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2022-uosius LR Seimas paskelbė Lie-
tuvos karaimų metais. Sukanka 625 
metai nuo Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto kvietimo karai-
mams įsikurti Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Taigi, daugiau nei 
600 metų karaimai yra Lietuvos da-
lis, tačiau drįstu teigti, kad vis tiek 
ši bendruomenė nėra gerai pažįs-
tama. Pradėdami Karaimų metus, 
kalbiname muzikologę, žymiausią 
savo tautos muzikos kultūros tyri-
nėtoją, Lietuvos kultūrai bei visuo-
menei daug nusipelniusios šeimos 
atstovę, Lietuvos karaimų kultūros 
bendrijos pirmininkę doc. dr. Ka-
riną Firkavičiūtę.

Šiais metais valstybės lygiu 
sulauksime daugiau dėmesio 
karaimų kultūrai, kuri yra uni-
kali, bet per menkai Lietuvoje 
pažįstama. Kokį karaimų kul-
tūros paveldo reiškinį Jūs ak-
centuotumėte pirmiausia?

Pirmiausia – karaimų kalbą, kuri 
yra unikalus reiškinys, sena, per 
daug nepakitusi kalba, tebegyvuo-
janti lig šiol. Ir kas įdomiausia – ja 
tebekalbama tik Lietuvoje. Prieš ke-
lerius metus buvo paskaičiuota, kad 
tėra vos trisdešimt šia kalba kalban-
čių žmonių. Esu viena iš karaimiš-
kai dar mokančių, tik ne visada ži-
nau, ar dėl to reikėtų džiaugtis, ar 
liūdėti... 

Kadaise žmonės natūraliai šia 
kalba kalbėjo nuo gimimo. Tik 
paskutiniais dešimtmečiais ten-
dencija pasikeitė – besidomintys 
imasi jos mokytis jau mokėdami 
kitų kalbų, nes nebėra natūralios 

Karina Firkavičiūtė S . Ne meikaites  n uotr.

kalbos gyvavimo terpės, ji gyvuoja 
kaip simbolinė, nors ir brangi ver-
tybė. Ne veltui karaimų kalba yra 
įtraukta į UNESCO pasaulio nyks-
tančių kalbų sąrašą.

Jau Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę, imta įvairiomis formomis 
mokyti karaimų kalbos. Vyko kur-
sai, veikė ir tebeveikia jaunimo sa-
viveikliniai kolektyvai, kasmet ren-
giamos tarptautinės karaimų kalbos 
stovyklos, sukviečiančios žmones 
iš įvairių kraštų ne tik pabendrauti, 
bet ir pasimokyti karaimų kalbos. 
Šiam svarbiam karaimų kultūros 
dėmeniui skirsime atskirą mokslinę 
konferenciją. Ją rengsime kartu su 
Vilniaus universitetu. Pagrindinis 

šios konferencijos akcentas – ka-
raimų kalbos gyvavimas bei var-
tojimas įvairiomis formomis: bui-
tyje, poetinėje ir prozos kūryboje, 
vertimuose.

Prašau plačiau papasakoti, 
kaip fiksuojamas karaimų pa-
veldas, kokie svarbūs leidiniai 
yra pasirodę ir kas planuojama 
išleisti šiemet.

Kai tik atsirado galimybių, ne-
priklausomoje Lietuvoje karaimų 
kultūros paveldas imtas gan inten-
syviai fiksuoti ir publikuoti. Buvo 
išleisti karaimų poezijos rinkiniai, 

Lina Lapelytė, „Kas nutinka žuviai po mirties?“. 2021 m. 
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Monika Krikštopaitytė: Sausio 10 d. 
kultūros savaitraščiui „7 meno die-
nos“ sukanka 30 metų. Panašius 
jubiliejus ne taip seniai paminėjo 

„Šiaurės Atėnai“ (1990), „Naujasis 
židinys“ (atnaujintas 1991 m.), kiek 
anksčiau – „Krantai“ (1989). So-
vietmečiu kultūros leidinių buvo 
nedaug – nuo 1945 m. ėjo Rašytojų 
sąjungos literatūros žurnalas „Per-
galė“ (vietoj jo 1991 m. pradėti leisti 

„Metai“), nuo 1946 m. – kultūros sa-
vaitraštis „Literatūra ir menas“, nuo 
1965 m. – kultūros ir meno žurnalas 

„Kultūros barai“. Jūs, Linai, ilgiau-
siai buvote „7 meno dienų“ redak-
toriumi (1992–2011). Kodėl tada, 
1992-aisiais, kilo sumanymas leisti 
dar vieną kultūros leidinį?

Linas Vildžiūnas: Miela Mo-
nika, buvo toks metas, tarp kita 
ko, ir trumpo laisvos spaudos pa-
kilimo. Neilgai trukus jis baigėsi, atėjo 
sunkmetis, kultūros leidinių tiražai 
krito, nuolat reikėjo sukti galvą, kaip 
išgyventi. Tad savaitraščio trisde-
šimtmetį laikau dideliu laimėjimu.

O sumanymą jį leisti gal paska-
tino pakilios, nors Sausio įvykių ir 
sudrumstos, laiko nuotaikos ir – ne-
lemtos aplinkybės. Tarp Tavo pami-
nėtų tuometinių kultūros leidinių 
buvo dar vienas – nuo 1972 m. lei-
džiamas žurnalas „Kinas“, turėjęs 
kuklų savaitinį priedą, 4 puslapė-
lių „Savaitės ekraną“, informuojantį 
apie kino teatrų premjeras. Nese-
niai buvau tapęs „Kino“ redakto-
riumi ir tarsi negalvojau apie di-
desnes permainas, bet 1991 m. spalį 
įvyko skaudi nelaimė – tragiškai 
mirė „Savaitės ekrano“ redaktorė 
Žana Levitina, atidavusi šiam lei-
diniui dvidešimt gyvenimo metų. 
Čia rizikuoju būti palaikytas ci-
niku, tačiau netektis ir kaita visuo-
met vaikšto drauge. Reikėjo kažką 
keisti, o kuklus „Savaitės ekrano“ 
formatas atrodė nebepakankamas. 
Beje, vienas jo puslapis išliko iki 
šiol, tai kino teatrų repertuaras sa-
vaitraščio gale.

