
7 meno dienos | 2021 m. lapkričio 26 d. | Nr. 38 (1403) 1 psl.

K u l t ū r o s  s a v a i t r a š t i s  „ 7  m e n o  d i e n o s “  |  w w w . 7 m d . l t

D a i l ė  |  M u z i k a  |  T e a t r a s  |  K i n a s  |  Š o k i s

Nr. 38 (1403) | Kaina 1,30 Eur 2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis

N u k elta į  3  p s l .

12
Nauji filmai – „Švelnūs kariai“

Nostalgiško grožio 
spektaklis
Giuseppe’s Verdi „Traviatos“ premjera, skirta operos šimtmečiui, 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 

2
VII Vilniaus fortepijono festivalis

5
Sigita Juraškaitė apie besikeičiantį šiuolaikinį 
šokį 

6
Árpádo Schillingo spektakliai

   8
Kauno radijo gamyklos legendos 

11
„Naujojo Baltijos kino“ konkursinė programa 
„Scanoramoje“
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Operos melomanai pagaliau gali 
švęsti. Ilgai laukta, Lietuvos ope-
ros šimtmečiui pastatyta „Traviata“ 
sugrįžo į operos sceną. Sugrįžo pri-
minti apie meilę, džiaugsmą, auką, 
griūvančias iliuzijas, gyvastį ir mirtį 
bei daugelį kitų šiame veikale sly-
pinčių tiesų. Kūrinys talpus, tarsi 
šimtmečius gludinta liaudies pa-
saka. Paprasta ir sudėtinga, linksma 
ir liūdna, komiška ir tragiška, kaip 
gyvenimas. 

Apie Lietuvos operos gimimą, 
įvykusį 1920 m. gruodžio 31-ąją 
Kaune Giuseppe’s Verdi „Traviatos“ 
spektakliu, rašyta įvairiose knygose, 
moksliniuose straipsniuose, enci-
klopedijose. Premjerinę publiką 
su šia istorija supažindino Eglės 

Ulienės puikiai parašytas tekstas 
spektaklio programoje. Šį kartą 
programos knygelė išties jubilie-
jinė, ypač kruopščiai parengta, su 
daugybe gražių informatyvių isto-
rinių nuotraukų bei Jono Vilimo iš 
italų kalbos išverstu libretu. Būsimų 
spektaklių publikai šis leidinys tikrai 
prilygs jubiliejiniam talismanui. 

Naujosios „Traviatos“ statytojai – 
lietuviai dirigentai ir italų meni-
ninkų grupė, drauge dirbanti jau 
ne pirmą kartą. Tai muzikos vado-
vas ir dirigentas Ričardas Šumila, 
dirigentas Julius Geniušas, režisie-
rius Fabio Ceresa, scenografas Ti-
ziano Santi, kostiumų dailininkas 
Giuseppe Palella, žinomas mūsų 
šviesų dailininkas Levas Kleinas, 
choreografas Mattia Agatiello ir 
choro meno vadovas Česlovas 
Radžiūnas. 

Vienas perspektyviausių italų 
jaunosios kartos režisierių F. Ceresa 
save įvardijo kaip italų teatro tradici-
jos sekėją, kurio tikslas skleisti grožį 
ir nuostabą. Apie tai iškart prisimi-
niau vos tik prasivėrė teatro uždanga. 
Prieš akis išvydome estetišką, tikro-
mis XIX a. architektūros formomis 
grįstą scenos erdvę. Ypatingo žalsvo 
atspalvio sienas pagyvino baltos dė-
mės priešingose scenos pusėse, vi-
sai kaip paveiksle. Kairėje – balta 
lova, dešinėje – operos herojė baltu 
apdaru prie balto stalelio. Dar vie-
nas kontrastingas, itin reikšmin-
gas štrichas – nuostabaus atspal-
vio rožinė, prašmatniai blizganti, 
apšvietus švytinti ir raibuliuojanti 
Violetos suknia, kuria ją rengia trys 
ryškiai žaliai apvilktos tarnaitės. 

Vytautas Juozapaitis (Žoržas Žermonas), Joana Gedmintaitė (Violeta Valeri) operoje „Traviata“ M. Alek sos  n uotr .

Televizorius „Šilelis – 401“. 1971 m.
 A . Narušytės  nuotr.
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Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Koncentruotas renginys – festi-
valis – intensyviu koncertų srautu 
akumuliuoja energiją. Klausytojas 
patiria pozityvų šoką – tarsi pa-
tenka į siūlomą žaidimą. Jei festi-
valis gerai organizuotas, klausytojas 
sutinka su siūlomomis sąlygomis, 
kartu su koncertų lavina neria į 
įspūdžių fejeriją. Todėl jau septintą 
kartą organizuotas Vilniaus fortepi-
jono festivalis klausytojų buvo lau-
kiamas. Jo siela, meno vadovė – Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatė, profesorė Mūza Ru-
backytė – visomis prasmėmis yra 
puiki vadybininkė, gebanti tiksliai 
ir tikslingai dirbti, pastebėti įdo-
miausius pasaulyje pasirodančius 
jaunus atlikėjus, prikalbinti ryškias 
žvaigždes. Puiki jos partnerė Na-
cionalinės filharmonijos direktorė 
Rūta Prusevičienė. Svarbi meno va-
dovės misija – suformuoti kiekvieno 
festivalio koncepciją ir nepriekaiš-
tingai ją įgyvendinti. Dar ryškūs 
praėjusio festivalio įspūdžiai, o jau 
klausytojams siūloma nauja disputo 
su muzika kryptis – „Paryžietiški 
vakarai Vilniuje“. Prancūzų muzikai 
daug dėmesio skiriantis festivalis 
pagerbia ir kompozitorių Camille’į 
Saint-Saënsą, kurio 100-ąsias mir-
ties metines mini Europa.

Renginys reikšmingas ir savo 
edukacine misija. Jauniems pia-
nistams reikšmingi svarbūs profe-
sorės M. Rubackytės ir prancūzų 
pianisto, dirigento, litvako Vlado 
Perlemuterio sekėjo, profesoriaus 
Jeano-François Heisserio meistriš-
kumo kursai, M. Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo „Pa-
galba Lietuvos vaikams“ jaunųjų 
talentų pasirodymas Nacionalinėje 
filharmonijoje.

Vokiškojo arealo muzika Lie-
tuvoje priimama tarsi savaime: 
Bachas, Mozartas, Beethovenas, 
Schumannas, Schubertas muzi-
kos mėgėjui – chrestomatija. Nors 
plačiau gal ir nesigilinama. Tačiau 
prancūzų muzikai istoriškai Lie-
tuvoje jaučiama daug sentimentų.  
Net ir sovietmečio pianistai buvo 
neblogai susipažinę su Alfredo 
Cortot pianistine mokykla. Vėliau, 
kai sovietiniai ideologijos gniaužtai 
šiek tiek atsileido, jauni atlikėjai įsi-
veržė tobulintis į Paryžiaus konser-
vatoriją: Aleksandra Juozapėnaitė-
Eesmaa studijavo Claude’o Helfero 
ir Olivier Messiaeno žmonos Ivonos 
Loriod klasėje, bendravo su kom-
pozitoriumi, Birutė Vainiūnaitė – 
prof. V. Perlemuterio klasėje. Sta-
žuotės Paryžiuje turėjo labai didelės 
įtakos Lietuvos pučiamųjų instru-
mentų kultūrai: prisiminkime, savo 

„prancūziškas“ mokyklas toliau 
ugdė klarnetininkas prof. Algirdas 
Budrys, fleitininkas prof. Algirdas 
Vizgirda, trombonininkas Tauras 

Paryžietiški vakarai Vilniuje prasidėjo
Septintojo Vilniaus fortepijono festivalio preliudas ir atidarymo koncertas Nacionalinėje filharmonijoje

Adomavičius, trimitininkas Zigmas 
Kazlauskas. Kompozitorius ir diri-
gentas Vykintas Baltakas CNSMDP 
ir IRCAM’e tobulino abi profesines 
linijas, studijos buvo tęsiamos re-
miant Nadios Boulanger fondui, 
Paryžiaus konservatorijoje studi-
javo pianistas ir dailininkas Vikto-
ras Paukštelis. Dar sovietmečiu Lie-
tuvos dirigentai (Saulius Sondeckis, 
Juozas Domarkas, Jurgis Fledžins-
kas) vadino didele laime patekti 
į Maskvoje meistriškumo kursus 
surengusio Igorio Markevichiaus 
pamokas. Išeivis iš Ukrainos profe-
sinėje veikloje save įprasmino kaip 
prancūzų dirigentas. S. Sondeckis 
pirmasis Sovietų Sąjungoje išdrįso 
atlikti Messiaeno „Mažąsias litur-
gijas“ ir Leopoldo Digrio pasiūlytą 
Franciso Poulenco Koncertą vargo-
nams. Su vargonininku Jeanu Guil-
lou ir kitais instrumentininkais su-
sijusios ne vieno koncerto istorijos. 
Nuo 1989 m. su Paryžiaus konserva-
torija ir šios Europos muzikos sosti-
nės gyvenimu įvairiais saitais susijusi ir 
festivalio organizatorė M. Rubackytė. 

Kur prancūziškos muzikos pa-
slaptis? Manau, prancūzų meninin-
kai muzikoje sukūrė savo tapatybę, 
labai jautriai atskleidžia muzikos 
esmę. Garso raiška, spalvingumas. 
Argi galima atsispirti Liudviko XIV 
epochos galantiškumui? Ypatingam 
prancūziškam romantizmui, o ypač 
impresionistų ir vėlesnių jų sekėjų 
pomėgiui žaisti spalvomis, jų potė-
piais, atspalviais? 

Fortepijono festivalio pre-
liudu tapo lapkričio 17 d. įvykęs 

Guodos Gedvilaitės sceninės vei-
klos 30-mečiui skirtas koncertas. 
Kaip sakė pianistė, pasirinkta pro-
grama įvairiais aspektais atliepė 
jos biografiją. Skambėjo Ludwigo 
van Beethoveno Septynios bagate-
lės ir Sonata Nr. 26 „Les Adieux“. 
Bagatelė – iš François Couperino 
rinkinio klavesinui atklydęs „nieku-
tis“ – nuotaikingos miniatiūros, neap-
tamsintos vėlesnių epochų garsynų, 
pedalo ir perdėm romantiškų emo-
cijų. Simboliškai su Lietuva atsisvei-
kinusi pianistė galėjo tai perteikti 
Beethoveno muzika. Joje buvo ir 
liūdesio, ir džiugesio emocijų. Aiški, 
skaidri faktūra, išryškinta klasiki-
nės sonatos forma, dar netem-
pianti į romantizmo glėbį. Tačiau 
devyniolikmetės Claros Schumann 

„Souvenir de Vienne“ jau buvo ro-
mantiškas žvilgsnis į pasaulį. Atli-
kėja išvengė sentimentalumo. Pri-
minė šios Schumannui ištikimos 
pianistės ir kompozitorės padėką 
vieniečiams už jos meno pripaži-
nimą Austrijoje. Kartu Gedvilaitė 
paliudijo esanti šios menininkės 
kūrybos propaguotoja, burianti 
muzikos mėgėjus rengiamuose Cla-
ros Schumann salonuose.

Koncerte labai įtaigiai skambėjo 
Aleksandro Skriabino Preliudas ir 
Noktiurnas bei Felixo Blumenfeldo 
Etiudas kairei rankai. Pastarasis 
skirtas Lietuvoje gimusiam Leopol-
dui Godowskiui. Tai buvo muzikos 
poetikos gurmanams skirtas atliki-
mas. Virtuozinė ornamentika ne-
nustelbė melodinio kūrinių prado 
ir emocinės pilnatvės. Kitoks buvo 

Loretos Narvilaitės kūrinys „Garsai 
prabyla į tylą“, dedikuotas pianis-
tei. Sakytum, artimą prancūzų dva-
siai meditaciją perskrodžia įsiter-
pęs metronomo scenoje kuriamas 
keistas ritminis inkliuzas, savotiška 
improvizacija, vėl grąžinanti mus į 
apmąstymų būvį. 

Aišku, Čiurlionio kvarteto bu-
vimas scenoje klausytojams turėjo 
priminti Guodos gimtuosius Drus-
kininkus ir ilgametę draugystę su 
kolektyvo senbuviais. Atliktas Ni-
kolajaus Medtnerio Fortepijoninis 
kvintetas C-dur atskleidė brandžią 
muzikę: klausančią, girdinčią, kartu 
kuriančią įkvėpimo kupiną mu-
ziką. Kvartete girdėjome prisijun-
gusią naują violončelininkę Eleną 
Daunytę.

Reikia priminti, kad G. Gedvi-
laitė du dešimtmečius dėsto Frank-
furto prie Maino aukštojoje muzi-
kos mokykloje, veda tarptautinius 
meistriškumo kursus, koncer-
tuoja, naujas interpretacijas įrašo 
plokštelėse.

*** 
Lapkričio 20 d. įvyko oficialus 

festivalio pradžios koncertas, skir-
tas Camille’io Saint-Saënso atmini-
mui. M. Rubackytė su orkestru at-
liko šio autoriaus Antrąjį koncertą 
fortepijonui ir orkestrui g-moll. 
Lietuvos nacionaliniam simfoni-
niam orkestrui dirigavo prancūzų 
dirigentas Victorienas Vanoostenas. 

prisiminti baroko muzikos grožį. Jo 
muzikos interpretacijoje tai galima 
buvo nujausti. Dirigentas V. Va-
noostenas valdė orkestro spalvinę 
paletę, styginiai kūrė kompaktišką 
atramą neforsuotai, raiškiai skam-
bėjusiems solistams (ypač pagirti-
nas Tomo Bieliausko obojus). Kaip 
žinoma, Fauré nemėgo atlikėjų, ku-
rie laisvai elgiasi su tekstu. Todėl 
girdėta interpretacija atliepė kom-
pozitoriaus dvasią, buvo ir įtaigi, ir 
skoninga. 

Fauré labai vertino Saint-Saënsą. 
Šio Antrasis koncertas fortepijonui, 
nors įvardijamas kaip eklektiškas, 
pianistui yra kietas riešutas. Dvi-
gubų gaidų pasažai, oktavų judėji-
mai agitato, agitatissimo, aktyvūs 
dialogai su orkestru, tarsi be atsi-
kvėpimo – taip ir galvą galima pra-
rasti! M. Rubackytės manualinis 
imlumas, artistiškumas labai tiko 
tokiai bravūrai. Kažkuo priminė ap-
rašytuosius Ferenco Liszto laikus, 
kai pianistas scenoje kėlė euforiją 
salėje. Ji jaučia tokią atlikėjo misiją 
ir dvasią. Tuo įtaigios ir jos įrašuose 
girdimos interpretacijos. Jas aukštai 
vertina ir Europos muzikos kritikai, 
pažymintys pianistės darbus įvai-
riais reikšmingais apdovanojimais. 
Beje, būrys kritikų iš Prancūzijos 
viešėjo ir šiame koncerte. 

Bisui pianistė paskambino im-
presionizmo šedevrą – Claude’o 
Debbussy „Mėnulio šviesą“: laikas 

Tai buvo grynai prancūziškos mu-
zikos vakaras. Gabrielio Fauré siuita 
orkestrui „Pelėjas ir Melisanda“ Vil-
niaus scenoje kažin ar yra skambėjusi. 
Kartais kameriniuose koncertuose 
atliekama viena jos dalių – „Sici-
lienne“. Fauré ir jo amžininkai at-
kreipė dėmesį į besikeičiantį laiką 
ir diskutavo apie meno estetines 
kategorijas. Tai buvo itin svarbu 
įvertinant XX a. pradžios muzikinį 
gyvenimą. Akcentuojamos nuošir-
dumo, originalumo, naujumo, savęs 
atsinaujinimo, homogeniškumo ir 
religinio tikėjimo temos. Tai su-
siję ir su Fauré muzika bei idėjo-
mis. Kas pasikeitė nuo Gounod iki 
Boulezo ir nuo Prousto iki Valéry? 
Atsakymą kompozitorius išreiškė 
savo muzika: ieškoti intymumo, 

sustojo girdint paslaptingą gražaus 
touché raibuliavimą ir beribėje er-
dvėje skambantį melodijos motyvą. 

Ernesto Chaussono Simfonija 
B-dur itin ryškiai pristatė di-
rigentą Victorieną Vanoosteną. 
Jaunas dirigentas jau dirba presti-
žinėse salėse, koncertuoja ir kaip 
pianistas. Diriguojantį jį paste-
bėjo Danielis Barenboimas. Ir mes 
jautėme ekspresyvų, emocionalų 
muziką, gerai girdintį orkestrą, 
teikiantį jam įkvėpimą ir gebantį 
išlyginti instrumentų grupes. To-
dėl raiškiai buvo vedama mintis, 
pasitelkiant labai didelę ir paslan-
kią dinaminę skalę, tikslią solinių 
epizodų artikuliaciją. Paryžiaus 
vakarai tęsiasi.

Guoda Gedvilaitė

Guoda Gedvilaitė ir Čiurlionio kvartetas

D. Mat ve je vo  nu ot ra u ko s

Mūza Rubackytė , dirigentas Victorienas Vanoostenas ir LNSO
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Nuostabi, akį džiuginanti spalvų 
dermė operos kūrėjų nuosekliai iš-
laikoma tolesnėje spektaklio eigoje, 
keičiasi arba turtėja tik spalvų deri-
niai. Kaimiškame paveiksle Violetos 
kostiumas – sodriai žalia suknelė, o 
Alfredas – net su baltų gėlyčių vai-
niku ant galvos. Floros salone damų 
kostiumuose dominuos venecijie-
tiškas auksas ir dangiška mėlynė 
baliustradoje, pirmo veiksmo Alf-
redo kostiume – liūdnokas violetas, 
susisiejantis su jaunuolio apleisto-
mis gimtojo Provanso levandomis. 
Puotų vyrai aprengti juodais frakais 
su šiaip jau nebūdingomis ryškio-
mis liemenėmis, kurių spalva primena 
prašmatniąją Violetos suknią. (Ar 
tai ne nuoroda į diskretiškai sau-
gomus slapčiausius jų nuotykius 
tarp šio salono sienų?) Paskutinio 
veiksmo koloritas tamsus, tolumoje 
blausi violetinė nakties šviesa, ku-
rios fone baltuoja vieniša operos 
herojė. Finale atsiveria ryškus jau 
matytas levandų laukas, į kurį ji ir 
nužengia...

Tai mintys, grįstos įspūdžiais iš 
pirmų dviejų lapkričio 17 ir 18 die-
nos spektaklių. Tikriausiai daugiau 
reikšmingų detalių dar teks paste-
bėti ateity, juolab kad visi – reži-
sierius, scenografas ir kostiumų 
dailininkas – kaip vienas kartojo 
apie ypatingą dėmesį smulkiau-
sioms pastatymo detalėms. Jų sko-
nis ir požiūris stebėtinai vieningas, 
o tvirčiausias meninių pažiūrų pa-
grindas – meilė ir dėmesys galin-
goms savosios kultūros versmėms. 
Jos, beje, stipriai prisidėjo ir prie 
operos meno atėjimo į mūsų šalį 
XVII a. pradžioje, kaip ir prie Vil-
niaus urbanistikos, baroko archi-
tektūros, netgi Pranciškaus Smugle-
vičiaus tapybos.

Bendra spektaklio dramaturginė 
linija buvo taip glaudžiai susijusi su 
muzika ir jos raiška, kad specialaus 
režisūrinio darbo galėjai nepaste-
bėti. Kažkas iš operos korifėjų, ro-
dos, yra sakęs: geriausia operos re-
žisūra yra ta, kurios klausydamas 
muzikos ir žiūrėdamas spektaklį 
tiesiog nepastebi. Nenoriu pasa-
kyti, kad režisierius neįdėjo specia-
laus darbo, aišku, įdėjo labai daug. 
Mizanscenos ir emocingos kulmi-
nacijos buvo perteiktos labai tiks-
liai, klausantis muzikos, kuri in-
formuoja apie mažiausią herojų 
emocijų virpesį ir išgyvenimą, todėl 
kiekvienas veikėjų gestas bei replika 
vertė gyventi kartu su jais. O ten, 
kur režisūra išniro į pirmą planą, 
suabejojau jos reikalingumu. Tu-
riu omenyje Žermono arijos turinio 
iliustracijas, suvaidintas mimanso 
artistų, Žermono ir Violetos dueto 
panašų apvaidinimą bei personažų 
su jaučio galvomis pasirodymą tre-
čiame finaliniame veiksme. Antro 
veiksmo puotoje šios kaukės tiko 
ir pasiteisino. Tačiau iškart norisi 
pabrėžti, kad minimos F. Ceresos 
iliustracijos buvo nepalyginamai 

subtilesnės, nei matytos neseniai 
rodytame Richardo Strausso „Ro-
žės kavalieriuje“, kurį statė kitas ita-
las Damiano Michieletto. 

Solistų sudėtis klausytuose 
spektakliuose skyrėsi, pasikartojo 
tik Alfredą dainavęs Merūnas Vi-
tulskis. Violetos partija, kaip žino 
visi operos gerbėjai, sunki jau vien 
dėl to, kad reikalauja tarsi dviejų 
skirtingų balsų: lankstaus kolora-
tūrinio ir gražaus lyrinio soprano. 
Pirmojoje premjeroje dainavusi Jo-
ana Gedminaitė labiausiai įtikino 
antrame veiksme ir finale. Ji kūrė 
nuoširdžią, mylinčią, tyros širdies 
moterį, pasitinkančią skaudžiau-
sią likimo smūgį ir žlungančias 
iliuzijas. Graudžiai emocingoms 
replikoms su Alfredu, Žermonu 
solistė surado atitinkamų balso 
spalvų, jautrių niuansų. Įsiminė 
tvirtai atliktas visas finalinis veiks-
mas iki paskutinės scenos. Pirmo 
veiksmo didžiąją sceną „È strano! 
È strano!“ su sunkiausiomis kolo-
ratūromis solistė dainavo ryžtingai, 
vis dėlto įtampa buvo juntama, kaip 
ir forsuojamos viršūnės. Apskritai 
šio veiksmo partijoje ne visada 
girdėjome raiškų dainavimą, buvo 
justi intonacijos trūkumų, keistoko 
vibrato. Užtat pagirtinai kryptingai 
solistė kūrė meilę pasitikusios ir ją 
prarandančios nelaimėlės paveikslą.

Kitą vakarą Violetos partiją dai-
navusi Viktorija Miškūnaitė savo 
heroję įsivaizduoja kaip angelišką, 
rafinuotą būtybę, pavadino ją net 
porcelianine. Tikriausiai turėta gal-
voje labai trapi, ploniausio porce-
liano statulėlė. V. Miškūnaitės vai-
dyboje, kuri jai sekėsi ypač gerai, 
šios vizijos jautėsi. Vokalinė partija 
buvo sėkmingesnė taip pat antroje 
operos pusėje, kai nereikėjo kolo-
ratūrų, aukštų natų, o balsas galėjo 
sklisti natūraliai be pastangų. Gra-
žiausiai suskambėjo tie operos pus-
lapiai, kuriuose V. Miškūnaitė dai-
navo piano ir mezzoforte, jungdama 

frazes, leisdama įsiklausyti į savo gra-
žaus tembro išraiškingą sopraną, kaip 
antai skausmingame „Non sapete“ ir 
paskutinėje antro veiksmo scenoje. 

Premjerinį ir kitą vakarą susiti-
kome su Merūno Vitulskio Alfredu. 
Šios partijos natas solistas, regis, ga-
lėtų be klaidų padainuoti ir prikel-
tas vidury nakties. Tačiau kaip pa-
dainuoti, kokias emocijas, kokius 
dinaminius niuansus pateikti, klau-
simas lieka. Solistas abu vakarus at-
rodė labai savimi pasitikintis, jį šiek 
tiek varžė nebent atlasinis violeti-
nis kostiumas ir savotiški raudoni 
plaukai. Tiesą sakant, režisierius 
Alfredą pristato kaip naivų, gal net 
kvailoką, bet labai nuoširdų provin-
cialą. Įpuolęs į meilės aistras jis ne-
nustygsta vietoje, visus jo poelgius 
užvaldę jausmai. Esu girdėjusi so-
listo debiutą su šia partija gal 2012 
metais. Jis dainavo tiesiog puikiai, 
žavėjo nuoširdumas, jautrumas 
kiekvienai frazei, lakus balso skry-
dis. Dabar M. Vitulskio dainavimo 
maniera pakitusi, į vokalo subtily-
bes jis nebesigilina, balso spalvų ne-
beieško. Pradingo ir anksčiau žavėję 

skambaus tenoro obertonai. Savo 
partiją jis atliko pagirtinai teisin-
gai, tačiau daugmaž vienodai, dau-
giausia dėmesio sutelkęs į balso jėgą. 
Kaip sakoma, stambiais potėpiais.  

