
ar „Spragtuko“, Adolphe’o Adamo 

„Žizel“ skiriasi nuo „Korsaro“, o 

Ludwigo Minkaus „Bajaderė“ – nuo 
„Don Kichoto“ ir t.t. Natūralu, kad 
vieni vaidmenys tai pačiai atlikėjai 
ar atlikėjui yra artimesni ir todėl 
labiau pavyksta, kiti tik papildo su-
kurtų vaidmenų sąrašą. 

Kadaise apie Aškelovičiūtės 
Aurorą rašiau: „Daug mačiau Au-
rorų, bet tokios neteko. (...) Visko 
buvo tiek, kiek reikia atskleisti 
pasakiškos princesės vidiniam 
pasauliui. Šiuo atveju nuostabiai 
gražiai sutapo balerinos psichofizi-
niai duomenys su išoriniu kuriamo 
vaidmens piešiniu.“ Ir dabar esu 
įsitikinęs, kad geresnės Auroros 
mūsų scenoje nebuvo. Jei reikėtų 
parinkti vaidmenį balerinos vizi-
tinei kortelei, be abejo, tai būtų 
Aurora. 

Manau, kad kiekviena mūsų to 
meto primabalerina turi tokias „vi-
zitines korteles“ su labiausiai pavy-
kusiais vaidmenimis. Masaniovos 
toks vaidmuo – Ana Karenina Ro-
diono Ščedrino balete „Ana Kare-
nina“. Baleto kritikė Livija Gulbinaitė 
savo knygoje „Akimirkos vaikai“ 
rašė: „Svetlana Masaniova – Kare-
nina buvo savotiškas balerinos idea-
las: juodi, aukštyn sukelti plaukai, 
smulkus, tapybiškas veidas, dide-
lės, gilios akys. Graži rankų ir paties 
kūno linija. Joje pulsavo grakštus, 
amžinas moteriškumas, toks, kokį 
galima turėti balete.“  

O kokį personažą įrašyti jauniau-
sios iš trijų primabalerinų – Beredi-
nos – „vizitinėje kortelėje“? Jų tikrai 
nemažai. Kaip, beje, ir jos kolegių 

kūrybinėse biografijose. Pagrin-
diniai vaidmenys klasikiniuose ir 
šiuolaikiniuose spektakliuose, tuo 
metu statytuose Operos ir baleto 
teatre. Tada teatruose (ne tik Lietu-
vos ar Sovietų Sąjungos) vadovau-
tasi nerašyta taisykle – statant naują 
spektaklį pagrindinius vaidmenis 
skirti laikantis hierarchijos taisyklių. 
Jei neklystu, pagal tuo metu galio-
jusius teisės aktus atlikėjas neturėjo 
teisės atsisakyti skiriamo vaidmens. 
Gal todėl tik Galina Ulanova nie-
kada nešoko Kitri „Don Kichote“, 
o Maja Pliseckaja – Žizel. Tiesa, ir 
vienas ryškiausių praėjusio amžiaus 
antrosios pusės mūsų baleto artistų 
Jonas Katakinas atsisakė Vronskio 
vaidmens ir pasirinko Karenino 
personažą. Deja, ne visi galėjo sau 
leisti žengti tokį žingsnį. 

Pasvėręs visus už ir prieš, į Be-
redinos „vizitinę kortelę“ įrašau 
Viktoro Gzovskio „Didįjį klasikinį 
pas de deux“ (muzika Danielio Au-
bero). Tai choreografinė klasikinio 
baleto miniatiūra, papuošianti bet 
kokį net ir valstybinės reikšmės 
renginį, tarsi perkelianti visus 
į tikrąjį Olimpą. Šioje miniatiū-
roje Beredina atskleidė visą savo 
kūrybinį potencialą, maksimaliai 
išnaudojo tai, kuo ją taip dosniai 
apdovanojo gamta: puikius fizinius 
duomenis, artistiškumą, savo vertės 
suvokimą ir elegantišką jo demons-
travimą. Tad nieko nuostabaus, kad 
1845 m. Jules’io Perrot pastatytoje 
miniatiūroje „Pas de Quatre“ pagal 
Cesare’s Pugni muziką po vos ne 
pusantro šimto metų Beredina šoko 
Marie Taglioni, ryškiausią XIX a. ba-
leto žvaigždę, puikiai perteikdama 
ne tik kūrinio stilių, bet ir karališką 
Taglioni išskirtinumą.  

1959 m. iš Agripinos Vaganovos 
choreografijos mokyklos grįžus 
Lietuvos „desantui“, baleto trupė 
sulaukė didžiausio „deficito“ – net 
šešių vyrų. Iš jų net keturi – An-
tanas Beliukevičius, Raimondas 
Minderis, Viačeslavas Nikulajevas 
ir Vytautas Sinkevičius – galėjo iš-
kart pretenduoti į solinius ar net 
pagrindinius vaidmenis. Laikui 
bėgant dauguma pateisino su jais 
sietas viltis. 

Nieko nuostabaus, kad ir jie buvo 
skirtingi, nors ir mokėsi pas tuos 
pačius pedagogus. Beliukevičius iš 
jų buvo geriausiai techniškai pasi-
ruošęs (Batyrius Farido Jarulino ba-
lete „Šuralė“, Bazilis „Don Kichote“, 
Mėlynasis paukštis „Miegančiojoje 
gražuolėje“ ir kt.), nors kartais jam 
trukdydavo pernelyg didelis reiklu-
mas sau, noras kuo geriau atlikti tą 
ar kitą judesį. Minderis buvo labiau 
demicharakterinis šokėjas, puikiai 
atliekantis charakterinius persona-
žus, tačiau klasikiniame šokyje ne 
visada sugebėdavęs profesionaliai 
įveikti choreografinio teksto reika-
lavimus, nors jo sukurtų vaidmenų 
sąrašas tikrai stulbinantis. Tai 
Spartakas Aramo Chačaturiano to 

Antrieji talkininkai 
Užsienio choreografijos mokyklų auklėtiniai Lietuvoje

paties pavadinimo balete, pagrin-
diniai vaidmenys klasikiniuose ba-
letuose, Marius Juliaus Juzeliūno 
balete „Ant marių kranto“, princai 
Dezirė „Miegančiojoje gražuolėje“, 
Zigfridas „Gulbių ežere“ ir kiti. Ni-
kulajevas iš kitų išsiskyrė neįtikė-
tinai aukštu šuoliu (Rožė balete 

„Kvietimas šokiui“ pagal Carlo Ma-
ria von Weberio muziką), tarp kitų 
jo vaidmenų paminėtini Paolo vie-
naveiksmiame Piotro Čaikovskio 
balete „Frančeska da Rimini“, Mėly-
nasis paukštis „Miegančiojoje gra-
žuolėje“, Grenguaras Pugni „Pary-
žiaus katedroje“.

Kartu su Masaniova į Vilnių at-
vyko ir jos bendraklasis bei vyras 

Borisas Martinkevičius. Nors buvo 
priimtas kaip solistas, stebino savo 
kuklumu. Tai buvo mažakalbis, už-
darokas, nuolat pasinėręs į darbą, 
niekad nekeliantis balso, neeilinių 
gabumų (nepakankamai išnau-
dotų) baleto artistas, nors ir šokęs 
Zigfridą „Gulbių ežere“, Grenguarą 

„Paryžiaus katedroje“, Sančą Pansą 
„Don Kichote“, įvairius pas de trois, 
viską, ko reikėdavo teatrui.  

Manau, kad prie šios temos dar 
grįšime. Juk tų talkininkų tikrai 
buvo nemažai. Vieni ryškūs, palikę 
žymę mūsų balete, kiti kuklūs, ne-
krintantys į akis, tačiau įnešę savo 
indėlį, dar kiti – tik pasinaudoję 
mūsų scena kaip placdarmu. 

Neli Beredina ir Petras Skirmantas balete „Raimonda“ M. R a škovski o  nu ot r.

Neli Beredina ir Svetlana Masaniova miniatiūroje „Pas de Quatre“
Asmen inio  archyvo n uotr .

Svetlana Masaniova ir Vytautas Kudžma balete „Ana Karenina“ VLE nuotr .

Leokadija Aškelovičiūtė balete „Miegančioji gražuolė“ R. Mici ūn o n uotr .
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D a i l ė , F o t o g r a f i j a

Tautvydas Petrauskas

Gal dėl rudeninio pojūčių atbu-
kimo, tačiau jaunosios kartos skulp-
toriaus Tauro Kensmino persona-
linė paroda „Kritinė riba“ galerijoje 

„(AV17)“ (Totorių g. 5, Vilnius) ne-
pasirodė pernelyg suaktyvinanti 
jusles – ji atrodo veikiau sudaryta 
it galvosūkis: keistai ir mįslingai. 
Vaikštant po kompaktiškas galeri-
jos erdves siekis susitelkti į kūrinius 
virsta neužtikrintumu, prie to prisi-
deda ir eksponatų įvairovė: dvima-
čiai, trimačiai, šviečiantys ar tiesiog 
rasti nežinia kur. Šis įvairumas yra 
lyg labirintas, kuris ir rodo, ir slepia 
kelią. Kai ekspozicija į sensorinius 
žiūrovo įspūdžius per daug nesi-
taiko, mėginti užčiuopti parodos 
esmę tenka racionaliai, pirmiausia 
galvojant apie medžiagų imanen-
tines savybes, gal jos pasiūlys, kaip 
pabaigti sakinį: „Paroda yra apie...“. 

Galerijoje eksponuojami devyni 
kūriniai, kai kurie jų yra kelių ats-
kirų objektų grupės. Visgi vieną 
objektų tik sąlygiškai galima įvar-
dinti kūriniu. Suakmenėjęs kaulas 

„Radinys“ nėra kūrinys padarymo, 
arba technē, prasme, į jį, atgabentą 
parodinėn erdvėn, tiesiog siūloma 
pirmiausia žvelgti kaip į meno 
objektą, laikinai institucionalizuotą 

Kas (ne)būdinga
Tauro Kensmino paroda „Kritinė riba“ galerijoje „(AV17)“ 

ir atsietą nuo „tikrųjų“ objekto 
funkcijų ar paskirčių. Atsietumas 
nuo pirminio būvio dvilaipsnis – apie 
tai kalba ir „Radinio“ medžiagiš-
kumas. Kadaise buvęs dalis to, kas 
gyva, ir tuo, kas leidžia gyvam pa-
darui judėti, dabar šis kaulas visiš-
kai statiškas ir iš biologinio objekto 
tapo labiau geologiniu. Tačiau pir-
minis būvis nebuvo „išstumtas“ ir 
anuliuotas, jis tiesiog „papildy-
tas“ kitkuo, tad dabar šitame objet 
trouvé esti jau dvi ypatybės – viena 
prigimtinė, kauliška, o kita įgauta 
išoriškai. 

Šitoks suakmenėjusio kaulo am-
bivalentiškumas man sufleruoja ir 
žvelgimo į kitus eksponatus būdus. 
Pavyzdžiui, kūriniai „Ateities peiza-
žas“ yra padaryti iš kažkokiu būdu 
stipriai, iki kritinės ribos supresuotų 
faneros plokščių, taip jų plokštùmą 
transformuojant į stambų reljefiš-
kumą. Kitame galerijos kambaryje 
kūrinys „Visų mūsų džiaugsmui“ 
sudarytas iš trijų briaunotų figūrų 
ir dviejų dėl savo pakrypimo visai 
nestališkų stalų. Nors netaisyklingos 
figūros sukurtos iš plieninių plokš-
čių, jos labiau primena ne ką nors 
sunkaus, o visai lengvus origamius. 
Instaliacijos „Slenkantys“ apvalio-
sios dalys yra šalmų formos, ir nors 
šalmai skirti apsisaugoti, čia jie tarsi 
kėsinasi nusliuogti žemyn rampiška 

sija ir su visa betono inercijos jėga 
trenktis priekin. Iš šalmo saugos 
funkcijos liko tik užuominos, da-
bar jis beveik pavojingas.

Tokią interpretacinę kryptį, pro-
vokuojančią galvoti apie metoni-
mijas, galima taikyti ir kai kuriems 
kitiems čia esantiems kūriniams. 
Skulptorius Kensminas bando iš-
ryškinti ne (tik) pasirinktų me-
džiagų ar formų turimas, o (ir) joms 

Marija Martinaitytė

Nemėgai kuistis po netvarkingus 
senelių namų užkampius, ieškoda-
mas (ne)pažįstamų veidų, vietų, gal 
daiktų... nuotraukose, rastose keis-
čiausiose dėžutėse, albumėliuose, 
net sąsiuviniuose? Neatrodė, kad 
įmestas į šį keistą nepažįstamą pa-
saulį per tavo paties neišgyventas, 
o kažkieno kito (pažįstamo, gal ir 
ne) atsitiktinai ar planuotai užfik-
suotas akimirkas bandai suprasti 
aplinką ar save? O gal jauteisi ne 
visai jaukiai pervertinėdamas kitų 
vaizdinius dienoraščius, skaityda-
mas ne tau adresuotus vizualiuo-
sius laiškus ir apžiūrinėdamas kitų 
ne tokius jau atvirus atvirlaiškius su 
palinkėjimų nuotrupomis? Vis tiek 
negalėjai atitraukti akių?! Bet dabar 
jau nebegrįžti ir neieškai prieš tave 
praūžusių ir ne visada dramatiškų 
gyvenimų dokumentų?

O aš grįžau. Skaityti svetimų ne-
pažįstamo žmogaus atsiminimų. 
Bet jo albumo man nereikėjo at-
versti, visa erdvė – tarsi dar ne visai 

Perverčiau tavo netvarkingą albumą,  
radau ne man siųstus atvirlaiškius...
Arūno Kulikausko personalinė paroda „Dvylika metų laikų“

užbaigtas sąsiuvinis, aplipdytas lyg 
nedidukais atvirukais iš polaroidi-
nių nuotraukų – nors nežinau, ar 
tas sąsiuvinis tikrai neužbaigtas. Ne 
pirmąkart šiandien šioje vietoje yra 
kažkas slepiama ar dviprasmiška – 
pavadinimą Fotograf jo LER lyg ir 
turėjau išsišifruoti. O ir šifruodama 
šalia dar radau senus, nebeaktualius, 
sunkiau perskaitomus įrašus, kurie, 
kaip ne iki galo nutrintas, nuslėpti 
bandomas sakinys dienoraštyje, o 
gal kaip tik lyg nuo per dažno vartymo 
apsitrynęs knygos, albumo ar užrašų 
puslapis, priminė apie kažkieno kito 
jau prabėgusį gyvenimo etapą.