Taip ir atsirado „7 meno dienos“, 
daug dėmesio skyrusios ir tebeski-
riančios kinui, bet po truputį įsilei-
dusios kitus menus: teatrą, dailę, li-
teratūrą, kiek vėliau muziką, gerokai 
vėliau – fotografiją, šokį. Po truputį 
storėjančios ir vėl suliesėjančios, ne-
lygu finansavimo galimybės. Sa-
vaitraščio pavadinimą, atspindintį 
jo pobūdį, pasiūlė jo prieškarinis 
pirmtakas – Kaune 1927–1934 m. su 
pertrūkiais leistos „7 meno dienos“, 
panašios į teatro programėlę. Jų net 
paantraštės beveik tos pačios, iki karo 
buvo „Teatras, muzika, sportas, dailė, 
kino, knyga, radio“. Tereikia atmesti 

„sportą“, o „radio“ pakeisti „televizija“.
Žvelgiant atgal matyti, kad savai-

traščio principus ir autorių branduolį 
suformavo jo jaunystė – pirmasis de-
šimtmetis. Viliuosi, kad principai ir 
dabar tie patys, tad užuot juos kar-
tojęs tiesiog pacituosiu save prieš 

Gimtadieninė autorefleksija 
Redaktorė Monika Krikštopaitytė kalbasi su Linu Vildžiūnu

dvidešimt metų, kai minėjome pir-
mąją sukaktį:

„7MD“ kol kas atlaikė visas mūsų 
gyvenimo permainas (...) ir išsau-
gojo svarbiausia – nepriklausomo 
savaitraščio statusą. Neturime ir 
nenorime turėti jokio žinybinio 

„stogo“, niekieno nevaržomi išsakome 
savo nuomones (...) „7MD“ – progra-
miškai nepolitizuotas savaitraštis. 
Tačiau tai nereiškia, kad esame abe-
jingi visuomeninio gyvenimo pro-
blemoms. Bodimės nacionalizmu, 
parapijiniu „patriotizmu“, spaudą, 
televiziją ir kasdienybę užplūdusia 
žema kultūra. (...) Savaitraščio jau-
nystę sieju su jo bendradarbiais – 
jaunais, kultūrinio gyvenimo pulsą 
apčiuopiančiais ir nestandartiškai 
mąstančiais žmonėmis. Nors visi 
jie – Rūta Jakimavičienė, Rasa Va-
sinauskaitė, Laima Kreivytė, Skir-
mantė Valiulytė, Liudvikas Jakima-
vičius – jau redakcijos senbuviai. 
(...) Nors iš senosios „Kino“ redak-
cijos likome tik mudu su Živile Pi-
pinyte. O jei prisimintume buvu-
sius bendradarbius Joną Liniauską 
ir Jurgį Kunčiną, Egmontą Jansoną 
ir Algimantą Patašių, Živilę Ramoš-
kaitę ir Eriką Grigoravičienę, Rai-
mundą Celencevičių ir Gediminą 
Pranckūną, Virginijų Gasiliūną ir 
Audronį Liugą, Beatričę Laurinavi-
čienę ir Jolantą Paškevičienę, Birutę 
Pankūnaitę ir Agnę Narušytę, Rimą 
Pačkauskaitę ir Ritą Lukošienę, Ritą 
Markulienę ir Renatą Šerelytę – su-
sidarytų gražus tuos 500 „numerė-
lių“ į pasaulį išleidusiųjų būrys.“

Tyčia išvardijau pavardes, o skai-
tytojas gali mintyse pasekti toles-
nes šių žmonių biografijas. Deja, 
Jurgis Kunčinas ir Egmontas Jan-
sonas jau palikę šį pasaulį. Kaip ir 
karšti „7MD“ simpatikai rašytojas 
Antanas Ramonas ir dailininkas 
Vytautas Kalinauskas. Nuo to laiko 
žmonės redakcijoje beveik nesikeitė, 
kaip ir pastovus laikraščio dizainas, 
kurį 2002 m. parengė Jokūbas Ja-
covskis, maketuoja Vanda Čemer-
kaitė. Išėjus Skirmantei Valiulytei, 

muzikos skyriuje ją pakeitė Kamilė 
Rupeikaitė, po jos – mūsų muzikos 
žvaigždė Laimutė Ligeikaitė. Laimą 
Kreivytę dailėje pakeitei Tu, o Rasą 
Vasinauskaitę – jaunos teatrologės 
Sigita Ivaškaitė, Milda Brukštutė ir 
Ieva Tumanovičiūtė. Besiplečiantį 
interneto leidinį tvarkė teatrui išti-
kimas Julijus Lozoraitis, dabar – Vi-
kis Satkevičius. Živilei Pipinytei šie-
met apsisprendus pailsėti, į jos vietą 
atėjo Ilona Vitkauskaitė. Kalbos re-
dagavimo krūvį Rita Markulienė pa-
sidalijo su Violeta Kundrotiene. Štai 
ir viskas. Mano supratimu, tai liudija 

„7MD“ pastovumą ir brandą. O ir iš-
ėjusieji, daugelis iš kurių savo kū-
rybinę veiklą pradėjo būtent mūsų 
savaitraštyje, juk pasilieka mūsiškiai. 

Štai kaip tame 500-ajame nume-
ryje į savo pačios klausimą atsakė 
Agnė Narušytė: „Kaip atėjote dirbti 
į „7 meno dienų“ redakciją? – Rau-
donuodama – kad nemoku rašyti, o 
braunuosi į viešumą. Įsivaizdavau, 
kad taip pradeda visi (...). Būčiau nie-
kada neišdrįsusi, bet mano klasiokė 
surengė kuklią parodėlę pačioje ne-
reikšmingiausioje galerijoje ir paprašė 
parašyti recenziją į minimą laikraštį 
(...). Tada tai man buvo PIRMAS UŽ-
SAKYMAS.“ Naudojuosi proga dar 
kartą pasveikinti 2021 m. Nacionali-
nės kultūros ir meno premijos laureatę.

Nesusilaikau nepacitavęs ir Onos 
Narbutienės tada pasakytos nuomo-
nės: „7 meno dienos“ – ne vienas iš 
daugelio, o vienintelis savaitraš-
tis, operatyviai reaguojantis į visų 
meno sričių savaitės įvykius. Be to, 
tai laikraštis, neieškantis pigaus po-
puliarumo banaliais ir neskoningais 
straipsniais, o siekiantis formuoti 
publikos meno supratimą bei skonį 
rimtais, profesionaliais vertinimais.“

O dabar klausimas Tau. Su ko-
kiais naujais išmėginimais „7 meno 
dienos“ susiduria interneto laikais?

M. K.: Vis su tais pačiais ir vis 
su naujais. Pavyzdžiui, 2007 me-
tais, kai atėjau dirbti dailės skilties 
redaktore, laikraštyje dar buvo la-
bai svarbi kultūrinės informacijos 

sklaida. Internetas tik vystėsi, ne-
buvo visuotinai paplitusių išmanių 
įrenginių. Šiais laikais žinios opera-
tyviai sklisti turi galybę būdų, tad 
mūsų vaidmuo čia sumažėjęs, ta-
čiau rimtos refleksijos viešajame in-
formaciniame lauke, regis, nepro-
porcingai mažai, kur kas daugiau 
informacinių produktų, kuriuos ne-
nuilstamai gamina patys organiza-
toriai ir komunikacijos agentūros. 
Bet juk būtini ir kvalifikuotas ne-
priklausomas vertinimas bei kritika.