Sėkmingai daug metų Žermoną 
dainavęs Vytautas Juozapaitis po 
pertraukos vėl pasirodė scenoje. 
Būtų keista, jei tokią didelę sceninę 
patirtį turintis solistas padarytų ką 
nors ne taip, negu vaidmuo reika-
lauja. Jis dainavo puikiai žinoda-
mas, kur galima drąsiai atsiverti, o 
kur su vokalu elgtis atsargiau. Išėjo 
įtikinamas „paklydusio“ jaunuolio 
tėvo, saugančio šeimos tradicijas, 
portretas. O kad operos nemėgstanti 
publika nenuobodžiautų skambant 
populiariajai Žermono arijai, reži-
sierius ją papildė minėtu „begarsiu 
kinu“.

Pagirtinai Žermono partiją at-
liko Arūnas Malikėnas. Įsiminė 
gerai skambėjęs jo balsas, užtikrin-
tai ir drąsiai padainuota arijos bai-
giamoji kadencija, dėmesys balso 
spalvoms. Raiškiai Barono Diufa-
lio partiją atliko Liudas Norvaišas. 
Nedidelės muzikalios replikos, kaip 

ir keli iškalbingi vaidybos štrichai 
(grubiai nuo Violetos kaklo nu-
trauktas brangus vėrinys), reikš-
mingai papildė dramatišką antro 
veiksmo kortų sceną. Kaip visada 
artistiškas Rafailas Karpis (Gasto-
nas de Letorjė). Sėkmingai Floros 
partiją atliko Regina Šilinskaitė, su-
telkusi dėmesį į šios damos elegan-
ciją. Beje, anksčiau Florą mūsų 
teatre dainuodavo mecosopranai. 
Gal pritrūko tinkamų? 

Abiejuose spektakliuose pasirodė 
nemažai jaunų solistų ir šios operos 
debiutantų. Tai Ieva Barbora Juo-
zapaitytė (Flora, Anina), Monika 
Pleškytė (Anina), Steponas Zo-
nys (Markizas d’Obinji), Kšištofas 
Bondarenko (Daktaras Grenvilis) 
ir kiti. Visi jaunieji solistai pasirodė 
sėkmingai ir gana harmoningai įsi-
liejo į bendrą muzikos vyksmą.

Operos ir baleto teatro orkes-
tras yra gerokai atsinaujinęs, pasi-
pildęs stipriais instrumentininkais. 
Diriguojamas Ričardo Šumilos, šio 
pastatymo meno vadovo, orkestras 
buvo lankstus ir jautrus partneris. 
Jausmingai jis suskambėjo pirmo ir 
trečio veiksmo įžanginiuose preliu-
duose, kuriuose ypač maloniai nu-
teikė raiškiai tikslūs smuikų balsai. 
Visa tai – apie premjerinį pirmąjį 
vakarą. Antrajame vakare, diriguo-
jamame to paties maestro, nežinia 
kodėl atsirado nereikalingo nervo, 
įtampos, pakitusių tempų.

Svarbų vaidmenį atlikęs operos 
choras ir vėl savo užduotis įvykdė 
pagirtinai. Gerai skambėjo ir mo-
terų, ir vyrų balsai, užtikrintai at-
likti lyriniai ir dramatiški epizodai. 
Kuluaruose per pirmąją pertrauką 
kai kas stebėjosi, kodėl choro mo-
terys aprengtos vienodai. Spalvų 
požiūriu tie kostiumai derėjo su 
visuma, o kad jie buvo vienodi – 
matyt, taip norėjo spektaklio kū-
rėjai, ir ką čia bepridursi.

Baigdama sveikinu teatrą, „Tra-
viatos“ pasiilgusiai publikai patei-
kusį menišką pastatymą. Tikiu, kad 
jis ilgai gyvuos ir leis išgirsti daug 
naujų Violetų ir Alfredų. Joana Gedmintaitė (Violeta Valeri) operoje „Traviata“

Viktorija Miškūnaitė (Violeta Valeri), Merūnas Vitulskis (Alfredas Žermonas) ir choras operoje „Traviata“

 M. Al eksos  n uotr aukos
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M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė  

Dvi savaites skambėjo ir lapkričio 
17 d. Valdovų rūmų salėje pakiliai 
baigėsi VIII tarptautinio M.K. Čiur-
lionio muzikos festivalio koncertai. 
Pasak festivalio sumanytojos, meno 
vadovės, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos profesorės, pia-
nistės Aleksandros Žvirblytės, šie 
koncertai buvo atkelti iš praėjusių 
metų ir skirti Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio gimimo 145 metų 
jubiliejui, deja, dėl pandemijos ne-
įvykę, kaip ir visi kiti renginiai. Šie-
met numatyti koncertai įvyko pagal 
planą, išskyrus vieną, kai negalėjo at-
vykti Vytautas Sondeckis (violončelė) 
ir Paulius Anderssonas (fortepijo-
nas). Buvo pakviesti kiti aukščiau-
sio lygio atlikėjai – smuikininkas 
Andrejus Baranovas ir pianistas Da-
rius Mažintas, kurie savo įkvėptu, labai 
įtaigiu atlikimu sužavėjo gausiai susi-
rinkusią Valdovų rūmų publiką. Pra-
dėję programą Antoníno Dvořáko 
Sonatina, jie ypač ryškiai ir pras-
mingai traktavo įžymiąją Ludwigo 
van Beethoveno „Kreislerio“ Sonatą, 
op. 47. Antroje koncerto dalyje jie taip 
pat puikiai interpretavo Maurice’o 
Ravelio Sonatą Nr. 2 ir daugybę gra-
žių ir populiarių šio autoriaus pje-
sių. Bisui atliktas Pablo de Sarasate’s 

„Zigeunerweisen“, op. 20, pribloškė 
aukščiausio lygio meistriškumo ir 
giliausių emocijų deriniu. 

Iš devynių festivalio koncertų 
net penki buvo skirti ryškiems, 
jau pasaulyje žinomiems atlikė-
jams. Festivalio atidarymo kon-
certe Nacionalinėje filharmonijoje 
skambino savita eksperimentuotojo 
asmenybe garsėjantis pianistas iš 
Lenkijos Janas Krzysztofas Broja. 
Nustebino ir šįkart, ieškodamas 

įdomių detalių žinomiausiuose 
praeities kompozitorių kūriniuose, 
kas pasireiškė vientisų melodijos 
linijų atsisakymu, susmulkinant 
jas į atskiras nateles, pasitelkiant 
tembro niuansus, nesiekiant dina-
miško muzikos plėtojimo, išryški-
nant nesvarbias antraplanes detales. 
Labai staigus, drastiškas kulmina-
cijų išryškinimas Fryderyko Cho-
pino kūriniuose vienus klausytojus 
glumino, kitiems buvo nepapras-
tai smalsu, ką dar gali sugalvoti šis 
įtaigus eksperimentatorius. Beje, 
pianistas abiejų koncerto dalių pra-
džioje paskambino po Čiurlionio 
preliudą Es-dur ir F-dur, traktuoda-
mas juos taip pat keistai: su impro-
vizuota staccato akordų seka ir pan. 
Bisui – pašėlusiais tempais prabėgo 
Ludwigo van Beethoveno Sonatos, 
op. 109, pirma ir antra dalys bei Jo-
hanno Sebastiano Bacho Preliudas 
ir fuga a-moll iš „Gerai temperuoto 
klavyro“ II tomo.

Lapkričio 6 d. Valdovų rūmuose 
išraiškingai savo programą atliko 
Lietuvoje puikiai žinomi daininin-
kai – jubiliejų švenčiantis tenoras 
Vaidas Vyšniauskas, Vilija Kupre-
vičienė (sopranas) ir choras „So-
noros“, kuriems labai meistriškai 
ir subtiliai talkino pati Aleksandra 
Žvirblytė. Publika liko sužavėta. 

Lapkričio 11 d. Šv. Kotrynos baž-
nyčioje gausiai susirinkusios publi-
kos vaizduotę įtaigiai veikė griaus-
mingi garsai bei įvairių spalvų 
šviesų blyksniai – roko fantazija 

„Čiurlionis REX“. Ją sukūrė Jonas 
Jurkūnas, atliko Šv. Kristoforo ka-
merinis orkestras, kuriam labai 
energingai ir įtaigiai dirigavo Mo-
destas Barkauskas, saksofonu virtuo-
ziškai ir ryškiai grojo Petras Vyš-
niauskas, fortepijonu nuotaikingai 
skambino A. Žvirblytė, įpindama 

į muzikos audinį ir savo improvi-
zacijas, taip pat gitaristas Robertas 
Semeniukas, „Robotic Folk“ (elek-
tronika), Tadas Žukauskas (bosinė 
gitara) bei mušamaisiais energingai 
besidarbiavęs Jonas Lengvinas. Va-
karas prasidėjo gražiai apšviestoje 
erdvėje su virš scenos įkomponuotu 
Čiurlionio paveikslu „Rex“. Koncer-
tui įsibėgėjus, daugiau kaip valandą 
truko labai įtemptas ir ypač triukš-
mingas garsų vyksmas, kuriame at-
rodė, jog tamsiausios pragaro jėgos 
baigia pražudyti nukamuotą žmo-
niją. Ryškiose kulminacijose buvo 
pasitelkiamos ir raudonos šviesos, 
nukreiptos į publiką. Mielos ir ra-
mios muzikos salelės subtiliai sus-
kambo gal tik kūrinio pradžioje ir 
arti pabaigos, kai sentimentalaus, 
graudaus Čiurlionio laiško žmonai 
fragmentus įsijautęs skaitė aktorius 
Vytautas Anužis. 

Lapkričio 17 d. festivalio baigiama-
jame koncerte Valdovų rūmų salėje 
klausytojus džiugino pasaulyje gar-
saus pianisto Paolo Giacometti (Ny-
derlandai, Italija, Vokietija) ir styginių 
kvarteto „Mettis“ įspūdingas muzika-
vimas. Pirmoje koncerto dalyje publi-
kos jau pamėgtas kvartetas švelniai, 
mielai traktavo Čiurlionio nebaigtąjį 
trijų dalių kvartetą c-moll. Nuosta-
biai grakščiai, stilingai ir žaviai buvo 
atliktas Josepho Haydno kvartetas 
D-dur, pavadintas „Vieversiu“ dėl 
jame skambančių trelių. 

Antroje koncerto dalyje prie 
„Mettis“ prisijungė mąslus, tem-
peramentingas fortepijono aristo-
kratas Paolo Giacometti – puikus 
ansamblininkas, kuriam, pasak 
koncerto vedėjos, labai patinka Jo-
hanneso Brahmso Fortepijoninis 
kvintetas f-moll, op. 34. Keturių 
skirtingų muzikos charakteristikų 
dalys su įvairių nuotaikų intarpais 

nuskambėjo ypač įtaigiai, o drama-
turginiai muzikos plėtotės epizodai 
ir audringos, temperamentingai, 
pakiliai traktuojamos kulminacijos 
gniaužė kvapą. Efektingas ir įsimin-
tinas baigiamasis festivalio akordas! 

Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje vykę keturi jaunųjų at-
likėjų koncertai taip pat džiugino 
klausytojus. Lapkričio 5 d. koncerte 

„Ateities vardai“ talentingai savo pa-
siekimus demonstravo Oktawia By-
licka (arfa), Kristijonas Megelins-
kas, Emilis Šarinskas (fortepijonas), 
Paulina Bakšaitė, Nedas Latovinas 
(saksofonai), Ugnė Katinskaitė, Ju-
lija Ivanovaitė (smuikai) ir Vincas 
Bačius (kontrabosas). 

Lapkričio 9 d. audiovizualiniame 
projekte „Miške. Garso ekologija“ 
šiuolaikinės muzikos ansamblis 

„Synaesthesis“ atliko keturių jaunų 
autorių kompozicijas. Kolektyvas 
gerai žinomas ir jau turintis ap-
dovanojimų ne tik Lietuvoje, bet 
ir Austrijoje, kur yra tobulinęsi 
tarptautinėje vasaros akademijoje 
ir abu kartus parsivežė apdovano-
jimus „už geriausią naujai sukurto 
kūrinio atlikimą ir interpretaciją“. 

Ansamblyje groja tokie savo instru-
mentų virtuozai kaip Vytenis Gurstis 
(fleita), Artūras Kažimėkas (klarne-
tas), Monika Kiknadzė (altas), Pra-
nas Kentra (elektrinė gitara), Marta 
Finkelštein (fortepijonas), koncerte 
pademonstravusi savitų garso išga-
vimo būdų. Dirigavo Karolis Varia-
kojis. Girdėjome Beatos Juchnevič 

„Whispers from the Ground“ , Yior-
giso Sakellariou „The Rue of Deme-
ter“, Justinos Šikšnelytės „Sach’a-
Sach’a“ ir Kevino Lango „A Natural 
Sound Scene, Artificialized“. Šiuos 
eksperimentinius kūrinius, mano 
nuomone, siejo panašios garsų ir 
efektų paieškos, o ansamblio „Sy-
naesthesis“ instrumentininkai meis-
triškai juos demonstravo.

Lapkričio 12 d. profesionaliai ir 
mielai arfa muzikavo Liucilė Vili-
maitė, pasitelkusi skaitovę, kuri tarp 
kūrinių tyliai ir išraiškingai skaitė ro-
mantinį tekstą. Lapkričio 16 d. savo 
meistriškumą demonstravo saksofo-
nininkas Visvaldas Jonušas ir pianistė 
Neringa Valuntonytė. Lauksime kito 
A. Žvirblytės ir „Klasika LT“ organi-
zuoto tokio didelio masto renginio. 

Įtraukianti muzikinė dėlionė
VIII tarptautinio M.K. Čiurlionio muzikos festivalio apžvalga

Kornelija Kalinauskaitė 
(1925 05 11–2021 11 14) 

Su Amžinybėn išėjusia iškilia mu-
zike Kornelija Kalinauskaite atsi-
sveikinti susirinkę muzikai turėjo 
laiko apmąstymui. Tarsi tik jiems 
menininkė ir buvo svarbi, artima. 
O gal kaip tik jie visi lyg viena bro-
lija įprasmino sunkaus laiko – po-
kario aukštosios muzikos kultūros 
gyvavimo visuomenėje dvasią... Su-
sirinko artimiausieji, kuriems gyve-
nime brangi muzika. 

Skambėjo profesorės Kornelijos 
Kalinauskaitės atliekami kūriniai 
smuikui. Daug įrašų valandų su-
kaupta Lietuvos radijo fonduose. 
Pomėgį muzikuoti įgyvendino ne 
tik visus profesinės raiškos metus 
grieždama iškiliausiame, Lietuvos 
vardu vadintame kvartete. Pradė-
jusi viešai koncertuoti 1943 m., šią 
veiklą tęsė beveik penkis dešimtme-
čius. Grojo su Jurgiu Fledžinsku, su 

pianistais Halina Znaidzilauskaite, 
Mariam Azizbekova, Augustinu 
Maceina, Bernardu Vasiliausku, 
Tatjana Nikolajeva. Ir šį kartą vie-
nas po kito skambėję klasikų, ro-
mantikų kūriniai liudijo neeiliniu 
muzikalumu apdovanotą asmenybę. 
Frazuotė, tembras, logiška interpre-
tacinė struktūra ir dermė su inteli-
gentiškai reiškiama emocija – smui-
kininkės romantikės ženklai.

Buvo vaiski diena, kalbėjomės 
buvusiame profesorės bute, o 

dabar – jos gyvenamajame kam-
baryje. Šaltoka. Sako, turiu „viso-
kių šiltų dalykėlių. Tačiau užsižiū-
riu „Mezzo“ kanalu transliuojamos 
muzikos, ir nebejaučiu šalčio“... 
Domėjosi naujienomis, atlikėjų 
įrašais, siuntėsi įdomiausią kores-
pondenciją, skaitė.

Kornelija Kalinauskaitė gimė 
Kaune, karininko savanorio, Vy-
čio kryžiaus nominanto Leono Ka-
linausko šeimoje. Jis ir Kornelijos 
mama – pianistė mėgėja Liudvika 
Dainiūtė – vaikus augino dirb-
dami banke. Kauno skyrių atidarė 
Šilutėje (Heydekrug). Ten šeima 
ir pervažiavo. Mama mėgo muzi-
kuoti su smuikininku mėgėju, lai-
krodininku Pauliumi Rautenbergu. 

„Man atrodė, kad nieko gražesnio 
pasaulyje nebuvau girdėjusi. Ir aš 
noriu išmokti!“ – menasi profesorės 
prisiminimas. Ir šis vokiškos kul-
tūros smuikininkas, „Onkel Paul“, 
mergaitę pradėjo mokyti smuikuoti. 

Klaipėdos muzikos mokykloje 
1934–1939 m. K. Kalinauskaitė 
mokėsi Povilo Matiuko smuiko ir 

Sofijos Juodvalkienės fortepijono 
klasėse. 1939 m., vokiečiams užė-
mus Klaipėdą, mergaitė atsidūrė 
Vilniuje, įstojo į tuometę Vilniaus 
konservatoriją. Joje mokėsi Sta-
nislovo Špinalskio (Szpinalskio) 
fortepijono klasėje. Studijuodama 
dirbo pianiste koncertmeistere 
konservatorijoje, Dainavimo kla-
sėse, smuiku grojo Operos teatre ir 
Filharmonijos simfoniniame orkes-
tre. „1945 metais išlaikiau fortepijono 
diplominį egzaminą skambindama 
Liszto koncertą, o kitą dieną nuėjau 
stoti į Jakovo Targonskio smuiko 
klasę“, – pasakojo K. Kalinauskaitė.

Žiūriu į už knygų lentynos stiklo 
užkištą didelę Jakovo Targonskio 
nuotrauką. „Tai vienas brangiau-
sių man žmonių. Jis mus išmokė ne 
tik suvokti kvarteto specifiką, bet 
ir smuikuoti. Gal net ne todėl, kad 
mokėsi pas žymųjį Leopoldą Auerį: 
jis propagavo savus dėsnius.“

K. Kalinauskaitės ir jos vyro Jur-
gio Fledžinsko gyvenimas buvo 
apsuptas muzikos. Ryte namuose 
grodavo kasdienei formai palaikyti, 

vėliau – repeticijos, studentai Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje. 
Tik vėlų vakarą sueidavo prie stalo: 
„Ir vėl kalbėdavomės apie muziką...“ 
Ta pačia meile muzikai K. Kalinaus-
kaitė pavergdavo studentus. Buvau 
jos klasėje. Iki šiol tarsi girdžiu ko-
mentarus Mozarto sonatų interpre-
tacijai. Savo mokiniams, sekėjams 
ji paliko aristokratiško požiūrio į 
muziką, meną ir gyvenimą šleifą. 

Buvo nepaprastai darbšti ir va-
linga. J. Fledžinsko patirta nelaimė 
avarijoje K. Kalinauskaitei lėmė 
pasiaukojusios žmonos gyvenimą. 
Paliko kvartetą ir aktyvią atlikėjos 
veiklą. 

Sumani smuikininkė ilgai važi-
nėjo automobiliu, pati tvarkėsi bute 
ir poilsio kampelyje miške. Sukom-
plektavo savo šeimos archyvą, kuris, 
kaip ir pažinojusiųjų atsiminimai, 
liudija iškilios menininkės meilę 
muzikai, žmogui, gyvenimui. Te 
neblėsta jos skleista šviesa.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Paolo Giacometti ir styginių kvartetas „Mettis“  Organizator ių  n uotr .

In memoriam

Kornelija Kalinauskaitė
LMTA a rc hyvo  nu ot r.
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Š o k i s

Miglė Munderzbakaitė

Sigita Juraškaitė – scenos menų kū-
rėja, įvertinta už vaidmenis šokio 
spektakliuose „Apnea“ (choreografė 
Erika Vizbaraitė, 2020), „Z+“ (cho-
reografė Agnietė Lisičkinaitė, šokio 
teatras „Airos“, 2017), „Viskas įskai-
čiuota“ (kūrybinė komanda Lina 
Puodžiukaitė-Lanauskienė, Petras Li-
sauskas, Konstantinas Kosovecas, 2017), 

„Chimeros karoliai“ (choreografė Aira 
Naginevičiūtė, šokio teatras „Airos“, 
2013) ir kt., taip pat už edukacines 
veiklas, skirtas jaunimo praktinėms 
bei teorinėms šiuolaikinio šokio ži-
nioms plėsti. Kalbamės apie šokio 
reikšmę, spektaklius ir besikeičian-
čią, bet vis dar sunkiai pasiekiamą 
jaunųjų žiūrovų auditoriją.

Jau ne vienus metus esate 
susijusi su šiuolaikiniu šokiu, 
kuriate vaidmenis įvairiuose 
šokio spektakliuose, dalyvau-
jate projektuose. Kaip keitėsi 
Jūsų pačios santykis su šiuo-
laikiniu šokiu ir kaip vertinate 
šią meno sritį Lietuvoje?

Su šiuolaikiniu šokiu susipažinau 
2007-aisiais, studijuodama Klaipė-
dos universitete. Pažintis buvo labai 
staigi ir keista, nes nieko apie tokį 
dalyką nežinodama turėjau nerti į 
Agnijos Šeiko spektaklį, prie kurio 
teko prisijungti per savaitę, išvažia-
vome į Vilnių ir parodėme festiva-
lyje – gatvėje. Tuo metu tai buvo 
visiškas „vau“: mes ir šnekėjome, 
ir vaikščiojome, ir lipome ant spe-
cialių kėdžių. Dabar tokie veiks-
mai pasidarė labiau įprasti: išeiti, 
pašokti gatvėje galime tiesiog per 
kokią nors šventę, dažnai darome 
tuos site-specific’us (specifinei, kon-
krečiai vietai skirtas meno kūrinys – 
M. M.). 

Dabar yra daugiau tuo užsiiman-
čių žmonių, nes kai stojau į šiuolai-
kinio šokio specialybę, kursą rink-
davo kas šešerius metus, o dabar 
renka kas dvejus. Tad laukas ple-
čiasi ir paklausa tikrai yra. Tai justi 
ir iš pamokų vedimo privačiose stu-
dijose, matyti, kad žmonės domisi 
šiuolaikiniu šokiu ne tik kaip žiūro-
vai, bet ir patys nori jį patirti. 

Meniniu požiūriu šiuolaikinis šo-
kis taip pat labai pasikeitė. Anks-
čiau, atrodo, vos keli jauni žmonės 
imdavosi ką nors daryti ir tuo metu 
man susidarė vaizdas, kad jie šiek 
tiek puolami, nes toje srityje buvo 
tarsi susiformavę, kas ir kaip turi 
būti. Tie jauni žmonės, atėję su 
visiškai kitokiomis, naujomis idė-
jomis, rodė kitokią kryptį ir ta jų 
drąsa kartais būdavo prislopinama. 
Nežinau, ar iš blogos valios, manau, 

tiesiog tada buvo taip įprasta ver-
tinti kito kūrybą. Dabar viskas kei-
čiasi, mes net turime seminarų apie 
tai, kaip duoti feedback’ą (grįžtamąjį 
ryšį – M. M.) ir kaip jį priimti. 

Apskritai šokis labai pasikeitė, 
nes anksčiau buvo tie konkretūs 
choreografai, kurie turėjo ir iki 
šiol turi aiškias kūrybines kryptis, 
o šiuo metu kūrėjų yra daug dau-
giau ir jie nebūtinai kuria didelio 
masto darbus. Dabar daug daugiau 
drąsos ir įvairovės plačiąja prasme – 
scena tapo margaspalvė. 

Dirbate M.K. Čiurlionio menų 
mokykloje. Koks šiuolaiki-
nio jaunimo požiūris į scenos 
menus?

Požiūris įvairus – priklauso nuo 
asmenybės. Visų pirma, šios mo-
kyklos specializacija yra menai, o 
mūsų programa – būtent šiuolaiki-
nis šokis, todėl į ją ateina suintere-
suotieji to dalyko mokytis, jiems tai 
įdomu ir svarbu. Vieniems svarbus 
techninis pagrindas, judesių leksi-
konas, kiti labiau sau leidžia eiti į 
konceptualų pažinimą. Mūsų tiks-
las – suteikti galimybę susipažinti 
su savo kūnu ir judėti toliau, rinktis 
aukštesnių studijų ar gyvenimo ty-
rinėjimų kryptį, jeigu tai bus profe-
sinis kelias. Jie gali pasirinkti, kuria 
kryptimi keliaus: ar nori būti atli-
kėjai, ar kūrėjai. Kadangi tai jauni 
žmonės – iki 18 (kartais 19) metų, 
tai vyrauja susidomėjimas fizinė-
mis galimybėmis. Tuo metu norima 
išgauti savo maksimumus. Žinoma, 
nekalbu, kad iškart įmanoma iš-
augti į didelį kūrėją, nes branda 
šiuolaikiniame šokyje ateina vėliau. 
Bet amžius tarp paauglio ir suaugu-
siojo labai svarbus, nes mokymai 
vyksta per savistabos prizmę, per 
tam tikrus pajautimus, o tam rei-
kalingas susikaupimas ir tam tikras 
brandos lygis.