Kai ne viskas pasakoma, nuty-
lėjimai labiausiai ir sudomina. Kai 
kurie skaitomo dienoraščio įrašai 
buvo datuoti, priskirti vietai, o į kai 
kuriuos žvelgdama galėjau tik spė-
lioti. Kieno tas žaislinis savadarbis 
zebras? Kas ši moteris – nuo judesio 
išblukusiu veidu, ant lovos sėdinti 
su katinu? Kokios čia vietovės vaiz-
dinys? Gal net pats autorius nežino 
ar neprisimena? Tikras dienoraštis 
ar asmeninis laiškas sau, kurio kitas 
gal ir neturi iki galo suprasti. Kurio 

gal ir pats ARŪNAS, su kuriuo ga-
lima susipažinti tik iš kelių išbluku-
sių kaukėtų autoportretų, mirtinai 
bandančių išgąsdinti, nebeskaitys 
dar kartą, nes nebenori, nes nebepri-
simins, nes nebesvarbu ar nuobodu.

O lakoniškai, tarsi ženkliškai 
aprašyti įrašai iš pirmo žvilgsnio 
per daug nieko man irgi nepasakė. 
Nors toliau žvalgydamasi pastebė-
jau laikui bėgant kintančias (ne)pa-
žįstamas vietas – tarsi jose vykusių 
paieškų ar kelionių dokumentaci-
jas, nors ir nechronologiškai išdė-
liotas. Tiesi laiko tėkmė čia, ko gero, 
ne pati svarbiausia – atsiminimai 
fragmentiški. Kodėl to fragmentiš-
kumo neiliustruoti tuose asmeninio 
gyvenimo atvirukų rinkiniuose?

Ta galybė vietų galėtų būti di-
chotomiškai kelissyk perskelta per-
pus – miestas ir kaimas, Lietuva ir 
Amerika, namai ir šventovė. Tie su-
priešinimai buvo netyčia atskirti ir 
fiziškai – kiemas „Kew Gardens“ 
Niujorke ir sudegęs miškas Smil-
tynėje atsiribojo vienas nuo kito 
ne tik laiko ir atstumo atkarpomis, 
bet ir baltos sienos įtrūkiu tarp jų. 

Tačiau tos skiriamybės vėl susijungė 
tam tikromis viena kitos imitacijo-
mis – žalumos motyvai viename di-
džiausių pasaulio miestų kaip koks 
pseudogamtiškas vaizdas bando su-
vaidinti tą, nuo kurio atsiskiria.

Turiu atsiskirti ir aš nuo šio 
tuštumoje paslėpto, bet mano su-
rasto slapto dienoraščio. Tikiuosi 

mirtinoje tyloje mindama garsiai 
girgždančias grindis išeiti nepaste-
bėta ir dar nugriebti viena atviruką, 
ant kurio ir užrašysiu šitą laišką tau.

Paroda veikia iki lapkričio 20 d. 
Vilniaus fotografijos galerija 
(Stiklių g. 4, Vilnius)

priešingas savybes. Šis tyčinis pasi-
rinkimas bei reikšmės sukeistinimas 
paradoksaliai reikalauja euklidiško 
tikslumo darbų kūrimo procese. 

Sunkoka būtų šioje parodoje 
įžiūrėti tiesioginius svarstymus 
apie dabarties rūpesčius ir klausi-
mus, kylančius iš socialinės kasdie-
nybės plotmės. Veikiau atrodo, jog 
savo kūryboje Kensminas susitel-
kęs į tai, kas labiausiai apibrėžia jo 

paties kasdieniškumą. Paroda yra 
tarsi buvimo skulptoriumi (save 
įvardinant „oldskuliniu“) išskleidi-
mas – kūrybos idėjos autoriui kyla 
būtent iš skulptūros kaip konkre-
čios fizinės-medžiaginės medijos. 
Toks santykis grįstas labiau pasiti-
kėjimu nei skepsiu. 

 
Paroda veikia iki lapkričio 13 d.

Ekspozicijos fragmentas Autor iaus  n uotr .
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D a i l ė

Lijana Šatavičiūtė

Lietuvos dailininkų sąjungos Vil-
niaus keramikų sekcijos paroda 

„Archyvas“, skirta profesionaliosios 
keramikos 90-mečiui, kviečia pake-
liauti laiku. Į kelionę išsiruošė sep-
tyniasdešimt šeši skirtingų kartų 
keramikai, kurių darbai eksponuo-
jami labai neįprastai: išdėlioti ant 
kelioninių lagaminų, tamsių len-
tynų, dėžių, aprūdijusių vežimėlių 
ir metalinių statinių. Tarsi iš sen-
dintos kino juostos atkeliavęs pri-
slopintas ekspozicijos vaizdas ins-
taliuotas kaip keramikos archyvas, 
įšaldytas laike. Atrodo, kad orga-
nizatoriai (kuratorė – Agnė Šem-
beraitė, architektė – Milena Pirš-
telienė) norėjo žiūrovus įtraukti į 
savotišką žaidimą, paskatinti atpa-
žinti autorystę. Prie kūrinių nėra 
keramikų pavardžių, tik numeriu-
kai, kuriuos bandai iššifruoti pasi-
telkęs bendrą dalyvių sąrašą. Indivi-
dualybės tarsi nueina į antrą planą, 
suteikiamas žodis visumos vaizdui. 
Tačiau atpažįsti „savo“ autorius tik 
iš jiems būdingo silueto, motyvų ar 
technologinių eksperimentų. 

Šį rudenį tai jau antroji paroda, 
skirta jubiliejinei keramikos 
datai. Spalio mėnesį „Titaniko“ 
parodų salėse veikusi VDA Kera-
mikos katedros ekspozicija „9 de-
šimt keramikai“ (kuratorius – Ro-
kas Dovydėnas) taip pat aktualizavo 
keramikos mokyklos savitumą iš 
šiandienos perspektyvų. Šių eilučių 
autorei vizualiai efektingoje „Tita-
niko“ ekspozicijoje pritrūko ryš-
kesnių istorinių punktyrų. Šv. 
Jono galerijoje praeities linijas ban-
doma stiprinti rašytine informacija: 

„Strolio medžiu“ su besišakojančio-
mis nuorodomis į patriarcho moki-
nius ir mokinių mokinius, parodos 
dalyvių aukštosios mokyklos baigimo 
datomis ir keramika puoštų inter-
jerų nuotraukomis.

Per pastarąjį šimtmetį Lietuvos ke-
ramika nuėjo kelią nuo funkciškai api-
brėžtos kūrybos srities link tradicinės 
medijos ribas praaugančios skulptūri-
nės keramikos, galinčios įsilieti į ben-
drą šiuolaikinės dailės tėkmę. 1931 m. 
Kauno meno mokykloje įsteigta Kera-
mikos katedra – tik sąlyginis atskaitos 
taškas, nes jau XX a. pradžioje lietuvių 
dailės parodose buvo eksponuo-
jama profesionalioji keramika. Be 
jos neapsieidavo ir 3-iojo dešim-
tmečio parodos. Didelio pasisekimo 
sulaukusias keramikos ekspozicijas 
Kaune, Alytuje ir Marijampolėje 
rengė pirmojo Keramikos studijos 
vedėjo Prano Brazdžiaus brolis, taip 
pat keramikas Vytautas Brazdžius. 
Tačiau Keramikos katedros įkūri-
mas suteikė šiai sričiai masiškumo, 
kėlė jos prestižą ir meninę kokybę. 
Lūžis Vakarų Europos keramikoje 
įvyko 4–6-ajame dešimtmetyje, kai ja 
susidomėjo žymūs dailininkai – Pa-
blo Picasso, Joanas Miró, Fernand’as 

Léger. Įdomu, kad Lietuvos kera-
mikos patriarchui Liudvikui Stro-
liui modernistų keramika nepatiko. 
Savo Paryžiaus atsiminimuose jis 
įrašė: „Picasso naudojosi meistrų 
paslaugomis ir jų pamokymais, to-
dėl ir pridarė visokių niekų, kad ga-
lėtų snobai gudaičiai žavėtis.“ Tad 
kyla klausimas, ar lietuviška kera-
mika galėjo būti kitokia, jei net iki 
8–9-ojo dešimtmečio pas mus buvo 
gyvybinga neotradicionalizmo es-
tetika, sudariusi vadinamosios Stro-
lio mokyklos pagrindą. 

Eksponatai parodoje nė iš tolo 
neprimena kuklių keramikos mo-
kyklos pradžios žingsnių. Vyrauja 
raiškos ekspresija išsiskiriantys pas-
tarųjų dviejų dešimtmečių darbai. Ir 
gerai, kad čia atsidūrė vienas kitas 
ankstyvesnis kūrinys, tarp jų es-
tetiški Egidijaus Talmanto ir Gra-
žinos Švažienės indai, preciziški 
Kristinos Karkaitės-Mazūrienės 
ir Daivos Aurelijos Daugintienės 
objektai, įspūdinga Aldonos Šal-
tenienės klasika „Miško ilgesys“ 
(1981) ir sovietinei cenzūrai neį-
tikusi, niekad nerodyta interpre-
tacija alavinių kareivėlių tema 

(„Žaidimas“, 1982). Dar ironiška 
Nora Blaževičiūtė ir jaunatviškas 
Juozas Adomonis, Ona Kreivytė-
Naruševičienė. Vyresnės kartos au-
torių darbai primena 9-ojo dešim-
tmečio lietuvių keramikos proveržį, 
įtvirtinusį subjektyvų pasaulėvaizdį 
ir dėmesį egzistencijos klausimams. 

Paroda pasižymi idėjų, plas-
tikos, medžiagų ir technologijų 
įvairove, individualiais autorių 
balsais, besirenkančiais šiuolaiki-
nės dailės kalbą. Yra ir modernis-
tinių, ir instaliacinio pobūdžio, taip 
pat performatyvių kūrinių (video-
juostoje – Monikos Gedrimaitės gi-
gantiškos formos lipdymo seansas, 
2020), įvairių atlikimo būdų ir ma-
nierų (realistinė, stilizuota, mišri). 
Keramikoje šiandien populiarios 
priešybės: figūratyvumas, susijęs 
su kūniškumo ir siužeto sureikš-
minimu, tačiau dažna ir abstrak-
cija, linkstanti į metaforą ir min-
ties potekstes (Kostas Urbanavičius, 

Džiuljeta Raudonienė, Eglė Maska-
liūnaitė). Naratyvas nėra naujas 
lietuvių keramikoje, prisiminkime 
4–6-ojo dešimtmečio siužetinį vazų 
dekorą ir smulkiąją plastiką. Su sta-
linizmo ideologizuotų vazų tradicija 
polemizuoja Jolanta Uznevičiūtė 
(„Vaza su siluetais“, 2003). Tačiau da-
barties keramikai suteikia pasakoji-
mui naują kvėpavimą. Tuo įsitikini 
išvydęs mistinės nuotaikos Milenos 
Pirštelienės plokščių diptiką „Žaidi-
mas“ (2021), tik technologiniais pa-
rametrais besiskiriantį nuo nespal-
votos fotografijos. Savistaba, potyrių 
ir aplinkos įspūdžių suasmeninimas 
būdingas Eglei Einikytei-Narkevi-
čienei, Sigitai Lukošiūnienei, Aušrai 
Laurinavičienei, Rytui Jakimavičiui. 
Iš pasąmonės gelmių kylančiu klam-
piu motyvu intriguoja Audrius Ja-
nušonis („Namelis prie upės“, 2020). 
Lyrine nuotaika ir savitai perkurtais 
pasakų siužetais žavi Agnė Šembe-
raitė („Kartą gyveno...“, 2011). 

Ką pasakytų Liudvikas Strolis?
Vilniaus keramikų sekcijos paroda „Archyvas“ Šv. Jono galerijoje

Keramikai domisi archajinė-
mis technologijomis: anagamos, 
raku, raugo degimu (Beatričė Ke-
lerienė, Alma Daukšaitė-Mirzienė, 
Mingailė Mikelėnaitė, Jurgita Ja-
sinskaitė), suteikia naują prasmę 
puodininkystės tradicijai (Ona 
Petkevičiūtė, Dalia Gineitė, Rūta 
Indriūnaitė). Yra ir ištikimų rafi-
nuoto porceliano puoselėtojų (Eva 
Tomaš, Živilė Bardzilauskaitė-Ber-
gins, Dalia Laučkaitė-Jakimavi-
čienė). Galima įžvelgti egzotiškų 
kultūrų ženklų (Danutė Garlavi-
čienė), ironišką požiūrį į dabarties 
aktualijas (Rasa Gecevičienė, Juris 
Bergins). Tarp humoristų nepra-
lenkiamas Valdas Kurklietis, nu-
lipdęs pro piniginę kvėpuojančio 
žmogaus portretą („Įkvėpimas“, 
2019), – tai ir įkvėpimas, ir geriau-
sia apsauga. Lietuviams būdingas 
konstravimo genas atsiskleidžia 
tvirtai suręstose abstrakčiose Lidos 
Kuzmienės, Laimutės Matijošaity-
tės-Martinkienės, Onos Tamuliū-
nienės, Laimos Juditos Bazienės, 
Gvido Raudoniaus, Sauliaus Jan-
kausko struktūrose. 

Būtų per daug paprasta įsivaiz-
duoti, kad Strolio tradiciją plėtoja 
tik minimalistinei raiškai prijau-
čiantys autoriai. Tačiau ne vienus 
metus savo kūrybos vagą gilina ke-
ramikai, siekiantys taupiomis prie-
monėmis pasakyti daug (pirmiausia 
Rūta Šipalytė). Kaip į šiuolaikinės 
keramikos įvairovę reaguotų Stro-
lis? Manau, kad džiaugtųsi išaugu-
siu keramikų kūrybiškumu, akira-
čio plėtimu ir pastaruoju metu kaip 
iš gausybės rago pasipylusiais tarp-
tautiniais apdovanojimais, galbūt 
išgyventų dėl keramikų „buitinių“ 
problemų, jų kūrybos ignoravimo. 
Ir neabejoju, kad pritartų metafo-
riškai lietuviškos keramikos kūrinio 
formai, siekiančiai minties gylio ir 
vidinio dvasingumo. 

Paroda veikia iki lapkričio 12 d. 

Keramikos paroda „Archyvas“ A. Gri gal aičio  nuotr .

Edita Jakubonytė-Kybartienė, „Pavasaris“. 2017 m. A. Gri gal aičio  nuotr .

Jolanta Kvašytė, „Geltona Karmena“. 
2016 m. Antrame plane – Eglė Einikytė-
Narkevičienė, „Geltonas kamuolys“. 
2020 m. A . Še mb era i t ė s  nu ot r.
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Š o k i s

Agnė Zėringytė

Šokėjas Ignas Armalis, 2011 m. bai-
gęs M.K. Čiurlionio menų mokyklą, 
pradėjo šokti Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro trupėje (LNOBT), 
o nuo 2010 m. yra „Baltijos baleto gru-
pės“ narys. Sukūrė vaidmenis tokiuose 
spektakliuose kaip „Spragtukas“, 

„Gulbių ežeras“, „Snieguolė ir septyni 
nykštukai, „Čipolinas“, „Piaf “ (cho-
reografas Mauro Bigonzetti, LNOBT, 
2017), „Korsaras“ (choreografas Ma-
nuelis Legris, LNOBT, 2018), „Žizel“ 
(choreografė Lola de Ávila, LNOBT, 
2020) ir kt.