Be tų gana keblių buitinių klau-
simų, kurie kamuoja visus leidi-
nius, – kaip užsidirbti, kai leidiniai 
dematerializuojasi, kaip užmegzti 
tikrą ryšį tarp rašančiojo ir skaitan-
čiojo, – kasdieniu rūpesčiu tampa 
gero teksto, gero autoriaus, geros 
temos paieška. Anksčiau man at-
rodė, kad jei labai labai pasisteng-
siu, viską apibėgsiu ir beveik viską 
aprėpsiu. Bet tai neįmanoma, nėra 
nei tiek puslapių, nei tiek autorių. 

Tikiu, kad gerai papasakota isto-
rija, su kūriniu, įvykiu ar kūrėju pra-
dėtas pokalbis atveria vidinius lan-
gus ir vaizdus visiems, kurie prie to 
prisiliečia. Viskas išaiškėja ir skaitant, 
ir rašant, tai beveik psichoanalizės 
seansas. Taip lyginu todėl, kad tai, 
kas neapibrėžta, yra įvardijama žo-
džiais, įgauna pavidalus, istoriją. Kri-
tiko vertinimas dar turi ir elemen-
tarios pragmatiškos naudos meno 
biurokratinėse procedūrose, tad jo 
lyg ir norima, reikalaujama, nepasi-
rodžius laukiamai publikacijai nusi-
viliama, tačiau šiaip kritiko asmeniu 
nesidomima – mūsų interneto spe-
cifika įpratino skaitytojus prie ne-
mokamo turinio, nors tokio nebūna. 

Pagrindinis uždavinys – kaip 
įkalbėti kritikus rašyti. Prisikviesti 
nutolusius ir užsiėmusius kitais 
darbais. Labai svarbu, kad nors re-
tai, bet parašytų. Nežinau, ar kada 
nors ateis laikas, kai rašyti apsimo-
kės, o juo labiau, kai tai taps presti-
žiniu darbu. Bet matau, kaip auto-
riai džiaugiasi parašę, lyg vėl save 
atradę, lyg kur nors nukeliavę, lyg 
gerą darbą padarę. 

Socialinių tinklų nauda vizualie-
siems menams akivaizdi: gali pa-
siskelbti, gali čia pat veikti, kurti, 
organizuoti. Auditorija atkakliai 
lavina savo vaizdinį raštingumą, 
tačiau gana ryški tendencija ir pa-
sigirti, gaudyti širdeles ir liuksus. Il-
gainiui ima atrodyti, kad šaunaus 
vaizdo su taiklia grotažyme visiškai 

pakanka, veiklos iliuzija garantuota. 
Kam bereikia tų tekstų? Kita vertus, 
pavyzdžiui, „Goodreads“ progra-
mėlės, kur žmonės dalijasi skaitomų 
knygų rekomendacijomis, populia-
rėjimas rodo, kad teksto, ko gero, 
vis dar tebereikia, tik jo kelias iki 
skaitytojo sunkėja, tenka brautis 
pro vaizdų vaizdelių, programų 
programėlių džiungles, kur taip 
patogu, paprasta ir kontroliuojama. 

Šia prasme popierinis laikraštis 
yra analoginė laikmena, kurios lai-
kas tarsi baigiasi. Ją dažniau vertina 
tie rafinuotieji, kuriems saldu nuo 
vinilo plokštelės skambesio, analo-
ginės fotografijos. Tačiau „7 meno 
dienos“ nuo tada, kai tik atsirado 
galimybė, yra ne vien tai – inter-
netinė savaitraščio svetainė teikia 
daug daugiau informacijos (apie 
40 anonsų per savaitę), daugiau 
tekstų, lankstumo ir yra gana ge-
rai skaitoma. Statistika rodo, kad 
lankytojai kas mėnesį užpildytų ne-
mažą stadioną. Dažnai prisireikia 
ir archyvų. Tekstai antrą gyvenimą 
gauna įvairiuose leidiniuose, svetai-
nėse, ištraukos dažnai cituojamos.

Kol kas nepavyko, bet tikiuosi, 
kad kada nors įkelsime į archyvą 
laisvam naudojimui visas ikiinter-
netines „7 meno dienas“. Nepapras-
tai įdomu skaityti dabar jau žinomų 
kūrėjų pirmuosius prisistatymus, 
lūžio momentus, atsiliepimus ir 
panašiai. Be to, 10-asis dešimtme-
tis tikrai energingas! Alsuote alsuo-
jantis išsilaisvinimo gaivalu.

O aš asmeniškai savo darbą ver-
tinu kaip privilegiją, nes tai labai reta 
galimybė išsaugoti kritiko specialybę. 
Nors teko ir pasiblaškyti, o sugrį-
žusi labai nudžiugau aiškiai pajutusi 
darbo prasmę ir kultūrą, suvokimą, 
su kokiais įdomiais žmonėmis ši vei-
kla suveda. Pagrindinis dalykas – to 
nepamiršti ne visad džiugioje kultūri-
nėje kasdienybėje. Ir kaip nors tuo už-
krėsti kitus, ypač jaunesnius autorius.

L. V.: Sėkmės Tau, Monika. Ti-
kiuosi, kad nepaliksi „7 meno dienų“ 
bent iki kitos jų sukakties! Tikiuosi, 
kad išliks ir jos pačios, nes jau tvir-
tai įaugo į mūsų kultūrinį krašto-
vaizdį. Ir netgi popieriniu savo pa-
vidalu kaip komplektai bibliotekose 
ir malonumas prie puodelio kavos. 

M. K.: Ačiū Jums, Linai, ir už pa-
linkėjimą, ir už pri(si)minimą apie 
tai, iš kur atėjome. O tobulėti visada 
reikia ir tikrai yra kur.

Gediminas Pranckūnas, „Prenumeratorė“. 2022 m.

Gediminas Pranckūnas, be pavadinimo. 2022 m.
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M u z i k a

Iljos Aksionovo metamorfozė
Dainininko Iljos Aksionovo ir pianisto Gusto Raudoniaus koncerto „Organum“ salėje atgarsiai

Giedrė Kaukaitė

2021 m. gruodžio pabaigoje išgir-
dome du Lietuvos menininkus – dai-
nininką Ilją Aksionovą ir pianistą 
Gustą Raudonių, studijuojančius 
Diuseldorfo (Vokietija) aukštojoje 
muzikos mokykloje. Šis duetas 
tarptautiniame „Lied-duo“ kon-
kurse Hertogenbose (Nyderlandai) 
apdovanotas specialiuoju prizu už 
artistiškumą ir kitą sezoną kvie-
čiamas sugrįžti rečitaliui su nauja 
programa.