Kaip manote, ar spektaklio 
„Z+“ tikslas pasiekti paauglių 
auditoriją buvo įgyvendintas?

Manau, Vilniuje tai suveikė. 
Aišku, pirmiausia atėjo mūsų moki-
niai, bet kartu ir jų draugai, nesusiję 
su šokiu. Vilniaus jaunimas tikrai 
domisi šiuolaikinio meno įvykiais. 
Kituose miestuose taip pat visada 
turėjome žiūrovų, ir nebūtinai iš ko-
kių nors šokių kolektyvų, bet daž-
niausiai jie ateidavo grupėmis. Žiū-
rovų pasikeitimas pastebimas per 
patį spektaklį. Tarkim, ateinama, 
nes privaloma, laikantis nuostatos, 
kad pažiūrėsim, kas čia bus, o tada 
atsiskleidžia žiūrovų susidomėjimas, 
jie šiek tiek atsipalaiduoja, ir atrodo, 
kad čia ir yra ta erdvė, kurioje jiems 
tuo metu norisi būti. 

Apie besikeičiantį šiuolaikinį šokį ir jo 
žiūrovą
Pokalbis su šokėja Sigita Juraškaite

Šiai amžiaus grupei nėra daug 
kūrinių, tai vienas pirmųjų mūsų 
darbų, kurtų konkrečiai paaugliams. 
Truputėlį užtrunka pritraukti naują 
auditoriją į teatrą. Man atrodo, ži-
nia geriausiai sklinda iš lūpų į lū-
pas: gali reklamuotis kaip tik nori, 
bet tai yra socialinė grupė ir jiems 
svarbu vieniems iš kitų sužinoti, 
verta ar neverta.

Be to, jei išvažiavus iš Vilniaus 
su auditorija yra kiek kitaip, tai ne 
tų vaikų, o veiklų trūkumo ar gas-
trolinių spektaklių problema. Bet 
veiklų spektras pamažu išsijudina, 
keičiasi ir platėja.

Ką Jums reiškia spektaklis 
„Chimeros karoliai“? Kiek kū-
rybinės erdvės, improvizacijos 
paliekama šokėjui?

Šį spektaklį labai myliu. Daug 
metų jį rodome, bet dabar kaip tik 
viskas eina į pabaigą, laukia pa-
skutinis rodymas Jonavoje. Neži-
nau, kaip dėl to jaučiuosi, nes jis 
tikrai įaugęs, su juo baigėme aka-
demiją. Šis spektaklis išsivystė iš 
mūsų kurso baigiamojo darbo, 
kuris vadinosi „Klajojančios upės“. 
Mūsų soliniai darbai išsirutuliojo 
į tai, kas yra spektaklyje. Tai buvo 
tikrai nuodugnus, sukoncentruotas 
darbas ir savo tuometinių vidinių 
resursų sutelkimas. Kūrybinis pro-
cesas buvo labai įdomus ir kol kas 
galėčiau sakyti, kad kitoks, nes dar 
buvome akademijoje, turėjome tą 
laiko prabangą, kurios dabar daž-
nai pritrūksta. 

Ką jis man reiškia? Savęs, kaip 
stiprios atlikėjos, scenoje suvokimą. 
Su šiuo spektakliu pirmą kartą taip 
drąsiai, aiškiai sau atsirakinau.

O kūrybinis procesas su Aira vi-
sada yra bendradarbiavimas. Ji turi 
kokią nors viziją, bet ne visada žinai, 
kokia ji. Aira dažnai jos nemini, ski-
ria užduotis ir tu kuri. Kuri tai, ką 
tau sukelia tos užduotys. Tada ben-
draujame, vyksta pasidalijimas. Tai 
tikrai suteikia laisvės, o tavo išreikš-
tas, neapdorotas kūrinys apgludina-
mas ir išgryninamas per choreogra-
finę, režisūrinę prizmę ir spektaklio 
viziją. Nuolat vyksta bendravimas. 
Jeigu kažkas iš to, kas siūloma, tau 
nėra organiška, tas ir atmetama, nes 
kitaip nebus spektaklio organikos: 
jeigu bandysi apsimetinėti, niekas 
ir neįvyks. 

„Chimerų“ personažai mistiniai: 
vienam 5000, kitam 100, dar kitam 
20 metų. Nors personažai išgalvoti, 
mes žinome jų vidinius motyvus bei 
turime laisvės interpretuoti ir kar-
tais paimprovizuoti kai kurias dalis, 
momentus, kaip tą akimirką jau-
čiame, kas labiau veikia. Manau, 
svarbu, kad jaustume tą vidinės 

tikrovės, vidinio realumo įspūdį, 
nes tai atsispindi žiūrovams, tada 
jie tai patiria.

Tiriamojo šokio spektaklio 
„Apnea“ centras – kvėpavimo 
sulaikymas (gr. apnea). Kokių 
išbandymų ir sprendimų parei-
kalavo šis kūrinys?

Iš tikrųjų įdomus kūrybinis 
procesas, nes buvo svarbus tyrimo 
aspektas, kai temos tyrinėjimas 
vyksta ne per skaitymą, bet fiziš-
kai. Tarkim, su nardymo instrukto-
riumi kalbėjome apie kvėpavimą, jo 
sulaikymo treniravimą. Keliavome 
į baseiną, ten su specialiais kostiu-
mais, kad nesušaltume, nėrėme. Tu-
rėjome sulaikyti kvėpavimą, mus 
filmavo ir man asmeniškai tai buvo 
nuostabi patirtis, norėčiau tokius 
dalykus kartoti ir kartoti. Labai 
įdomu išbandyti naujoves. Buvo ir 
tokių, kuriems teko perlipti tam 
tikrą baimės slenkstį, bet tikrai nie-
kas nevyko per prievartą. Kūrybi-
nis procesas buvo globėjiškas, labai 
atidus mums, kaip šokėjams. Buvo 
ir bendradarbiavimo momentų, aiš-
kių choreografės Erikos nurodymų 
ir rūpinimosi. Be to, per kūrybinį 
procesą sužinojau, kad laukiuosi, ir 
iškilo klausimas, ar rodysime spek-
taklį, ar ne. Bet viskas pavyko pui-
kiai, įvyko dvi premjeros ir prasi-
dėjo pandemija.

Kokių problemų be finansa-
vimo esama šiuolaikinio šokio 
srityje?

Manau, tai požiūris ir mūsų me-
ninio lauko vertinimas, ateinantis 
iš išorės. Ypač tų, kurie atsakingi 
už finansavimą. Kartais atmes-
tinas požiūris, kad tokia kūryba 
nieko verta, susiformavęs ne iš ži-
nojimo, o iš tam tikrų nuogirdų, 
vietoj supratimo, kas vyksta. Bet 
pilna ir tokių „atverstųjų“, kurie iš 
pradžių manė, kad čia nieko gero. 
Yra tekę bendrauti su tokiais už-
sispyrusiais ir įsitikinusiais, kad 

šiuolaikinis šokis – nesąmonė, bet 
jie iš pykčio eina ir žiūri vieną, kitą 
kartą, sako, kad nesąmonė, o pas-
kui klausia, kodėl čia tokia nesą-
monė, – jiems reikia išaiškinti. Ir 
galiausiai tokie žmonės pradeda 
dar ir už tave daugiau visko tame 
kūrinyje atrakinti. 

Greitojo vartojimo kultūra, aišku, 
pasiekia ir mus. Tarkim, pataikavi-
mas žiūrovui, kuris nėra sulindęs 
į šiuolaikinio meno statinę, noras 
padaryti truputėlį kažko labiau 
jam pažįstamo. Tai galima matyti 
kaip blogą dalyką, bet, manyčiau, 
tai kūrėjo pasirinkimas. Priklauso, 
kiek norėsi pritraukti žiūrovų: ar po 
vieną, ar po du per metus ir per ilgą 
karjerą suburti užtikrintą audito-
riją, ar šiek tiek lengvesniu turiniu 
ar detalėmis papildytais darbais 
pritraukti platesnes ar tolimesnes 
auditorijas, kurios pamažu giliau 
įsitrauktų į šią sritį.

Kaip atsirado iniciatyva-pro-
jektas „Šokio pusryčiai“?

Atsirado kaip ir pandemija. Ka-
dangi Šiuolaikinio šokio asociacijos 
organizuojamos šokio pamokos ir 
trenažai profesionalams jau porą 
metų vykdavo Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje, atėjus pandemijai nie-
kas niekur nebegalėjo eiti. Kad 
nereikėtų zoom’intis tarpusavyje 
iš namų, asociacijos nariams kilo 
idėja pakelti visiems ūpą ir pasida-
linti žiniomis, pamokas pritaikant 
plačiajai auditorijai, nebūtinai pro-
fesionalams ar apskritai šokėjams. 
Buvo siekiama, kad žmonės kitaip 
pažvelgtų į kasdienybę ir susipa-
žintų su šokiu, suprastų, kas yra 
tas keistas judesys, kai, kaip žmo-
nės sako, darai „beleką“. Buvo smagi 
ir įdomi patirtis, kai net nežinai, 
ką mokai, kokią auditoriją gali pa-
siekti, bet tikiesi, kad ji tave supras 
ir kažką iš to pasiims.

Dėkoju už pokalbį.

Sigita Juraškaitė šokio spektaklyje „Apnea“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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T e a t r a s

Rimgailė Renevytė

„Didžiausia mano baimė, – rašo 
Czesławas Miłoszas, – kad apsimetu 
kuo nors, kas nesu.“ Didžiausia mano 
baimė, – antrinu Miłoszui, – kad 
apsimetu tuo, ko apskritai nėra. Ši 
mintis vis lenda į galvą, kai dau-
giau laiko praleidžiu teatre, kai 
per storas sienas nepastebiu, kaip 
keičiasi diena, kai nebesuseku ne 
tik savaitės dienų, bet ir mėnesių 
vardų, kai kur kas giliau kvėpuoju 
teatro dulkėmis nei vėju. Kaip būti 
tikram, kad esi, kai visi, kuriuos 
sutinki dažniausiai, tėra aktorių 
kūnuose nusėdę dramaturginiai 
vaiduokliai? Kaip būti tikram, kad 
esi, kai viskas, ką prisimeni, sutelpa 
šioje juodoje dėžutėje? Rodos, apie 
tokią baimę nebūti kalba ir Árpádo 
Schillingo spektakliai. Nebūti teatre, 
nebūti pasaulyje, nebūti aktoriumi, 
personažu, režisieriumi, žiūrovu ar 
tiesiog žmogumi.

Lietuvoje sukurti trys Schillingo 
kūriniai „Didis blogis“ (Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras, 2015), 

„Autonomija“ (Valstybinis jaunimo 
teatras, 2018) bei „Įstrigę“ (Klaipė-
dos jaunimo teatras, 2021) skirtin-
gai skrodžia teatro ir visuomenės 
skaudulius. Nors dramaturginį 
spektaklio „Didis blogis“ audinį 
Schillingas kūrė kartu su drama-
turgu Mariumi Ivaškevičiumi, 
pamatinės šio kūrinio formos ir 
turinio užuomazgos atsirado iš kū-
rybinėje stovykloje vykusių aktorių 
improvizacijų bei diskusijų spektaklio 
tema. Negana to, šis spektaklis ap-
dovanotas „Auksiniu scenos kry-
žiumi“ nacionalinės dramaturgijos 
pastatymo kategorijoje, kurioje mi-
nimas ne tik „Didžio blogio“ dra-
maturgas, bet ir režisierius, – vien 
iš šios formuluotės galima suprasti, 
koks glaudus šio kūrinio turinio ir 
formos ryšys.

„Didžiame blogyje“ kalbama karo 
tema. Siedami pjesės / spektaklio 
siužetą su realių įvykių fragmen-
tais, spektaklio kūrėjai „perrašo“ 
Malaizijos lėktuvo katastrofos pa-
sakojimą, politinės Rusijos įtakos 
ir propagandos temas. Karo nuo-
jautą, kuri darosi vis intensyvesnė, 
kilus tarptautiniams nesutarimams, 
mėginama priartinti prie spektaklio 
bendruomenės, siūloma išbandyti 
šią patirtį suvokiant, jog tai tik 
teatrinis bandymas. Spektaklio 
režisierius pabrėžia, kad kuriant šį 
spektaklį „esminis klausimas buvo, 
ką mes galime padaryti su šia karo 
tema, kokia yra aktorių ir meni-
ninkų pozicija šiuo klausimu ir kaip 
galime išnaudoti teatrą, kad apie tai 
prabiltume, kokiomis priemonėmis 
pasinaudodami turime kalbėti“.

Panašiu temos laidininku teatras 
tampa ir spektaklyje „Autonomija“. 
Pjesės autoriai Schillingas ir Ildikó 

Gáspár tiria tapatybę bei asmeny-
bės autonomijos galimybę posovie-
tinėje šalyje. Spektaklio siužetinė 
linija vedama per Simą (Simas Lu-
nevičius), filmuojantį fluxus stiliaus 
filmą apie savo šeimą, kuri, kaip pa-
aiškėja, turi daug nuoskaudų, susi-
jusių su istorija, (ne)priklausomybe 
bei vieni kitais. Štai čia anksčiau mi-
nėta Miłoszo baimė išsiskleidžia tu-
riniu: ar aš tikrai esu tai, kas esu? Ar 
neapsimetu tuo, kas norėčiau būti? 

„Autonomijoje“ teatro priemonėmis 
tiriami ir skirtingi požiūriai. Čia 
Dainius (Dainius Gavenonis) ir 
Dovilė (Dovilė Šilkaitytė), atsidūrę 
žiūrovų vietose, garsiai komentuoja 
regimą veiksmą, čia įsivaizduoja-
mas Viktorijos (Viktorija Kuodytė) 
draugas užtraukia teatro užuolai-
das. Taip pamažau, tačiau itin nuo-
sekliai priartėjama prie asmeninių 
klausimų naujausiame Schillingo 
spektaklyje „Įstrigę“. 

Senuose kultūros namuose ro-
domas spektaklis atveria didžiau-
sią kūrėjų skaudulį – patį teatrą. 

„Įstrigusiuose“ ypač juntama tai, 
kad spektaklį kuria bendraminčiai: 
į Klaipėdos jaunimo teatrą Schil-
lingą pasikvietė teatro meno va-
dovas Valentinas Masalskis, atlikti 
pagrindinių vaidmenų režisierius 
pasikvietė savo aktorius Gavenonį 
ir Kuodytę, spektaklio tema gimė iš 
vidinių kūrybinės komandos dvejo-
nių – kam šiandien dar reikalingas 
teatras, koks jis turi ar gali būti, kam 
man jo reikia? 

Dramaturgija spektaklio „Įstrigę“ 
apraše jau tiesiogiai žymima kaip 
dramaturginiai tyrimai. Jų autorė 
Ildikó Ságodi padeda sujungti te-
minius taškus į vientisą pasako-
jimą. Visus Schillingo spektaklius 

„režisuoja“ dramaturgija, tačiau 
„Įstrigusiuose“ tai daroma ypač 
kruopščiai: nuo mažiausių detalių 
pastebėjimo, sceninių ženklų užko-
davimo, tiesioginio ir pasakojimo 
laiko kaitos, erdvinės spektaklio 
kompozicijos bei žanro, nuotai-
kos, atmosferos posūkių. Tai, kad 
dramaturgija tampa nebeatsie-
jama nuo spektaklio kūno, ryškėjo 
jau „Didžiame blogyje“, kai aktoriai 
vaidino savo tikraisiais vardais, o 

pjesė atspindėjo jų nuomonių ko-
liažą. „Autonomijoje“ išliko aktorių 
vardai, tapę personažais, tačiau at-
sirado kur kas daugiau individua-
lizuotų dramaturginių bei režisūri-
nių sprendimų, kurie šią pjesę siūlo 
vadinti spektaklio dramaturgija. 

„Įstrigę“ labiausiai balansuoja ties 
pjesės ir dramaturgijos riba, galbūt 
todėl labai taiklu šį spektaklio tekstą 
vadinti tyrimais, kurie vienu metu ir 
labai asmeniški, ir labai abstraktūs. 

Kadangi šiuose skirtinguose, ta-
čiau kartu ir panašiuose drama-
turginiuose tyrinėjimuose turinys 
ir forma ne prisitaiko, o vienas 
kitą nulemia, įdomu kalbėti apie 
pakitusius teatrinius elementus. 
Pavyzdžiui, koks svarbus Schil-
lingo spektakliuose kalbėjimo to-
nas ir vaidybos maniera: aktoriai 
su savo kuriamais personažais iš-
laiko saugų atstumą, tačiau jų per-
sonažai neatitrūksta nuo dramatur-
ginės linijos. Tarsi tik išmėgindami 
vaidmenis aktoriai balansuoja tarp 
storytelling’o ir susitapatinimo, tarp 
Brechto ir Stanislavskio. Arba kaip 
dramaturginė spektaklio gija keičia 
žanrą, o iš žanrų kaitos atsiranda 
dar daugiau teatrinių sprendimų. 
Būtent dėl to „Didžiame blogyje“ 
atsiranda ne dokumentinė realybė, 
bet veikiau dokumentinė fikcija, o 

„Autonomijoje“ stebima, kaip isto-
rija susigrumia su legenda (ir abi jos 
vienodai įtikimos bei įtikinančios). 

Įdomu ir tai, kad dėl glaudaus 
turinio ir formos santykio Schil-
lingo režisūra tampa itin skaidriu 
spektaklio temos filtru. Štai vie-
nas „Įstrigusių“ pasakojimas pra-
dedamas nuo pabaigos – grupė 
jaunimo įsilaužia į apleistus kultū-
ros namus ir tik vėliau sužinome 
šios istorijos priešistorę. O istorija 
apie tironą tėvą-režisierių (Masals-
kis) ir aktore norinčia tapti dukterį 
Aleksandrą (Kuodytė) bei iš teatro 
techniko operatoriumi tapusį Beną 
(Gavenonis) pasakojama tuose pa-
čiuose kultūros namuose, tačiau ši 
istorijos dalis nuosekli. Viename 
pasakojimo lygmenyje naudojama 
teatrinė butaforija kitame pasako-
jime taps esminiais ženklais, sujun-
giančiais teatrinę fikciją su realiai 

žiūrovo išgyvenamo spektaklio rea-
lybe. Laiko, erdvės ir pasakojimo 
permainingumas klaidina jį iki pat 
paskutinės spektaklio minutės. Tie-
sioginė provokacija, kurią Schillin-
gas itin ryškiai naudojo „Didžiame 
blogyje“, kai Valentinas Masalskis iš 
salės kreipėsi į vaidinančius kolegas, 
klausdamas, kaip jie gali tikėti tais 
verkšlenimais, kuriuos dabar vaiz-
duoja (būtent ne vaidina, o vaiz-
duoja), pavirsta paties Masalskio 
autoironiškai verkšlenančiu „už-
kadriniu“ režisieriaus balsu Kuo-
dytės Aleksandros Medėjai skandi-
nant savo vaikus vandens pilnuose 
stiklainiuose. 

Tiesmukai rodydamas buitinę 
teatro pusę Schillingas iškelia šiuo 
metu teatre itin svarbų iliuzijos 
klausimą – ar teatre vis dar įma-
noma patikėti? Ar teatro pasaulis 
gali būti stipresnis už realų? Rodos, 
į šį klausimą atsako „Įstrigusių“ fi-
nalas, kai Pauliaus Pinigio Klasio-
kas tiek įsijaučia į hanekišką1 siu-
žetą, kad lieka vienintelis, kuris iš 
dramaturginės spektaklio perso-
nažo realybės nesugrįžta į teatro, 
kuriame vyksta spektaklis, realybę. 

„Kas išjungė šviesą?!“ – tamsumos 
apgaubtoje scenoje sušunka jis. Ir 
išties, galbūt užtenka išjungti šviesą, 
kad spektaklis nutrūktų? Galbūt 
tik tamsa, prieš prasidedant ir jau 
pasibaigus spektakliui, skiria ak-
torių nuo personažo, žiūrovą nuo 
praeivio?

Rodos, šis postpandeminis laikas 
itin tinkamas kalbėti apie teatrą aps-
kritai, kelti ne tik jo reikalingumo, 
bet ir paveikumo klausimus. Kal-
bėdamasi su skirtingų kartų ak-
toriais, po pandemijos grįžusiais 
į teatrą, vis susiduriu su teatrinės 
iliuzijos problema. Kaip grįžti į 
teatrą ir vėl juo patikėti, kai tiek 
laiko apskritai tylėta? Aišku viena, 
kad po šios priverstinės karantino 
pauzės į teatrą grįžtama dideliais 
ir užtikrintais žingsniais – ne-
riama į futurizmą, ateities vaizdi-
nius, utopijas ir distopijas. Tačiau 
ar teatras vis dar gali sujaudinti, 
paveikti? Visi žinome, kad žiūrovai 
nori tikrovę iškeisti į fikciją, tačiau 
ar jie vis dar sugeba tai padaryti? 

Visos biografijos meluoja
Árpádo Schillingo spektakliai

1 Paskutinė spektaklio scena primena Mi-
chaelio Haneke’s filmo „Smagūs žaidimė-
liai“ („Funny Games“) siužetą.
2 Trakų kultūros rūmuose spektaklis 2021 m. 
rugsėjo 25 d. rodytas kaip tarptautinio 
teatro festivalio „Sirenos“ Lietuvos teatro 
vitrinos programos dalis. 
3 Varėnos kultūros centre spektaklis 2021 m. 
spalio 21 d. rodytas kaip XII Dalios Tamu-
levičiūtės profesionalių teatrų festivalio 
programos dalis. 

Šiuos pamatinius teatro klausimus 
užduoda „Įstrigusių“ kūrėjai, jaus-
damiesi įstrigę tarp žiūrovų salės ir 
scenos, tarp teatro ir realybės, tarp 
savo ir kuriamų personažų sąmo-
nės, tarp Masalskio ir Schillingo, 
tarp Nekrošiaus ir Haneke’s, tarp 
prisiminimo ir liudijimo.

„Įstrigę“ gimė Kulių kultūros cen-
tre, tačiau spektaklis keliauja po 
įvairius Lietuvos miestus ir mies-
telius, prisitaikydamas prie įvairių 
kultūros namų. Įdomu stebėti ne tik 
tai, kaip kiekvienąsyk puikai pri-
taikyta erdvė (scenografė Renata 
Valčik) veikia spektaklį, bet ir kaip 
spektaklis veikia vietinius žiūrovus. 
Trakų kultūros rūmuose spektaklį2  
žiūrėjo daugiausia iš sostinės atvykę 
žiūrovai, tad emocinė jo amplitudė 
buvo gerokai aukštesnė nei, pavyz-
džiui, Varėnos kultūros centre3 , kur 
susirinko daugiausia vietiniai teatro 
žiūrovai. Rodos, Varėnoje kur kas 
skaudžiau nuskambėjo karikatū-
riškos ir ironiškos kultūros namų 
kasdienybę fiksuojančios mizans-
cenos. Atrodo, kad ši kasdienybė 
ne itin pasikeitė, veikiausiai tai ir 
skaudina. O Trakuose stipresnį 
krūvį turėjo Kuodytės, Masalskio 
ir Gavenonio personažų istorija, re-
zonavusi su susirinkusios publikos 
išgyvenimais. Nežinia, sąmoningai 
ar ne, tačiau spektaklis tampa doku-
mentu, fiksuojančiu teatro, istorijos 
kaitą ne tik per aktorių, režisierių 
ar dramaturgiją, bet ir per žiūrovą.

„Didžiausia mano baimė, kad ap-
simetu kuo nors, kas nesu“, – taip 
užrašė Miłoszas. „Didžiausia mano 
baimė, kad apsimetu“, – taip sakinį 
nutraukia Schillingas. Ir čia jį pra-
tęsia jo režisuoti spektakliai.

Valentinas Masalskis ir Viktorija Kuodytė spektaklyje „Autonomija“ Viktorija Kuodytė ir Dainius Gavenonis spektaklyje „Įstrigę“
L. Va nse vi či e nė s  nuot r. E . Sabal iauskaitės  n uotr .
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Š o k i s

Ignas Zalieckas

Belgijoje gimęs šokėjas ir choreogra-
fas Nielsas Claesas mokslus baigė 
Fontys šokio akademijoje Tilburge, 
Nyderlanduose. Šoko Lenkijoje, Iz-
raelyje, Vokietijoje ir Nyderlanduose. 
Apsistojęs Lietuvoje, dirbo šokio 
teatre „Aura“, dabar – Šeiko šo-
kio teatre. Kartu su Gintare Marija 
Ščavinskaite sukūrė šokio spektaklį 
„Aside“ (Šeiko šokio teatras, 2017), 
už jį apdovanotas „Auksiniu sce-
nos kryžiumi“. Šiemet gavo antrąjį 
už vaidmenis šokio spektakliuose „i 
(aš)“ (Šeiko šokio teatras ir „Maciej 
Kuźmiński Company“, 2020) ir „Kla-
jojančios kopos“ (Šeiko šokio teatras, 
2020). Sukūrė spektaklius „Maathai“ 
(Lenkijos šokio teatras), „Troškulys“ 
(šokio teatras „Aura“), „Jiems pa-
tinka“ (M.K. Čiurlionio menų mo-
kykla) ir „Paženklintas“ (Šeiko šokio 
teatras, 2021), dalyvavusį šių metų 
festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“.