Kaip šokis, būtent baletas, at-
sirado Tavo gyvenime?

Pačioje pradžioje nelabai žinojau, 
kas yra baletas. Vaikystėje lankiau 
rokenrolo šokius ir man puikiai se-
kėsi: konkursai, kelionės į užsienį, 
prizinės vietos. Vėliau tėvai nebega-
lėjo skirti tokių didelių finansų šiam 
užsiėmimui, todėl pasukau į tauti-
nius šokius, ir mane ten pastebėjo. 
Gavau pasiūlymą mokytis ir šokti 
Vilniuje. Kai sužinojus, kad tai truks 
ilgiau nei vieną dieną, pasakiau, jog 
tikrai nenoriu, bet tėvai vis vien nu-
vežė į stojamuosius egzaminus M.K. 
Čiurlionio menų mokykloje. 

Įstojus mokytis, pradžia buvo 
labai sudėtinga – pats buvau labai 
aktyvus, ir pirmuosius dvejus me-
tus mokykloje galima laikyti per-
silaužimo metais, nes nuolat kan-
kino įvairios traumos bei skausmai. 
Tačiau vėliau, net negaliu įvardyti 
kodėl, pradėjau šokti ir į gyve-
nimą atėjo vis stipresni, sudėtin-
gesni vaidmenys. Bet žvelgdamas 
iš dabartinės perspektyvos skatin-
čiau save dirbti daug daugiau, o su 
kiekviena diena judėti vis labiau į 
priekį.

Kurį laiką aktyviai lankiau krep-
šinį. Man puikiai sekėsi, skirdavau 
tam tikrai daug laiko, taigi gavau 
pasiūlymų mokytis to rimčiau. Vis 
dėlto tėvai ir mokytojai norėjo, kad 
likčiau, kur esu, ir skatino baigti ba-
letą, o vėliau prasidėjo darbas ir mė-
gavimasis tuo darbu. 

Menininko karjerą dažnai 
linkstama idealizuoti, o šokėjo 
profesiją gaubia daug įvairių 
iliuzijų. Nuo 2011 m. esi LNOBT 
trupės narys. Kaip, ilgai dirb-
damas tokį darbą, išvengi ruti-
nos ir nuobodulio?

Žinoma, būna visokių situacijų: 
kartais ateina laikotarpis, kai nieko 
nebesinori, bet normalu išgyventi 
tokius momentus, nes tai yra gy-
venimo dalis.

Kartais apima jausmas, kad tik 
dirbu, dirbu, dirbu, o galiausiai 
niekas nepavyksta. Apima irzlu-
mas, kirba mintis viską mesti, išeiti 
ir pailsėti. Tik negalėčiau įvardyti, 

kada visa tai praeina. Savaime nu-
rimstu ir vėl pradedu kelti sau nau-
jus iššūkius.

O kaip Tavo gyvenime atsi-
rado masažas? Kas paskatino 
pakreipti karjerą į tokią sritį, 
kuri iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti nutolusi nuo šokio, 
bet kartu ir jam artima?

Po sunkios traumos prieš kele-
rius metus suvokiau, kad metas 
pagalvoti apie ateitį. Šokėjų gyve-
nime kartais taip būna, kad atsi-
randa laisvo laiko, ir nežinia, ką su 
juo daryti, kai esi pripratęs gyventi 
teatre: ateiti ryte ir išeiti vakare. Su-
pratau, kad masažas nuo seno mane 
traukė, todėl įstojau mokytis, tai už-
pildė laisvą laiką: vienu metu mo-
kiausi, laikiau egzaminus ir ruošiau 
vaidmenis. 

Turbūt viskas prasidėjo dar vai-
kystėje, kai masažuodavau mamą 
ir ji sakydavo, kad turiu tvirtas 
rankas. Mintis kirbėjo labai ilgai, 
nes visada norėjau daryti kažką 
gero žmonėms. Galiausiai atsi-
rado proga ir jaučiau didelį palai-
kymą iš teatro baleto meno vadovo 
Martyno Rimeikio, kuris skatino 
mokytis. 

Negalvojai apie choreografo 
kelią?

Svarbu užduoti sau klausimą: ar 
sugebėsi? Darbas su vaikais reika-
lauja labai daug laiko, suvokimo ir 
energijos, todėl negaliu pasakyti, ar 
tikrai to norėčiau. Vis dėlto darbas 
su artistais, gebėjimas padėti jiems 
tobulėti būtų visai įdomus, tačiau ar 
aš tai pajėgčiau – irgi negaliu pasa-
kyti. Viską svarbu išmėginti, todėl, 
kol nėra praktikos, niekada nežinai, 
kaip viskas pavyktų.

Pripratus prie aktyvaus gyve-
nimo būdo, darbo teatre ir kitų 

veiklų, kaip praėjo karantinas, 
sustabdęs visą teatro veiklą?

Pirmasis karantinas man išėjo į 
naudą – atsirado daug papildomų 
veiklų ir savo laiką užpildžiau akty-
viai. Pasibaigus paskutiniam spek-
takliui, visas karantinas buvo skir-
tas mokslams ir namo statybai. 

Vienu sunkiausių profesinės 
veiklos periodų galėčiau pava-
dinti antrąjį karantiną, nes tuomet 
galėjome repetuoti, tačiau paties 
darbo prasmė dingo, nes repeta-
vome spektaklius, kurių artimiau-
siu metu nebuvo įmanoma paro-
dyti. Buvo jaučiamas viso kolektyvo, 
visos aplinkos išsekimas, neliko dide-
lio noro ką nors daryti. Atrodė, kad 
viskas prarasta, jokios motyvacijos. 
Tik kai viskas atlaisvėjo, pasiruošimas, 
žinojimas, kad grįš žiūrovai ir spek-
takliai, vėl paskatino dirbti.

Esi ne vieno konkurso užsie-
nyje laureatas. Tai tikriau-
siai pareikalavo ne tik fizi-
nių, bet ir emocinių jėgų? 
Kaip tvarkaisi su emociniais 
išgyvenimais?

Jaudulys visada yra. O jeigu jo 
nebėra, galima nujausti, kad artisto 
karjera eina į pabaigą. Prieš eida-
mas į sceną visada jaučiu nerimą, 
nesvarbu, kaip gerai esu pasiruo-
šęs ar kiek daug kartų rodytas spek-
taklis. Tačiau pernelyg daug sten-
giuosi nesijaudinti. Jei emociškai 
visko bus per daug, scenoje tai iš-
lįs ir nieko nepadarysi. Svarbu įeiti 
į spektaklį drąsiai ir nusiteikti tam 
vaidmeniui, kurį esi paruošęs. 

Kas labiausiai motyvuoja – 
jaudulys, publika, būsimi pa-
siekimai ir įvertinimai ar kaž-
kas kita, kas kyla iš vidaus? 

Aplodismentai dažnai atperka 
viską – skausmus, nuovargį, bet di-
džiausia motyvacija man kyla, kai 

pradedu kažką nauja ir tai iš pirmo 
karto nepavyksta. Kai po ilgų ban-
dymų galiausiai gaunu norimą re-
zultatą, įrodau pats sau, kad galiu 
tai padaryti. Tikriausiai didžiulis 
noras tobulėti ir skatina žengti pir-
myn, perlipti per save ir padaryti 
geriau nei prieš tai. 

Ką Tau davė teatras?
Teatras duoda didžiulę galimybę 

kurti. Geru pavyzdžiu laikyčiau 

Tarp dviejų skirtingų pasaulių
Pokalbis su šokėju Ignu Armaliu

Kaip tokius vaidmenis paverti 
savais?

Ruošdamasis pagrindiniui vaidme-
niui pirmiausia perskaitau, apie ką 
bus spektaklis ir koks bus mano 
įkūnijamas personažas. Taip pat 
peržiūriu daug pasaulinio garso 
šokėjų atlikimų, kaip jie interpre-
tuoja ir atlieka šį vaidmenį. Jie su-
kuria natūralumą scenoje ir joje pa-
tys jaučiasi natūraliai. Tą ir norisi 
sukurti, kad šokdamas ir vaikščio-
damas jausčiausi natūraliai. Turbūt 
viso to prasmė – nepasitelkiant žo-
džių, perteikti mintį taip, kad žiū-
rovas viską suprastų. Atrasti tokią 
kūno kalbą – labai sudėtingas ir 
daug laiko reikalaujantis darbas, 
nuolat ieškant ir bandant. Scenoje 
lengviau šokti negu vaikščioti, nes 
šokant atliekama choreografija ir, 
rodos, viskas išeina plastiškai, o 
vaikštant kartais jautiesi nesmagiai, 
kyla klausimų: kaip visa tai atrodo 
iš šono, ar tinkamas rakursas, ką 
mąsto žiūrovai, stebintys spekta-
klį? Šokant jaučiama laisvė, o vaikš-
tant – nepasverta įtampa. Dažnai 
statomuose spektakliuose tiksliai 
nurodoma, kaip viskas turi vykti, 
tačiau mizanscenose turi būti iš-
reiškiamas nebylus kalbėjimas, kurį 
galima laisviau kurti patiems, išlai-
kant tą pačią esmę. 

Sudėtingiausiu atliktu vaidme-
niu laikyčiau Konradą „Korsare“. 
Tačiau prie vaidmens sėkmės daug 

prisidėjo Manuelis Legris, kuris 
statė šį spektaklį: daug atskleidė jo 
aiškinimas apie personažą, dėmesys 
buvo telkiamas ne tik į techniką, bet 
ir į veikėjų išraišką, jų charakteriza-
vimą. Kartu tai buvo ir sunkiausias 
vaidmuo. O kaip patį linksmiausią 
spektaklį galėčiau išskirti „Čipo-
liną“, kuriame tikrai jaučiuosi atsi-
palaidavęs, nes ir pačiam, ir trupei, 
ir vaikams linksma. 

Vaidmuo, kurį labiausiai norė-
čiau įkūnyti, yra Albertas. Šis per-
sonažas man artimas. 

Ačiū už pokalbį.

„Kūrybinius impulsus“. Pačiam 
dar neteko nieko sukurti, bet 
galbūt ryšiuosi pastatyti tam tikrą 
numerį ateityje. Iš tiesų pats kū-
rybinis procesas – nesvarbu, ar 
kuri pats, ar tau suteikiamas šan-
sas šokti, – suformuoja terpę di-
desnei improvizacijų galimybei 
išreikšti vaidmenį. Taip pat atsi-
randa disciplina ir jos laikymasis. 
Su kiekvienu vaidmeniu gauni 
progą įkūnyti tą, kuriuo galbūt 
nebūtum gatvėje, ir kartu paju-
dinamas emocinis vidus.

Dažnai skirtingi artistai įkū-
nija tą patį vaidmenį, tačiau 
choreografija lieka tokia pati. 

Ignas Armalis balete „Žizel“  M. Al eksos  n uotr aukos

Marija Kastorina ir Ignas Armalis divertismente „Baleto gala. Nepapasakotos 
istorijos“
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Piktos kino kritikės

Šiais laikais galima parduoti viską, 
uždirbti pinigų ir iš asmeninių tra-
gedijų, ir iš pasaulinių kataklizmų. 

Kažkur perskaitėme genialią 
mintį: skirtumas tarp vartotojo ir 
piliečio dar gyvas. Pirmajam svar-
biausia gauti ir imti, antrajam – dar 
egzistuoja pareigos, atsakomybės, 
vidinės sąžinės idėja. Giliau į nai-
vius pamąstymus neklimpsime, 
bet šįkart pakalbėsime apie seria-
lus, kurie turėtų kažką kritikuoti ir 
pažadinti mumyse pilietį. 

François Truffaut kadaise pasakė, 
kad toks dalykas kaip antikarinis 
kinas neegzistuoja, o ar šiandien eg-
zistuoja antikapitalistinis kinas? Se-
rialų ar filmų šia tema – nors vežimu 
vežk, tik ramybės neduoda „maža 
problemėlė“: juos kuria arba Ho-
livudo, arba namų kino platformų 
gigantai. Pavyzdžiui, „Netflix“ biu-
džetas lenkia bendrą Lietuvos biu-
džetą, legalių žiūrovų – kiek žvaigž-
džių danguje rugpjūčio mėnesį, jei 
jie visi susivienytų dėl vienos idė-
jos, pavyzdžiui, pasipriešinti kapi-
talizmui, tikrai padarytų įžiūrimą 
poveikį. Tačiau ši namų kino plat-
forma yra kapitalizmo produktas, 
kepantis serialus bei filmus visame 
pasaulyje ir taip raginantis vartoti 
viską stipriau ir daugiau, skatinda-
mas binge-watching’ą. „Netflix“ net 
su pasididžiavimu atskleidė savo 
tyrimą, kad 61 procentas jo varto-
tojų šiuo „fenomenu“ užsiima nuo-
lat. Žodžiu, galingiausios studijos ir 
namų platformos kuria produktus, 
kritikuojančius kapitalizmą, kad 
uždirbtų dar daugiau pelno. Argi 
ne žavus paradoksas?

Dabar bet ką galima paversti 
preke: ir kasdienius, ir prabangos 
daiktus, ir net patirtis arba dalykus, 
kurie kadaise buvo „šventi“. Jei par-
duoti ir pirkti galima viską, įskai-
tant produktą, kritikuojantį jį patį, 
kritikuojantį pačią kapitalizmo 
sistemą, pagal kurią tas produktas 
perkamas ir parduodamas, ar be-
egzistuoja viltis, kad realybė kada 
taps šviesesniu rytojumi?

Nuo 2019-ųjų pabaigos antiuto-
piniai filmai ir serialai plinta kaip 
dabartinė kovido delta atmaina. 

„Lietus“ („The Rain“) – pirmas ori-
ginalus danų serialas „Netflixui“ – 
sukurtas 2018 m., tačiau jo popu-
liarumas tiesiog šovė į neregėtas 
aukštumas paskelbus pandemiją. 

Jau nuo pirmų scenų viskas 
aišku: į mokyklą atlėkęs tėtis grie-
bia už rankos dukterį ir tempiasi į 
automobilį, mat tuoj prasidės lie-
tus, kurio būtina išvengti. Lietuje – 
mirtinas virusas, žudantis žmones 
baisiai ir staigiai, tiesiog lašeliniu 
būdu. Oras nepavojingas. Staiga 
paaiškėja, kad tėtis dirba korpora-
cijai „Apollon“, kažkaip nešvariai 

Vartojimo galia
Apie kelis serialus

susijusiai su pandeminiu lietumi, 
o sūnus Rasmusas irgi kažkaip su 
tuo susijęs, mat tėtis sako, kad šis 
išspręs visas problemas, nors vaikui 
dar nėra net dešimties. Tėtis užsi-
velka dabar visiems atpažįstamą ap-
sauginį kostiumą, mama tuo metu 
netyčia išlekia į lauką pamiršusi 
skėtį... ir vaikų akivaizdoje apsivė-
musi miršta.