Ilja Aksionovas ir Gustas Rau-
donius Vilniaus „Organum“ salės 
publiką švenčių išvakarėse pradžiu-
gino ambicinga Lied žanro pro-
grama. Menininkų duetas ją intri-
guojamai anonsavo kaip „kelionę 
jausmų labirintu, kuris iš pradžių 
atrodo paprastas, tačiau žengiant 
giliau paklaidina ir negrįžtamai 
įkalina“. 

Solidžiame dviejų dalių vakare 
nuskambėjusios Franzo Schuberto, 
Roberto Schumanno, Johanneso 
Brahmso, Hugo Wolfo, Ferenco 
Liszto, Gabrielio Fauré, Karolio 
Szymanowskio ir kitų autorių dai-
nos, įkvėptos poetų amžininkų 
eilių, prasmingai susiliejo į nenu-
trūkstamą dainų ratą. Pakerėtos 
širdies herojus, pasitelkęs gamtos 
peizažo detales – saulės spindulį, 
blyškų mėnulį, upelio bangelę, len-
gvasparnį karvelėlį, zvimbaujančią 
bitelę, gėlių žiedus, jų aromatą, dru-
gelį aksominiais sparnais – minti-
mis lanko Mylimąją, sveikina, girdi 
ją ir regi šalia savęs. Mylimoji šau-
kiama daugeliu vardų: Nele, Eudija, 
lady Caroline, Fidile, Auksaplauke, 
ji lyginama su žvaigžde, vadinama 

brangiausiąja arba tiesiog Mylimąja. 
Šie kreipiniai fokusuojami į apiben-
drintą Mylimosios portretą, tarsi 
aliuzija į Petrarcos Laūrą, Dante’s 
Beatričę ar Botticelli Venerą. Tai – 
nepasiekiamoji Ji, idealas, svajonė, 
vizija, o gal prarasta nerealaus sa-
pno herojė. Tokį portreto sąlygiš-
kumą nusako trumpas žodelytis jei 
šioje Schuberto dainos „Meilės ar-
tuma“ (Goethe’s eilės) citatoje: „Esu 
su tavimi, kad ir kaip toli tu būtum. 
O, jei tu būtum čia...“

I. Aksionovo lūpomis išdai-
nuoti romantinio herojaus išgy-
venimai – ilgesys, meilė, sielvartas, 
švelnumas, liūdesys, prisiminimų 
graudulys, geismas, neviltis – su-
vienijami romantizmo kodu Sehn-
sucht (galima versti kaip Ilgesys), 
visus suminėtus jausmus apiman-
čiu. Net ir egzistencinė amžino 
išėjimo nuojauta kone viliojanti: 

„Mano širdis miega virš lelijos 
blyškios. Ramiu miegu, tarsi mir-
tis; saldi mirtis, kvepianti mirtis, 
kaip mylimosios kvėpavimas“, – 
kaip Henri Duparco „Ekstazėje“, 
Henri Cazalio (Jean Lahor) eilėms.

Koncerto pabaigoje skambėjusi 
ankstesnio istorinio laikotarpio Lu-
dwigo van Beethoveno daina „To-
limai mylimajai“ iš ciklo tuo pačiu 
pavadinimu (Alois Jeitteles eilės) 
atveria koncerto idėją: ši daina – tai 
šaltinis, iš kurio išplukdytas tik ką 
nuskambėjęs dainų pluoštas, kartu 
ir dedikacija, prašant Mylimąją šias 
ilgesio persunktas dainas priimti 
dovanų.

Klausydamas Iljos ir jo talentingo 
bendraminčio pianisto Gusto Rau-
doniaus, negali atsistebėti įvyku-
sia dainininko metamorfoze. Argi 
seniai girdėjome Iljos diskantą 

„Dainų dainelės“ konkurse; dvy-
likmetį paauglį, dainavusį Mažąjį 
princą operoje, bei vėlesnius jo 
pasirodymus televizijos projek-
tuose? Tuomet berniukas pelnė 
susižavėjusių žiūrovų simpatijas. 
Šiandien I. Aksionovas – bran-
dus menininkas, pasirinkęs eli-
tinį meną, sėkmingai žengiantis 
aukštosios prabos link. Jo dainuo-
jamam repertuarui privalu išsilavi-
nimas, akiratis, kalbų mokėjimas, 
skonis. Koncerte visa tai su kaupu 
išgirdome: tinkama balso emisija, 
jau meistriškai valdomas vokalas, 
turtinga interpretacijos spalvų pa-
letė, muzikalumas, valia ir saikas, 
vengiant bet kokio išoriškumo, 
elegantiška laikysena ir talentingo 
aktoriaus gebėjimai. Stebino gilus 

kūrinių prasminis turinys, jautria 
širdimi režisuojamas, profesiona-
liai įgyvendinamas. Ir išmintis. Toji 
kone aiškiaregiška išmintis, iškil-
niai suderinanti poetiškos sielos 
įkarštį ir filosofo žvilgsnį iš šalies. 
Brangiausia tai, kaip visas šis ar-
senalas, intuicijos reguliuojamas, 
sugula darnion vienovėn ir veikia 
taip sinchroniškai, jog klausydama-
sis pamiršti, kad žmogus dainuoja. 
Perfrazavus koncerte skambėju-
sios Liszto dainos „Kai aš miegu“ 
(Victoro Hugo eilės) eilutę, galima 
pagalvoti, kad gal „prie (jo) lūpų 
plazdena liepsnelė – paties Dievo 
išgryninta kibirkštis“? 

Jautria širdimi režisuojamą kū-
rinių prasminį turinį įgyvendinti 
padėjo darniai vienijantis pianisto 

G. Raudoniaus įnašas, nes Lied, 
kaip žinome, yra lygiavertė dviejų 
menininkų kūryba.

Koncerto netikėtumas – pro-
gramoje neįrašyta Felikso Bajoro 
daina „Šių naktely“, tapusi koncen-
truotu visos programos vertimu į 
lietuvių kalbą. Ar tik nebus paga-
liau įnoringasis mūsų kompozito-
rius sulaukęs idealių savo kūrybos 
interpretuotojų?

Dėkui aktoriui Martynui Beru-
liui, skaičiusiam lietuviškus eilių 
vertimus, puikiai parengtus pačių 
atlikėjų. 

Linkėdami sėkmingų Naujųjų 
metų, nekantriai lauksime naujų 
Iljos Aksionovo ir Gusto Raudo-
niaus koncertų Vilniuje!

Ilja Aksionovas ir pianistas Gustas Raudonius A. P ivor iūn o n uotr .