Ar kurdamas ir šokdamas mąs-
tote apie savo, kaip kūrėjo, at-
likėjo, tautinę tapatybę? Kiek 
spektakliuose remiatės savo 
šaknimis? Galbūt tapatybė 
kyla ne iš tautybės, bet iš pa-
tirties Jūsų šalyje?

Mano tapatybę formuoja patirtys, 
įgytos skirtinguose miestuose ir ša-
lyse. Iš Belgijos išvykau būdamas aš-
tuoniolikos, dabar man trisdešimt 
dveji, taigi beveik pusę gyvenimo 
praleidau užsienyje. Niekada nesi-
tapatinau su Belgija. Išvykau iš jos, 
nes nesijaučiau priimamas taip, kaip 
norėčiau, bet tai buvo ne šalies, o re-
giono, kuriame užaugau, problema.

Tikiu, kad bet kokia situacija, pa-
tirtis kuria individualią tapatybę, 
asmenybę. Jei kalbu iš savo, kaip 
atlikėjo, perspektyvos, žinau, kad 
gyvendamas Lietuvoje ar Lenkijoje 
stipriai pasikeičiau. Nepaisant fakto, 
kad tai ta pati Europa, kultūra, pa-
lyginti su ta, kurioje užaugau, yra 
labai skirtinga. Tai man, kaip atli-
kėjui, suteikė pranašumo, kurio ne-
turėčiau, jei būčiau likęs Belgijoje ar 
Nyderlanduose.

Kokių naujų kontekstų at-
radote Lietuvoje, tarkim, 
Klaipėdoje?

Visų pirma sovietmetį – šio lai-
kotarpio istoriją ir viską, kas iš ten 
atkeliauja į šiandieną. Tai istorinis 
laikas, kurio nei aš, nei mano šeima 
nesame išgyvenę. Be to, mane žavi 
stipri lietuvių sąsaja su pagoniš-
komis, baltiškomis tradicijomis 
(tautiniais šokiais, muzika), nors 
Lietuvoje vyrauja katalikybė. Taip 
pat negaliu praleisti ir lietuvių li-
teratūros, kuri stengiasi išlaikyti 
istoriją gyvą. Taigi mane domina 
paveldas ir Lietuvos evoliucija so-
vietmečiu, bandant išlaikyti tradi-
cijas. Stengiuosi to išmokyti savo 
šeimą, draugus, nes jie nežino, ką 

reiškia sovietų laikai ir kokia Lie-
tuva buvo turtinga iki tol.

Socialinis gyvenimas čia veikia 
kitaip nei Belgijoje dėl skirtingos 
šių šalių raidos. Vakarietišku požiū-
riu lietuviška kultūra turi vystytis 
toliau, kad būtų tokia, kokios nori 
Europos Sąjunga: posovietinės šalys, 
ne tik Lietuva, turi šiek tiek labiau 
pasitempti, kad atitiktų šiuos rei-
kalavimus. Kartais sakau, kad vėl 
gyvenu 9-ajame dešimtmetyje, ypač 
kai kalbama apie LGBTQ ar mo-
terų teisių problemas. Jaučiu, kad 
esu šio judėjimo pradžioje 9-ojo 
dešimtmečio Belgijoje. Įdomu pa-
matyti skirtumą ir valstybės tobu-
lėjimą, nes augau laikotarpiu, kai 
šie klausimai buvo išspręsti.

Kuriate spektaklius jaunajai 
auditorijai, plėtodamas jiems 
jautrias temas. Koks aspektas 
svarbiausias, kuriant jiems?

Iš manęs buvo tyčiojamasi, aš 
taip pat esu LGBTQ bendruome-
nės dalis, taigi tai ir yra temos, ku-
rios atrodo ypač svarbios, bet nesu 
čia tam, kad mokyčiau, – noriu at-
skleisti idėjas, kurios man prasmin-
gos. Manau, vertinga tai, ką ku-
riame iš savo žiūros taško. Lengviau 
kalbėti apie dalykus, kuriuos išgy-
venau, o ne apie tai, ko nepatyriau. 
Tam, kad kalbėčiau apie fikcines si-
tuacijas, turiu įgyti daugiau žinių, 
kurių kaip choreografas neturiu. 

Grįždamas prie patyčių temos, 
noriu, kad tai liautųsi, ir svarbu, kad 
žmonės suprastų, kokią įtaką paty-
čios daro visam gyvenimui. Žmo-
gus arba jas tęsia, net kai yra suaugęs, 
arba tampa jų auka. Jei jos ir toliau 
gyvuos, visuomenėje tai atsispin-
dės vis ryškiau. Apie tai su Gintare 
kalbame viename iš savo darbų. Su 
tuo dažnai susiduria studentai, pa-
augliai. Lietuvoje ši problema teatro 
mene dar nėra tokia ryški. Daug ne-
kalbama apie žmonių būseną, jų vi-
dinius išgyvenimus patyčių akivaiz-
doje, plačiau analizuojamas tik pats 
pažeminimo veiksmas, o ne jų efek-
tas. Įtakos tam turi ir politinė, socialinė 
atmosfera, istoriškai žmonės mažai 

kalba apie savo jausmus ar proble-
mas, todėl manau, kad turiu unika-
lią galimybę šiuo klausimu parodyti 
kitokią socialinę sąveiką, nes apie tai 
kalbėti man nėra tabu.

Ar bijote? Kas Jus gąsdina ar 
nervina, kuriant spektaklius 
šiomis temomis?

Taip, bijau, bet ne publikos, o 
žmonių, esančių politikoje arba 
meno srityje, galinčių neteisingai 
interpretuoti tam tikrus dalykus, 
kuriuos sukuriu, ir dėl to savais 
būdais sustabdyti mano spektaklių 
rodymus. Dėl publikos niekada ne-
sijaudinu, nes ji neturi išankstinio 
supratimo apie tai, ką atlieku. Jei ji 
juokiasi ten, kur neturėtų to daryti, 
tai gerai, nes juokas dažniausiai kyla 
iš baimės ar nesaugumo jausmo. Pa-
augliai visada pradeda kikenti, nes 
nesijaučia patogiai dėl to, kas vyksta 
scenoje, tai suteikia spektakliui 
prasmę. Taigi labiau jaudinuosi dėl 
meno kritikų, nes jaučiu, kad ypač 
čia, Lietuvoje, žmonės yra kritiški 
ir nelinkę suteikti daug erdvės to-
bulėti. Kurį laiką svarsčiau, ar noriu 
čia likti. Mintis, kad galiu išvykti, 
padėjo atsikratyti įtampos dėl mi-
nėtų problemų. Manau, svarbu apie 

tai negalvoti. Net jei žmonės neken-
čia spektaklio – gerai, nes tai reiškia, 
kad jis daro jiems įtaką.

Kartais jaunimas nenori eiti į 
jiems skirtus spektaklius, kad 
išvengtų gluminančių, nepa-
togių situacijų. Kaip su tuo 
susitvarkote? 

Visų pirma niekada nebandau 
išprovokuoti konkretaus pojūčio, 
bet kartais taip nutinka ir paaugliai 
jaučiasi nepatogiai, bet vis dėlto tai 
gerai, nes tada žinau, kad jie susi-
tapatina su įvaizdžiu scenoje. Ty-
čia nesistengiu jų provokuoti taip 
jaustis. Man svarbu daryti tai, kas 
estetiškai, fiziškai ir emociškai tin-
kama spektaklio idėjos kontekste. 
Nemanau, kad kuris nors geras kū-
rėjas nori, jog žmonės juoktųsi arba 
verktų tik vienu ar kitu momentu.

Kokią temą, vertybę ar mora-
linę problemą norite paliesti, 
pasitelkdamas savitą estetiką, 
stilių ir kūrybos būdą?

Be jau minėtų, noriu plėtoti po-
kalbį apie aplinkosaugos problemas, 
bet nežinau, kaip šiuo metu būtų 
protinga tai padaryti. Kitos temos – 
nerimas ir depresija, tapusios dar 

Kurti iš savo žiūros taško 
Pokalbis su Nielsu Claesu

aktualesnės koronaviruso akivaiz-
doje. Šiuo metu asmeniškai susidu-
riu su dideliu nerimu ir noriu apie 
tai kalbėti. Galiausiai meno lauke 
nėra plačiai aptartas priklausomybių 
klausimas, tačiau ne tik tokių kaip 
narkotikai, alkoholis, bet ir kaip pri-
klausomybė nuo žmogaus ar nuo 
cukraus. Yra daug jų rūšių, kurių 
žmonės nesupranta. Šia tema noriu 
kurti juokingai, pasitelkdamas len-
gvumo pojūtį, kad žiūrėdami spek-
taklį žiūrovai galėtų pastebėti save.

Kuo įvairiose šalyse skiriasi 
šios problemos? 

Nežiūriu į šalį, kurioje esu, – da-
rau tai, ką matau idėjų vizijose. Pa-
vyzdžiui, kad ir kurdamas spektaklį 

„Aside“ sapne pamačiau Gintarę ir pa-
siūliau jai dirbti kartu. Neturiu sąsa-
jos su konkrečia vietove, kuriu ne tam 
tikrai vietai, o stengiuosi, kad mano 
pasirodymai būtų kuo prieinamesni 
žmonėms, universalesni. Noriu pa-
siekti tokį suvokimo lygį, kad atvykęs 
į konkrečią valstybę galėčiau iškart 
asimiliuotis su jos problemomis, jas 
analizuoti ir pateikti scenoje.

Su kokia idėja gyvenate dabar?
Šiuo metu noriu pailsėti nuo spek-

taklių kūrimo, duoti sau laiko apmąs-
tymams. Tačiau idėjų visada kyla, kad 
ir iš to, jog po pusantrų metų, pra-
leistų nematant šeimos, pradėjau 
jausti ryšį su Belgija. Galvoju, kaip 
atsekti gyvenimo momentą, kai pra-
radau šaknis, ir kaip jį sugrąžinti, nes 
visą laiką bandžiau šį klausimą nu-
stumti tolyn. Pradėjau domėtis vie-
tove, kurioje užaugau, tai angliaka-
sybos regionas. Anksčiau ten buvo 
angliakasių kaimai, kuriuose gyveno 
penki tūkstančiai žmonių, bet dėl ka-
sybos darbų miesteliai tapo kur kas 
didesni, kultūriškai ir moksliškai 
pažengę. Taip pat turiu ir asmeninį 
ryšį su šia profesija, nes mano sene-
lis dirbo ir mirė šachtoje. Taigi noriu 
papasakoti savo krašto istoriją.

Dėkoju už pokalbį.

Nielsas Claesas šokio spektaklyje „Paženklintas“

Nielsas Claesas šokio spektaklyje „Paženklintas“ D. P utin o n uotr .

D  Matv ejevo n uotr .
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Agnė Narušytė

„Čia tikrai esama kažkokios mis-
tikos su ta mūsų bažnyčia – joje 
gamykla prasidėjo, o ją grąžinus 
baigėsi“, – sako buvęs Kauno ra-
dijo gamyklos darbuotojas Algir-
das Kepežinskas. 1993 m. jo įkurta 
radijo stotis „Tau“ 102,9 FM bango-
mis šį vėlyvą rudenį žadėjo trans-
liuoti buvusių darbuotojų pasa-
kojimus. Tai – parodos „Banga: 
Žmonių balsų kanalas“ Kauno pa-
veikslų galerijoje dalis. Kuratorė 
Auksė Petrulienė, M.K. Čiurlionio 
muziejuje įsteigusi bendruomenių 
platformą, šitaip tęsia savo „Mažą-
sias istorijas“ apie Kauno pramonę, 
kurios nebeliko. Pamenu jos psili-
koninio teatro spektaklį apie Dirbti-
nio pluošto gamyklą, J. Janonio po-
pieriaus fabrikui skirtas parodą ir 
knygą „Atminties popierius“, kau-
niečiai tikriausiai matė daugiau. Ir 
štai dabar – radijo gamykla, kurios 
pirmasis pastatas tiesiogiai susijęs 
su okupacija. 

1952 m. Stalinas pasirašė įsaką 
nebaigtoje Paminklinėje Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje įkurti ga-
myklą. Viduje buvo sumontuotas 
kelių aukštų monolitas su atskirais 
pamatais – kad nepažeistų bažny-
čios konstrukcijos. Ir nors gamykla 
išsiplėtė, jos istorija baigėsi praėjus 
keleriems metams po to, kai baž-
nyčia buvo atiduota tikintiesiems. 
Bažnyčios bokštas čia – tik simbolis. 
Gamykla užsidarė ne dėl jos. Apie 
visas sovietmečio gamyklas galima 
pasakyti tą patį: jos buvo atsiliku-
sios, tarnavo sovietų gynybos pra-
monei ir, netekusios didžiojo už-
sakymo, nebegalėjo konkuruoti 
pasaulyje. Kauno radijo gamykla – 
ne išimtis. Tačiau paroda rekons-
truoja kiek kitokią įvykių versiją, 
išlikusią darbuotojų atmintyje. 
Pirmiausia apie tai, kaip jie kom-
pensuodavo sovietinės pramonės 
trūkumus išrasdami ir pasigamin-
dami darbo įrangą – galvaniką, neį-
kaistančias plastmases, mechanines 
detales, konvejerius. Taip pat – apie 
tai, kaip jie didžiavosi savo gami-
niais ir juos net sėkmingai ekspor-
tavo į užsienio šalis, nepaisant po-
litinių kliūčių ir minėto sovietinės 
pramonės atsilikimo. Galbūt tas 
išradingumas būtų pravertęs ir iš-
trūkus iš komunistinio rezervato. 
Panašioje gamykloje dirbusi mano 
mama irgi prisimena idėjas, kurių 
net nepabandyta įgyvendinti, o vė-
liau jas įgyvendino kiti kitose šalyse. 
Kartais atrodo, kad pramonė buvo 
tiesiog nurašyta nepabandžius in-
vestuoti ir jos pritaikyti naujam 
gyvenimui. Galbūt tai ir nebuvo 
įmanoma. Bet išardyta išradėjų 
bendruomenė turi priežasčių pa-
siskųsti tradiciniu, nors nebūtinai 
teisingu: „...bet Lietuvos valdžia 
viską ištampė, išdraskė ir pragėrė.“

Nedidelėje galerijos salėje su-
kurta jauki ekspozicija. Jauku, nes 
išdidintos spalvotos reklaminės 
nuotraukos sukuria praeities in-
terjerą, į kurį ir persikelia žiūro-
vas. Pagal anuometinę madą su-
sišukavusios moterys laimingos 
žiūri televizorius. Viena užmetusi 
koją ant kojos – lyg ir kavinėje, 
kita – šluostydama indus virtu-
vėje, trečia – miške, jau iškėlusi 
geltonomis kelnėmis papuoštą 
koją pro praviras geltono „Žiguli“ 
dureles. Linksmina stereotipai – tie 
patys kaip ir Vakarų reklamoje, bet 
čia – vietinėje gamykloje inžinierių 
sukurtas mažytis televizorius „Ši-
lelis“, kurį daugelis dar prisimena. 
Jaukumą kuria ir eksponuojami 
tikri televizoriai, radijai, magneto-
los „Neringa“ ir „Minija“, radiola 

„Daina“. Jų dizainas, ypač radio-
los – didelė medinė dėžė, tekstile 
aptraukti garsiakalbiai, lyg akys 
geltonomis rainelėmis žibantys 
garso ir bangų dažnio nustatymo 
reguliatoriai, baltų klavišų dantys – 
primena vaikystės namus, kai visa 
tai sukiojant ir spaudant buvo gau-
domas šiugždantis „Amerikos bal-
sas“. Smalsu ir panagrinėti aparatų 
vidurius. Neilgai užsibūnu prie ra-
diolų viduje tūnančių metalinių 
cilindrų, nė negalinčių lygintis su 
plokštėmis televizoriuje. Ant kiekvie-
nos blizgančius taškus vis kitaip 
jungia įmantrią schemą sudaran-
tys takeliai, primenantys vaikystėje 
pačių pasidarytus labirintus. 

Sovietmečio kontorų aplinka 
nebūtų autentiška, jei ji nebūtų 

Pagauk bangą, arba grybautojų televizorius
Paroda, darbuotojų balsais pasakojanti apie Kauno radijo gamyklą

apstatyta gėlėmis – prisimenu tuos 
smailialapius kuokštus, iš kurių pa-
laipomis nuo spintų leisdavosi ma-
žos jų kopijos jau su paruoštomis 
šaknelėmis. Bet čia – visas „Chlo-
rofitų šilelis“. Paaiškėja, kad šios 
gėlės, kaip tikėta, apsaugodavo 
darbuotojus nuo patalpose sklan-
dančių chemikalų. Tarp jų sukrauti 
milžiniški albumai odiniais virše-
liais, primenantys gamyklos istoriją, 
įvairias progas, ir prizas darbuotojų 
pamėgtų motorinių valčių varžybų 
nugalėtojai. Kontoros scenografija 
jungia visas pasakojimo dalis – nuo 
gamyklos pasiekimų propagandos 
praeityje iki dabar apleistų pastatų 
tuščiomis langų angomis. Ypač su-
intrigavo ant bažnyčios stogo vei-
kusios saviveiklinės kino studijos 

„Banga“ sukurtas vaidybinis propa-
gandinis filmas, pasakojantis apie 

vaikus iš nacių bombarduojamos 
stovyklos išvedusią mokytoją ir juos 
visus išgelbėjusį raudonarmietį. Jo 
kūrėjai tikriausiai nenumanė, ką įsi-
vaizduos ateities žiūrovai matydami, 
kaip karys įeina į batsiuvio krau-
tuvėlę ir pro duris mėto vaikiškus 
batus. Propagandos patosas susipai-
nioja tada neįvardyto, neapmąstyto 
Holokausto užuominose. Bet kino 
studija „Banga“ buvo tikrai šauni – 
jos vadovas Romualdas Proškinas 
apdovanotas mažyčiu I laipsnio 
ordinu „Velnio akis“, kurį taip pat 
galima įžiūrėti parodoje. O pačioje 
studijoje apsilankęs komjaunimo 
sekretorius iš Maskvos pagaliau at-
siuntė geros aparatūros, dėl kurios 

„ir prasidėjo proveržis“. 
Ir dar negaliu nutylėti radinio – 

pro ardomos gamyklos langą iš-
mesto lagamino, kurio viduje – 
tautiniai drabužiai, mokyklinės 
prijuostės skiautė ir paliepimas: 

„…asyte, laikyk aklinai uždarytą 
mažą kambarėlį. Jei ateis gaisrinin-
kai, sakyk, kad neturi rakto, bei ne-
įleisk.“ Nežinia, kodėl reikėjo slėpti 
tą kambarėlį, bet pasakojimas apie 
sovietinę gamyklą negali išvengti 
užuominų į konspiracijas ir nu-
tylėjimus. Anot gamyklos istoriją 
tyrinėjusios muziejininkės Kristi-
nos Vaitkevičienės, sunku ką nors 
tikro sužinoti apie galimą produk-
ciją sovietų karo pramonei – apie tai 
niekas nenori kalbėti, dokumentai 
susukti taip, kad nesuprasi, bet to 
greičiausiai būta. Bevaikštant po 
ekspoziciją pasigirstantys triukš-
mai primena radijo trukdžius, tu-
rėjusius apsaugoti sovietinius pilie-
čius nuo informacijos iš užsienio. 
Parodoje pasakojama, kad vienas 
darbuotojas matęs gamykloje už 
trijų durų slėptą pokalbių (ir te-
lefonais) pasiklausymų kambarį: 

„Kartą teko mesti žvilgsnį pro šias 
tris praviras duris – stelažai kaip te-
lekome, laidų raizgalynė ir sukasi 
juostinės kasetės.“ Pats darbuotojų 
sumanymas gaminti ką nors savo, 
ne tiktai kanalų perjungiklius so-
vietiniams televizoriams, taip pat 
buvo tarsi diversija – originalius 
gaminius reikėjo „prastumti“ pro 

draudimų užtvaras. O magnetolos 
„Nerija“ net buvo sunaikintos dėl to, 
kad turėjo įspaustą Kauno ženklą 
(bet tūkstantį spėta išparduoti – gal 
kas tebeturi?).

Svarbiausias ir gamyklą išgar-
sinęs originalus gaminys, žinoma, 
buvo „Šilelis“ – 1973 m. be Maskvos 
leidimo sukonstruotas kiekvienų 
namų atributas. Trumpai tariant, 
gamyklos vadovai pastebėjo rin-
koje plyšį ir galimybę – nebuvo 
mažų televizorių, kuriuos būtų ga-
lima žiūrėti ne namie, bet keliaujant. 
Jų antenos turėjo būti itin jautrios 
ir „Šileliui“ pavyko tokią paga-
minti – tai leido didelėje Lietuvos 
dalyje žiūrėti Lenkijos televizijos 
programas. Todėl, sakoma, šis tele-
vizoriukas ir buvęs toks populiarus, 
nors ir nelengvai gaunamas – patys 
darbuotojai juos susimontuodavo 
iš „atlikusių“ dalių. Skaitinėdama 
tekstus supratau, kiek daug nežino-
jau. Nežinojau, kad pavadinimas 
nėra šiaip gražus, o kitoms sovie-
tinėms tautoms neištariamas žodis, 
bet nuoroda į televizijos funkciją: 

„Nuvažiuoji į Varėną – visą dieną 
grybauji, vakare žiūri televizorių.“ 
Kažin, ar grybautojai tuo kada nors 
pasinaudojo, bet „Šilelį“ buvo ga-
lima prijungti automobilyje. O pa-
vadinimo neištarianti maskvietiška 
valdžia buvo įtikinta padeklamavus 
rusišką ištraukos iš Antano Bara-
nausko „Anykščių šilelio“ vertimą. 
Pirmąkart pajutau pagarbą tam 
mažiukui, kurs ilgai nieko nebe-
rodė ištremtas į vaikystės namų 
virtuvę, kai jau turėjome spalvotą 
televizorių. Sovietmečio absurdų 
ir jo žlugimo nepatyrusios Vakarų 
šalys turi daugybę pramoninių le-
gendų, kurios yra jų tapatybės da-
lis. Kodėl mums toks nėra „Šilelis“, 
dažnai palydimas atlaidžiu šypsniu? 

Bevaikštinėjant po ekspoziciją 
atmintyje atgijo daugiau ano laiko 
legendų. Apie inžinierių buitinius 
išradimus, pavyzdžiui, šakutę vie-
toje televizijos antenos, kad galė-
tum pajūryje žiūrėti Švedijos ka-
nalus. Apie kultūrą kaip privalomą 
darbo žmogaus gyvenimo elementą: 

„1984 m. surengtos 438 kultūros prie-
monės, jose dalyvavo 66 582 lan-
kytojai.“ Apie gamybinę mankštą, 
kuri būdavo transliuojama rytais 
pagrindiniu radijo kanalu, ir štai 
gamyklos darbuotojai ją džiugiai 
atlieka ant stogo. Ir dar daug visko. 
Pabaigai lieka gamyklos pabaigos 
legenda, kurią pasakoja darbuoto-
jai. Išardžius Prisikėlimo bažnyčioje 
įmontuotą monolitą, liko tik sienos 
ir svyruojantis bokštas. Jos atšven-
tinti susirinko žmonės. „Ir tada baž-
nyčia pravirko – ėmė lašėti konden-
satas, susidaręs nuo susirinkusiųjų 
šilumos ir alsavimo.“

Paroda veikia iki 2022 m. sausio 30 d.
Kauno paveikslų galerija 
(K. Donelaičio g. 16, Kaunas)

Kauno radijo gamykloje pagamintos radiolos ir magnetolos, pirmoji iš kairės – 
radiola „Daina“. 1958 m.

A u to rė s  nu ot ra u ko sParodos vaizdas. 2021 m.
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Jolanta Širkaitė

Hommage – prancūziškas žodis, 
apibūdinantis pagarbos išraišką. 
Būtent šiuo žodžiu pavadinta Naci-
onalinio dailės muziejaus Vilniaus 
paveikslų galerijoje veikianti par-
oda, kurios tikslas – atiduoti pa-
garbą tiems, kurių dėka turime Lie-
tuvoje gana aukšto meninio lygio 
Vakarų Europos meistrų ir mūsų 
XIX a. dailininkų kūrinių kolek-
ciją. Būtent Vladislovui ir Antanui 
Tiškevičiams, Stanislovui ir Vla-
dislovui Fiorentiniams, Kanutui ir 
Boleslovui Ruseckams bei Antonui 
Kołb-Sieleckiui. 