Šį serialą nusprendėme pažiūrėti, 
nes jis buvo įtrauktas į geriausių 
skandinaviškų noir trilerių dešim-
tuką. Iškentėme tik pirmą sezoną. Ir 
ko tik šioje košėje nėra: Steveno So-
derbergho filmo „Užkrato“ („Con-
tagion“, 2011), Alfonso Cuaróno 

„Žmonių vaikų“ („Children of Men“, 
2006) kopijavimo; niekšų rusakal-
bių; kažkokių aliuzijų į Holokaustą 
ar pavojingą Černobylio lietų. Ai, 
dar yra sąsajų su Matto Damono 
bandymu išgyventi Marse. 

Nelabai aišku, ką šia antiutopija 
bandyta kritikuoti. Turbūt gobšumą 
ir liguistą vartotojiškumą, tik kad 
pagrindiniai veikėjai sesuo ir bro-
lis – iš turtingųjų klasės, mat tėvas 
jau seniai buvo pastatęs šeimai bun-
kerį su gausybe maisto atsargų ir iš-
maniu interjeru. Kartu žiūrėdamos 
labai stebėjomės, kad tėčio moksli-
ninko vaikai neįtikėtinai kvaili. Pa-
auglė duktė Simonė, regis, buvusi 
moksliukė, apskritai nemoka pritai-
kyti savo žinių; kiekvieną kartą ga-
vusi kokios nors informacijos ima 
panikuoti ir vis kartoja, kad turi 
sulaukti tėčio, kuris vis negrįžta į 
bunkerį. Tiesą sakant, kiekvienoje 
serijoje pagrindiniai veikėjai priima 
vieną po kito kvailesnius spren-
dimus, o jei tokių nepriima – tai 
palaiko kvailus pokalbius. Turbūt 
serialas skirtas paaugliams, tačiau 
tiems, kuriems tėveliai jau paaiš-
kino, kaip atsiranda vaikai, mat yra 
kelios sekso scenos, bendros mau-
dynės dušinėse, kur paaugliai nusi-
renginėja, nuogų iki pusės merginų 
ir vaikinų plikais užpakaliais.

Vedamos smalsumo pažiūrė-
jome ir tikra „Netflix“ sensacija 
tapusį „Kalmaro žaidimą“ („Squid 
Game“). Žinoma, galima burbėti, 
kad serialas neoriginalus, išvardyti 
dešimt geresnių filmų, nepamirš-
tant Kinji Fukasaku „Karališko mū-
šio“ („Batoru rowaiaru“, 2000) ar 
to paties Bong Joon-ho „Parazito“ 
(„Gisaengchung“, 2019) ir t.t. Tačiau 
visiškai sutinkame su „Kalmaro 
žaidimo“ režisieriaus ir scenaristo 
Hwang Dong-hyuko antikapitalis-
tinėmis pažiūromis – regis, tai rezo-
nuoja su milijonais žiūrovų pasau-
lyje. Serialo kūrėjai tikrai nevynioja 
nieko į vatą – „Kalmaro žaidimas“ 
yra aiški nelygybės ir radikalios so-
cialinio darvinizmo logikos kritika. 

Pirmose „Kalmaro žaidimo“ seri-
jose susipažįstame su tikrais socia-
linės sistemos „pralaimėtojais“. Tai 
prasiskolinęs ir prasilošęs Gi-hunas 

(Lee Jung-jae), kurį žmona seniai 
paliko dėl turtingesnio vyro, o da-
bar nori išsivežti dukrą į Ameriką. 
Maža to, Gi-hunas dažniausiai į su-
sitikimus su dukra vėluoja, negali 
sau leisti nupirkti jai gražios gim-
tadienio dovanos ar nusivesti į gerą 
restoraną. O kur dar Gi-huną perse-
kiojantys gangsteriai, reikalaujantys 
grąžinti skolas, už kurias jis galiau-
siai užstato savo kūną (šioje kapi-
talizmo stadijoje viskas tapę preke, 
net ir kūnas, o santykiai – dar viena 
finansine transakcija). Kai likimas 
Gi-hunui vieną akimirką nusi-
šypso – jis laimi žirgų lenktynėse, – 
kažkas vis tiek pavagia jo pinigus. 
Priremtas prie sienos, jis sutinka 
dalyvauti paslaptingame žaidime.

Atokioje saloje Gi-hunas susi-
tinka su keliais šimtais kitų žai-
dėjų, patekusių į panašią situaciją 
(tai ir pabėgėlė iš Šiaurės Korė-
jos, imigrantas iš Pakistano, Fili-
pinuose turtus praradęs mafiozas, 
vėžiu sergantis senelis ir t.t.). Juos 
saugo ginkluoti ir kaukėti sargy-
biniai rožiniais kostiumais. Šiame 
šiurpiame vaikų darželyje jiems 
tenka žaisti išlikimo žaidimus, nes 
tik vienas laimėtojas gaus „aukso 
puodą“. Vyksta kruvinos kovos 
net ne žaidimo metu. Tačiau kai 
kurie stengiasi išlikti moralūs, su-
daro sąjungas ir mezga draugystes, 
rūpinasi silpnaisiais, bet galiausiai 
ir jų padorumas turi ribas... Taigi 
nėra jokių galimybių atsirasti ko-
lektyviniam solidarumui, bendrai 
kovai prieš „sistemą“. Atsiranda tik 
drąsus vienišas policininkas, ban-
dantis išsiaiškinti, kas vyksta saloje. 
Žinoma, jis pralaimi.

Ar kas nors laimės ir pasiims 
stulbinantį prizą? Taip, tai mūsų 
pagrindinis veikėjas, ir prašome 
neapsimesti, kad nustebote. Lieka 
paskutinis klausimas: kas už viso 
to stovi? Atspėjote – keli nepa-
doriai turtingi ir nemalonūs tipai, 
kuriems tiesiog nuobodu. Jie žiūri 
vargšų skerdynes tik tam, kad pa-
silinksmintų. Kai kurie žmonės 
uždirba tiek daug, kad viskas ne-
betenka prasmės. Žaidėjų kova dėl 
išgyvenimo, smurtas ir žiaurumas 
juos užveda. Mums taip pat dažnai 
būna nuobodu, todėl irgi žiūrime, 
kad pasilinksmintume. Tik mums 
užtenka „Netflix“...

O štai Jesse’io Armstrongo „Pa-
veldėjimas“ („Succession“, nuo 2018, 
HBO), kurio trečiojo sezono paga-
liau sulaukėme, kuria kur kas realis-
tiškesnį „vieno procento“ turtingųjų 
pasaulį. Seriale jis vaizduojamas 
kaip vieta, kurioje išliko grynos 
feodalinės valdžios logika, nepa-
liesta formaliai vyraujančios demo-
kratijos, pilietinių teisių ar teisinės 
valstybės principų. „Paveldėjime“ 
matome elito atstovus, kurie ne tik 
puikiai suvokia savo galią bei ne-
pelnytas privilegijas, bet ir, atrodo, 

jomis mėgaujasi iškreiptu, ironiškai 
cinišku būdu.

Priminsime siužetą: serialas pa-
sakoja apie Loganą Rojų (Brian 
Cox) ir keturis jo vaikus, kovo-
jančius dėl valdžios milijardinėje 
žiniasklaidos imperijoje, kuriai 
priklauso bulvariniai leidiniai, te-
levizijos kanalai, kino studijos, 
pramogų parkai, interneto sve-
tainės etc. Rojų imperija nuo pat 
pirmojo sezono pradžios susiduria 
su problemomis. Tradicinė žinias-
klaida, televizija ir spauda patiria 
didelę krizę; ją naikina internetas, o 
kaip iš to prasmingai uždirbti – vis 
dar nežinia. Žiniasklaidos konglo-
meratas panašus į laivą, praradusį 
savo kryptį, o kiekvienas žmogus, 
galintis perimti vairą, yra silpna-
regis, jei ne aklas. Kadaise Loga-
nas neabejotinai buvo vizionierius, 
pradėjęs verslą nuo nulio. Tačiau jis 
akivaizdžiai nesupranta dabartinių 
laikų, be to, pirmajame sezone jį iš-
tinka insultas.

Logano vyriausias sūnus Kono-
ras (Alan Ruck) yra tikra parodija. 
Jis neturi jokių gabumų, tačiau 
ruošiasi dalyvauti prezidento rin-
kimuose, skelbdamas pažiūras, ku-
rios skamba kaip Ayn Rand dvy-
likamečiams. Jauniausias Logano 
sūnus Romanas (Kieran Culkin) 
elgiasi kaip sociopatas juokdarys, 
kuris į nieką negali žiūrėti rimtai. 
Šivona (Sarah Snook) iš pradžių at-
rodo gabiausia iš visų, tačiau, poli-
tiką iškeitusi į šeimos verslą, aki-
vaizdu, patenka ne į savo žaidimo 
aikštelę.

Kendalas (puikus Jeremy Stron-
gas) pirmajame sezone meta iššūkį 
tėvui. Tačiau jis yra silpnas, priklau-
somas nuo narkotikų ir sezono pa-
baigoje praranda viską, ką galėjo 
prarasti. Antrąjį sezoną pradeda 
kaip pralaimėjęs personažas, vi-
siškai pavaldus tėvui. Visą sezoną 

stebime, kaip jis bando atitrūkti 
nuo pavadžio, suprasdamas, kad 
galiausiai arba pats suduos tėvui 
smūgį, arba bus prarytas tėvo ir jo 
imperijos. 

Nors Rojai mėgsta kalbėti apie 
šeimos vienybę ir svarbą, jų san-
tykiai – labai toksiški. Visi ir kie-
kvienas kariauja tylų, nepaliaujamą 
karą dėl padėties imperijoje. „Pa-
veldėjimas“ išties puikiai parodo, 
kaip dabartinė kapitalizmo ver-
sija net vadinamuosius laimėtojus 
paverčia emociniais invalidais. 
Kažkas taikliai rašė, kad visiems 

„Paveldėjimo“ veikėjams reikia, jog 
kas nors pagaliau juos apkabintų 
ir apmokestintų devyniasdešimčia 
procentų.

Pirmuosiuose dviejuose sezo-
nuose netrūko veiksmo, o trečia-
jame įvedama sunkioji artilerija. 
Nuo pat pradžių patenkame į tikrą 
skandalo sūkurį – Kendalas randa 
savyje jėgų, pažadina vidinį ma-
kiavelišką valdovą ir pradeda ži-
niasklaidos kampaniją prieš visą 
šeimą, pasinaudodamas kruizinių 
laivų skandalu (šeimai priklausanti 
Karibų kruizų linija daugelį metų 
slėpė seksualinį priekabiavimą ir 
nelaimingus atsitikimus jūroje). 
Kiti Rojai, kenčiantys nuo reputa-
cijos nokautų, ieško partnerių išo-
rėje, pats Loganas sprunka į Europą 
ir svarsto, kam atiduoti savo rega-
lijas. Matome savotišką visų karą 
prieš visus, kuriame jaunieji Rojai 
kartais susivienija, o kartais vieni 
kitus išduoda, bijodami vyresnės 
kartos. Kitaip tariant, dar niekada 
nebuvo tiek daug gudriai sukom-
ponuotų daugiažingsnių. Jau da-
bar „Paveldėjimą“ galima vadinti 
būsima klasika.

Santa Lingevičiūtė,
 Ilona Vitkauskaitė

„Kalmaro žaidimas“

„Lietus“
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Lapkričio 10-ąją Europos šalių 
kino forume „Scanorama“ įvyks 
Andriaus Blaževičiaus filmo „Bė-
gikė“ premjera, o nuo lapkričio 19 d. 
filmas pasieks ir šalies kino teatrus. 
Tarptautinius kino festivalius ap-
keliavęs naujausias režisieriaus 
filmas pasakoja filmo herojės 
Marijos laisvės ir pasiaukojimo 
dramą. Apie „Bėgikės“ kūrybinį 
procesą, plėtojamas temas, darbą 
su aktoriais ir premjeros Lietuvoje 
laukimo nuotaikas kalbamės su re-
žisieriumi Andriumi Blaževičiumi. 

Gal galėtum išsamiau papasa-
koti apie filmo „Bėgikė“ kūry-
binį procesą? 

Sugalvojau pirminį siužetą ir 
po truputį pradėjo dėliotis istorija, 
įkvėpta asmeninių patirčių. Supra-
tau, kad šios patirtys man gali pa-
dėti kalbėti apie laisvės temą taip, 
kaip aš ją suprantu. Galbūt daugelis 
žmonių žiūrėdami filmą šios temos 
nepastebės. Matys meilę, atsidavimą, 
pasiaukojimą, kontrolę – šios temos 
dominuoja labiausiai. Tačiau man 
šis filmas yra apie laisvę. 

Kūrybiniame procese iš pradžių 
buvo daug įvairių siužetinių linijų, 
bet man tai nepatiko ir supratau, 
kad viską reikia verti ant paieškos 
siužetinės linijos. Taip viskas susi-
veržė, personažas tapo aiškesnis, 
įdomesnis ir sudėtingesnis. Atsi-
rado pagrindinė veikėja – jauna 
moteris, nors pradžioje įsivaizda-
vome vyrą. Klausiausi Cate Blan-
chett interviu. Gal ir banalu, tačiau 
ji pasakojo, kaip skaitydama scena-
rijų mato, koks įdomus vyrui skirtas 
vaidmuo, ir jei pakeistum vyrišką 
vardą į moterišką, filmas dėl to ne-
pasikeistų. Tenka vaidinti antrapla-
nius vaidmenis, moterų personažai 
nuvertinti. Pamaniau, kad tai netei-
singa, o ir pats visuomet režisuoju 
vyrus. Supratau, kad reikia išeiti iš 
komforto zonos. Taip atsirado mo-
ters personažas. 

Norėjau, kad šis filmas būtų vi-
siškai kitoks nei „Šventasis“. Mane 
erzino vis prikišama rumunų reži-
sūra. Jaučiau, kad jei kažką dary-
siu, bus tikimasi socialinių temų. 
Žinoma, jų yra ir „Bėgikėje“, ta-
čiau tai nedominuoja. Todėl viską 
norėjosi daryti priešingai: veiksmas 
vyktų mieste, tempas taptų greites-
nis, būtų visiškai priešingas veikė-
jas. Norėjosi paerzinti visus, kurie 
tikėjosi kažko panašaus. 

Kuris etapas buvo sunkiausias?
Sunkiausia buvo baigus filma-

vimą. Iki tol viskas klostėsi tvar-
kingai, laukėme montažo režisie-
rės, o kai turėjome važiuoti į Čekiją 
dėl garso montažo, viskas užsidarė. 
Buvo daug streso, nežinojome, kada 
baigsime. Filmus dažnai baigiame 
gana greitai, todėl nebuvome pratę 
prie tokios situacijos. Dėl pande-
mijos sunkus ir dabartinis etapas. 