Irenos Veisaitės atmini-
mui skirtas vakaras Nacio-
nalinėje filharmonijoje

Sausio 9 d. Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje rengiamas vakaras 
profesorės Irenos Veisaitės atminimui. 
Vakare „Ten, kur baigiasi žodžiai, 
prasideda muzika“ dalyvaus ir šviesų 
profesorės atminimą pagerbs žymūs 
Lietuvos muzikai ir teatralai, skam-
bės pasaulinės literatūros fragmentai, 
Matlės (Matildos) Olkinaitės eilėraš-
čiai, Vilniaus geto dainos, Arvo Pärto, 
Maxo Brucho, Vidmanto Bartulio, 
Fausto Latėno, Franzo Schuberto, 
Anatolijaus Šenderovo, Onutės Nar-
butaitės, Gustavo Mahlerio kūriniai. 
Irenos Veisaitės asmenybę primins 
LRT archyvų medžiaga bei Didžio-
sios salės fojė veiksianti Aleksandros 
Jacovskytės nuotraukų paroda.

Apie Amžinybėn iškeliavusią pro-
fesorę Ireną Veisaitę (1928–2020) sa-
koma, kad ji turėjo nuostabų talentą 
suburti žmones gražiam ir prasmin-
gam tikslui. „Nežinau kito žmogaus, 

Anonsai

kuris būtų mokėjęs taip, kaip profe-
sorė Irena Veisaitė – ne tik žodžiais, 
bet pačia savimi – perduoti dialogo, 
atvirumo kitam ir tolerancijos dvasią. 
Manau, kad toks jos gebėjimas buvo 
perimtas iš jos šeimos, europietiško-
mis vertybėmis gyvenusių tarpukario 
Lietuvos žydų inteligentų, ir iš Holo-
kausto metu Ireną gelbėjusių lietuvių 
šviesuolių, ypač – iš „antrosios“ jos 
motinos, Pasaulio tautų teisuolės Ste-
fanijos Ladigienės. Šis gebėjimas iš-
ryškėjo ir todėl, kad Irena pati savyje 

turėjo įveikti sunkias karo ir pokario 
patirtis – daugybės artimųjų netektis, 
savo pačios akistatas su šimtaveide 
prievarta. Tokios patirtys žmogaus 
sąmonę gali įkalinti traumos kalė-
jime. Tačiau Irena sugebėjo atrasti 
iš jo išvedantį kelią, vidinę properšą, 
per kurią išeinama į kūrybos laisvę, 
atvirą mąstymą, pasitikėjimą pasau-
liu ir kitais žmonėmis. Kryptį, kuria 
einant iš pažeminimo prisikeliama 
meilei“, – sako literatūrologas Min-
daugas Kvietkauskas. 

Įvairių sričių menininkai – muzi-
kai, teatralai, literatai – vėl susiburs, 
tik šįkart jau be profesorės, Naciona-
linėje filharmonijoje pagerbti šios iš-
kilios kultūros asmenybės ir menine 
kalba priminti jos gyvenimo, verty-
bių, atvirumo ir tolerancijos šviesą.

Turiningoje vakaro programoje 
skambės su Irenos Veisaitės gy-
venimu ir sutiktais žmonėmis su-
siję kūriniai, tokie kaip Arvo Pärto 

„Für Alina“, kuris yra skirtas Irenos 
dukrai Alinai, išvykusiai gyventi į 
Londoną, Franzo Schuberto mu-
zika, kurią nepaprastai mėgo pro-
fesorė, šviesaus atminimo iškilaus 
kompozitoriaus Anatolijaus Šende-
rovo klezmerių muzikos elemen-
tais ir liaudies tekstais hebrajų kalba 
grįstas dainų ciklas balsui ir kame-
riniam orkestrui „Iš užmirštos kny-
gos“, Onutės Narbutaitės oratorijos 

„Centones meae urbi“ („Skiautinys 
mano miestui“) dalies „Vasara“ fi-
nalas ir kiti prasmingai įvairiatautę 
Lietuvos ir pasaulio kultūrą bylo-
jantys kūriniai. Vakarą praturtins 
skaitomos eilės iš per Holokaustą 
žuvusios jaunos poetės Matildos Ol-
kinaitės dienoraščio, kurį I. Veisaitė 

išsaugojo ateities kartoms, taip pat 
pasaulio literatūros fragmentai. 

Gintaro Varno režisuojamame 
vakare dalyvaus Lietuvos kamerinis 
orkestras ir solistas Džeraldas Bidva 
(smuikas), Romualdo Gražinio vado-
vaujami ir diriguojami choras „Aidija“ 
ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
choro grupė, solistai Rafailas Karpis 
(tenoras), Nerijus Masevičius (bosas), 
Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Marty-
nas Švėgžda von Bekkeris (smuikas), 
Glebas Pyšniakas (violončelė), Onutė 
Gražinytė (fortepijonas), Darius Ma-
žintas (fortepijonas), dirigentas Ro-
bertas Šervenikas, aktoriai Vytautas 
Anužis ir Valentinas Masalskis bei 
renginį vesianti aktorė Aldona Vilu-
tytė. Dera paminėti, kad šį renginį iš 
dalies finansuoja Lietuvos Respubli-
kos kultūros ministerija.

Šviesiam Irenos Veisaitės atminimui 
skirtas vakaras „Ten, kur baigiasi žo-
džiai, prasideda muzika“ vyks sausio 
9 d., sekmadienį, 18 val. Filharmonijos 
Didžiojoje salėje. Kviečiame ir prime-
name, kad Filharmonijos renginiuose 
yra būtinas galimybių pasas. 

LNF inf. 

A . J acovskyt ė s  nu ot r.Irena Veisaitė
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karaimų poetų kūrybos bei seno-
sios poezijos vertimai į lietuvių 
kalbą (Firkovičius M. (ed.), Karaj jyr-
lary. Vilnius, 1989; Firkavičiūtė K. (ed.), 
Čypčychlej učma Trochka. Vilnius, 
1997; Kobeckaitė H. (ed.), Bir kiuń 
ėdi..., Vilnius, 2015), išleistos malda-
knygės karaimų kalba (Firkovičius 
M. (ed.), Karaj koltchalary, Vilnius, 
1993; Firkovičius M. (ed), Karaj 
dińliliarniń jalbarmach jergialiari. 
1–2 t., Vilnius, 1998–1999), kalbos 
vadovėliai, pasikalbėjimų rinki-
niai, pasakojimai karaimų kalba 
(Firkovičius M., Mień karajče üria-
niam, Vilnius, 1996; Kobeckaitė H., 
Rozmówki polsko-karaimsko-litews-
kie, Wroclaw, 2011; Zajončkovskis 
M., Jomachlar pratorunlarha. Vil-
nius, 2012; Lavrinovič М., Aval-
dan kieliasigia, Trakai, 2011), keli 
biblinių tekstų vertimai į karaimų 
kalbą (Saliamono sakmės, Psal-
mynas). Žmonės, kurie gerai mo-
kėjo gimtąją kalbą, išleido atskirus 
leidinius, žodynus: Józefowicz G., 
Słownik Polsko-Karaimski w dialek-
cie trockim. Trakai, Vilnius, War-
saw, Wrocław, Gdańsk, Nashville, 
2008; Juchniewicz S., Podręczny 
słownik Polsko-Karaimski, Wrocław, 
2008; Лавринович М., Русско-
караимский словарь, Вильнюс, 
2012; Špakovska A., Lietuvių–ka-
raimų kalbų žodynas, Vilnius, 2020).