Naivu būtų tikėtis, kad parodos 
pavadinimas ir joje eksponuojami 
keturi įspūdingi tapybos rinkiniai 
tiesiogiai atspindi Lietuvos nacio-
nalinio dailės muziejaus pradžią – 
1941 m. įkurtą Vilniaus valstybinį 
dailės muziejų, vėlesnį šių rinkinių 
paveldėtoją. Jų istorija prasidėjo ge-
rokai anksčiau.

Kaip žinome, pirmieji dailės kū-
riniai tėvynės ir visuomenės labui 
buvo padovanoti dar 1855 m. Eus-
tachijaus Tiškevičiaus įkurtam Vil-
niaus senienų muziejui, veikusiam 
prie Archeologijos komisijos. Vie-
nas stambiausių dailės kūrinių do-
natorių tuomet buvo Obelių dvaro 
savininkas Liudvikas Petkevičius, 
testamentu užrašęs šiam muziejui 
savo sukauptą paveikslų galeriją. 
Buvo ir daugiau meno kūrinių do-
vanotojų, bet dėl carinės Rusijos 
represijų reorganizavus Senienų 
muziejų į rusiškąją Vilniaus vie-
šąją biblioteką buvo konfiskuoti 
ir į Maskvą išvežti 56 karalių, 160 
privačių asmenų portretų, 203 kitų 
žanrų paveikslai, o kur dar įvai-
riausi grafikos darbai. Į Lietuvą jie 
taip ir nesugrįžo. O Viešosios bi-
bliotekos dailės rinkinį sudarė dau-
giausia iš Maskvos atsiųsti rusų dai-
lininkų kūriniai.

Idėja įkurti naują viešą muziejų 
Vilniuje buvo realizuota tik pra-
slinkus pusei amžiaus. Ne vienas 
Lietuvos didikas ar mokslui ir me-
nui atsidavusi inteligentija kaupė 
istorinius, archeologinius, etno-
grafinius, bibliofilinius bei dailės 
rinkinius, o politinei situacijai 
kiek atšilus pradėjo kurtis įvai-
rios draugijos ir būreliai. Prak-
tiškai vienu metu, 1907 m. sausio–
kovo mėnesiais, susikūrė Lietuvių 
mokslo, Mokslo ir meno muzie-
jaus, Mokslo bičiulių draugijos. 
Savo veiklos pobūdžiu jos buvo 
panašios, bet kartu ir skirtingos. 
Lietuvių mokslo draugija kaupė 
lituanistinius rinkinius ir stengėsi 
ugdyti lietuvių tautinę kultūrą, o 
kitos dvi draugijos tautinės pri-
klausomybės nedeklaravo, kaupė 
įvairiausius rinkinius, pradedant 
archeologija, baigiant numizma-
tika ir įvairiausiais meno kūriniais. 

Apie paveikslų dovanotojus ir jų rinkinius
Įspūdžiai iš parodos „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“

Pirmuoju smuiku Vilniuje ir to-
liau griežė grafai Tiškevičiai, kurių 
socialinis statusas ir turtai leido 
jiems sukaupti ypač vertingus 
meno rinkinius. Mokslo ir meno 
muziejaus draugija įkurta Len-
tvario dvaro savininko Vladislovo 
Tiškevičiaus ir jo brolio Antano in-
ciatyva. Muziejaus dailės rinkinio 
užuomazga tapo Vladislovo dova-
noti Vakarų Europos tapybos meis-
trų darbai, pora vietos dailininkų 
paveikslų. Vyriausiuoju muziejaus 
fondų saugotoju tapęs Liucijonas 
Uzembla dovanojo keletą XIX a. 
Lietuvos dailininkų paveikslų, prie 
dailės rinkinio didinimo prisidėjo ir 
kiti donatoriai, taip pat ir aukštuome-
nės atstovai. Keletas skulptūrų atke-
liavo iš Emanuelio Bulhako rinkinių 
Minsko gubernijoje. Muziejus įsikūrė 
Klementinai Tiškevičienei priklau-
siusiuose rūmuose (dabar LMA Vru-
blevskių biblioteka), su eksponatais 
galima buvo susipažinti tik susitarus. 

Mokslo bičiulių draugijos bran-
duolį sudarė įvairialypė kompa-
nija, daugiausia miesto inteligentija, 
mokslui atsidavę asmenys, dailinin-
kai ir netgi dvasininkijos atstovai. 
Draugija ne tik kaupė įvairiausius 
paveldo rinkinius, bet juos ir tyrė, 
rengė skaitymų vakarus, leido biu-
letenį, ragino visuomenę prisidėti 
prie rinkinių gausinimo. Dailės kū-
rinius šios draugijos muziejui au-
kojo rinkinių turėtojai ar paveldėto-
jai, patys dailininkai ar jų artimieji 
(Boleslovas Ruseckas, Stefanija 
Marševskienė, Vanda Römerienė, 
Boleslovas Vankavičius). Sukaupus 
įspūdingą kiekį eksponatų draugi-
jai kilo tolesnio jų saugojimo bei 
eksponavimo problema – jie fi-
ziškai nebegalėjo tilpti draugijai 
Juozapo Pšezdeckio dovanotame 
pastate Astrachanės (dabar Tyzen-
hauzų) gatvėje. Bėdą išspręsti pa-
dėjo Trakų Vokės dvaro savininkas 
grafas Hiliarijus Lenskis, skyręs lėšų 

sklypo Dujų skersgatvyje (dabar 
Goštauto g.) įsigijimui ir muzie-
jaus statybai. Tai buvo pirmasis 
pastatas Lietuvoje, pastatytas specia-
liai muziejui (dabar jame įsikūręs 
Vytauto Kasiulio dailės muziejus). 
1914 m. į jį buvo perkelti Mokslo bi-
čiulių draugijos rinkiniai, ilgainiui 
įrengta ir dailės ekspozicija. Tais pat 
metais abiejų minėtų draugijų su-
kaupti lobiai buvo sujungti į vieną, 
jau kur kas rimčiau atrodantį rin-
kinį. Tai paskatino ir kitus kolek-
cijų turėtojus patikėti sukauptas 
dailės vertybes muziejui. Neilgai 
trukus Mokslo bičiulių draugijai 
Vladislovo Fiorentinio valia buvo 
perduotas jo ir anksti mirusio bro-
lio Stanislovo sukauptas paveikslų 
rinkinys. Mokslo bičiulių draugi-
jos veikla imponavo ne tik Lietuvos 
gyventojams – Podolės Kameneco 
Ukrainoje teisėjas Antonas Kołb-
Sieleckis dovanojo jai dvidešimt 
septynis paveikslus. Kaip teigia šal-
tiniai, draugija buvo sukaupusi per 
šešis tūkstančius dailės kūrinių, ne-
skaitant raižinių. Buvo suformuotos 
įspūdingos Vakarų Europos dailės 
meistrų ir vietos dailininkų darbų 
kolekcijos. Didžioji dalis šių kūrinių 
dabar glaudžiasi Lietuvos naciona-
linio dailės muziejaus fonduose ir 
neabejotinai sudaro jo aukso fondą.

Idėja surengti abiem draugijoms 
dovanotų paveikslų parodą ir taip 
pagerbti donatorius kilo Lietuvos 
kultūros tyrimų instituto vyriau-
siajai mokslo darbuotojai Laimai 
Laučkaitei-Surgailienei. Rengiant 
ekspoziciją jai talkino Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus vy-
resnioji rinkinio kuratorė ir tyrėja 
Rima Rutkauskienė. Tai toli gražu 
ne pirmas vaisingo muziejaus ben-
dradarbiavimo su minėtu institutu 
pavyzdys, kai mokslinių tyrimų re-
zultatai susijungia su praktiniu jų 
panaudojimu – galimybe susipa-
žinti su jais ir plačiajai visuomenei.

Siekiant atsekti dovanotus kūrinius 
buvo įdėta daug darbo studijuojant 
dokumentinę medžiagą archyvuose, 
ne mažiau – identifikuojant juos 
Nacionalinio dailės muziejaus fon-
duose. Ne visi dovanotieji paveikslai 
turėjo tikslius pavadinimus, ne visų 
dailininkai buvo įvardyti, kai kurie jų 
netikslūs ar neteisingi. Keliaudami iš 
privačių rinkinių į draugijų muziejus, 
o iš jų į Lietuvos dailės muziejų ne 
vienas jų pakeitė pavadinimus, o kar-
tais ir autorystę. Tikslinant rinkinio 
kūrinių autorius svariai pasitarnavo 
ir ilgametė muziejaus rinkinių tyrėja 
Dalia Tarandaitė. 

Dėl dovanotų kūrinių gausos 
parodos kuratorės apsisprendė 

pristatyti tik pačius svarbiausius rin-
kinius ir jų kūrėjus. Apsiribota ketu-
riomis salėmis. Parodos architektas 
Saulius Valius atgaivino ir XIX–XX a. 
pradžią siekusią tradiciją eksponuoti 
paveikslus dviem trimis eilėmis, taip 
sustiprindamas autentiškos epo-
chos įspūdį. Pirmojo aukšto salėse 
dailės gerbėjai turi retą progą susi-
pažinti su Vladislovo Tiškevičiaus 
įgytomis XVI–XVII a. italų, ispanų, 
flamandų meistrų drobėmis, daili-
ninko Kanuto Rusecko parsivežtais 
XVII–XVIII a. „mažųjų italų“ religi-
nės tematikos darbais ir įspūdinga jo 
paties paveikslų kolekcija. Antrojo 
aukšto salėse rodomas brolių Fio-
rentinių rinkinys, kurį daugiausia 
sudaro XIX a. italų dailininkų pa-
veikslai (nemažai jų Stanislovui Fio-
rentiniui Italijoje supirko dailininkas 
Tadas Goreckis), bei Antono Kołb-
Sieleckio dovanoti pasaulietinės te-
matikos XVII a. „mažųjų olandų“ 
darbai, XVIII a. italų ir prancūzų 
dailininkų paveikslai. Pramaišiui 
eksponuojama ir keletas šių do-
natorių dovanotų Lietuvos XIX a. 
dailininkų kūrinių. Kas nesutilpo 
parodoje, galima pamatyti puikiai 
parengtame parodos kataloge, kuris 
yra daug išsamesnis nei pati paroda 
ir galėtų būti vadinamas parodos 
knyga. Joje ne tik pristatomi ir kiti 
paveikslų aukotojai bei jų dovanoti 
kūriniai, bet yra ir išsami L. Lauč-
kaitės įvadinė dalis. 

Donatoriams pagerbti skirta 
paroda – neabejotinai viena įspū-
dingiausių šiemet surengtų dailės 
parodų. Būtų puiku, jei ja pagerbti 
donatoriai taptų pavyzdžiu nūdie-
nos Lietuvos kolekcininkams.

Barthalomeus Spanger (1546–1611), „Šv. Uršulė su kankinėmis“, Vladislovo 
Tiškevičiaus dovana LNDM n uos. /  A . Lukšėn o n uotr .

Ekspozicijos fragmentas G. Gr igėn aitės  nuotr .
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Viltė Visockaitė

Vaizduodama kūną, Elena Antana-
vičiūtė siekia išreikšti savo vidinę 
tikrovę. Tačiau kokia gi ta tikrovė? 
Kokios patirtys ir kaip jos prista-
tomos? Kultūros leidinyje „Šiaurės 
Atėnai“ kartu su parodos atidarymu 
pasirodė ir menininkės parašytas 
tekstas „Nutapyk, gerai atrodo“, ku-
riame braižomas kūniškų patirčių 
ir mąstymo žemėlapis. Būtent šis 
potyrių tinklelis, užmestas ant pa-
veikslų, būtų galėjęs įkontekstinti ir 
įveiklinti parodą. Ypač prisimenant, 
kad 2020 m. Jaunojo tapytojo kon-
kursą laimėjusi Antanavičiūtė savo 
kūrinius pristatė kartu su pasako-
jimu apie dalyvavimą performanse 

„Saulė ir jūra“ Venecijos bienalėje. 
Todėl mano tekstas taps tarsi jun-
giamuoju tiltu tarp menininkės pa-
tirčių pasakojimo ir jos paveikslų.

Savo tekste ji dalinasi asmeni-
niais išgyvenimais, dažniausiai su-
sijusiais su kūniškumu. Utenoje teta 
Niliūtė suvokia tapytoją pagal tiek, 
kiek ji valgo ir kiek sveria. O 2019 m. 
Venecijos bienalėje, dalyvaudama 
Lietuvos paviljono performanse 

„Saulė ir jūra“, ne tiek jaudinosi dėl 
apdainuojamos ekologinės krizės ar 
pasaulio pragaišties, kiek dėl savo 
sprūstančio kūno iš pasiskolinto 
maudomuko. Per karantiną ant 
odos išryškėjo žvynelinė, kuri vė-
liau tapo paveikslo motyvu. Galiau-
siai rasti keli auksiniai dantys ir šeši 
močiutės krūtų protezai primena 
apie kūno marumą ir leidžia me-
nininkei suvokti savo kūną per ar-
timuosius. Kai kurias savo istorijas 
menininkė apibūdina kaip „eilines 
gyvenimo gėdas“, kurios tampa ats-
vara viešoms sėkmės istorijoms. Jos 

Pilvas, upė ir tarpekliai
Elenos Antanavičiūtės tapybos paroda „Kūne“ Pamėnkalnio galerijoje

suteikia galimybę lankytojui saugiai 
pergyventi savas gėdas, susijusias 
tiek su kūnu, tiek su absurdiškomis 
situacijomis. Kaip teigia menininkė, 
jos kūryba yra „subjektyvus pasa-
kojimas apie subjektyvias savo pa-
tirtis“. Būtent šis teiginys koreliuoja 
su filosofės Audronės Žukauskai-
tės mintimi, kad „nėra tokio dalyko 
kaip universali moteris, tad nega-
lime kelti klausimo apie universalią 
moterų padėtį, nes kiekviena mote-
ris skirtinga, priklausanti kitokiam 
socialiniam sluoksniui, etninei gru-
pei, rasei, turi savitą išsilavinimą ir t.t.“ 
Antanavičiūtės paveiksluose besi-
keičiantys kūno atvaizdai atspindi 
tapatybės tapsmą ir unikalumą, o 
autentiškų patirčių iškėlimas suku-
ria erdvę žiūrovui pasinerti į priva-
čių pasakojimų labirintą.

Menininkės drobes dažnai lydi 
pirmieji motyvai, akvarele nulieti 
eskizai ant popieriaus. Tačiau pa-
veiksluose plastinė raiška išlieka 
labai panaši – kaip ir tapydama 
akvarele, Antanavičiūtė aliejų skie-
džia, lieja, kol potėpis tampa per-
regimas. O šiam efektui pasiekti ji 
naudoja švelnų sintetinį teptuką, 
kurio potėpis prilygsta kūno glos-
tymui. Kartu jos darbuose perre-
gimų dažų sluoksniai kuria ir kūno 
tūrį – pilkšvi, rusvi ir rausvi švel-
nūs atspalviai kontrastuoja su kūno 
kontūro ryškumu, šnabždėdami „aš 
esu“, nors „beveik nesimatau“. Ta-
pytoja išgauna kūniškumą ir ma-
rumą per dažo plonumą ir mate-
rialumą, taip atskleidžiant kūno 
santykį su laiku – odos pigmenta-
cija, strijos ar raukšlės perliejamos 
aliejiniais dažais. 

Kūrinių plastinė raiška kartu ku-
ria ir skysčių estetiką. Seilėtas lie-
žuvis, kraujuojantis pirštas, šlapi 

plaukai, upėje mirkstantis ir besi-
raukšlėjantis kūnas – visa tai intu-
ityviai atliepia drėgmės ir lipnumo 
pojūčius. Būtent šioje vietoje verta 
paminėti didelę įtaką Antanavi-
čiūtei padariusią Pietų Afrikos ta-
pytoją Marlene Dumas (g. 1953) ir 
jos kūrinį „Kam skambina varpai“ 
(„For Whom the Bell Tolls“, 2008), 
kalbantį apie intensyvius gyvenimo 
išgyvenimus – netektį, pasitrau-
kimą, pasikeitimus ir laisvę. Akių 
tušas sumišęs su ašaromis ir alieji-
niais dažais, nutrintos lūpos, nosis 
ir aplink akis – tarsi pati menininkė 
valė varvantį nuo ašarų vaizdą. 
Dažo materialumas, takumas ir 
perregimumas tampa priemonėmis 

sukurti emociškai įkrautą paveikslo 
paviršių. Panaši taktika nujaučiama 
ir Antanavičiūtės kūryboje – pasi-
rinktos tapybos priemonės suteikia 
vietos kūno pojūčių raiškai.

Keli mėnesiai, praleisti SIM 
meno rezidencijoje Reikjavike, iš 
dalies atsispindi ir parodoje. Van-
dens motyvas, išryškėjęs keliuose 
paveiksluose, klibina posthuma-
nistinį savęs suvokimą – matant 
žmogų ne kaip pasaulio centrą, o 
greičiau veikiantį darnoje su gamta. 
Kyšančios iš vandens Antanavičiū-
tės pėdos ar maudymasis šiltoje 
upėje lengvai užsimena ir apie eko-
feminizmą (Astrida Neimanis, „Bo-
dies of Water: Posthuman Feminist 

Phenomenology“, 2017), įprasmi-
nant ne tik autentiškas moters kūno 
patirtis, bet ir gamtos formas, ar tai 
būtų geologiniai sluoksniai, ar au-
galai, ar gyvūnai. Gaila, kad šios 
temos parodoje nėra iki galo išplė-
totos ir apsvarstytos. Nors žvilgte-
lėjus į menininkės atsiųstą nuorodą 
(https://www.sim-residency.info/
SIM-Projects/The-Body) iš SIM re-
zidencijos, matomos islandiškos 
plynės ir kalnai, neretai išvirstan-
tys į kūno dalis. O kur dar tie tarpe-
kliai, susiformavę pasikeitus pilvo 
padėčiai... 

Paroda veikia iki gruodžio 4 d.

Prioritetas vystytojams

Jau, ko gero, visos žiniasklaidos 
priemonės paskelbė, kad lapkričio 
19 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
ir Kultūros ministerijos pastango-
mis buvo nukeltas Petro Cvirkos 
paminklas. Kelerius metus iki šiol 
daug kultūros veikėjų ir organiza-
cijų (LDID, AICA, LDS, LRS) dėstė 
savo argumentus, kodėl su pavedu 
(kad ir turinčiu neigiamų reikšmių) 
taip elgtis negalima, daugybės iš-
silavinusių kultūros žmonių raši-
niai pasirodo ir toliau, juose nusi-
vylimas. 2021 m. gegužę Kultūros 
paveldo centro specialistai, atlikę 
tyrimą, taip pat buvo priėję išvadą, 
kad reikia saugoti skverą su pamin-
klu kaip istorinę erdvę. Lapkričio 
19 d. vienas vyrukas iš Kauno, o 
kitas iš Tauragės parodė, kad ant 
visų pagrindinių kūrėjų ir kultūros 
vertintojų organizacijų jiems nusi-
spjaut, prioritetas teikiamas vysty-
tojams, kurie, kaip greit pamaty-
sime, pasiūlys skvero „naujinimo“ 

Kronika ir „gyvinimo“ būdų. Tikėtina, kad 
galimai (nepigiai) nupjaus bran-
džių medžių ir (nepigiai) priso-
dins naujų. Lapkričio 19 d. didžio-
sios dalies kultūros bendruomenės 
ir Vilniaus miesto mero su Lietuvos 
kultūros ministru santykiai žlugo, 
nors gal ir nebuvo užmegzti. 

Pamirškite viską, ką žinote apie 
muziejus

Oslo centre, Norvegijoje, spa-
lio pabaigoje atidarytas garsiausio 
šios šalies dailininko, simbolisto 
Edvardo Muncho (1863–1944) mu-
ziejus. Tai didžiausias ir išsamiau-
sias vienam autoriui skirtas muzie-
jus. Vis dėlto 13 aukštų pastate ne tik 
siekta sukurti įspūdingą ekspoziciją 
ir pasakojimą apie niūriojo prie-
temų genijaus kūrybą, gyvenimą, 
kontekstą, bet ir norėta įsteigti 
įvairialypį traukos centrą. Muzie-
jus, trumpai vadinamas MUNCH, 
nori būti patrauklus pietautojams, 
pirkėjams, koncertų lankytojams 
ir plaukikams (ar tik norintiems 
pasideginti). Ekspozicijoje neap-
siribojama tradiciniu pasakojimu, 

siekiama netikėtų dialogų. Pavyz-
džiui, šiuo metu du aukštus užima 
skyrius „Sielos vienatvė“, kuriame 
Mucho darbai ieško sąskambių su 
privatumą mėgstančia eksploatuoti 
šių laikų menininke Tracey Emin 
(g. 1963). Jos skulptūra „Motina“ 
kitą pavasarį bus pastatyta nuola-
tinėje vietoje šalia muziejaus. 

Meno kolekcionierių sąrašai

Ni u j o r k e  į s i kū rę s  v i z u a -
liųjų menų žurnalas „Art News“, 

kuriame nuo 1902 m. rašoma apie 
visų laikų meną, skelbia ryškiau-
sių pasaulio meno kolekcionierių 
200-uką. Skaitytojams pristatomi 
(https://www.artnews.com/art-
collectors/top-200-profiles/?filter_
top200year=2021&page=1) ko-
lekcininkų profiliai: (ne visada) 
nuotraukos, domėjimosi sritys, 
laikotarpiai. Norintys pasigilinti 
gali atsiversti kiekvieno jų trumpą 
kolekcionavimo apžvalgą, o greta 
esantys filtrai leidžia tyrinėti sąrašą 

Elena Antanavičiūtė, „Pagurklis“. 2021 m.

pagal keturias kategorijas: metus 
(nuo 2016 iki 2021), šalį, turto kilmę 
ir meno tipą. 2021 m. šiuolaikinio 
meno daugiausia kolekcionavo Ro-
manas Abramovichius. Tarp į du-
šimtuką patekusių kolekcionierių 
labai daug porų, tradicinių ir netra-
dicinių. Vyrauja investuotojai, ne-
kilnojamojo turto magnatai, turto 
valdytojai, bankininkai, el. preky-
bos atstovai ir kt.

Parengė Monika Krikštopaitytė

MUNCH muziejus A. Goul a n uotr .
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K i n a s

Gina Kimantaitė

„Scanoramos“ kasmetinėje „Nau-
jojo Baltijos kino“ programoje de-
biutavo dar tik pradedantys savo 
kūrybinį kelią kūrėjai ir tie, kurių 
trumpametražiai filmai jau spėjo 
apkeliauti žymius tarptautinius 
festivalius. Programoje, suskirsty-
toje į keturis blokus, buvo galima 
išvysti ir keturis lietuvių režisierių 
filmus, be jų, konkurso žiuri taip 
pat vertino Latvijos, Estijos, Len-
kijos, Danijos, Švedijos, Suomi-
jos, Vokietijos ir Rusijos režisierių 
darbus. Atrodo, kiekvieno kūrėjo 
žodis prieš užtemstant kino salės 
šviesoms leido suvokti, kas sieja 
devynių Baltijos jūros regiono ša-
lių filmus.

Kone kiekvienas režisierius, pa-
sakodamas, apie ką kūrė savo filmą, 
pabrėžė, kad rėmėsi asmeniniais iš-
gyvenimais ir potyriais. Lyg ir nieko 
neįprasta, tačiau jau peržiūrėjus pir-
mąją ir antrąją programą pradėjo 
pirštis mintis, kad tos kiekvieno 

„atskirai“ brandintos patirties ekra-
nizacijos labai siejasi. Tai istorijos 
apie pandemiją ir žmonių psicho-
loginės būsenos refleksijas, globa-
lias šių dienų problemas ar pavojus 
ir, neišvengiamai, tai yra kūrybinės 
paieškos, tiksliau – kinematografi-
niai eksperimentai. Reflektuojamos 
mažesnio ar didesnio masto žmo-
nių gyvenimo ir pasaulio tragedi-
jos tapo trumpametražių vaidybi-
nių, dokumentinių ir animacinių 
filmų ašimi. 