Norėjosi kitokio filmo
Pokalbis su režisieriumi Andriumi Blaževičiumi 

Filmas baigtas, įvyko festivalinė 
premjera, tačiau pajutome nemažą 
konkurenciją, didelį srautą filmų, 
kurie buvo susikaupę per šiuos 
pandeminius metus. Daug inves-
tuoji, dirbi, o skaičiai kritę, žmo-
nės neina į kiną – liūdna. Laukiame 
premjeros, bet nežinome, ar kino 
teatrai neužsidarys didėjant susir-
gimų skaičiui. Ši įtampa, nestabilu-
mas vargina labiausiai. 

Kartu su Marija ir Tekle Kavta-
radzėmis dirbote prie Tavo 
debiutinio filmo, bendradar-
biavimą pratęsėte ir prie filmo 

„Bėgikė“. Papasakok plačiau 
apie šį jūsų trio ir darbą kartu. 
Ar pasitaikydavo, kad nuomo-
nės išsiskirtų? 

Pirminę abiejų filmų idėją su-
galvojau aš, o „Bėgikei“ buvau su-
galvojęs ir siužetą, parašęs scenari-
jaus traktuotę. Su šia traktuote visi 
trys ir pradėjome dirbti, ją tobuli-
nome. Dirbame sesijomis, rašome 
visi kartu, tariamės. Žinoma, vyks-
tant procesui būna visko, nedidelių 
ginčų, tačiau dėl šio filmo jų buvo 
mažiau nei dėl „Šventojo“. Gal dėl 
to, kad atsirado daugiau patirties, 
filmo struktūra buvo aiškesnė – bu-
vome įrėminti vienos paros bėgimo 

proceso. Žinoma, paskutinį žodį 
tariu aš, tačiau be sesių nebūčiau 
parašęs. Visada pavydėjau režisie-
riams, kurie patys gali parašyti sce-
narijų, todėl kitam filmui noriu pa-
bandyti rašyti pats. Laikas nupjauti 
bambagysles, norisi daugiau laisvės, 
todėl laukia įdomūs iššūkiai. 

Prisimenant pirmojo filmo 
kūrybinį procesą, kokių esmi-
nių pokyčių būta perėjus prie 
antrojo filmo kūrimo? Ar tapo 
lengviau? Kokių įžvelgi savo 
režisūros pokyčių?

Kaip jau minėjau, šio filmo sti-
lius visiškai kitoks. Galbūt skamba 
juokingai, bet kalbu sąžiningai – iš 
principo norėjosi padaryti kitaip. 
Kartu atsirado istorija, kuriai natū-
raliai reikėjo kitokio ritmo ir vizu-
alinio stiliaus. „Šventajame“ scenos 
daugiausia vyko statiškame kadre, 

„Bėgikėje“ atsirado daugiau kadrų. 
Daug svarsčiau, kaip montažu su-
kurti kitokią atmosferą. Pavyzdžiui, 
galvojau, kaip septyniais kadrais 
perteikti tėvo ir dukters santykį, kad 
tikrai jaustųsi. Nors jie kalbėtų visai 
ką kita, kaip iš kadrų suprasti, kad 
kažkas ne taip? Tiesiog buvo kitoks 
priėjimas, norėjau pabandyti reži-
suoti kitaip, kelti kitokius iššūkius. 

Filme susipina net keletas 
svarbių temų – bipolinis sin-
dromas, kopriklausomybė ver-
sus vidinė laisvė, besąlygiškas 
pasiaukojimas. Tačiau minė-
jai, kad esminė tema Tau yra 
laisvė. Koks Tavo asmeninis 
santykis su šiomis nagrinėja-
momis temomis?

Iš arti teko matyti daug sudėtingų 
situacijų. Šis filmas nėra apie pačią 
ligą, tačiau tai pasitarnavo kalbant 
apie temas, kurios mane domina 
labiausiai, – meilę, laisvę, kontrolę. 
Filme rodome ne ligą, bet žmones, 
kurie gyvena šalia, ir tai, ką jie pa-
tiria. Daugelį tai gali suerzini, nes 
tai subtili tema, o mes rodome vi-
siškai kitą jos pusę. Tačiau pasta-
ruoju metu filmuose ir serialuose 
vis dažniau pastebiu vaizduojamą 
bipolinį sutrikimą, juo sergančius 
žmonės. Vis dėlto man šiuo metu 
įdomiau žmogus, kuris yra šalia, – 
kai reikia suprasti, kas tikra, o kas 
ne, atsakyti sau į krūvą klausimų. 
Visi gyvenime susiduriame su sudė-
tingais dalykais – artimųjų ligomis, 
netektimi. Man atrodo, labai įdomu, 
kaip žmonės su tuo tvarkosi.

Pagrindinį vaidmenį „Bėgikėje“ 
atliko Žygimantė Elena Jakš-
taitė. Kokią aktoriaus viziją 
turėjai prieš prasidedant ak-
torių atrankos procesui? Kaip 
sekėsi dirbti kartu? Juk šis 
vaidmuo sunkus tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai. 

Turėjau gana aiškų įsivaizdavimą, 
kokia turėtų būti aktoriaus energija, 
ką jis turi daryti su personažu. Kai 
buvo aišku, kad pagrindinė veikėja 
bus mergina, surengėme aktorių 
atranką. Kadangi Žygimantės ne-
pažinojau, paklausinėjęs aplinkui 
sužinojau daugiau apie ją pačią, 
jos gyvenimo peripetijas. Pamatęs, 
kaip ji vaidina, skaito scenas, su-
pratau, kad tai tobulas variantas. Ir 

buvau teisus. Po pirmųjų rodymų 
festivaliuose kritikai jos vaidmenį 
vertina labai gerai. Žinojau, kad šis 
vaidmuo bus sunkus visomis pras-
mėmis. Ji buvo kiekviename kadre, 
98 procentų viso filmo. Mes visą 
laiką esame su personažu, jos gal-
voje, ir filmą stebime būtent iš jos 
perspektyvos. Žygimantei tai buvo 
vienas pirmųjų didesnių vaidmenų 
kine. Iš pradžių buvo šiek tiek ne-
ramu, tačiau po pirmos pamainos 
nerimas dingo. Tuomet tiesiog stebi, 
jei reikia – padedi, bet ji tvarkėsi 
labai gerai. Kartais reikia tiesiog 
netrukdyti. 

Daugelyje savo filmų dirbi su 
aktoriumi Mariumi Repšiu, ku-
riam šį kartą teko antraplanis 
vaidmuo. Papasakok apie šią 
jūsų kino draugystę. 

Labai norėčiau, kad jis vaidintų 
visuose mano filmuose ir būtų pa-
grindinis arba antraplanis aktorius. 
Kodėl taip nusprendžiau? Galbūt 
iš elementaraus smalsumo stebėti, 
kaip bėga laikas. Matau, kaip jis 
keičiasi – vadinasi, keičiuosi ir aš. 
Antrame akademijos kurse užsi-
mezgęs ryšys tęsiasi iki šiol. Vienin-
telis filmas, kuriame jis nevaidino, 
man pavyko blogiausiai. Atsirado 
prietaringumas, kad jeigu jo ne-
bus – viskas žlugs (juokiasi). Ma-
nau, kad jis nuostabus aktorius, ga-
liu su juo susitapatinti. Nepaisant 
apdovanojimų, kuriuos yra gavęs, 
autoriniame lietuviškame kine su 
juo dirbu vienintelis. Gal tai jam ir 
kenkia (juokiasi). Tiesiog manau, 
kad jis vertas kur kas daugiau. 

Tavo kuriamuose filmuose 
atsikartoja veikėjų vardai: 
Marija, Vytas, Jūratė. Dažnai 
sutampa ir juos įkūnijantys 
aktoriai. Posakis, kad režisie-
rius visą gyvenimą kuria vieną 
ir tą patį filmą, Tau tinka? Kas 
slypi už tokio pasirinkimo?

Dar studijų metais nusprendžiau, 
kad visi personažai vadinsis tais pa-
čiais vardais. Būtų idealu, jei visada 
vaidintų ir tie patys aktoriai. Galvo-
jau, kaip būtų faina, jei kitame filme 
pagrindinis aktorius būtų Valenti-
nas Krulikovskis ar Indrė Patkaus-
kaitė. Žmonės klausia, bet nesu sau 
suformulavęs aiškaus atsakymo, ko-
dėl priėmiau tokį sprendimą. Tie-
siog čia yra kažkas žavaus, gero ir 
tikro. Filmus pirmiausia kuriu apie 
savo šalį, savo aplinką, savo laiką, 
norisi tai tęsti. Taip pat yra ir asme-
ninės charakterio savybės. Aš šei-
myniškas, man norisi dirbti su tais 
pačiais žmonėmis. Gal esu ir bai-
lys, nenoriu išeiti iš komforto zonos. 
Aktoriai šį komfortą ir sukuria, ga-
lima labiau gilintis į kūrybą. 

N u k elta į  1 3  p s l .„Bėgikė“

Andrius Blaževičius
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K i n a s

Viename interviu perskai-
čiau, kad nereikėtų užsiminti 
apie filmą „Bėk, Lola, bėk“. 
Nemėginsiu lyginti, tačiau 
įdomu, iš kur vis dėlto sėmeisi 
įkvėpimo?

Žinoma, įkvėpimų yra, bet jie nėra 
sąmoningi. Buvome prisiminę brolių 
Safdie filmą „Geras laikas“ („Good 
time“) dėl greito veiksmo, lėkimo. 
Jei ir darė kažkokią įtaką, tai šis fil-
mas, bet ne „Bėk, Lola, bėk“ („Lola 
rennt“). Tik vėliau supratau, kad jei 
prikišdavo rumunus, tai dabar ly-
gins su šiuo filmu, bet ką padarysi. 
Labai mėgstu raudoną spalvą – tai 
nuo vaikystės mano mėgstamiausia 
spalva. Su Kavtaradzėmis parašėme 
scenarijų, kuriame pagaliau galėjau 
šią spalvą panaudoti. Vėliau prisi-
miniau, kad filmo „Bėk, Lola, bėk“ 
herojė net raudonus plaukus turėjo 
(juokiasi). Tačiau šie filmai tikrai la-
bai skirtingi. 

Sprendimai dėl filmo formos, 
tempo, muzikos man pasirodė 
labai pamatuoti, aiškūs. Ar esi 
režisierius, kuris prieš praside-
dant filmavimams jau yra viską 
suplanavęs iki smulkiausių 

detalių? Ar įsileidi į kūrybinį 
procesą spontaniškumo?

Išties nelabai suprantu, ką reiškia 
suplanuoti iki detalių. Esu girdėjęs, 
kad kai Kubrickas filmavo „Plačiai 
užmerktas akis“ („Eyes wide shut“), 
turėjo asistentą, kuris fotografavo 
visus prabangius vartus Didžiojoje 
Britanijoje, nes režisierius juos įsi-
vaizdavo labai ypatingus. Dėl tokių 
detalių tikrai neinu iš proto. Labai 
sudėtinga kažką kurti ir įsivaizduoti 
su mūsų biudžetais, tai vis tiek labai 
apriboja. Norėčiau galėti perdažyti 
sienas, idealiai sutvarkyti spalvas, 
bet vis tiek turiu taikytis prie esa-
mos aplinkos. Tačiau ką tikrai da-
rome, tai fotografuojame detalias 
kadruotes. Filmas iš tikrųjų gimsta 
dar iki filmo – žinai, kaip viskas 
veiks, kokių problemų gali būti, bet 
net ir maksimalus pasiruošimas ne-
apsaugo nuo klaidų. Atrodo, viską 
darai teisingai, bet praeis kiek laiko 
ir matysi, kad galėjai daryti kitaip. 

Filmo kūrimas, pristatymas 
išsitęsia. Ypač kai filmo prem-
jera nusikėlė dėl pandemijos. 
Kaip pasikeitė Tavo santykis 
su filmu? Ar šiandien į filmą 
žiūri jau kitaip nei iškart pasi-
baigus filmavimams?

Meluočiau sakydamas, kad pan-
demija ir visas užsitęsęs procesas 
nepaliko kartėlio. Tačiau nemanau, 
kad santykis su filmu pasikeitė, – ką 
norėjau, tą padariau. Krzysztofas 
Kieślowskis yra sakęs, kad jei ga-
liausiai filme lieka 10 procentų 
pirminių idėjų, režisierius jaučiasi 
laimingas. Niekada to nesupratau. 
Man šis filmas labai mylimas ir 
svarbus. Tačiau įdomiausia, kaip jį 
vertins žiūrovai ir kritikai. Nesle-
piu, kad kritikų nuomonė man labai 
svarbi, – nuo 16 metų intensyviai 
skaitau kino kritikos straipsnius. 
Su žiūrovų reakcijomis prasideda 
dar kitas etapas, kuriame atsiranda 
keistų dalykų. Gali pradėti žiūrėti 
į filmą visai kitaip. Galbūt tai, ką 
sugalvojai, nepersiskaito. Ar persi-
skaito daugiau, nei sugalvojai. Tai 
labai įdomu.  

Filmas jau apkeliavo nemažai 
festivalių, pasirodė ir keletas 
recenzijų, galbūt buvo ir progų 
susitikti su žiūrovais. Kokie 
atsiliepimai labiausiai įstrigo, 
pradžiugino ar priešingai – nu-
vylė? Ar pasigendi konstrukty-
vios kino kritikos Lietuvoje?

Pirmos recenzijos labai nudžiu-
gino. Leidiniai, kurie parašė, taip 
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Vis dažniau televizijoje ar internete 
kalbama apie naują ekonominę 
krizę. Lietuvių politikai ją neigia, 
bet jie neigia net lavonus Balta-
rusijos miškuose šalia Lietuvos ir 
Lenkijos sienos. Taip paprasčiau – 
galima aiškinti, kad žmogiškumą 
pamynusi vidaus reikalų ministrė 
gina tautą ir visą ES nuo grėsmingų 
ateivių, statyti miške brangią tvorą, 
kuri neišvengiamai pavirs rūdžių 
krūva. Galima ir kaip Vilniaus me-
ras džiaugtis žaliąja banga, kuri pa-
vers Vilnių pasakų miestu. 

Adamo McKay’aus „Didžioji 
skola“ (TV1, 7 d. 22.55) pasakoja 
apie tuos finansininkus, kurie su-
gebėjo susikrauti turtus iš 2008 m. 
pasaulį ištikusios krizės. Filmo vei-
kėjais tapo realūs žmonės: pirma-
sis krizę nuspėjęs privataus fondo 
valdytojas Michaelas Burry, finan-
sininkai Markas Baumas ir Benas 
Rickertas. Filme juos vaidina ak-
toriai, bet McKay’ui jo personažų 
išgyvenimų ar asmeninių istorijų 
reikia tik tiek, kad geriau suvok-
tume motyvus. Visa kita primena 
kadaise populiarų gamybinio filmo 
žanrą, tik režisierius nešykšti sar-
kazmo pinigų gamybai. Kartu su 
juo ir stebime personažus, kurie 
vis labiau patiki krizės neišvengia-
mumu. Štai čia ir padeda gerų ak-
torių gebėjimas tiksliai, lakoniškai 
perteikti personažą. Kuo toliau, tuo 
labiau šie žmonės žadina simpatiją, 
nors ir patys suvokia, koks bus jų 
teisumo įrodymo pagrindas. Tačiau 
jie sako tiesą, ir tai svarbiausia. 