Kaip jau minėta, karaimų kalba 
yra vienas iš svarbiausių mūsų 
kultūros turtų. Ji gan plačiai kal-
bininkų ištyrinėta, lyginta, aptarta, 
tačiau gyvoji jos išraiška fiksuota 
nedaug. O šiais laikais atsirado 
toks poreikis – mat ir knyginis pa-
likimas nebėra toks paveikus kaip 
gyvas skambesys. Tuo tikslu buvo 
parengtas ir išleistas tarptautinio 
projekto (Švedija, Didžioji Brita-
nija, Japonija, Lietuva) rezultatas – 
interaktyvi plokštelė „Spoken Ka-
raim“ su įrašytais karaimų kalbos 
tekstais (žmonių pasakojimais), su 
jų sintaksės ir gramatikos analize, 
žodynėliu, papildoma aiškinamąja 
medžiaga, keliais dainų įrašais. Ši 
plokštelė tebeaktuali ir dabar, tik 
kaskart turi prisitaikyti prie atsi-
naujinančių techninių sąlygų, kin-
tančių programinių platformų.

Prieš kelerius metus karaimiškai te-
bešnekantys žmonės pelnė dar atskiro 
dėmesio. Buvo įrašyti jų pasakojimai 
žodžiu, pasikalbėjimai, naujai užfik-
suotas, dokumentuotas dar tebegyvas 
kalbos paveldas. Įgyvendinome ir tokį 
naujovišką projektą – aranžavome ke-
lias tradicines karaimų dainas instru-
mentų ansambliui ir balsams (www.
karaim.eu), parengėme šių dainų ka-
raokės versijas. Šitaip galima pramokti 
ne tik dainų, bet ir kalbos.

Metų minėjimo programoje nu-
matomas tradicinės karaimiškos ku-
linarijos leidinys bei įvairius karaimus 
pristatantis pasakojimų rinkinys. Žiū-
rėsime, kaip sparčiai bus galima šiuos 
sumanymus įgyvendinti.

Prieš keletą metų pasirodė 
Jūsų knyga „Życie w pieśni 
karaimskiej – Life in Karaim 
songs – Gyvenimas karaimų 
dainose – Tirlik karaj jyrla-
rynda“ (išleido Lenkijos ka-
raimų sąjungos leidykla „Bitik“ 
ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija). Ko gero, muzikinių 
leidinių yra ir daugiau? Kokia 
situacija su muzikiniu paveldu 
ir jo puoselėjimu dabar?

Labai džiaugiuosi šia išleista 
knyga, į kurią nugulė ne tik mano 
pačios, bet ir mano Tėčio, 1993–
2000 m. buvusio Lietuvos karaimų 
vyresniojo dvasininko bei ilgai dar 
sovietiniais laikais neformaliai ėju-
sio šias pareigas Mykolo Firkovi-
čiaus (1924–2000) darbų dalis. Tai 
yra ryškus paveldo fiksavimo opu-
sas muzikos, papročių, poetinės kū-
rybos aspektu. Muzikos prasme tai 
pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio 
leidinys, kuriame publikuojamos 
originalios tradicinės karaimų pa-
saulietinės ir paraliturginės, šeimos 
ritualų religinės giesmės bei dainos.

Pasaulietinės arba liaudies dai-
nos dar plačiai tebefunkcionuoja 
bendruomenėje, visi jas moka ir 
noriai dainuoja. Yra tik vienas niu-
ansas – jos visos yra vienbalsės ir 
atliekamos be jokio instrumentinio 
pritarimo. Dėl šitos priežasties gal 
jaunimas jas vis mažiau dainuoja. 
Tačiau šių laikų galimybės padeda: 
žinant originalias melodijas, jas ga-
lima aranžuoti ar kitaip pritaikyti. Ir 
tokių pastangų yra. Minėjau mūsų 
Bendrijos atliktą muzikinį projektą 
su kelių dainų aranžuotėmis ir karao-
kės versijomis. Šio projekto tikslas 
buvo parengti galimą instrumentinį 
akompanimentą vienbalsėms me-
lodijoms ir palengvinti jų atlikimą, 
dainavimą. Kitaip tariant, projektas 
buvo sumanytas kaip taikomasis.

Yra ir kitų mėginimų pasinau-
doti mano surinkta ir paskelbta 
medžiaga. Lenkijoje gyvenantys 
karaimai įteikė mano knygą Len-
kijoje garsėjančiai dainininkei, ku-
rios specializacija – nelenkiškų kul-
tūrų muzikos atlikimas. Ji parengė 
savitą šio repertuaro interpretaciją, 
tik labiau kaip „meninį projektą“, 
skirtą klausymui. Kiekvienas gali 
laisvai pasirinkti, kas jam patinka. 
Dar viena tos originalios medžiagos 
interpretacija – pačioje knygoje iš-
spausdintos šešių tradicinių dainų 
versijos, profesionalios kompozi-
torės perdarytos balsui su fortepi-
jonu. Tai nauji, profesionalūs kū-
riniai, skirti tikrai ne mėgėjams, ir 
jų paklausius sunku būtų atpažinti 
originalias melodijas, kurios tapo 
šių naujų kūrinių inspiracija.

Tad tradicinė muzika gyvuoja 
savitomis formomis ir toliau. Beje, 
jaunimo šokio ansamblis, įgyven-
dindamas savo choreografinius su-
manymus, remiasi Krymo karaimų 
folkloru, kur skamba kiek kitokio 
tipo melodijos. 

Yra tik vienintelė muzikinio ka-
raimų palikimo dalis, kuri nebe-
išliko – tai paraliturginis repertu-
aras. Jis liko tik knygoje, nes šitų 
tradicijų jau niekas ilgus dešim-
tmečius nebepuoselėjo, religijos 
ir kitų kultūrų draudimas sovie-
tmečiu gan giliai paveikė būtent 
šią bendruomenės gyvenimo dalį. 
Laimei, išliko liturginės giesmės – 
pirmiausia irgi mano Tėčio dėka, 
nes jis įrašė ankstesniojo Lietu-
vos karaimų dvasininko Simono 
Firkovičiaus giedojimus, šiomis 
melodijomis dalijosi su manimi, 
aiškino jų struktūrą ir savitumus. 
Tokiu būdu kurį laiką mes abu su 
Tėčiu dar papildėme įrašų fono-
teką, aš vėliau šį repertuarą anali-
zavau ir ta tema apgyniau daktaro 
disertaciją. O dabar įrašų klausosi 
ir iš jų mokosi tie, kurie šiuo metu 
veda karaimiškas pamaldas. Tad 
melodijos viena ar kita forma dar 
gyvos.