Vienas iš animacinių filmų „Mė-
lynasis mėnulis“, sukurtas režisie-
riaus Vytauto Kazlausko, fantastine 
idėja ir vaizdais perteikia globalią 
šių laikų problemą. Meditatyvus 
banginių plaukiojimas kosmoso 
erdvėje, užburianti ir sentimentali 
gyvūnų šeimos kelionė į Žemę ir 
tragiškas likimas joje galiausiai už-
baigiamas dokumentiniais kadrais, 
kurie tik sustiprina animaciniame 
filme perduodamą žinutę. Jautrus 
ir atidus žvilgsnis į povandeninių 
būtybių egzistenciją, persikėlimą iš 
vienos bet kokiai gyvybei nesuvo-
kiamos ir beribės erdvės į kitą filme 
jungiamas su agonišku jausmu, per-
veriančiu ne tik plastiką prarijusius 
žūstančius banginius, bet ir žiūro-
vus, suvokiančius ekologinės kri-
zės apimtį. 

Atsiribojusios nuo jausmingumo 
ir į vieną filmą sutalpinusios kone 
visas planetą naikinančias ir sle-
giančias problemas vokiečių reži-
sierės Camille Tricaud ir Franziska 
Unger, kurdamos filmą-reklamą, 
satyriškai perteikia apokalipsės 
šlovinimą. Filmas „Apocalypse 
Baby: reklamuojame pasaulio pa-
baigą“ turbūt labiausiai perteikia šių 
laikų Z kartos (vadinamoji jaunoji 
karta) pasaulėjautą, per veikėjus 

bei manipuliavimą trend’ais, t.y. 
populiariomis internetinėmis ten-
dencijomis, iš tiesų pasakoja apie 
šių dienų tiktokerius. Dėl savo 
spalvingos ir manieringos stilisti-
kos filmas gali būti artimas ne tik 
jaunajai kartai, bet ir nostalgiškas 
vyresniems, dar prieš 2000-uosius 
spaudinėjusiems nuotolinį pultelį ir 
apsistodavusiems ties MTV kanalu. 
Žinoma, filme viskas perteikiama 
hiperkomiškai: kad ir popmuzi-
kos klipai, kurių dainų žodžiuose 
nuskamba vartotojiškumo skatini-
mas ir produktų reklamos, vienaip 
ar kitaip pritaikytos pasipelnymui 
iš artėjančios pasaulio pabaigos. Vis 
dėlto realybės apnuoginimas ir in-
telektualus koliažas kuria ne buką, 
o kaip tik mąstyti skatinančią pra-
mogą. Šiems filmams skiriu visas 
savo simpatijas, nors konkursinės 
programos žiuri išsirinko kitus du 
favoritus, kurie, beje, abu sukurti 
lietuvių režisierių. 

Geriausiu „Naujojo Baltijos kino“ 
programos filmu pripažinta Sau-
liaus Baradinsko drama „Techno, 
mama“, o geriausiu lietuvių reži-
sieriaus filmu – Andriaus Žemai-
čio eksperimentinis „Alizava“. 

Baradinsko filmo kelionė po fes-
tivalius – nesibaigianti: „Techno, 
mama“ tarptautinė premjera įvyko 
prestižiniame Venecijos kino festi-
valyje, jis taip pat rodytas Britų kino 
instituto (BFI) organizuojamame 
Londono kino festivalyje, buvo pa-
stebėtas ir įvertintas, tapo ir „Scano-
ramos“ nugalėtoju, o naujausiomis 
žiniomis – kandidatuos ir į 2022 m. 
Europos kino akademijos geriausio 
trumpametražio filmo nominaciją. 
Baradinskas filme bando perteikti 
agresiją tramdančio ir išsilaisvinti 
trokštančio paauglio Nikitos vi-
dinį pasaulį, pulsuojantį techno-
muzikos ritmu. Nepaisant istorijos 
apie keblius sūnaus ir mamos san-
tykius, psichologinį ir fizinį smurtą, 
filmas labiausiai paveikia operato-
riaus Vytauto Katkaus sprendimais 
ir garso takeliu. 

Įdomus sutapimas, kad abu ko-
misijos apdovanoti filmai – ne pla-
čiaekranio formato. Šis pasirinki-
mas daug natūralumo suteikia 
Žemaičio „Alizavai“, filmuotai ana-
logine kamera 16 mm juostoje. Ste-
buklingas mažos našlaitės santykis 
su gamta ir jos objektais, ritualiniai 
veiksmai, bandymas išsivaduoti iš 
vaikiškos vienatvės ir nuobodulio 
įtraukia į hipnotišką ir siurrealis-
tišką pasaulio pažinimą bei vaikišką 
bandymą išsiaiškinti menkiausius 
slėpinius. 

Ketvirtasis lietuvių režisierius 
Gantas Bendikas – jauniausias 
iš visų konkurso dalyvių. Filmas 

„Pardaviau klasiokę“ iš žiūrovų su-
laukė garsių aplodismentų, ir 
tikrai galima numanyti kodėl. Go-
dard’o filmo ištrauką primenančioje 

dramoje apie tris bičiulius (paauglę 
merginą Ingą ir du jos draugus) lyg 
ir nėra nieko aiškiai apčiuopiamo, 
aprašyme minimas dešimtojo de-
šimtmečio laikotarpis tik nujaučia-
mas, tačiau sukurta intymi atmos-
fera sustiprina emocijas, kaip ir 
f inale skambantis „Bauhaus“ 
singlas „Bela Lugosi’s Dead“. 

Noro suaugti, likimus keičian-
čių susitikimų bei socialinių pro-
blemų reflektavimas atsiskleidžia 
ir kitų šalių režisierių filmuose. 
Pavyzdžiui, rusų režisierės Alenos 
Ševčenko filme „Amalas“, kuriame 
pasakojama apie šešiolikmetę Alisą, 
rodoma jaunos merginos branda, 
kai kariuomenėje jai tenka patirti 
ir pirmąją meilę. Kitos rusų režisie-
rės Dianos Mašanovos filme „Toli“ 
sprendžiamas kitoks, drąsesnis ir 
maištingesnis, trokštančios kuo 
greičiau suaugti ir išspręsti savo 
šeimos problemas merginos gy-
venimas. Šeimos dramos istorija, 
ryšio praradimas ir jo ieškojimas 
taip pat sieja latvių režisieriaus Wal-
terio Mirksso filmą „Elza“ bei estų 
Lauri Niemelä „Kurjerį“, kuriuose 
pagrindiniams veikėjams tenka 
spręsti dilemą: kovoti dėl savo lai-
mės ar dėl svarbiausio žmogaus gy-
venime – motinos.

Danų žanriniai bandymai su 
siaubo elementais išsiskyrė ir psi-
chologiniais veikėjų portretais. Re-
žisierius Nicolai’us G.H. Johanse-
nas psichologinėje siaubo dramoje 

„Neatskiriami“ pasakoja apie šiurpų 
santykį tarp merginos ir jos palė-
pėje besislepiančios būtybės, kuri 
tampa kliūtimi suartėti su netikė-
tai sutiktu vaikinu. Psichologiniai 
spąstai ir veikėjo pamišimas dar 
šiurpiau suveikia Caspero Rudolfo 
Kjeldseno filme „Po žeme“, baugi-
nančiame niūriais vaizdais ir demo-
niškais santykiais tarp apsėsto tėvo 
ir negalinčios jam padėti dukters. 

Vienintelėje programos komedi-
joje (neskaitant pradžioje minėtos 
vokiečių satyros apie apokalipsę) 
lenkų režisierius Arturas Wyrzy-
kowskis pasakoja apie šių dienų ko-
mišką karantininę situaciją. Filme 

„Saugus atstumas“ du veikėjai pra-
deda konfliktuoti dėl socialinio ats-
tumo laikymosi. Pandeminiai žmo-
nių gyvenimo iššūkiai perteikiami 
ir rusų režisierės Tatjanos Čistovos 
darbe „Į sveikatą!“. Filme tiesiog 
fiksuojami Rusijos miegamųjų ra-
jonų vaizdai, o už kadro girdime se-
nyvo amžiaus žmonių skambučius 
įvairioms tarnyboms, kai jie dalijasi 
savo baimėmis, prašo pagalbos ar 
tiesiog nori, kad jiems papasakotų, 
kas apskritai vyksta pasaulyje. 

Panašius režisūrinius sprendi-
mus pasirinko ir suomių režisierė 
Maija Blåfield dokumentiniame 
filme „Fantastika“. Fiksuojant 
fragmentiškus Šiaurės Korėjos 
vaizdus girdimi pabėgėlių iš šios 

šalies pokalbiai. Jie kalbasi apie ne-
legalias vakarietiškų filmų peržiū-
ras, per kurias gali pafantazuoti apie 
tai, koks gyvenimas yra už sienos, 
tačiau šie pokalbiai kuria ir platesnį 
jų visuomenės portretą. Šiuos du 
filmus galima pavadinti kone ti-
riamąja dokumentika, pasakojan-
čia, ką reiškia būti atribotam, gauti 
tik vienpusę informaciją ir neturėti 
galimybės pažinti tikrą ar kitokią 
realybę. 

Vokiečių režisierius Benas Voi-
tas savo stebimosios dokumenti-
kos filme „Naktis po Kepler 452b“ 
ėmėsi atskleisti dar vieną sociali-
nės disfunkcijos temą – benamystę. 
Atstumtųjų ir paribio žmonių, ieš-
kančių išsigelbėjimo nuo šalčio ar 
laikino prieglobsčio, gyvenimus 
bei pokalbius režisierius gretina 
su metaforiškais vaizdais – Kepler 
452b egzoplaneta. Aplink Saulę 
skriejanti egzoplaneta tampa gy-
vybės ir noro egzistuoti parabole. 
Kito vokiečių režisieriaus Madiso 
Luiko dokumentiniame filme „Ką 
reiškia laikrodžiai?“ jau tiesiogiai 
sprendžiamas gyvenimo ir mirties 
klausimas. Akistata su paslaptinga 
vėžio forma atskleidžiama per slau-
gytojo ir pacientės kasdienes patir-
tis ir pamąstymus. 

Apie draugystės svarbą, kad ir 
akimirką trunkančią gyvenimo 
pilnatvę savo itin trumpame trijų 
minučių pieštinės animacijos filme 

„ZOT“ pasakoja ir rusų režisierė 

Ania Ru. Be galo paprasta, bet šilta 
ir spalvinga istorija apie mergaitę ir 
į kambarį įskridusią, viską raudonai 
ir juodais taškais nuspalvinusią bo-
ružėlę tapo vieninteliu programos 
filmu, po kurio viduje lieka tik kaž-
kas šviesaus. Tiesą sakant, džiugu, 
kad į programą buvo įtraukti keli 
animaciniai filmai. Tarp jų ir estų 
režisieriaus Bruno Quasto „Cufufu“. 
Prieš filmą režisieriaus papasakota 
istorija apie pavadinimą, jo prasmės 
paieškas puikiai perteikia Quasto 
intencijas – filmas sunkiai apibū-
dinamas žodžiais. Tuščiame ekrane 
judantys taškai, virstantys būtybė-
mis, linijos, įvairiausi skečai ir jų 
besikeičiančios formos, susijun-
giančios su neįvardijamų gyvūnų 
balsais ir kitais akustiniais garsais, 
žiūrovui leidžia pačiam susikurti 
fantazijų pasaulį.

Ne veltui pradėjau ir užbaigiau 
aptardama programos animacinius 
filmus: norisi grįžti prie „Mėlynojo 
mėnulio“, konkrečiau – pabaigos 
titruose pasirodžiusios aplinko-
saugos aktyvisto Roberto Swano 
frazės: „Didžiausia grėsmė Žemei 
yra manyti, kad kažkas kitas ją iš-
gelbės.“ Perfrazuodama pridurčiau: 
sėdint kino salėje didžiausią grėsmę 
slepia nuostata, kad tai tik filmai... 
Šių metų trumpametražių gausoje 
atsirado tikrai ne vienas filmas, ta-
pęs daugiau nei trumpu blyksniu 
kino ekrane.

Šių dienų atspindžiai
„Naujojo Baltijos kino“ konkursinė programa „Scanoramoje“

„Alizava“

„Pardaviau klasiokę“

„Techno, mama“
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Živilė Pipinytė

Romantikai ne kartą apdainavo 
karžyges moteris. Adomo Micke-
vičiaus poemų „Gražina“ ir „Ži-
vilė“ personažės įkvėpė ne vieną, 
tačiau vis dar patriarchalinei Lie-
tuvai tokių herojų vargu ar reikia, 
ir „karys“ lieka tik vyriškos gimi-
nės. „Karė“, žinoma, egzistuoja, bet 
dar skamba nenatūraliai. Tai patvir-
tina ir Marijos Stonytė filmo pavadi-
nimas – „Švelnūs kariai“ (Lietuva, 
Estija, 2020). Jis tiksliai perteikia vi-
suomenėje gajų požiūrį, esą karinė 
tarnyba ir moteriškumas – nelabai 
suderinami dalykai, nors realybė 
jau seniai kitokia. Stonytės filmas – 
būtent apie tai. Apie argumentus už 
ir prieš. Apie dvejones, kurios kils 
ne vienam žiūrinčiam filmą. Apie 
politikų ir patriotizmą šlovinančių 
ideologų atsakomybę. 

Režisierė rodo tris merginas – 
Agnę, Kariną ir Gintarę, tris savano-
res, pasirinkusias devynis mėnesius 
trunkančią tarnybą kariuomenėje. 
Leidžiama įsižiūrėti į merginas, jų 
motyvus, planus, iliuzijas ir rodoma, 
kaip tie devyni mėnesiai keičia po-
žiūrį ir į save, ir į savo pasirinkimą. 
Švelnioji Agnė – tikra idealistė. Sto-
nytė filmuoja Agnę tą rytą, kai ši 
išvyksta į kareivines. Mergina 

Savanorės 
Nauji filmai – „Švelnūs kariai“

pusryčiauja su tėvais ir negali nu-
slėpti euforijos, nes tai, ko ilgai ir 
kantriai laukė, pagaliau išsipildys. 
Agnė vertina tarnybą kaip patrio-
tinę pareigą ir nuoširdžiai tiki, kad 
prireikus ginti tėvynę atliks savo 
pareigą. Karinai tarnyba – išsigelbė-
jimas nuo gyvenimo monotonijos, 
jai reikia kuo daugiau išbandymų ir 
adrenalino. Karina nesistengia at-
rodyti geresnė nei yra, prisipažįsta, 
kad mokykloje buvo tinginė, bet ir 
pati save paneigia: esą tos, kurios 
mokėsi gerai, dabar dirba „Maxi-
mos“ kasose. Gintarę sutinkame 
pas būrėją, kuri jai pasako, kad 
bus labai sunku. Bet Gintarė ne iš 
bailiųjų, ji nesuabejos net bendra-
bučio kambario draugės paklausta, 
ar nebijo tapti kaip vyras. 

Stonytė iškart pabrėžia, kokios 
skirtingos yra filmo herojės, jų 
patirtis ir jų motyvai. Režisierei 
įdomu, ar jas pakeis karinis muštras, 
gyvenimas kareivinėse, didžiulis fi-
zinis krūvis per pratybas. Kartu su 
operatoriumi Vytautu Pluku ji įdė-
miai stebi staiga pasikeitusią buitį, 
fiksuoja pratybas, kai tiesiogine to 
žodžio prasme maudomasi purve, 
kai nugarą slegia sunki kuprinė ir 
jau tuoj apleis paskutinės jėgos. 

„Švelnūs kariai“ pateikia daug 
subtilių detalių ir pastebėjimų: 
merginų automatais juda boružės, 

kareivinių tualete blaškosi kregž-
dutė, paukščiai tupia ant nykių 
kareiviškų lovų. Tokios lyriškos 
detalės gali pasirodyti pernelyg 
iliustratyvios, bet kartu jos ir infor-
matyvios – kaip kitaip parodyti, kad, 
nepaisant tikrų išbandymų, Agnė ir 
toliau lieka, kaip anksčiau sakydavo, 

„naminis vaikas“. Yra ir komiškų in-
tarpų, kurie taip pat be žodžių rodo, 
kad merginoms kariuomenė – nela-
bai natūrali aplinka. Jos ironizuoja, 
kai vaikinus reikia pamokyti, kaip 
grimuoti veidus ar pinti kasas. Ta-
čiau akivaizdu, kad kariuomenėje 
joms labiau nei vyrams stinga pa-
prasto bendravimo, juk tuščias dau-
giaaukštis kareivinių miegamasis – 
tai ir didžiulė tuštuma, kurią pajus 
ne vienas, atsidūręs visiškai sveti-
moje aplinkoje. 

„Globalių“ klausimų savo hero-
jėms Stonytė neužduoda, tik kartą 
žiūrėdami televizorių jaunieji ka-
riai susimąstys, ar galėtų nužudyti 
žmogų. Atsakymo, kaip supratau, 
nėra. Režisierė nuo pirmų kadrų 
kuria tam tikrą distanciją su savo 
personažais: ji nenori priartėti tiek, 
kad filmas taptų dar viena vulga-
ria kino „išpažintimi“. Stonytė stebi 
savo herojų veidus, kūno kalbą, fik-
suoja jų žvilgsnius, reakcijas, nety-
čia išsprūdusius žodelius. Toji dis-
tancija, noras, kad ne viskas būtų 

pasakyta žodžiais, rodo, kad Sto-
nytė pasitiki žiūrovų gebėjimu sa-
varankiškai suvokti filmo ištarmę. 
Dabar tai jau retenybė, juk net do-
kumentinių filmų kūrėjai stengiasi 
fiksuoti iš veikėjų lūpų pasipilančias 
holivudiškas „žinutes“.

Laikas bėga, merginos, regis, jau 
visai apsipranta kariuomenėje, bet 
įdomiausia stebėti, kad žmogaus 
esmė nesikeičia, gal tik pamažu 
grynėja ir verčia filmo herojes ap-
sispręsti, kas joms iš tikrųjų svarbu. 
Stonytė neskubėdama rodo kiekvie-
nos savo herojės dramą, bet man 

„Švelnūs kariai“ tik dar kartą pa-
tvirtino, kad ypač sovietų pamėgti 

posakiai apie kariuomenę kaip 
gyvenimo mokyklą yra tik skam-
būs žodžiai. Tik propaganda. Nors 
trims filmo herojėms teks patirti 
daug sunkių išbandymų, regis, vie-
nintelė Gintarė pagaliau supras, ko 
nori iš tikrųjų. Tiksliau, pasirinks 
tai, kas žada užtikrintą ateitį.

„Švelnūs kariai“ – pilnametražis 
Stonytės debiutas. Filmo kūrimas 
truko ilgai, jis išaugo iš kursinio stu-
dentiško darbo. Premjerą dar ati-
dėjo pandemija, bet pagaliau filmas 
pasirodo ekranuose ir akivaizdu, 
kad į lietuvių kiną atėjo jauna re-
žisierė, žinanti, ką nori pasakyti, ir 
mokanti tai parodyti vaizdais.

Gediminas Kukta

„Prancūzijos kronikos iš Liber-
čio, Kanzaso vakaro saulės“ („The 
French Dispatch of the Liberty, 
Kansas Evening Sun“), rež. Wes 
Anderson

Wesas Andersonas yra vienas tų re-
žisierių, kurių kiekvieno naujo filmo 
laukia, o paskui juo žavisi, atrodytų, 
visi. Tiek snobai kritikai, tiek festiva-
liai (pastarieji patys žinome, dėl ko-
kios priežasties – dėl tunto žvaigždžių 
ant raudonojo kilimo), tiek hipsteriai 
kūrybininkai iš reklamos agentūrų, 
kuriems amerikiečio kinas yra tiesiog 
neišsemiamas įkvėpimo šaltinis, ir 
tai negali nekelti atlaidžios šypsenos, 
tiek tie, kurie apskritai yra liguistai 
pamišę dėl estetikos, harmonijos ir 
proporcijų. Vadinasi, visi, turintys 
instagramą. 

Taigi laukė, o dabar žavisi ir nau-
juoju kūriniu, kurio pavadinimas – 
nors sprandą nusisuk. Kaip, beje, 
ir pats filmas. Grūste prigrūstas 
daiktų, dekoracijų, situacijų ir gar-
sių aktorių. Jame visko tiek daug, 
viskas taip greitai keičiasi ir taip 
dažnai norisi tiesiog paspausti 
pauzės mygtuką, kad galėtum nors 

Medžiojant gerą kiną
Trumpos kino recenzijos

trumpai pasigrožėti (taip, pasigrožėti, 
nes Andersono kinas – pirmiausia 
akims) preciziškais tableau vivant, 
jog po pirmojo pusvalandžio į viską 
imi žiūrėti atbukusiu žvilgsniu. At-
bukusiu dar ir dėl to, kad šio kūrėjo 
pasaulyje nieko bloga iš esmės negali 
atsitikti, o jeigu ir atsitinka, tai viskas 
primena Tomą ir Džerį.

Žinoma, galima kalbėti apie 
tai, kad naujasis kūrinys yra re-
žisieriaus odė žurnalui „The New 
Yorker“, žurnalistikai bei, malonu, 
meno kritikams, kad filmas nuaus-
tas iš kino citatų ar, greičiau, užuo-
minų į prancūzų kiną – nuo poeti-
nio realizmo, Jacques’o Tati juostų 
iki Naujosios bangos, kad per-
smelktas tikėjimu kultūra ir todėl 
aktualus šiais proto tamsos laikais. 
Bet kodėl vis tiek žiūrėdamas taip 
nuobodžiavau? Ar tapau abejin-
gas grožiui ir tyram nuoširdumui? 
Ar šiuolaikinis kinas taip įpratino 
protą, kad šis tik ir laukia sukrėtimo 
bei kvietimo susimąstyti, kad nebe-
sugeba patikėti režisieriumi, kuris į 
tave kreipiasi gėrio pilnomis akimis: 
tu gal jau atsipalaiduok, kritike, ir 
pažiūrėk tiesiog pasaką. 

„Benedeta“ („Benedetta“), rež. 
Paul Verhoeven

Iš pradžių Verhoevenas lyg ir pole-
mizuoja su Bažnyčia, imasi kritikuoti 
jos požiūrį į žmogaus kūną kaip nuo-
dėmės teritoriją, demaskuoja jos 
veidmainystę ir net, atrodytų, paruo-
šia dirvą rimtesniems apmąstymams 
apie tikėjimą, tačiau su kiekviena mi-
nute istorija apie religines ir erotines 
vizijas patiriančią vienuolę Benedetą 
vis labiau praranda aštrią mintį ir atsi-
duoda reginiui, kuris, reikia pridurti, 
dar ir neskoningas. 

Aš, žinoma, suprantu, kad rody-
damas herojės vizijas, kuriose Jė-
zus iškyla kaip romantiškas jauni-
kis ant balto žirgo ir kuriose daug 
egzaltuotos banalybės, režisierius 
galbūt net nori atskleisti to meto, 
XVII amžiaus, žmonių mąstymo 
bei apskritai bibliniais siužetais 
maitinamos jaunos vaizduotės 
primityvumą, bet kai viskas, ne tik 
vizijų dalis, paskęsta butaforijoje, 
imi galvoti, kad šįkart Verhoeveną 
tiesiog aplankė režisūrinė nesėkmė.

O faktą, jog pasaulyje yra šalis, 
kuri šį filmą uždraudė, ir ta šalis – 
Rusija, apskritai galima vertinti tik 
kaip gryną įrodymą, kad ko jau ko, 
bet skandalingumo ir provokacijos 
čia yra tiek, kiek ir filme „Netikra 
vienuolė“ (1992) su Whoopi Gold-
berg. Lygiai nulis.

„Vaiduoklių medžiotojai: iš ana-
pus“ („Ghostbusters: Afterlife“), 
rež. Jason Reitman

Gražus pats faktas: filmą sukūrė 
originaliųjų „Vaiduoklių medžio-
tojų“ („Ghostbusters“, 1984) reži-
sieriaus Ivano Reitmano sūnus. Ki-
taip tariant, nusekė tėvo pėdomis ir, 
kaip dažniausiai nutinka daugelyje 
tęsinių, įklimpo į nostalgiją. 

Viskas čia alsuoja meile ir susi-
žavėjimu pirmtaku: nuo gausybės 
vintažinių daiktų iki situacijų ir 
estetikos dalyje scenų. Todėl, ge-
rai pagalvojus, keista, kodėl reži-
sierius apskritai norėjo pratęsti šią 
franšizę, jei, kyla toks jausmas, ne-
turėjo ambicijų pridėti ką nors nuo 
savęs. Juolab kad ir finale visą dė-
mesį prikausto ar, kaip amerikie-
čiai pasakytų, pavagia šou, ne jau-
nieji aktoriai, vaidinantys vieno 
iš vaiduoklių medžiotojo Egono 

Spenglerio anūkus bei jų draugus, 
bet būtent „senoji gvardija“ – Billas 
Murray’us, Ray’us Stantzas ir Ernie 
Hudsonas. Juk pasakyti tėčiui, kad 
tau patinka jo filmai, galima ir ki-
tais būdais, pavyzdžiui, kartu žve-
jojant ar kertant Padėkos dienos 
vakarienę.