Sodas – geriau
Krėsle prie televizoriaus

Christiano Bale’o keistuolis dak-
taras Baris sužavi analitiniais suge-
bėjimais. Steve’o Carello Baumas 
išgyvena dėl brolio savižudybės 
ir kaltina save, kad vietoj dėmesio 
siūlė jam pinigų. Bet gal todėl jis 
bene vienintelis žino, kaip nuo būsi-
mos krizės nukentės paprasti žmo-
nės. Bradas Pittas vaidina Rikertą, 
kuris nusivylęs finansine veikla 
savo sode augina ekologiškus vai-
sius bei daržoves. 

Savotiškas gidas po finansų pa-
saulį Džaredas Venetas (Ryan Go-
sling) – taip pat vienas iš negausių 
akylųjų ir numatančiųjų. Iš ekrano 
kreipdamasis į žiūrovus, jis suteikia 

„Didžiajai skolai“ Holivudo finansi-
nėms dramoms nebūdingo sąlygiš-
kumo ir sveiko sarkazmo. Visa tai 
pratęs žaismingi intarpai, kuriuose 
sudėtingus terminus aiškina Selena 
Gomez, virėjas Anthony Bourdai-
nas ar Margot Robbie. Bet kartu 
McKay’us nuosekliai rodo, kaip 
prie krizės artėjo JAV ekonomika. 
Filmo personažai negali atsistebėti 
bankininkų kvailumu, tačiau epi-
zodai kad ir su penkių namų savi-
ninke striptizo šokėja ar su dviem 
jos gerbėjais, uždirbančiais milži-
niškus pelnus, paaiškina ir sistemą, 
kuri sugeba įtikinti žmones norėti 
vis daugiau, bet galiausiai atveda iki 
visiško degradavimo.

Regis, lietuvių įtikinėti norėti vis 
daugiau net nereikia. Aną savaitę 
vienoje „Lietuvos ryto“ televizijos 
laidoje net DPD atstovas ragino pa-
skubėti užsisakyti prekių iš JAV ar 

Kinijos, antraip iki Kalėdų jų ga-
lima ir nesulaukti.

Smerkiantiems tokį neatsakingą 
požiūrį televizijos, be abejo, pasiū-
lys kitokių filmų. Ruperto Wyatto 

„Beždžionių planetos sukilimas“ 
(TV3, 5 d. 21.20) kalba apie kitokias 
pasaulio problemas. Čia jaunas kil-
nus mokslininkas (James Franco) 
bando naujus vaistus nuo Alzhei-
merio ligos. Žinoma, ne su žmonė-
mis, o su beždžionėmis. Preparatas 
pranoksta lūkesčius – keliskart pa-
didina primatų intelektą. Tad toliau 
filme bus galima stebėti, kaip elgiasi 
mąstyti ir kalbėti pradėjusios bež-
džionės, ir palyginti jas su politikais 
ir kitokiais mūsų gelbėtojais.

Bet žmonių gyvenimas net ir 
ekstremaliomis sąlygomis keičiasi 
lėtai. Peterio Hedgeso filmo „De-
nas tikrame gyvenime“ (LRT, šį-
vakar, 5 d. 23.10) veikėjo Deno 
(Steve Carell) gyvenimas sukasi 
apie tris dukteris, kurias jis vienas 
augina po žmonos mirties. Nors 
viename leidinyje jis turi patarimų 
rubriką, tikrame gyvenime patiria 
pralaimėjimus. Po vieno tokio visi 
keturi šeimos nariai vyksta pas se-
nelius (Dianne Wiest ir Johnas Ma-
honey) ir ten sutinka gražiąją Mari 
(Juliette Binoche). Regis, Denui tai 
šansas, bet Mari – jo jaunesnio bro-
lio mergina...  

Jeano-Paulio Salomé filmas 
„Agentės“ („LRT Plius“, šįvakar, 
5 d. 21.30) taip pat žada susitikimą 
su talentingomis prancūzų aktorė-
mis Sophie Marceau, Marie Gillain, 

Julie Depardieu, Débora François ir 
Maya Sansa. Jų herojės imasi sudė-
tingo uždavinio – 1944-ųjų gegužę 
pergabenti sužeistą mokslininką, 
kuris pernelyg daug žino apie ren-
giamą Sąjungininkų išsilaipinimą 
Normandijoje, iš okupuotos Pran-
cūzijos į Angliją. „Agentės“ – tikrai 
ne istorinis filmas, sakyčiau, labiau 
jo pastišas. Kita vertus, įdomu ste-
bėti, kaip kartu tikslo siekia skir-
tingos moterys. Luiza yra snaiperė, 
Pasipriešinimo judėjimo vado našlė, 
Žana – prostitutė, kuri nedvejo-
dama užmuš kiekvieną, Gazelė – 
sprogmenų ekspertė, Siuzi – šokėja, 
kurios žavesiui niekas neatsispirs, o 
Marija – italų aristokratė ir tikras 
informacijos šaltinis. 

Johno Hillcoato filmo „Ko-
das 999“, kurį šeštadienio naktį 
(6 d. 00.05) rodys TV3, pavadi-
nimas policininkų žargonu reiškia, 

kad sužeistas jų kolega, bet filme 
nepristigs nei stiprių policininkų, 
nei tatuiruotų banditų ar barų su 
striptizu, nei narkotikų, nei nu-
kirstų galvų. Tokiame pasaulyje ir 
gyvena gauja, vykdanti rusų ir žydų 
mafijos užsakymus. „Kodas 999“ 
neapsimeta kino menu, tai tikras 
pulp fiction. Jame vaidina Woody 
Harrelsonas, Aaronas Paulas, Ca-
sey Affleckas, Chiwetelas Ejiofo-
ras, bet labiausiai nustebino Kate 
Winslet. Jos Irina net nemirktelė-
jusi skelbia mirties nuosprendžius, 
o minkydama koldūnų tešlą kalbasi 
telefonu su Sibire kalinčiu savo vyru – 
visų mafiozų galva. Sakykite, ką 
norite, bet Winslet pavogė reginį, 
kuris buvo sumanytas kaip „filmas 
tikriems vyrams“.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

pat ganėtinai solidūs. „Šventasis“ 
labiau žmones erzino, o „Bėgikė“ – 
gerokai mažiau. Lankiausi keliuose 
festivaliuose, džiaugiuosi pozityvio-
mis reakcijomis. Tačiau pastebėjau, 
kad vakarų ir rytų europiečiai šį 
filmą priima skirtingai. Vakarie-
čiai dažnai nesupranta, kodėl herojė 
bėga. Į viską žvelgiama racionaliau, 
klausiama, ar verta dėl meilės tiek 
stengtis. Rytų europiečiai šį perso-
nažą užčiuopia geriau. Tačiau vis 
tiek įdomiausia, kaip įvertins Lietu-
vos žiūrovai. Užsienyje filmą parodai 
ir išvažiuoji, o Lietuvoje būni visą 
laiką. Su „Šventuoju“ šis laikas buvo 
išties savotiškas. 

Kaip ieškai filmų temų šian-
dieniniame stilių, žanrų ir 
pačių filmų gausos kontekste? 
Kokios temos Tave domina?

Norisi kurti filmus apie tikras, re-
alias problemas. Nesu mėgėjas skra-
jojančių, pakilusių nuo žemės per-
sonažų, kurių visos problemos yra 
vidinės, jų galvose. Man įdomiau, 
kai jų gyvenime kažkas vyksta rea-
liai – jie praranda darbą ar turi tvar-
kytis su mylimo žmogaus sveikatos 
problemomis. Veikėjui atsiranda 
rimtas iššūkis. Suprantu, kad galiu 
kažką įžeisti taip sakydamas, nes 

kas tos realios problemos? Tačiau 
man kol kas įdomiausios išorinio 
pasaulio problemos. 

Kai Jono Meko viename in-
terviu paklausė, ką daryti, jei 
viduje tūno kritiški balsai ir 
neleidžia užsiimti kūryba, jis 
atsakė: „Tai nekurk.“ Jis kū-
rybą įvardijo kaip vidinį parei-
kalavimą, kuriam negali atsi-
spirti. Koks Tavo santykis su 
kūryba?

Labai panašus. Darai tik tada, kai 
labai nori ir reikia, nes tai sunkus 
procesas. Neseniai Liuksemburge 
buvau sutikęs režisierių, kuris kal-
bėjo labai juokingai: „Auginau vai-
kus. Vaikai, palyginti su režisūra, – 
lengva. Dirbau statybose. Statybos, 
palyginti su režisūra, – lengva. Dir-
bau scenaristu. Scenarijus, palyginti 
su režisūra, – lengva.“ Žinoma, pri-
klauso nuo charakterio, tačiau pa-
tiri daug streso, per filmavimus nu-
meti svorio, nes rūpi tai, ką darai. 
Įdomi patirtis, kai išleidi filmą, in-
vestuoji daug jėgų, sveikatos, o atė-
jęs žmogus sako, kad tai šūdas. Man 
asmeniškai tai tikrai daug klausimų 
keliantis dalykas. 

Kalbėjosi Laura Bartusevičiūtė

„Agentės“
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Lapkričio 5–14
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“
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūry-
bos paroda
Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus 
paveikslų galerijos pradžia“ 
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Apdovanotas Austrijos dizainas“
iki 7 d. – paroda „Kūnas, istorija, tyrimas“ 

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
iki 14 d. – Patricijos Gilytės kūrinių paroda 

„Žemės nėra“
iki 7 d. – diplomatinių santykių pradžios 
tarp Danijos ir Lietuvos 100 metų jubiliejui 
skirta paroda „Bundančios tautos“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
XI Baltijos medalių trienalė 
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. 

Maskvos caro priesaika“

Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-

gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“

Tarptautinė paroda „Kad tėvynė gyvuotų. 

Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos 

epochoje“

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“ 
iki 7 d. – paroda vaikams „Ežeras pilnas 
žvaigždžių“

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“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Eglės Velaniškytės paroda „Puota maro metu“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 13 d. – paroda „Bėgančios eilutės“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 12 d. – paroda „Muilas ir vanduo“ (Diana 
Nakrevič, Eglė Lekevičiūtė, Gintarė Vaice-
kauskaitė, Neringa Puzanavičiūtė)

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 13 d. – Antano Kazakausko autorinės 
grafikos, knygos meno ir grafinio dizaino 
paroda „Viskas užprogramuota“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 6 d. – Visvaldo Morkevičiaus persona-
linė paroda „Tikiuosi susitikti save“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Arūno Kulikausko personalinė paroda 

„Dvylika metų laikų“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Menininkų grupės „Iš reikalo“ paroda 

„Kontrabandos sandėliai“ 
iki 13 d. – paroda „Archyvas“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
XII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė 

„Vizitinė kortelė“ 
Indrės Biekšaitės darbų paroda „Ei“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Ievos Naginskaitės (1921–2012) kūrybos 
retrospektyva „Ką padarė žirklės“

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

„Kažkas atsitiko...“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Vytauto Balčyčio fotografijų paroda „Skam-
banti Vilniaus Rasų tyla, 1995–1996“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki 13 d. – skulptoriaus Tauro Kensmino 
personalinė paroda „Kritinė riba“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Birutės Zokaitytės darbų paroda „Aštrūs 

objektai“

Tado Adomavičiaus kompiuterinės grafi-

kos paroda

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

Rašytojų klubas

Sirvydo g. 6

Gerardo Šlektavičiaus grafikos darbų 

paroda „Amžina kova už laisvę“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Ariadnos Čiurlionytės akvarelių paroda

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
Grupinė paroda „Vorsprung durch Technik / 
Pažanga per technologiją“ (vaikams)“

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12   
iki 14 d. – Vitos Opolskytės tapybos paroda

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
iki 12 d. – Evelinos Paukštytės solo paroda 

„Mañana“

„Contour Art Gallery“
Lydos g. 4–59 
iki 13 d. – Dianos Remeikytės kūrinių 
paroda „Yra skirtumas“

Kaunas
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios istori-
jos“ paroda „Banga“: žmonių balsų kanalas“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir  
rinkinių muziejus
V. Putvinskio g. 64
Rimo Čiurlionio paroda „Ir šešėliai pagar-
bina šviesą“

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

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

„Parko galerija“
M. Valančiaus g. 6
Paroda „Postmodernios dekonstrukcijos“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Japonijos fondo paroda „Neprilygstamas 
japonų meistriškumas“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 7 d. – Edžio Jurčio darbų paroda „Būties 
nerimas“
iki 7 d. – personalinė Vygando Šimbelio / 
Das Vegas paroda „Skaitmuo“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 6 d. – jungtinė tapytojų paroda 

„#Ruduo“
iki 6 d. – Roberto Veikšos damasko plieno 
juvelyrikos paroda „Fibula“

Galerija „Si:said“ 
Daržų g. 18
nuo 5 d. – grupinė paroda „Ultramarinas“ 
(Raimondas Daukša, Juozapas Kalnius, Ro-
landas Marčius, Gintautas Trimakas)

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda 

„Pragaro giesmės“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Aleksandro Ostašenkovo darbų paroda 

„Kelias į atmintį“ ir „Kitas krantas“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Eugenijaus Marcinkevičiaus skulptūrinių 
objektų paroda „Keiksmažodžiai“

Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda 
„Maskaradas“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 6 d. – Žilvino Kropo ir argentiniečio 
Guillermo Alvarezo fotografijų paroda 

„Amorfo II“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
iki 10 d. – Gintauto Vaičio kūrybos paroda 

„Rudens sonata“

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 skulp-
toriaus Antano Mončio gimimo šimtmečiui 

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Irenos Mikuličiūtės Mikos, Rūtos Eidukai-
tytės, Lilijos Valatkienės, Daivos Kairevi-
čiūtės, Gintauto Vaičio, Romano Averin-
cevo, Sigito Straigio tęstinio dailininkų 
plenero „Dailininkų sodai 2021“ tapybos, 
fotografijos ir skulptūros paroda „Išgirsk 
upės dainą“
Zenono Vilbranto fotografijų paroda „Pra-
eities akimirkos“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! A. Schönbergo 

„PRAGIEDRĖJUSI NAKTIS“, I. Stravinskio 
„ŠVENTASIS PAVASARIS“. Muzikos vad. ir 
dir. R. Šumila, dir. M. Stakionis, choreogra-
fai K. Pastoras, M. Rimeikis, scenogr. dail. 
A. Jacovskis, M. Jacovskis, kost. dail. J. Jan-
kutė, E. Brazdylytė, šviesų dail. L. Kleinas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
5, 6 d. 18 val., 7 d. 16 val. Naujojoje salėje – 
PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MIEGAN-
TYS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Ma-
karevičius, kost. dail. D. Bendikas, komp. 
G. Sodeika, vaizdo projekcijų aut. A. Dzērve, 
šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina A. Zabot-
kaitė, A. Pikturnaitė, K. Petruškevičiūtė, 
N. Savičenko, A. Dainavičius, K. Cicėnas, 
T. Vaškevičiūtė, V. Anužis, A. Sakalauskas, 
R. Saladžius, V. Mockevičiūtė, E. Gudavi-
čiūtė, M. Polikevičiūtė, R. Valiukaitė