Itin svarbu įamžinti karaimų 
istorijos ir kultūros reiškinius, 
juolab kad tai neatsiejama Lie-
tuvos istorijos dalis – taip pra-
turtinamas visos Lietuvos pa-
veldas. O kaip su aktualijomis? 
Ką atnešė naujausia Lietuvos 
istorija, ar ji palanki mažai 
Jūsų bendruomenei? Su kokio-
mis problemomis susiduriate? 

Naujausia Lietuvos (ir pasaulio) 
istorija yra kupina iššūkių... Iš da-
lies galime sakyti, kad tie naujausi 
laikai, būdami visiškai atviri ir de-
mokratiški, yra labai palankūs vi-
soms kultūroms – visi gali atvirai 
reikšti savo kultūrinius savitumus, 
turi įvairių progų ir galimybių juos 
atskleisti, parodyti, niekas to ne-
varžo ir nedraudžia. Kita vertus, ši 
didelė laisvė, patupdanti visą pasaulį 
kiekvienam ant delno, lengvai ati-
traukia dėmesį nuo tradicinių da-
lykų, nes gi tiek daug yra masinančių 
naujų, įdomių, dar nepatirtų reiški-
nių, kultūrų ir pan... Savajai lieka vis 
mažiau laiko ir taip ji dar sparčiau 
nyksta arba tiesiog kur kas lengviau 
fiksuojasi ant popieriaus nei realioje 
žmonių sąmonėje. Taigi, naujausi 
laikai reikalauja nepaprastai daug 
ryžto ir pastangų iš tų, kurie yra 
linkę išlaikyti savo tradicinę kultūrą. 
Beje, lietuvių tradicinė kultūra irgi 
išgyvena panašią metamorfozę, tik 
kad lietuvius dar, ačiū Dievui, skai-
čiuojame milijonais, ir gyvuoja ats-
kira Lietuvos valstybė. O dviem šim-
tams karaimų susitvarkyti yra kiek 
sunkiau. Bet esame optimistai, ne-
nukabiname nosies ir veikiame, kiek 
galime. Juk dar gyvename!

Kokia buvo Jūsų vaikystės tau-
tinio identiteto suvokimo pa-
tirtis? Kada ir kaip įsitraukėte 
į tautinę kultūrinę veiklą? 

Vaikystėje abi mane aktyviai su-
pančios kultūros, karaimų ir lietu-
vių, labai integraliai pynėsi. Pati nei 
jaučiau, nei dirbtinai dariau kokių 
takoskyrų. Į darželį ėjau mokėdama 
tik karaimiškai, ir kitus vaikus ten 
mokiau šios kalbos – buvo visiems 
linksma ir smagu (manau...). Per 
darželį ir mokyklą bei aukštąsias 
buvau visiška lietuvė, o namie kal-
bėjome karaimiškai, šventėme, mi-
nėjome visas šventes, Tėtis mokė 
mane religijos pagrindų. Gal dėl 
to tiek identiteto suvokimas, tiek 
jį pagrindžiančios žinios gana na-
tūraliai atėjo į mano gyvenimą. Jau 
tik vėliau studijuodama analizavau 
teorijas ir istorijas, domėjausi reli-
gijų istorija, nes viso to man reikėjo 
rašant disertaciją. O ir šiais laikais 
pravertė – dabar dalyvauju rengiant 
naujas Dorinio ugdymo programas 
(rengiu karaimų tikybos programą). 
Įvairių mokyklos pakopų programos 
yra atnaujinamos, kitaip konceptu-
alizuojamos, tai vėlgi įdomus iššū-
kis tiek man, tiek turbūt ir patiems 
atnaujinimo teoretikams. Svarbu 
bus matyti, kaip tas naujas požiūris, 
orientuotas daugiau į kompetencijų, 
o ne žinių ugdymą, veiks ir kokių 
duos rezultatų. 

O prasidėjus tautiniam atgimi-
mui man net klausimas nekilo, kad 
galima būtų ko nors nedaryti, pa-
tingėti ar tik iš šono stebėti. Mūsų 
visi namai virė naujomis idėjomis, 
sumanymais, vyko įvairūs susiti-
kimai, pagaliau galima buvo atvi-
rai visiems pasakoti, kas tokie tie 
karaimai, kuo jie įdomūs, ir prisi-
minti jų įdomų kelią Lietuvos isto-
rijoje. Abu mano tėvai buvo labai 
drąsūs ir aktyvūs žmonės, puikiai 
pažinojo savo tautinę kultūrą iš vi-
daus, ją nuoširdžiai mylėjo ir todėl 
labai natūraliai ją visa savo esybe 
skleidė. Mama Halina Kobeckaitė 
labai aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio 
veiklą, vėliau buvo pirmoji Tautybių 
departamento direktorė. Būdama 
visą savo gyvenimą aukštose vals-
tybinėse pareigose, ji niekad nepa-
miršo savo karaimiškos prigimties, 
nuolat dėjo labai daug pastangų ir 
iki dabar jas tęsia, kad apie karaimų 
kultūrą būtų žinoma, kad ji išliktų, 
būtų suprasta ir priimta.

Tad mano įsitraukimas į tautinę 
karaimišką veiklą buvo visiškai na-
tūralus, tiesiog joje visada buvau. 
O nuo 1997-ųjų atlieku ir aktyvų 

vaidmenį kaip Lietuvos karaimų 
kultūros bendrijos pirmininkė. 
Nemanykite, kad viskas visada eina 
kaip sviestu patepta... Nors gera, jei 
taip iš išorės atrodo. Tačiau viduje 
buvo ir yra išgyvenama daug kovų, 
manau, mano Tėvai irgi perėjo pa-
našius išbandymus. Tačiau jiems 
šventas tikslas ir geradarystė savo tau-
tai tikrai padėjo rasti jėgų. Iš jų semiuosi 
paskatinimo ir argumentacijos sau. 

Galbūt, daugelio įsivaizdavimu, 
karaimai Lietuvoje gyvena 
tik daugmaž Trakuose. Ar yra 
gausesnių bendruomenių kitur, 
netgi kitose pasaulio šalyse?