Tačiau nėra ko stebėtis: filmas 
tik dar kartą patvirtina, kad Ho-
livudas yra nuolat save reprodu-
kuojanti, kopijuojanti ir per tai pa-
pildomus milijonus besikraunanti 
(po šio filmo jaunieji žiūrovai tikrai 
įsijungs ir pirmąsias franšizės dalis, 
vadinasi, gerokai papildys studijos 
biudžetą) mašina, kuri šiandien gali 
iš anapus prikelti net mirusiuosius. 
Nesvarbu, ar tai būtų princesę Lėją 
suvaidinusi Carrie Fisher, ar, šiuo 
atveju, Egoną Spenglerį įkūnijęs 
Haroldas Ramisas, kuriam, beje, 
filmas ir dedikuotas. 

„Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kanzaso vakaro saulės“

Kadras iš filmo „Švelnūs kariai“
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Jei pasakysiu, kad per televiziją 
kartais gali pamatyti visišką rete-
nybę, suabejosite. Ir pats suabejo-
jau „LRT Plius“ (27 d. 21 val.) pro-
gramoje pamatęs Philipo Saville’o 
filmo „Edipas karalius“ pavadi-
nimą. Sukurtas 1967-aisiais ir su-
kritikuotas už teatrališkumą, filmas 
ilgam dingo iš ekranų, kol buvo įtei-
sintos rodymo per televiziją ir vaiz-
dajuostėse teisės, tad netruko įgyti 
retenybės statusą. Priešingai nei 
dauguma 7-ojo dešimtmečio reži-
sierių, kurie stengėsi „sušiuolaikinti“ 
klasiką, Saville’as Sofoklio tragediją 
filmavo Graikijoje, griuvėsiais vir-
tusiame antikos teatre, o vaidinti 
pakvietė garsias to meto žvaigždes, 
nors dažnas sinefilas vargu ar žino 
Christopherio Plummerio (Edipas) 
ar Lilli Palmer (Jokastė) pavardes. 
Užtat Orsonas Wellesas (Tirezijas) 
turėtų sužadinti smalsumą. 

Thomo Vinterbergo filmo „Dar 
po vieną“ („LRT Plius“, gruodžio 
2 d. 21.33) užmarštis ir retenybės 
statusas kol kas nelaukia. Geriau-
siu Europos filmu pernai pripažinta 
ir kitokių apdovanojimų prisirin-
kusi juosta, regis, yra vienas svar-
biausių pandemijos laikais pasiro-
džiusių kūrinių. Pasakojimas apie 
tai, kaip kasdienybės monotonijoje 
galima rasti laimę, ne tik aktualus, 
bet ir pamokantis. Jis prasideda, kai 
keturi draugai mokytojai nuspren-
džia patikrinti norvegų psichiatro 
Finno Skårderudo hipotezę, esą al-
koholio kiekis žmogaus organizme 
yra per menkas, tad jį reikia nuolat 

Balansuojant
Krėsle prie televizoriaus

papildyti. (Beje, mokslininkas savo 
teorijos atsižegnojo, bet filmas jam 
patiko.) 

„Dar po vieną“ veikėjai bando 
savo ir artimųjų akyse atrodyti 

„jauni ir žavūs“, tik Vinterbergas ko-
mizmu nepiktnaudžiauja. Jis siūlo 
prieštaravimų kupiną tragikome-
diją, ironiškai prisiliečia prie dra-
matiškų dalykų, rodo personažų ir 
pakilimo, ir gėdos akimirkas, bet ne 
vienas juose atpažins ir save. Juolab 
kad aktoriai puikūs – ko vertas vien 
Madsas Mikkelsenas. Vinterbergo 
filmai visada žavi balansavimu tarp 
euforijos ir melancholijos, o tai da-
bar jau taip pat retenybė.

Dokumentinis filmas „Tylus bal-
sas“ (currenttime.tv, 27 d. 22.20) 
sklidinas melancholijos. Jo herojus – 
jaunas mišriųjų kovų meistras če-
čėnas Chavažas, kurio laukė puiki 
sportinė karjera. Chavažas buvo 
priverstas bėgti iš šalies, kai vyres-
nis brolis sužinojo apie jo homo-
seksualumą. Filmas pasakoja apie 
pirmuosius Chavažo mėnesius 
Belgijoje, kur jis priverstas slaps-
tytis nuo tėvynainių, nes ir Euro-
poje gėjai čečėnai nėra saugūs. Dėl 
emocinių sukrėtimų Chavažas pra-
rado balsą. Vienintelis jo ryšys su 
tėvyne – garsiniai motinos praneši-
mai, į kuriuos jis negali atsakyti sau-
gumo sumetimais, nes tokius kaip 
jis lengviau rasti, jei jie bendrauja 
su artimaisiais.  

Filmo režisierius nenori viešin-
tis, todėl prisidengia Rekos Vale-
riko vardu. „Tylus balsas“ pernai 

taip pat sulaukė didžiulio atgarsio. 
Viename interviu režisierius sakė, 
jog prireikė dvejų metų, kad Chava-
žas juo patikėtų, pradėtų pasitikėti. 
Iš pradžių jie bendravo raštu, bet 
paskui Chavažas ėmė atgauti balsą, 
tik negalėjo jo kontroliuoti. Pasak 
režisieriaus, balso praradimas Cha-
važui yra kaip tapatybės praradi-
mas: „Jis prarado praktiškai viską: 
jam negalima sakyti, kad yra iš Če-
čėnijos, reikėjo sugalvoti legendą, 
pakeisti vardą. Štai čia kyla filoso-
finis klausimas: ką reiškia „aš“? Tai 
mano balsas ir mano praeitis, kas aš 
esu?“ Pasak Valeriko, filme jam buvo 
svarbu parodyti, kad tikroji tragedija 
prasideda pabėgus iš Čečėnijos, nes 
čečėnams labai svarbi šeima, o užsie-
nyje jie pasmerkti būti vieni.

Dokumentinis kinas dažnai fik-
suoja laiką, bet tik nuo kūrėjų pro-
fesionalumo, intencijų ir patirties 
priklauso, kas jame atsispindės. 
Sekmadienio vakarą LRT parodė 
perdėtai reklamuotą „Riaušių ana-
tomiją“. LRT tyrimų skyriaus žur-
nalistai pabaigos titruose pasiva-
dino scenaristais (kitiems titruose 
neliko vietos), nors būtent profe-
sionalaus scenaristo ir stinga šiai 
beformei vaizdų masei. Profesio-
nalas gal būtų suteikęs jai kinema-
tografinę formą, bet esmė vis dėlto 
glūdi ne čia. Iš „Riaušių anatomi-
jos“ laukiau ne mitingų organiza-
torių pavardžių įvardijimo ir jau 
ne kartą per žinias matytų vaizdų, 
o koncentruotos informacijos, kas 
yra tie žmonės, kuo jie užsiima tada, 

kai nerengia mitingų, kuo grindžia-
mos jų pažiūros, kas juos sieja su vi-
soje Europoje Kremliaus remiamais 
radikaliais dešiniųjų judėjimais, ko-
dėl šie primityvūs radikalai, nacio-
nalistai, homofobai ir antivakseriai 
kelia pavojų provincialiai Lietuvos 
demokratijai, pagaliau – kaip ir iš 
ko kuriasi šie judėjimai, koks jų fi-
nansinis pagrindas. 

Tačiau šie žmonės ir klausimai 
LRT tyrėjų akivaizdžiai nedo-
mina. „Riaušių anatomija“ pasi-
tenkina konstatavimu, kad riauši-
ninkų gretose – daug buvusių ir 
esamų Seimo narių padėjėjų, kad 
judėjimuose dalyvauja odiozinės 
pirmųjų nepriklausomybės metų 
figūros, pavyzdžiui, Audrius But-
kevičius ir kadaise Sąjūdžio pa-
gimdyta „Respublika“, bet visai 
nesistengiama plėtoti nei šių, nei 
panašių, sakyčiau, intriguojančių 
motyvų. Gal buvo galima bandyti 
paanalizuoti, kodėl atvirai fašistuo-
jantys nacionalistai savo idėjinius 

priešus vadina fašistais ir naudoja 
geltonas žvaigždes? Ar pasvarstyti 
apie šių judėjimų genezę ir perspek-
tyvas? Pristigo ir elementarios re-
akcijos – kad ir liudininkų, gatvės 
praeivių ar politikų. Tačiau pavyko 
vožtelėti Prezidentūrai – priskirti ją 
prie „Šeimų sąjūdžio“ rėmėjų. Kita 
vertus, regis, tai ir buvo vienintelis 
žurnalistų tikslas – parodyti, kad 
Prezidentūra klysta sakydama, jog 
buvo du atskiri renginiai – mitingas 
ir riaušės. Tik ar kas iš savarankiš-
kai mąstančiųjų tuo abejoja? Todėl 
sekmadienio vakarą parodytas mo-
notoniškas nei filmas, nei reporta-
žas, nei laida atrodo kaip dar vienas 
šnipštas, kuriuo pasižymi politinių 
sensacijų trokštantis LRT tyrimų 
skyrius. Spėlioti, kas iš viso to liks 
atmintyje, o kas tik specialiųjų tar-
nybų archyvuose, bijau, neverta.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Pasirodė Guillermo del Toro 
filmo „Košmarų alėja“ anonsas

„Searchlight Pictures“ paskelbė 
pirmą naujojo Guillermo del Toro 
filmo „Košmarų alėja“ („Nightmare 
Alley“) anonsą. Filmas sukurtas pa-
gal to paties pavadinimo Williamo 
Lindsay Greshamo romaną, kurį 
dar 1947 m. ekranizavo Edmun-
das Gouldingas. 

„Košmarų alėjoje“ pasakojama 
apie sukčių Stantoną, kurį vaidina 
Bradley Cooperis. Jis apsimeta te-
lepatu, galinčiu bendrauti su miru-
siaisiais. Jam padeda psichiatrė Lilė, 
kurią įkūnija Cate Blanchett. Filme 
taip pat vaidina Willemas Dafoe, 
Rooney Mara, Ronas Perlmanas, 
Toni Collette, Davidas Strathair-
nas, Timas Blake’as Nelsonas ir kt.

Kaip teigia Guillermo del Toro: 
„Mes sąmoningai leidžiame anks-
tesniam filmui egzistuoti savo er-
dvėje. Vienas iš dalykų, dėl kurių 
visi sutikome, buvo daugiau nežiū-
rėti to filmo. Mums patiko tai, kas 
jame egzistuoja, manome, kad jame 
yra nuostabių dalykų, bet tai, ko aš 
norėjau, be jokios kalambūro kal-
bos, buvo arčiau košmaro. Filmai 
panašūs tik tuo, kad juose kalbama 

apie amerikietiškąją svajonę, kuri 
visuomet gali tapti tikru košmaru.“

„Košmarų alėjos“ premjera JAV 
numatyta gruodžio 17 dieną. Lietu-
voje filmas pasirodys 2022 m. sausio 
pabaigoje. 

Anonsą galima pasižiūrėti čia: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Q81Yf46Oj3s.

Christophas Waltzas filmuosis 
seriale 

„Oskaro“ laureatas Christophas 
Waltzas vaidins „Amazon Prime 
Video“ seriale „Konsultantas“ („The 
Consultant“). Serialą kurs Tony 
Basgallopas, tokių serialų kaip „Tar-
nas“ („Servant“, nuo 2019), „Savas 
žmogus“ („Inside Men“, 2012) ir 

„Viešbutis Babilonas“ („Hotel Ba-
bylon“, 2006–2009) scenaristas. 

„Konsultantas“ siekia atskleisti 
grėsmingus viršininko ir darbuo-
tojo santykius ir klausia, kiek galime 
paaukoti, kad pasiektume karje-
ros aukštumas. Serialas įkvėp-
tas 2015 m. pasirodžiusio Bentley 
Little’o romano, satyros tuo pačiu 
pavadinimu, kurios centre – ponas 
Patofas, peteliškę ryšintis konsultan-
tas. Jis ateina į pagalbą vienai įmonei 
ir netrukus perima visą valdžią. Po-
nas Patofas savavališkai keičia biuro 
darbo tvarką. Visame pastate įrengia 

kameras, dėl kurių darbuotojai pati-
ria paranoją, skambina darbuotojams 
bet kuriuo paros metu, lankosi jų na-
muose ir grasina jų šeimoms. Kon-
sultantui nepaklūstantys žmonės at-
leidžiami iš darbo arba dar blogiau... 
Netrukus darbuotojai supranta, kad 
kovoja ne tik dėl savo darbo vietų: jie 
kovoja dėl savo gyvybės.

„Discovery“ kuria filmą apie 
Johnny Deppą ir Amber Heard 

„Discovery“ kuria dokumentinį 
filmą „Johnny vs Amber“. Dviejų 
dalių filme bus pasakojama apie 
aktoriaus Johnny Deppo ir jo bu-
vusios sutuoktinės Amber Heard 
santykius. „Discovery“ teigia, kad 
leis susipažinti su abiejų pusių ver-
sijomis. Filmo kūrėjai kalbėjosi su 
teisininkais ir buvusių sutuoktinių 
artimaisiais. Jie taip pat pasitelkė 
archyvinius vaizdo ir garso įrašus.

„Istorija apie tai, kas nutiko tarp 
Johnny ir Amber, toliau kelia daug 
diskusijų tarp gerbėjų ir plačiosios 
visuomenės. Siekėme sukurti do-
kumentinį filmą, kuriame istorija 
būtų nagrinėjama iš kiekvieno jų 
perspektyvos, kad žiūrovai galėtų 
neapsiriboti antraštėmis ir patys 
nuspręstų, kuo tikėti šioje sudėtin-
goje istorijoje“, – sakė kanalo vice-
prezidentė Charlotte Reid.

Helen Mirren įkūnys Izraelio 
premjerę Goldą Meir

Filme „Golda“ Helen Mirren teks 
vaidinti Izraelio premjerę Goldą 
Meir pačiu blogiausiu jos gyve-
nimo momentu, kai 1973 m. vyko 
Jom Kipuro karas. Filme daugiausia 
dėmesio bus skiriama Meir atsako-
mybei ir sprendimams, dėl kurių ji 
vadinama geležine Izraelio ledi.

Meir niekada politiškai neatsi-
gavo po Jom Kipuro karo, kuris Iz-
raeliui tapo nacionaline katastrofa. 
Praėjus aštuoniems mėnesiams nuo 
karo pabaigos, net ir laimėjusi pa-
kartotinius rinkimus, Meir buvo 
priversta atsistatydinti iš ministro 
pirmininko pareigų ir visiškai pa-
sitraukti iš politikos.

„Golda Meir buvo grėsminga, ne-
palaužiama ir galinga lyderė, – sakė 
Mirren. – Didelis išbandymas su-
vaidinti ją sunkiausiu jos nepa-
prasto gyvenimo momentu. Ti-
kiuosi, įkūnysiu ją tinkamai.“

Filmą režisuoja izraelietis Guy 
Nattivas. 2018 m. jo filmas „Oda“ 
(„Skin“) pelnė „Oskarą“ už ge-
riausią vaidybinį trumpametražį 
filmą. „Jau seniai žaviuosi Helen 
Mirren, – sakė Nattivas. – Ji neįti-
kėtinai talentingai, giliai, pasitelkusi 
išmonę ir emocijas ištirpo Goldos 
Meir personaže, atskleisdama šios 
neįtikėtinos moters sudėtingumą.“

Parengė Ilona Vitkauskaitė

Kino naujienos trumpai

Kadras iš filmo „Košmarų alėja“

„Dar po vieną“
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P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Projekto „Kažkoks keistas menas“ dalyvių 
paroda „O kur žmonės?“
Tarptautinė paroda „Jonas Mekas ir Niu-
jorko avangardas“

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“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Veidai ir dvasios“, skirta Antano 
Mončio 100-osioms gimimo metinėms

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“ 

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
iki 28 d. – Rimanto Dichavičiaus 
fotografijų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko 
ženklais“

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“ 
nuo 27 d. – paroda „Štai žvaigždė! Gimimo 
scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ 

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

„Jaunojo tapytojo prizo“ konkurso dalyvių 
paroda

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
Paroda „Vladislovas Daujotas (1921–2009): 
tekstilininko dosjė“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki XII. 3 d. – Eglės Surotkevičiūtės-Dean 
(1964–2019) kūrybos paroda „Eglės Dean 
Tekstilės studija“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Kunigundos Dineikaitės darbų paroda 

„Peizažo metamorfozės“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Justynos Gorniak personalinė paroda „Dvi 
nebaigtos istorijos apie viltį ir tikėjimą“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Mildos Kiaušaitės (fotografijos) ir Dovilės 
Zelčiūtės (tekstas) paroda „Palengva (ati)
tirpsta“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki XII. 4 d. – Elenos Antanavičiūtės kūry-
bos paroda „Kūne“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki XII. 3 d. – Ludo Segerso paroda „Past 
Present Béguinages“ 
iki 30 d. – menininkų grupės „Iš reikalo“ 
paroda „Kontrabandos sandėliai“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 26 d. – paroda „Vladislovas Starevičius – 
animacijos pasaulio pionierius“ (Torūnės 
šiuolaikinio meno centras)

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki XII. 4 d. – Ievos Naginskaitės (1921–
2012) kūrybos retrospektyva „Ką padarė 
žirklės“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Lino Blažiūno darbų paroda „Šviesupė“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – Birutės Zokaitytės darbų paroda 

„Aštrūs objektai“
Tado Adomavičiaus kompiuterinės grafi-
kos paroda
nuo XII. 1 d. – Ivos Mrázkovos paroda 

„Erdvės poezija“
nuo XII. 1 d. – Aistės Kisarauskaitės paroda 

„Tobula vieta gyventi“

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

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2
Angelikos Sher (Izraelis) darbų paroda 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
Reginos Ievos Bertašiūtės pastelių paroda

„Mano jūra, mano miškas, mano gėlės“

nuo XII. 4 d. – fotografijų paroda „Uždaros 
teritorijos: tėkmėje“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno  
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Marijos Marcelionytės-Paliukės darbų 
paroda „Išrašas: auga menininkų 
šeimoje“

Galerija „Tech Arts“
Vaidilutės g. 79
iki 29 d. – paroda „Sunkus centras“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
iki 30 d. – Ariadnos Čiurlionytės akvarelių 
paroda

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

„Harmonija“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Paroda „Praeitis – ateičiai“ 
iki XII. 4 d. – Ievos Naginskaitės (1921–2012) 
kūrybos retrospektyva „Ką padarė žirklės“
iki XII. 4 d. – paroda „Tarp dviejų aušrų: 
Juozo Urbšio gyvenimas ir liudijimai“
iki 30 d. – vaikų piešinių paroda „Kelionė 
laiku – atgimusi Vilniaus istorija“
iki 30 d. – paroda „Gero kelio! Piligrimystė 
Šv. Jokūbo keliu“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
iki XII. 1 d. – Johno Kewley (Australija) darbų 
paroda „Penkeri fotografo metai Vilniuje“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 28 d. – grupinė paroda „Vorsprung 
durch Technik / Pažanga per technologiją“

Galerija „Tsekh“ 
Vytenio g. 6
Evgenijaus Mermano (Izraelis) darbų 
paroda 

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12
Alinos Melikovos paroda „Green night, 
sleep tight“

„Dūmų fabrikas“
Dūmų g. 5
iki 30 d. – Sauliaus Dastiko darbų paroda 

„Laiko ir erdvės sakmės“

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

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Bendruomenių platformos „Mažosios 

istorijos“ paroda „Banga“: žmonių balsų 

kanalas“ 

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

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Virginijos Babušytės-Venckūnienės perso-

nalinė paroda „Užrašai“

Dominyko Sidorovo personalinė paroda 

„Pabaisa“ 
Chelsea Coon personalinė paroda 

„star-spangled“ 

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
Marco Chagallo darbų paroda „Anticipa-
tion of miracle“

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Arturo Valiaugos ir Lino Liandzbergio darbų 
paroda „Viešų vaizdų privatūs gyvenimai“
Klaipėdos fotografijos rezidencijos kūrėjų 
paroda „Zefyras“
Juozapo Kalniaus fotografijų paroda 

„Tirpstanti Klaipėda“
Ukrainos menininkės AntiGonna paroda 

„Velniai“
Tomo Tereko fotografijų paroda „ISOliacija“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki XII. 4 d. – Antano Šerono tapybos 
paroda „Patirtys 3 ir 5“

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Paroda „Laikrodžiai – karališkieji dailės 
simboliai“

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Isroildžono Baroti skulptūros ir Tomo 
Kiaukos tapybos paroda „Ke[de]lionė“

Galerija „Si:said“ 
Daržų g. 18
Grupinė paroda „Ultramarinas“ (Raimon-
das Daukša, Juozapas Kalnius, Rolandas 
Marčius, Gintautas Trimakas)

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Osvaldo Zvejsalnieko (Latvija) tapybos paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 26 d. – MO muziejaus paroda „Rūšių 
atsiradimas. 90-ųjų DNR“ 

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Aleksandro Ostašenkovo darbų paroda „Ke-
lias į atmintį“ ir „Kitas krantas“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – paroda „9 dešimt 
keramikai“
Egidijaus Radvensko paroda „ Art(e)faktai. 
Retrospektyva“ 
Artūro Stančiko paroda „Fragmentai“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Audriaus Balčėčio fotografijų paroda 

„Vandens kelias“

Palanga
Antano Mončio namai-muziejus

S. Daukanto g. 16

iki XII. 1 d. – paroda „Hommage à Serge 

Lifar“, skirta skulptoriaus Antano Mončio 

gimimo šimtmečiui 

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Gintauto Vaičio tapybos paroda „Spalvos 
ir struktūros“

Trakų viešoji biblioteka

Vytauto g. 69

iki 30 d. – Juozapo Kapeliano akvarelės ir gra-

fikos darbų paroda „Tarp dangaus ir žemės“ 

Utena
Laisvės kovų muziejus 
Stoties g. 39
Česlovo Lukensko kūrinių paroda „Deguliai 
(Cremates). III. 2017–2021“

Visaginas
Kultūros centras „Draugystė“
Parko g. 7
iki 30 d. – Arturo Valiaugos ir visaginiečių 
fotografijų paroda „Visagino herojų portre-
tas: O, nesustok, akimirksni žavingas“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
26 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Chore-
ogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir dir. 
V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas
28 d. 19 val. – koncertas „Menų pašaukti“. 
Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos simfoninis orkestras (meno 
vad. ir dir. M. Staškus), dir. J.M. Jauniškis. 
Solistai R. Juknevičiūtė, A. Būrė, E. Šarins-
kas, S. Buikaitė, Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos 6-12 klasių choras 
(meno vad. R. Gražinis). Programoje šokio 
spektaklis pagal M.K. Čiurlionio simfoninę 
poemą „Jūra“. Dirigentai G. Rinkevičius ir 
M. Staškus, rež. ir choreogr. A. Cholina. Šoka 
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų moky-
klos 6–12 klasių baleto skyriaus moksleiviai. 
Solistai N. Straukaitė, J. Laucius. Renginį 
veda muzikologas V. Gerulaitis
XII. 3, 4 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi 

„TRAVIATA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. J. Geniušas, rež. F. Ceresa, scenogr. 
T. Santi, šviesų dail. L. Kleinas, kost. dail. 
G. Palella, choreogr. M. Agatiello, choro 
meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai 
J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, M. Spa-
daccini, M. Vitulskis, V. Juozapaitis, A. Ma-
likėnas, K. Smoriginas, R. Šilinskaitė, 
I.B. Juozapaitytė, M. Pleškytė, M. Jankaus-
kas, R. Karpis, L. Norvaišas ir kt.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
26, 27 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREM-
JERA! A. Strindbergo „DIDYSIS KELIAS“. 
Rež. J. Vaitkus, dail. J. Arčikauskas, komp. 
O. Šymko, vaizdo projekcijų aut. A. Mikutė-
nas, choreogr. V. Grabštaitė. Vaidina 
V. Rumšas, R. Valiukaitė, R. Bučius, S. Ba-
landis, Š. Puidokas, A. Dainavičius ir kt.
XII. 2–4 d. 18 val., 5 d. 16 val. Naujojoje sa-
lėje – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MIE-
GANTYS“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. 
G. Makarevičius, kost. dail. D. Bendikas, 
komp. G. Sodeika, vaizdo projekcijų aut. 
A. Dzērve, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina 
A. Zabotkaitė, A. Pikturnaitė, K. Petruškevi-
čiūtė, N. Savičenko, A. Dainavičius, 
K. Cicėnas, T. Vaškevičiūtė, V. Anužis, 
A. Sakalauskas, R. Saladžius, V. Mockevi-
čiūtė, E. Gudavičiūtė, M. Polikevičiūtė, 
R. Valiukaitė