Valstybinis jaunimo teatras
5 d. 18.30 – „URBANČIČIAUS METODAS“ 
(pagal Th. Bernhardo knygą „Kalkverkas“). 
Rež. A. Bumšteinas
6 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
7 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
10 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. Rež. Á. Schillingas 
11 d. 18.30 – „JOBO KNYGA“ (pagal Senąjį 
Testamentą). Rež. E. Nekrošius
12 d. 19 val. Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽU-
VIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). 
Rež. E. Švedkauskaitė 

Vilniaus mažasis teatras
6 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. R. Tuminas

7 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina
10 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. T. Janežičius (Slovėnija)
12 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. 
Rež. – M. Vaitiekūnas

Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-
kaitės „DETOKSIKACIJA“. Rež. D. Gumaus-
kas, scenogr. S. Davlidovičiūtė, kost. dail. 
D. Gudačiauskaitė, komp. A. Matulevičiūtė, 
šviesų dail. J. Kuršis. Vaidina A. Bialobžes-
kis, A. Ravdo, J. Nemanytė
6, 7 d. 19 val. Balkono teatre – Ž. Beniušio 
ir R. Barranco „ODISĖJA“. Rež. Ž. Beniušis, 
scenogr. V. Strigunkovas, kost. dail. D. Ur-
bonavičiūtė, šviesų dail. V. Latonas. Vai-
dina A. Pocius, S. Gedgaudaitė, S. Ambro-
zaitis, J. Korpačiova, D. Kulionytė, 
Dž. Gvozdinskas, K. Norvilas, D. Starkauskas 
9 d. 19 val. muzikiniame teate „Legendos klu-
bas“ – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. O. Koršunovas
13 d. 17 val. Ukmergės kultūros centre – 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. 
Rež. O. Koršunovas
14 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
I. Vyrypajevo „VAPSVOS“. Rež. A. Rybako-
vas, scenogr. B. Liagaitė, kost. dail. A. Ažu-
balytė, komp. D. Digimas. Vaidina Ž. Jakš-
taitė, L. Jurgelis, K. Cicėnas

Lietuvos rusų dramos teatras
5, 6 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS 
ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas 
13, 14 d. 18.30 – PREMJERA! E. De Filippo 

„FILOMENA MORTURANO“. Rež. A. Latėnas, 
scenogr. R. Skrebūnaitė, komp. L. Rimša, 
videoprojekcijų dail. Dž. Katinas. Vaidina
A. Bizunovič, A. Agarkovas, V. Kirejevas, 
V. Serovas, I. Maškarina ir kt.

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
6 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“. 
Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė 
7 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
Palėpės salė
13 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scena-
rijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis
14 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
5 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KANDIDAS 
ARBA OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa 
(„Teatronas“)
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – L. Tolstojaus 

„KREICERIO SONATA“. Insc. aut., rež. 
V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)
7 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO 
HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė 
grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, 
M.L. Pranulis (Stalo teatras)
7 d. 19 val. – „EMIGRANTAI“. Rež. D. Gumaus-
kas. Vaidina G. Savickas ir M. Čižauskas
9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis, sce-
nogr. R. Valčik. Vaidina D. Želvys (Klaipė-
dos jaunimo teatras)
10 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAU-
GUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis 
(teatras „Atviras ratas“) 
10 d. 19 val. – „NEMATOMI“. Choreogr. 
M. Černeckas, dramaturgė G. Labanaus-
kaitė (Šeiko šokio teatras)
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SPĄSTAI“. 
Rež. J. Trimakaitė

„Vilniaus lapai“
12 d. 17 val. Juodojoje salėje – „Venecija tiesio-
giai“. R. Rastauskas pristato savo naują knygą
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sovietme-
čio grimasos“. Vakaras su rašytoja L. Kota 
(Latvija)
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Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-
tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-
vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 

„MEILĖS ERDVĖ“. Choreogr. B.J. Riepe (Vo-
kietija) (Kauno šokio teatras „Aura“)
9 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-
Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas
10 d. 15 val. Rūtos salėje – „PASAULIO 
BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė
10 d. 18 val. Mažojoje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras)
11, 12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobo-
lio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 

„Utopia“ teatru)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
5 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN. VIVA 
AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée ro-
maną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. 
J. Janulevičius
6 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
7 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ 
FLEITA“. Dir. V. Visockis
7 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bu-
nikytė, dir. V. Visockis
10, 11 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
12 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
6 d. 15 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa
7 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė
10 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
11 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
13 d. 18 val. – PREMJERA! „APIE KĄ VISA 
TAI?“. Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka
14 d. 12 val. – „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR 
KITI“. Rež. M. Remeikaitė
14 d. 19 val. – PREMJERA! „SODRA, MON 
AMOUR“ Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

Kauno lėlių teatras
5 d. 11 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir 
choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiauly-
tytė, komp. R. Dikčienė 
6 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI 
NYKŠTUKAI“. Aut. ir rež. O. Žiugžda
7 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
5 d. 18.30 – PREMJERA! W. Shakespeare’o 

„OTELAS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. 
O. Koršunovas, J. Skuratova, kost. dail. 
J. Skuratova, komp. A. Jasenka. Vaidina 
O. Kunsunga-Vildžiūniene, D. Kulionytė, 
S. Ambrozaitis, S. Gedgaudaitė, K. Norvilas, 
M. Navasaitytė, G. Čiuraitė, Dž. Gvozdzins-
kas, A. Pocius, Dž. Grinys, D. Starkauskas
7 d. 14, 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilho 

„ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele
9, 10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „BORISAS 
GODUNOVAS“ (pagal A. Puškiną). 
Rež. J. Klata
12 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
6 d. 18.30 Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis
12, 13 d. 18.30, 14 d. 17 val. Žvejų rūmuose – 
PREMJERA! G. Donizetti „PULKO DUKTĖ“. 
Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir. T. Ambro-
zaitis, rež. J. Sodytė, scenogr. S. Šimkūnaitė, 
kost. dail. A. Kuzmickaitė, šviesų dail. 

A. Stasiulis, vyr. chormeister. V. Konstantino-
vas. Atlikėjai L. Dambrauskaitė, R. Petraus-
kaitė, R. Ulteravičiūtė-Kazlauskienė, T. Pavi-
lionis, M. Jankauskas, L. Mikalauskas ir kt.

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! R. Kmitos 

„REMYGA“. Rež. O. Koršunovas
7 d. 18 val. – „Bardai LT“: Susitikimas su 
aktoriais K. Kazlauskaite ir S. Bareikiu
10 d. 18.30 – A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS 
PAMOKOS“. Rež. A. Špilevojus
11 d. 18.30 Šiaulių dailės galerijoje – „DEGI-
NANTI TRINTIS“ (Kauno šokio teatras „Aura“)
12 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – R. Kmi-
tos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas
12 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „SUPERHE-
ROJAI“. Rež. L. Vaskova (Kauno kamerinis 
teatras) 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
5, 6 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „AP-
SIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr. 
kost. dail. A. Gudas, komp. V. Kisevičius, 
šviesų dail. P. Jakubėnas, videomenininkai 
P. Jakubėnas ir A. Gudas. Vaidina I. Brikė, 
A. Povilauskas, J. Čepulis, G. Žiogas, L. Mar-
tinonytė, R. Teresas (Miltinio laboratorija)
7 d. 18 val. „CHIMEROS KAROLIAI“. Rež. ir 
choreogr. A. Naginevičiūtė (šokio teatras 

„Airos“)
11 d. 18 val. – A. Dvořáko opera „UNDINĖ“. Mu-
zikos vad. ir dir. I. Boltonas („Teatro Real“)
12 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI 
MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė 

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas: 

„Lukas Geniušas groja naujausią Johno 
Adamso fortepijoninį koncertą „Must the 
Devil Have All the Good Tunes?“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solis-
tas L. Geniušas (fortepijonas). Dalyvauja 
dainininkė K. Žaldokaitė. Dir. M. Pitrėnas. 
Programoje N. Valančiūtės, G. Griciūtės, 
H. Goebbelso, J. Adamso kūriniai 
7 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje 
salėje, – koncertas kūdikiams „Augu su kla-
sika“. Čiurlionio kvartetas, aktorius G. Šime-
lionis, aktorė ir režisierė E. Šimelionė
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – vokalinis ansamblis „Jazz 
Island“ ir Artūro Noviko džiazo mokyklos 
auklėtiniai ir absolventai (vad. A. Novikas), 
styginių kvartetas „ARCO“: I. Bakševičienė, 
D. Suraučiūtė, R. Zakaras, D. Palšauskas, 
instrumentinė grupė: E. Sabilo, G. Mockus, 
L. Jančas, S. Sopelevas-Vysocki, M. Stun-
džia. Programoje populiariausios ir naujos 
M. Noviko dainos
11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – XVI tarptautinio folkloro 
festivalio „Pokrovskije kolokola“ koncer-
tas. Atlikėjai Lietuvos kamerinis orkestras 
(meno vad. ir dir. S. Krylovas), folkloro an-
samblis „Arinuška“ (vad. Irena ir Nikolajus 
Zacharovai). Solistai D. Kazonaitė (sopra-
nas), S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija), 

A. Zacharova (etninis vokalas), L. Mebonia 

(etninis vokalas, perkusija, Sakartvelas), 

J. Morozova (fortepijonas, vargonai, če-

lesta), S. Starostin (multiinstrumentalistas, 

Rusija), T. Varnagiris (gitara), J. Sakalaus-

kas (akustinė gitara, buzuki), perkusininkų an-

samblis „Hand Voices“ (meno vad. T. Kulikaus-

kas). Programoje L. Somovo ir kt. kūriniai

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – kompozitoriaus A. Šenderovo 

atminimui. Atlikėjai Lietuvos nacionalinis

simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Pitrėnas). Solistas D. Geringas (violončelė; 
Vokietija, Lietuva), trio „Kaskados“: A. Šikš-
niūtė (fortepijonas), R. Mataitytė (smuikas), 
E. Kulikauskas (violončelė). Dir. M. Barkaus-
kas. Programoje A. Šenderovo kūriniai

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
7 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Andrius Žla-
bys su simfoniniu orkestru“. A. Žlabys (for-
tepijonas), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. R. Šervenikas. Programoje 
H. Abrahamseno, M. Beilio, Ž. Martinaity-
tės, L.G. Prado kūriniai 
12 d. 19 val. Valdovų rūmuose – jubiliejinis 
trimitininko A. Januševičiaus koncertas. 
A. Januševičius (trimitas), G. Januševičius 
(fortepijonas), D. Januševičiūtė (vokalas), 
R. Gumuliauskas (trombonas), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. K. Va-
riakojis, vedėjas V. Martinaitis. Programoje 
W.A. Mozarto, H.L. Clarke’o, G. Rossini, 
A. Arutuniano, G. Verdi, A. Latif-Zade, 
D. Januševičiūtės, G. Gershwino kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia 
5 d. 19 val. – koncertas „Erdviniai baroko 
muzikos dialogai“. Atlikėjai tarptautinis 
senosios muzikos ansamblis „Canto Fio-
rito“: I. Gaidamavičiūtė (sopranas) 
R. Dubinskaitė (mecosopranas). P. Vanžo-
dis (tenoras), N. Masevičius (bosas), J. Me-
lendez (Meksika, Šveicarija, kornetas), 
M.T. Sevillano (Ispanija, D. Britanija, ba-
rokinis trombonas), F. de Cataldo (Italija, 

barokinis trombonas), D. Pozzi (Italija, 
(vargonai). Projekto meno vadovas R. Cal-
veyra (Brazilija, Prancūzija, kornetas, išilgi-
nės fleitos)
6 d. 20 val. – „Dreams of Levitation. Mar-
tynas Levickis ir Mikroorkéstra“. Atlikėjai 
kamerinis ansamblis „Mikroorkéstra“. 
Dir. M. Levickis. Programoje S. Barberio, 
G. Mahlerio, W. Waltono, M. Góreckio, 
W. Kilaro kūriniai 
7 d. 14 val. – „Tarakonas iš vaikystės“. Atli-
kėjai Gediminas ir Ainis Storpirščiai
7 d. 18 val. – poezijos ir muzikos programa 
V. Mačernio metams. Atlikėjai G. Storpirštis, 
G. Arbačiauskas. Programoje dainos pagal 
V. Mačernio tekstus bei jo poetiniai 
skaitymai
8 d. 19 val. – R. Zubovo ir Ph. Vono albumo 

„Eiti ramybėn“ pristatymo koncertas
9 d. 19 val. – „The Beatles Show“. Atlikėjai 
J. Bareikis (vokalas, klavišiniai, gitara), 
R.  Karpis (vokalas, fleita), M. Garbačas (bo-
sinė gitara), K. Balčiūnas (gitara), M. Stun-
džia (perkusija)
11 d. 19 val. – roko fantazija „Čiurlionis 
REX“. Atlikėjai Šv. Kristoforo kamerinis or-
chestras, K. Variakojis (dirigentas), 
P. Vyšniauskas (saksofonas), A. Žvirblytė 
(fortepijonas), R. Semeniukas (gitara), 
J. Lengvinas (mušamieji), D. Žostautas 
(kontrabosas), kompozicijos aut. 
J. Jurkūnas
12 d. 19 val. – XVI tarptautinio folkloro 
festivalio „Pokrovskije kolokola“ koncertas 

„Muzika gurmanams“

14 d. 17 val. – „Trys tenorai“. Atlikėjai T. Pa-
vilionis, E. Davidovičius, P. Bagdanavičius

Lukiškių kalėjimas 2.0
6 d. 19 val. Šv. Nikolajaus cerkvėje – vokali-
nio ansamblio „Duodeco“ koncertas „Šviesa 
spindi tamsoje“. Programoje J. MacMillano, 
M. Natalevičiaus, M. Sokaitės, V. Augustino, 
O. Gjeilo kūriniai

Klaipėda
Klaipėdos koncertų salė
6 d. 18.30 – „Infinitum“. Klaipėdos kameri-
nis orkestras (meno vad. ir solistas M. Bač-
kus, violončelė). Dir. V. Čepinskis. Progra-
moje V. Čepinskio, W.A. Mozarto kūriniai
10 d. 18.30 – „Balaganinis teatras“. A. Ge-
niušienė, L. Geniušas (fortepijoninis due-
tas). Programoje S. Prokofjevo, D. Milhaud, 
I. Stravinskio kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas

9 d. 18 val. – poeto A. Veiknio kūrybos va-

karas su nauja knyga „Mamutų medžioklė“. 