Valstybinis jaunimo teatras
26 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška
27, 28 d. 17.30 – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ 
(pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas 
XII. 2 d. 18.30 – „AUSTERLICAS“ (pagal 
W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa
3 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. 
Rež. I. Kaniušaitė

Vilniaus mažasis teatras
XII. 5 d. 12 val. – teatralizuota ekskursija 
vaikams

Oskaro Koršunovo teatras
28 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
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I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. 
Rež. A. Rybakovas, scenogr. B. Liagaitė, 
kost. dail. A. Ažubalytė. Vaidina A. Dainavi-
čius, D. Gumauskas, T. Vaškevičiūtė, 
A. Gintautaitė, D. Meškauskas, R. Saladžius, 
S. Špakovska, A. Sakalauskas, P. Tamolė, 
J. Budraitis
30 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rū-
muose – PREMJERA! W. Shakespeare’o 

„OTELAS“. Rež. O. Koršunovas
XII. 1 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
A. Jasenkos „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS 
VULF“. Scenogr. G. Brazytė, muzika V. Bar-
tulio, A. Jasenkos, idėjos autorė N. Bulo-
taitė, dramaturgija A. Baranauskaitės, vide-
oprojekcija Dž. Katino. Vaidina N. Bulotaitė
3, 4 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmo-
naitė, scenogr. B. Šulniūtė, komp. S. Šipavi-
čius, choreogr. M. Stabačinskas, šviesų dail. 
V. Vilutis. Vaidina L. Taluntytė, K. Šapa-
rauskaitė, O. Dlugovskij, B. Burokienė, 
J. Platakytė, J. Čepulis, M. Stabačinskas 

Lietuvos rusų dramos teatras
26 d. 18.30 – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kū-
rinius). Rež. V. Gurfinkelis
28 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, 
ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Maja-
kovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus
XII. 3, 4 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ 
PAS IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
28 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
Palėpės salė
27, 28 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ 
(pagal D. Kandrotienės knygą). 
Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
26 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – J. Hedmano, 
R. Vitkauskaitės ir Å. Nordgren „CONFES-
SIONS“ („Spatial Opera Company“)
27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pa-
gal to paties pavadinimo M. Ende romaną)
27 d. 14 val. – „Menų spaustuvė atsiveria. 
Pažintiniai pasivaikščiojimai“
27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – G. Aleksos 

„MOOD“. Idėjos aut. ir atlikėjas 
Dž. Kunsmanas
27, 28 d. 19 val. – PREMJERA! „ME TWO / 
SAVOJ KRŪVOJ“. Idėjos aut., choreogr. 
A. Gudaitė, rež. J. Tertelis, komp. A. Ma-
tulevičiūtė, scenogr. R. Valčik, E. Šeputis, 
bendraautoriai, šokėjai G. Snitkutė, 
A. Kazanavičius, R. Bugys, U. Laurinavi-
čiūtė, G. Vosyliūtė, E. Milaknytė, B. Šaltenytė, 
E. Giedraitytė, B. Mickutė, A. Šriubšaitė, 
S. Bučiūnaitė, S. Kavoliūnaitė („Low Air“, 
Vilniaus miesto šokio teatras)
28 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“. 
Rež. S. Degutytė, scenogr., kost. dail. I. Ba-
bilaitė, komp. S. Dikčiūtė. Vaidina P. Simu-
tytė, B. Ivanauskas
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SU(si)TIKI-
MAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitės, choreogr. 
A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras 

„Low air“)
30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
XII. 1 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – 
BALTA“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)
2 d. 18.30 – „THE FINAL FINAL FINAL“. 
Rež. G. Aleksa
3 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). 
Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
3 d. 19 val. Juodojoje salėje – L. Tolstojaus 

„KREICERIO SONATA“. Insc. aut., rež. 
V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ 
(pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). 
Rež. G. Varnas
27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 
27 d. 18 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicziaus-
Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno 

„NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus
30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
XII. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dür-
renmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. 
Rež. A. Giniotis
1 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. 
Rež. A. Vilutytė
2 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
2, 4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
26, 27 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
28 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. J. Janulevičius
28 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius
XII. 1 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius
2, 3 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR 
HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. 
V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. E. Pehkas

Kauno kamerinis teatras
26 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. A. Lebeliūnas
28 d. 15 val. – PREMJERA! I. Kunevičiūtės 

„2-OSIOS LAIPTINĖS RESPUBLIKA“. Rež. 
S. Pikturnaitė, komp. A. Murauskas. Vai-
dina E. Valadkevičiūtė, I. Vėlyvytė, S. Duoplys
XII. 1 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
3 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa

Kauno lėlių teatras
27 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir 
rež. A. Žiurauskas
27 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal 
B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė 
28 d. 11 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir 
choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiauly-
tytė, komp. R. Dikčienė 
28 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Pet-
kevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
26, 27 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
XI. 1 d. 18.30 – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis (Kauno kamerinis teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras
28 d. 12 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-
tės „PASAKA BE PAVADINIMO“
XII. 3 d. 18.30 Žvejų rūmuose – V. Ganelino, 
S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“. Dir. M. Staš-
kus, V. Lukočius, D. Pavilionis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
26 d. 18.30, 27 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. 
Rež. O. Koršunovas
28 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO 
PASAKOJIMAI“. Rež. A. Gluskinas

28 d. 18 val. – „RIZIKINGA MEILĖ“. 
Rež. R. Vitkaitis („Kitoks teatras“) 
XII. 3 d. 18.30 – PREMJERA! „PLANETA 
EGO“ (pagal F. Kafką). Rež. ir insc. aut. 
N. Darnstädtas, komp. L. Darnstädt, sce-
nogr. ir kost. dail. D. Zorrozua. Vaidina 
M. Šaltytė, G. Ramoškaitė-Jokubauskė, 
V. Paleckaitė, P. Ganusauskas, M. Vaitke-
vičius, A. Matutis, M. Geštautaitė-Čižaus-
kienė, R. Dudnikas, I. Jarkova-Bučienė, 
A. Žvinys ir kt.

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
27 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KON-
FERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio 
laboratorija)
28 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal 
E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istori-
jos mergaitėms maištininkėms“). 
Rež. Ž. Mičiulytė
XII. 3, 4 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG 
PHARMA“. Rež. A. Bumšteinas, kost. dail. 
G. Griciūtė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina 
I. Brikė, I. Labanauskaitė, K. Galkutė, 
V. Šiaučiūnaitė, J. Skukauskaitė, G. Žiogas, 
M. Cemnickas, G. Arlauskas, E. Pavilionis, 
D. Kalkauskas

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – VII Vilniaus fortepijono festi-
valis „Paryžietiški vakarai Vilniuje“. „For-
tepijono perlai su Jeanu-François Heisseriu 

ir Mūza Rubackyte“. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai J.-F. Heisseris (fortepi-
jonas, Prancūzija), M. Rubackytė (fortepi-
jonas; Lietuva, Prancūzija, Šveicarija). Dir. 
V. Kaliūnas. Dalyvauja J. Šležaitė-Paukštė 
(skaitovė). Programoje W.A. Mozarto, 
J. Haydno, C. Saint-Saënso kūriniai
28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Pasakų 
Kalėdos“. Čiurlionio kvartetas, S. Zajan-
čauskaitė (fortepijonas), E. Rožukaitė 
(fortepijonas). Pasakotoja M. Varnauskaitė. 
Programoje P. Čaikovskio, S. Prokofjevo, 
M. Ravelio, F. Mendelssohno kūriniai
28 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. „Žiema Mal-
jorkoje“. E. Andrejevaitė (fortepijonas), 
B. Mar (skaitovė). Programoje F. Chopino 
preliudai, G. Sand atsiminimų knygos 

„Žiema Maljorkoje“ tekstų fragmentai
30 d. 13 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešo-
joje bibliotekoje – A. ir M. Miškinių viešosios 
bibliotekos 90-mečiui. Čiurlionio kvartetas. 
Programoje J. Haydno, M.K. Čiurlionio, 
F. Latėno, A. Dvořáko, G. Sollima, Á. Piazzol-
los, P. Heidricho kūriniai
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – VII Vilniaus fortepijono festi-
valis „Paryžietiški vakarai Vilniuje“. For-
tepijono rečitalis „Svečias iš Italijos Pietro 
De Maria skambina Clementi, Beethoveną, 
Chopiną“. P. de Maria (fortepijonas, Italija). 
Programoje M. Clementi, L. van Beetho-
veno, F. Chopino kūriniai
XII. 2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – VII Vilniaus fortepijono 

festivalis „Paryžietiški vakarai Vilniuje“. 
Fortepijono rečitalis „Scenoje – konkurso 
Klivlande nugalėtojas“. M. García García 
(fortepijonas, Ispanija). Programoje 
W.A. Mozarto, F. Liszto, J.S. Bacho, 
F. Mompou, C. Saint-Saënso, F. Chopino 
kūriniai

Vilnius 
Šv. Kotrynos bažnyčia 
30 d. 19 val. – O. Kolobovaitės, Z. Levickio, 
A. Globio koncertas „Baltas paukštis“
XII. 1 d. 19 val. – K. Smorigino autorinių 
dainų koncertas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
XII. 1 d. 15 val. S. Vainiūno namuose – iš 
ciklo „Prisimenant holokausto 80-metį“. 
Bus pristatytas Ilos, Michailo ir Anatolijaus 
Šenderovų, J. Skliutausko kūrybinis palikimas, 
taip pat dailininkės A. Skliutauskaitės darbas. 
Dalyvauja vokalistai A. Liutkutė, J. Silevičiūtė, 
J. Bezumenko-Popova, L. Drąsutis, V. Gudaus-
kas, R. Volungevičius, pianistė T. Burlakova, 
muzikologas V. Juodpusis. Bus demonstruo-
jami žurnalisto S. Sondeckio filmo „...mūsiš-
kiai žydų muzikai“ fragmentai

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
30 d. 18 val. – viešų paskaitų ciklas „Aktua-
lioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno ty-
rimų atodangos“. L. Jablonskienės paskaita 

„Lietuvos naujoji dailė – ar tai avangardas?“
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Lapkričio 26–gruodžio 2
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
26 d. – Enkanto (animac. f., D. Britanija, 
Kolumbija) – 12.10, 14.40, 15.50, 16.50, 
18.50; 27, 28 d. – 11, 12.10, 14.40, 15.50, 16.50, 
18.50; 29–XII. 2 d. – 15.10, 17.30, 18.50
26 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
14.40, 17.10, 18.25, 20.40; 27, 28 d. – 11.20, 
14.40, 17.10, 18.25, 20.40; 29–XII. 2 d. – 15.20, 
18, 20.10
26 d. – Eilė 19 (Rusija) – 16.20, 18.30, 21.40; 
27, 28 d. – 11.55, 16.20, 19.30, 21.40; 29–XII. 
2 d. – 16, 17.50, 21.40
26–28 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 13.50, 18.05; 29–XII. 2 d. – 18.40
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55 
XII. 2– 9 d. – Sporto festivalis
30 d. – „Pasiklydę ekrane kino klasika“. 
Akira (animac. f., Japonija) – 19 val.
XII. 2 d. – Absoliutus blogis: nauja formulė 
(JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Forum Cinemas Akropolis 
26–XII. 1 d. – Enkanto (animac. f., D. Britanija, 
Kolumbija) – 10.10, 11.40, 12.30, 15, 17.20, 18.30; 
XII. 2 d. – 10.10, 11.40, 12.30, 15, 16, 18.30
26–XII. 2 d. – Gucci mados namai (JAV, Ka-
nada) – 11.10, 14.10, 17.35, 18.10, 21 val.
Eilė 19 (Rusija) – 14.40, 16.20, 19.50, 21.45
Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Stonytė) – 15.50
30 d. – „Pasiklydę ekrane kino klasika“. 
Akira (animac. f., Japonija) – 18.30
XII. 2 d. – Absoliutus blogis: nauja formulė 
(JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
26 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 
16.52; 29 d. – 15.30 (senjorams)
26 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 20.40; 27 d. – 16.20; 29 d. – 17.45; 
XII. 1 d. – 17 val.
27 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 21 val.
27 d. – Miestas prie upės (Čekija, Latvija, 
Lietuva) – 14 val.
28 d. – Auksinis flakonas (dok. f., rež. J. Ma-
tulevičius, P. Aničas) – 16 val.
28 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 14.10; 
30 d. – 18 val.
28 d. – Teisingumo riteriai (Švedija, Danija, 
Suomija) – 21 val.
28 d. – Kino klasikos vakarai. Kuklus buržu-
azijos žavesys (Prancūzija) – 18.45
29 d. – filmų peržiūrų ir paskaitų ciklas: „Ki-
nas po paskaitų“. Avių skerdikas (JAV) – 19.30
Filmų programa „24 užrašai per sekundę. Jo-
nas Mekas ir jo aplinka“
26 d. – programa „Niujorko avangardas 
Jono Meko filmuose“. Daboklė ir Gatvės 
dainos (rež. J. Mekas, JAV) – 19 val. 
27 d. – programa „Meko tinklai“. Andergraundo 
Niujorkas (rež. G. Bachmann, JAV) – 19.15
28 d. – trumpųjų filmų programa: „Kino 
flâneur. Dainos apie pasaulio miestus“ 
(rež. J. Mekas) – 17 val.
30 d. – Prarasta prarasta prarasta 
(rež. J. Mekas, JAV) – 20 val.
XII. 1 d. – Laiškas iš Grynpointo (rež. J. Me-
kas, JAV) – 18.40

2 d. – Galaktika (rež. G. Markopoulos, 
JAV) – 18.40
27 d. – filmas-koncertas „lone reappea-
ring“ – 18 val.
27 d. – Enkanto (animac. f., D. Britanija, Ko-
lumbija) – 12 val.
XII. 1 d. – Drive My Car (Japonija) – 20.20
2 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 16.55
Karlsono kinas / Atostogos kine
28 d. – Mano mama gorila (animac. f., Šve-
dija, Danija, Norvegija) – 12.30

Pasaka
26 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 17.45; 
27 d. – 16.30; 28 d. – 14.45; 30 d. – 21.15; 
XII. 1 d. – 21 val.; 2 d. – 18.30 
26 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 18.15; 
27 d. – 18.45; 28 d. 14.30; 29 d. – 18 val.; 
XII. 2 d. – 21.15
26 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
19.45, 20.30; 27 d. – 14.45, 15.15, 18, 20.15; 
28 d. – 16.45, 19.30, 20 val.; 30, XII. 2 d. – 
18 val.; XII. 1 d. – 20 val.
26 d. – Kaimynai (Ispanija) – 20.45; 27 d. – 
14.30; 28 d. – 15 val.
27 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 21 val.; 29 d. – 18.30; 30 d. – 18.15; 
XII. 1 d. – 18 val.
27 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 21.15; 
28 d. – 17 val.; 29 d. – 20.45; 30 d. – 20.15
28 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 17.15 
28 d. – Dar po vieną (Danija) – 19.45; 
XII. 1 d. 20.45; 2 d. – 20.30
29 d. – Teisingumo riteriai (Danija, Švedija, 
Suomija) – 18.15; 30 d. – 20.30; XII. 2 d. – 20.45
29 d. – Benedeta (Prancūzija, Belgija, Ny-
derlandai) – 20.30
29 d. – Mirtis palauks (JAV, D. Britanija) – 20 val.
30 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., 
JAV, Prancūzija) – 18.30; XII. 2 d. 18.15
XII. 1 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 18.15

Paupio salė
26 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 18.15; 27 d. – 16 val.; 28 d. – 15.15
26 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 20.45; 
27 d. – 18.15; 29 d. – 18 val.
26 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
20.15; 27 d. – 17.45, 21 val.; 28 d. – 14.15, 17.30; 
29 d. – 20 val.; 30 d. – 20.15; XII. 2 d. – 20.30
26 d. – Dar po vieną (Danija) – 17.45; 27 d. – 
13.30; 30 d. – 20.45
27 d. – Teisingumo riteriai (Danija, Švedija, 
Suomija) – 20.30; 28 d. – 20 val.
27 d. – Enkanto (animac. f., D. Britanija, Ko-
lumbija) – 13 val.; 28 d. – 12 val. 
28 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., 
JAV, Prancūzija) – 13 val.

28 d. – Benedeta (Prancūzija, Belgija, Ny-
derlandai) – 17 val.; XII. 2 d. – 18.30
29 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 18.30
29 d. – Kaimynai (Ispanija) – 21 val.; 30 d. – 
18.30; XII. 2 d. – 21.15
30 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18 val.; XII. 1 d. 18.30
XII. 1 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ rekla-
mos – 20 val.
XII. 1 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, 
Kanzaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 
20.55; 2 d. – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
26–XII. 2 d. – Enkanto (animac. f., D. Brita-
nija, Kolumbija) – 10.20, 11.40, 12.50, 15.20, 
17.50, 20.10; Gucci mados namai (JAV, Ka-
nada) – 11, 14.10, 17.35, 18.10, 21 val.
Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Stonytė) – 14.30
XII. 4 d. – M. Okoino „Euridikė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
26 d. – Japonijos kino festivalis – 18, 20.40
30 d. – „Pasiklydę ekrane kino klasika“. 
Akira (animac. f., Japonija) – 18.30
XII. 2 d. – Absoliutus blogis: nauja formulė 
(JAV) – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
26–29, XII. 1, 2 d. – Enkanto (animac. f., 
D. Britanija, Kolumbija) – 10.10, 12.30, 15, 
17.30, 18.30; 30 d. – 10.10, 12.30, 15, 17.30
26–XII. 2 d. – Gucci mados namai (JAV, Ka-
nada) – 13, 17.45, 20 val.
Eilė 19 (Rusija) – 18.40, 21.10; Švelnūs ka-
riai (dok. f., rež. M. Stonytė) – 16.25
30 d. – „Pasiklydę ekrane kino klasika“. 
Akira (animac. f., Japonija) – 18.30
XII. 2 d. – Absoliutus blogis: nauja formulė 
(JAV) – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
26–XII. 2 d. – Enkanto (animac. f., D. Brita-
nija, Kolumbija) – 10.10, 12.30, 15, 17.30, 21.10
Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 13.50, 
18, 20 val.; Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 16.10
30 d. – „Pasiklydę ekrane kino klasika“. 
Akira (animac. f., Japonija) – 18.30
XII. 2 d. – Absoliutus blogis: nauja formulė 
(JAV) – 18 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Gucci mados namai“

Benedeta  ****
XVII amžius. Toskanos moterų vienuolyne gyvena Benedeta Karlini (Vir-

ginie Efira). Nuo paauglystės moteris patiria itin tikroviškas ir neretai sukre-
čiančias religines bei erotines vizijas. Vienuolė taip pat teigia galinti daryti 
stebuklus. Charizmatiška moteris greitai išsikovoja privilegijuotą vietą vie-
nuolyno hierarchijoje. Tačiau netikėtai atsiradęs ir viską užgožęs potraukis 
jaunai vienuolei Bartolomėjai (Daphne Patakia) sutrikdo Benedetos vidinę 
ramybę. Jei abatė (Charlotte Rampling) arba nuncijus (Lambert Wilson) su-
žinotų apie šį moterų ryšį, kiltų skandalas, galintis sukrėsti Bažnyčią. Jaus-
mams tarp dviejų moterų kaistant, gandai apie netinkamą Benedetos elgesį 
neišvengiamai pasiekia aukščiausius Italijos bažnyčios sluoksnius. Prasideda 
intrigų, spąstų ir išdavysčių kupinas žaidimas, galintis pasibaigti tik dviem 
būdais: arba Benedetos pergale, arba visišku jos sunaikinimu. Paulo Verhoe-
veno filmo pagrindas – Judith C. Brown knyga „Vienuolės lesbietės gyvenimas 
Italijoje Renesanso laikais“. (Prancūzija, Belgija, Nyderlandai, 2021)
Gucci mados namai  ****

Ši istorija sukėlė šurmulį ne tik mados pasaulyje. 1995 m. „Gucci“ pavel-
dėtojo Maurizio Gucci (Adam Driver) nužudymas pateko į visų laikraščių 
antraštes. Netrukus žmogžudyste apkaltinama buvusi Maurizio žmona 
Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Nors ji iš visų jėgų ginasi ir tvirtina esanti 
nekalta, į viešumą iškyla vis daugiau naujų detalių – slaptas vyro romanas, 
keršto troškimas ir finansinė priklausomybė. Prasideda teismo procesas, 
kurio metu paaiškėja: tai Patrizia pasamdė profesionalų žudiką. Filmas su-
kurtas pagal Saros Gay Forden romaną „Gucci mados namai. Sensacinga 
žmogžudystės, pamišimo, žavesio ir godumo istorija“. Ridley Scotto filme 
taip pat vaidina Jaredas Leto, Salma Hayek, Alas Pacino, Jeremy Ironsas, 
Jackas Hustonas ir kt. (JAV, Kanada, 2021)
Mirtis palauks  ****

Džeimsas Bondas išėjo į pensiją ir mėgaujasi ramiu gyvenimu Jamaikoje. 
Viskas pasikeičia, kai pasirodo senas Bondo draugas Feliksas Leiteris iš 
CŽV. Jam reikia pagalbos, tačiau pagrobto mokslininko gelbėjimo misija 
bus daug pavojingesnė, nei iš pradžių atrodė. Ji nuves agentą 007 pas pa-
slaptingą nusikaltėlį, kuris turi naują, nepaprastai pavojingą technologinį 
ginklą. Ilgai lauktame Cary Joji Fukunagos filme Bondą paskutinįkart 
suvaidino Danielis Craigas, jo partneriai – Rami Malekas, Lea Seydoux, 
Lashana Lynch, Benas Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wrightas, Chris-
tophas Waltzas, Ralphas Fiennesas. (JAV, D. Britanija, 2021)
Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kanzaso vakaro saulės  ****

„Prancūzijos kronikos“ – Amerikos išeivių žurnalas, leidžiamas įsivaiz-
duojamame XX a. Prancūzijos miestelyje. Mirus jo įkūrėjui Artūrui Hovi-
ceriui (Bill Murray), žurnalo leidyba nutraukiama, rengiamas paskutinis 
numeris. Redakcijos personalas leidžiasi į nostalgiškus prisiminimus ir 
atgimsta keturios didžiosios laikraštyje publikuotos istorijos: Mozė Rozen-
taleris (Benicio del Toro), kalėjime sėdintis dailininkas, išvysta savo pri-
žiūrėtoją (Léa Seydoux) kaip mūzą ir modelį. Žurnalistė Lukinda Kremenc 
(Frances McDormand) užmezga romaną su revoliucionieriumi Zefireliu 
(Timothée Chalamet) ir suabejoja savo žurnalistiniu sąžiningumu. Dvira-
čiu važinėjantis reporteris rašo reportažus iš baisiausių miesto kampelių, 
o kai pagrobiamas komisaro (Mathieu Amalric) sūnus, jį išgelbėti gali tik 
virėjas... Ilgai lauktas Weso Andersono filmas – tai meilės laiškas žurnalui 

„The New Yorker“ ir žurnalistikai. (JAV, Vokietija, 2021)
Vaiduoklių medžiotojai: iš anapus  ***

Finansinių sunkumų kamuojama vieniša motina Kali (Carrie Coon) su dviem 
vaikais – Fibe (Mckenna Grace) ir Trevoru (Finn Wolfhard) – persikelia gyventi 
į mirusio tėvo sodybą nedideliame Oklahomos miestelyje. Belandžiodami po 
naujus namus Fibė su Trevoru aptinka keistų įrenginių, užrašų bei nežinomos 
paskirties aparatūros, o tai, pasak vaikų mokytojo (Paul Rudd), leidžia manyti, 
kad jų senelis kadaise priklausė legendiniams, bet primirštiems „Vaiduoklių 
medžiotojams“. Kai Trevoras ir Fibė išbando rastą technologiją su naujaisiais 
klasės draugais, mieguistam miesteliui kyla mistinė grėsmė. Šįkart „Vaiduoklių 
medžiotojų“ franšizę atgaivinti ėmėsi Jasonas Reitmanas. (Kanada, JAV, 2021)
Viskas praėjo gerai  ***

Sėkmės lydima rašytoja Emanuelė skuba į ligoninę, nes jos tėvą Andrė ką 
tik ištiko insultas. Aistringai mylintis gyvenimą, bet nusilpęs ir prislėgtas, 
jis prašo dukters padėti atlikti eutanaziją. Kartu su seserimi Emanuelė turi 
pasirinkti: sutikti su tėvo norais arba įtikinti jį persigalvoti. Žiūrovus intriguoti 
ir provokuoti mėgstančio režisieriaus François Ozono rankose net ir tabu tema – 
šįkart eutanazija – tampa grakščia istorija. Filmas sukurtas pagal daugelio režisie-
riaus filmų scenarijaus autorės, rašytojos Emmanuèle Bernheim autobiografinį 
to paties pavadinimo romaną. Filme vaidina: Sophie Marceau, André Dussol-
lier, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, Éricas Caravaca. (Prancūzija, 2021)