Renginys iš ciklo „Atradimai: knyga ir rašy-

tojas“. Dalyvauja poetas A. Veiknys, poetas 

A.A. Jonynas, aktorius M. Ancevičius 

Nacionalinė dailės galerija
9 d. 18 val. – viešų paskaitų ciklas „Aktua-
lioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno 
tyrimų atodangos“. K. Jakaitės paskaita 

„Personifikuotos Lietuvos dizaino istorijos“
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Savaitės filmai

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

Lapkričio 5–11
Ki no re per tu a ras

Amžinieji  ***
Amžinieji jau tūkstančius metų gyvena Žemėje. Šie superherojai, per-

sirengę žmonėmis, turi užduotį apsaugoti Žemę nuo piktųjų Deviantų. 
Ajak (Salma Hayek) – Amžinųjų lyderė. Dėl savo stojiško būdo ir savi-
gydos gebėjimų ji kitiems yra tarsi motina ir tiltas tarp Amžinųjų ir jų 
kūrėjų – Dangiškųjų. Kai Tanosas sunaikino pusę visatos gyvų būtybių, 
Amžinieji nesikišo. Tačiau dabar atėjo laikas jiems panaudoti savo galias 
žmonijos labui ir imtis veiksmų. Filme pagrindinius vaidmenis atlieka 
Holivudo superžvaigždynas, įskaitant Angeliną Jolie, Gemmą Chan, Ri-
chardą Maddeną, Kumailą Nanjiani ir kitus. Filmo režisierė – šiais metais 

„Oskarus“ už geriausią filmą („Klajoklių žemė“) ir režisūrą pelniusi Chloé 
Zhao. (D. Britanija, JAV, 2021)
Blumų šeimos istorija  ***

Atostogaudama Tailande su vyru Kameronu (Andrew Lincoln) ir tri-
mis sūnumis, Samanta Blum (Naomi Watts) sunkiai susižeidžia. Po nelai-
mingo atsitikimo moteris lieka paralyžiuota ir prikaustyta prie neįgaliojo 
vežimėlio. Tai tampa sunkiu išbandymu visai šeimai. Samanta pamažu 
atsiriboja nuo artimųjų ir praranda gyvenimo džiaugsmą. Tačiau viskas 
ima keistis, kai Blumų namuose pasirodo sužeistas šarkos jauniklis, dėl 
savo išvaizdos pavadintas Pingvinu. Tarp Samantos ir Pingvino užsimezga 
draugystė. Prasideda gijimo procesas, per kurį ne tik išnyksta Samantos 
depresija, bet ir vėl suartėja šeima. (JAV, Australija, 2020)
DNR ***

Išsiskyrusi trijų vaikų motina Než reguliariai lanko savo senelį alžyrietį 
Emirą, gyvenantį slaugos namuose. Ji jį dievina ir žavisi šiuo šeimos rams-
čiu, kuris ją užaugino ir, svarbiausia, apsaugojo nuo blogos tėvų įtakos. 
Santykiai tarp daugelio šeimos narių sudėtingi, o nuoskaudų – daugybė... 
Laimė, Než gali tikėtis Fransua, savo buvusio vyro, paramos ir humoro 
jausmo. Senelio mirtis sukels šeimyninę audrą ir sunkią Než tapatybės 
krizę. Nuo tada ji norės suprasti ir pažinti savo DNR. Aktorės ir režisie-
rės Maïwenn filme, kuriame ji pati sukūrė pagrindinį vaidmenį, taip pat 
išvysite Fanny Ardant ir Louis Garrelį. (Prancūzija, 2020)
Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyvenimas  ***

Ekscentriškas Viktorijos laikų britų dailininkas Luisas Veinas (Be-
nedict Cumberbatch) trykšta kūrybiškumu. Tačiau kad išlaikytų našlę 
motiną ir penkias jaunesnes seseris, akademinį išsilavinimą įgijęs dai-
lininkas pardavinėja gyvūnų piešinius kaimo mugėse. Veino talentas 
akivaizdus, bet jam sunku užmegzti santykius su žmonėmis. Viskas 
pasikeičia, kai dailininkas jauniausioms seserims pasamdo malonią, 
smalsią guvernantę Emiliją Ričardson (Claire Foy), kurios palaikomas, 
purvinais gatvės gyvūnais laikytas kates paverčia populiariausiais ir gei-
džiamiausiais augintiniais. Veino žaismingi, kartais net psichodeliniai 
paveikslai padėjo visiems laikams pakeisti visuomenės požiūrį į kates. 
(D. Britanija, 2021)
Mirtis palauks  ****

Džeimsas Bondas išėjo į pensiją ir mėgaujasi ramiu gyvenimu Ja-
maikoje. Viskas pasikeičia, kai pasirodo senas Bondo draugas Felik-
sas Leiteris 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 pa-
vojingą technologinį ginklą. Ilgai lauktame Cary Joji Fukunagos filme 
Bondą paskutinįkart suvaidino Danielis Craigas, jo partneriai – Rami 
Malekas, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Benas Whishaw, Naomie Har-
ris, Jeffrey Wrightas, Christophas Waltzas, Ralphas Fiennesas. (JAV, 
D. Britanija, 2021)
Nepasotinamas alkis  ***

Mažame Oregono miestelyje įvyksta kelios šiurpios žmogžudystės – 
žmonės randami žiauriai nužudyti ir išmėtyti dalimis. Šerifo Polo (Jesse 
Plemons) tyrimas nesėkmingas ir šerifas jaučiasi bejėgis. Tačiau jo sesuo, 
jauna mokytoja Džulija (Keri Russell), supranta, kad yra arčiau paslap-
tingų įvykių, nei tikėjosi. Jos mokinio Luko (Jeremy T. Thomas) tėvas 
ir brolis slepia mirtiną, antgamtinę paslaptį, kuri skinasi kruviną kelią į 
dienos šviesą. Šiurpūs įvykiai nesibaigia, tik dar labiau įsibėgėja. Siaubo 
apimtam berniukui ir jį globojančiai mokytojai teks akis į akį susidurti 
su protu nesuvokiama paslaptinga jėga, paneigiančia bet kokias išanks-
tines nuostatas ir pačią realybę. Filmo prodiuseris – Guillermo del Toro, 
režisierius – Scottas Cooperis. (JAV, 2020)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
5–9 d. – Amžinieji (D. Britanija, JAV) – 11, 
14.20, 17.45, 20.50; 10, 11 d. – 15.20, 17.30, 20.15
5–9 d. – Mano mielas monstras (Rusija) – 
11.10, 13.35, 16.05, 17.35; 10, 11 d. – 15.30, 17.45
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
5–14 d. – „Scanorama 2021“
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
5–11 d. – Amžinieji (D. Britanija, JAV) – 10.20, 
13.45, 17.10, 18.20, 20.40
Mano mielas monstras (Rusija) – 10.40, 11.30, 
13.10, 14, 15.50
11 d. – Vilkas ir liūtas (Prncūzija, 
Kanada) – 18.10
11 d. – „Pasiklydę ekrane“ seansas. Prancū-
zijos kronikos iš Liberčio, Kanzaso vakaro 
saulės (D. Britanija, Vokietija) – 20.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
Europos šalių kino forumas „Scanorama“
5 d. – Artimieji (Lenkija, Čekijos Respublika) – 
17 val.; 7 d. – 16.50
5 d. – Persona non grata (Danija) – 18.45; 
10 d. – 19.10
5 d. – Avilys (Šveicarija, Šiaurės Makedonija, 
Albanija) – 20.45; 12 d. – 17 val.
6 d. – Laisvėje (Islandija, Lenkija) – 15 val.; 
9 d. – 19.10
6 d. – Gražiausias berniukas pasaulyje 
(dok. f., Švedija) – 17.10; 12 d. – 19 val.
6 d. – Tiesa išlaisvina (Lenkija) – 19.10; 
10 d. – 21.10
6 d. – Aušra (Kroatija, Italija) – 21 val.; 
12 d. – 21 val.
7 d. – Dainos butelyje 1-4 (dok. f., Vokie-
tija) – 15 val.
7 d. – Šiušia (Italija) – 18.30
7 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 20.40; 
11 d. – 21 val.
8 d. – Bergmano sala (Prancūzija, Švedija) – 
14.45 (senjorams)
8 d. – Anatomija (Lenkija, Prancūzija) – 17 val.
8 d. – Šeimos rentgeno nuotrauka (dok. f., 
Norvegija, Iranas, Šveicarija) – 19.20; 
11 d. – 17 val.
8 d. – Braitono 4-oji (Bulgarija, Sakartvelas, 
Monakas, Rusija, JAV) – 21.10; 11 d. – 18.50
9 d. – Planeta (Ispanija, JAV) – 19.10
9 d. – Šlapias smėlis (Šveicarija, 
Sakartvelas) – 21 val.; 13 d. – 17 val.
10 d. – Nepritapėliai (Vengrija, Slovakija) – 17 val.
13 d. – Faktas (rež. A. Grikevičius) – 15 val.
13 d. – Šaukiniai iš tolimo uosto (dok. f., rež. 
A. Griniūtė) – 19.20
Europa trumpai 
13 d. – Trumpametražių filmų naktis– 22 val.
14 d. – N.P. (Belgija) – 15 val.
14 d. – Baltijos kinas. Lietuvių konkursinių 
filmų programa (rež. V. Kazlauskas, G. Ben-
dikas, A. Žemaitis, S. Baradinskas) – 16.30
14 d. – Sluoksniuotas pyragas (Lenkija) – 18.30 
14 d. – Žeme, stop (Ukraina) – 20.10
Karlsono kinas / Atostogos kine
5 d. – Mano mama gorila (animac. f., Šve-
dija, Danija, Norvegija) – 15 val. 

6 d. – Nepataisomas Ronas (animac. f., JAV, 
D. Britanija, Kanada) – 12.45
7 d. – Net ir pelės keliauja į dangų (Čekijos 
Respublika, Prancūzija, Lenkija, Slova-
kija) – 13 val.
13 d. – Vilkas ir liūtas (Prancūzija, 
Kanada) – 13 val.
14 d. – Maišalynė 2 (Lenkija) – 13 val.

Pasaka
5 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 21 val.; 
6 d. – 18.30, 20.45; 7 d. – 14.30, 20.45; 
8 d. – 18.30; 10 d. – 20 val. 
5 d. – DNR (Prancūzija) – 20.30; 7 d. – 16.15
5 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
18.15; 7 d. – 14.45; 11 d. – 21 val.
5 d. – Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyve-
nimas (D. Britanija) – 18 val.; 6 d. – 18.15; 
8, 10 d. – 21.15
6 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., JAV, 
Prancūzija) – 16 val.; 9 d. – 18.30
6 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 21 val.; 
10 d. – 18.45
7 d. – Vertėjai (Prancūzija, Belgija) – 18.30; 
11 d. – 18.15
7 d. – Kaimynai (Ispanija) – 14.15; 11 d. – 20.45
7 d. – Dar po vieną (Danija) – 21 val.; 
9 d. – 20.45
7 d. – Kopa (JAV) – 17.30
8 d. – Būsiu su tavim (rež. V. Vareikytė) – 19 val.
8 d. – Mirtis palauks (D. Britanija, JAV) – 20.45
Europos šalių kino forumas „Scanorama“
5 d. – Bergmano sala (Prancūzija, Belgija, 
Vokietija, Švedija, Meksika) – 21.15
6 d. – Avilys (Kosovas, Šveicarija, Albanija, 
Makedonija) – 16.30; 8 d. – 18.45
6 d. – Šventoji dvasia (Ispanija, Prancūzija, 
Turkija) – 16.45
6 d. – Tarpininkas (Kanada, Vokietija, Da-
nija, Norvegija) – 19.15 
6 d. – Naktis priklauso mylintiems (Pran-
cūzija) – 21.30
7 d. – Planeta (Ispanija) – 16.45
7 d. – Priešpaskutinysis (Danija) – 18.45
7 d. – Avelė (Islandija, Švedija, Lenkija) – 21.30

8 d. – Fabianas (Vokietija) – 21 val.

9 d. – Palaima (Vokietija) – 21 val. 

9 d. – Štai ir mes (Izraelis, Italija) – 18.45

10 d. – Sugrįžę iš Niujorko (dok. f., 

rež. R. Rakauskaitė) – 18.15

10 d. – Beibis nindzė (Norvegija) – 18.30

10 d. –  Ką matome, žiūrėdami į dangų? 

(Sakartvelas, Vokietija) – 21 val.

11 d. – Antrasis pilotas (Libanas, Vokietija, 

Prancūzija) – 18.30

11 d. – Šlapias smėlis (Sakartvelas, Šveica-

rija) – 21.15

Paupio salė
6 d. – DNR (Prancūzija) – 15.30; 8 d. – 18 val.
6 d. – Kaimynai (Ispanija) – 13.30

6 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., JAV, 
Prancūzija) – 17.45; 7, 8 d. – 20.30
6 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos – 
20.15; 10 d. – 20.30
7 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 13 val.
7 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 18 val.
9 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 18.15, 
20.30; 11 d. – 18.45
10 d. – Būsiu su tavim (rež. V. Vareikytė) – 18.15
11 d. – Dar po vieną (Danija) – 20.15
Europos šalių kino forumas „Scanorama“
5 d. – Palaima (Vokietija) – 19 val.; 
10 d. – 18.45
5 d. – Persona non grata (Danija) – 21.15; 
10 d. – 21 val.
6 d. –  Šeimos rentgeno nuotrauka (dok. f., 
Norvegija, Iranas, Šveicarija) – 17 val. 
6 d. – Braitono 4-oji (Sakartvelas, Rusija, 
Bulgarija, JAV, Monakas) – 19 val.
6 d. – Žmogus, kuris pardavė savo odą (Tu-
nisas, Prancūzija, Belgija, Vokietija, Švedija, 
Turkija) – 21.15; 9 d. – 21 val. 
7 d. – Net ir pelės keliauja į dangų (Čekija, 
Prancūzija, Slovakija, Lenkija) – 14.15
7 d. – 1970 (dok. f., Lenkija) – 16.30 
7 d. – Sugrįžę iš Niujorko (dok. f., 
rež. R. Rakauskaitė) – 18.30
7 d. –  Kūnelis (Italija, Prancūzija, Slovė-
nija) – 21 val. 
8 d. – Aušra (Kroatija, Italija) – 21 val. 
9 d. – Nepritapėliai (Vengrija, Slovakija) – 18.45
11 d. – Mano žmonos istorija (Vengrija, Vo-
kietija, Prancūzija, Italija) – 21 val.

Kaunas
Forum Cinemas
5–11 d. – Amžinieji (D. Britanija, JAV) – 10.20, 
13.45, 17.10, 20.50; Mano mielas monstras 
(Rusija) – 10.30, 10.50, 13.20, 15.50
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
5–14 d. – „Scanorama 2021“
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
5–11 d. – Amžinieji (D. Britanija, JAV) – 10.30, 
13.55, 17.20, 18.20, 20.45; Mano mielas 
monstras (Rusija) – 10.20, 13.20, 15.50
XI. 21 d. – A. Chačaturiano „Spartakas“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 18.30
11 d. – Vilkas ir liūtas (Prancūzija, 
Kanada) – 18 val.
5–14 d. – „Scanorama 2021“
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Amžinieji“