Šiuo metu karaimai Lietuvoje yra 
išsibarstę po įvairius miestus: Vil-
nius, Trakai, Panevėžys, Naujamies-
tis, Kaunas. Esame tikrai labai gerai 
integravęsi į Lietuvos visuomenę ir 
nebeturime nei uždarų bendruo-
menių, nei kokių išskirtinių, tik su 
karaimais susijusių Lietuvos vieto-
vių. Šiais laikais turbūt gausiausiai 
visgi karaimų rasime Vilniuje – kaip 
tik vienas iš 2022-ųjų paminėjimo 
projektų yra naujas statistinis Lie-
tuvos karaimų bendruomenės ty-
rimas. Tuomet pamatysime pačią 
aktualiausią informaciją šia tema, 
turėsime tikslesnių skaičių.

Istoriškai pažiūrėjus, Trakai buvo 
pirmoji bendruomenės įsikūrimo 
vieta, šis miestelis per visą laiką 
išlaikė tiek savo administracinę 
svarbą, tiek ir emocinę trauką – net 
jei tai formaliai niekur neužrašyta, 
tikrasis dvasinis karaimiškas cen-
tras Lietuvoje visada buvo ir tebėra 
Trakai. Bendruomenės kūrėsi ir 
šiaurės Lietuvoje (Naujamiestyje, 
Biržuose, Panevėžyje, kitur), tai nu-
tiko, kaip manoma, apie XVI amžių. 
Vėliau, jau apie XIX–XX a., ir Vil-
niuje – naujo ekonominio centro 
augimas visgi darė savo įtaką.

Karaimai, kaip ir kitų tautybių 
Lietuvos gyventojai, pačiais nau-
jausiais laikais yra emigravę ir į ki-
tas pasaulio šalis – Didžiąją Britaniją, 
JAV, Vokietiją. O paėmus platesnį 
kontekstą, tai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės karaimų palikuonys 
gyvena Lietuvoje, Lenkijoje, Rusi-
joje, Ukrainoje. Įvairiais istorijos eta-
pais formavosi karaimų bendruome-
nės tuose kraštuose, kiekviena jų turi 
savitą istoriją, nepaprastai smarkiai 
ir gan tiesiogiai įtakotą politinių tos 
pasaulio dalies peripetijų.

Lietuvos karaimai palaiko glau-
džius ryšius su savo broliais karaimais 

Prasidėjo Karaimų metai
Atkelta iš  1  psl .
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2020 m. Lietuvos karaimų vestuvių tradicija įtraukta į Lietuvos nematerialaus 
kultūros paveldo sąvadą. Iš kairės: Lietuvos nacionalinio kultūros centro vado-
vas Saulius Liausa, ekspertų komisijos pirmininkė Daiva Vyčinienė, tuometis 
kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos 
pirmininkė Karina Firkavičiūtė LK KB n uotr . 
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Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje. Tiek 
labiau formalius, – kviečiame juos 
į renginius Lietuvoje ir važiuojame 
paviešėti į kitas šalis, – tiek ir šeimy-
ninius, nes yra nemažai santuokų, 
jungiančių iš skirtingų šalių kilu-
sius žmones. Bendradarbiavimas 
suaktyvėjo per pastaruosius tris de-
šimtmečius. Tebedraugaujame, net 
jei tose šalyse yra daugiau mišrių 
santuokų ir priklausymą karaimų 
kultūrai lemia ne tiek žmogaus 
kraujo ryšiai, kiek jo paties sąmo-
ningas apsisprendimas.

Koks yra šiuolaikinis karaimų 
jaunimas?

Tą būtiną karaimišką gyvybišką 
energiją paskatina būtent karaimų 
jaunimas, kuris nori organizuoti 
bendruomenės veiklą, renginius, 

kuris yra gan sąmoningas, o kartu 
modernus ir atsinešantis jau sa-
vas, visai kitokias veiklos prie-
mones. Galime džiaugtis, kad per 
nepriklausomybės trisdešimtmetį 
užaugo tokia grupė žmonių. Vy-
resnieji jiems siekia perduoti tradi-
cinių žinių, o jaunimas ima kol kas 
tiek, kiek gali, bet lieka karaimiš-
koje terpėje, kuria projektus, bu-
ria amžininkus ir nori kalbėti apie 
ateitį. Džiugu tai matyti. Tikiuosi, 
kad ir šiais metais liudysime kelias 
gražias tokių jėgų apraiškas – visus 
tris bendruomenei skirtus rengi-
nius Karaimų metų proga rengia 
pats jaunimas. Jis eina į priekį drą-
siai, tikiu, kad viskas pavyks.

Prašau plačiau papasakoti apie 
Karaimų kultūros bendrijos 
veiklą.

Lietuvos karaimų kultūros 
bendrija (LKKB) yra kultūrinė 

visuomeninė organizacija, ji veikia 
nuo 1988-ųjų. Bendrija susikūrė sie-
kiant saugoti ir puoselėti karaimų 
tautiškumą, tapatybę, tradicijas, ap-
eigas, gaivinti ir išlaikyti karaimų 
kalbą bei jos mokytis. Svarbią šios 
organizacijos veiklos dalį sudaro 
karaimų kultūros populiarinimas ir 
pristatymas Lietuvoje bei užsienyje, 
bendravimas su Krymo, Lenkijos, 
Rusijos karaimais. 

Bendrija rūpinasi karaimų 
kultūriniu gyvenimu – kasmet or-
ganizuoja įvairius projektus, tarp-
tautines karaimų kalbos ir kultūros 
stovyklas vaikams bei suaugusiems. 
Jų programą sudaro kalbos pamokos, 
pažintiniai seminarai, kūrybinės 
dirbtuvės, įvairios meninės veiklos, 
aktualizuojančios karaimų kultūrą. 
LKKB taip pat rengia ir leidžia kny-
gas, leidinius apie karaimų kultūrą 
bei paveldą Lietuvoje (naujausias lei-
dinys – „Karaimų kenesos Lietuvoje“ 

Atkelta iš  4  psl .

lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir 
lenkų kalbomis). Taip pat organi-
zuojami tautiniai vakarai, eduka-
ciniai, moksliniai, karaimų kultūrą 
pristatantys ir populiarinantys ren-
giniai bei projektai (pvz., virtualus 
turas po kenesas, „Karaimų kalba 
dainuojant“, kultūrinis maršrutas 

„Vilnius ir karaimai“, dokumentiniai 
filmai, kt.). Informaciją apie tai ga-
lima rasti Bendrijos internetinėje 
svetainėje www.karaim.eu.

LKKB skatina ir palaiko karaimų 
jaunimo folkloro ansamblį „Bir-
lik“ (liet. „Vienybė“), jį pristato 
Lietuvos ir tarptautiniuose rengi-
niuose. Bendrija kartu su Lietuvos 
karaimų religine bendruomene 
taip pat bendrauja su į karaimus 
besikreipiančiais žurnalistais iš 
Lietuvos ir užsienio, studentais, 
kitomis bendruomenėmis ar insti-
tucijomis, mokslininkais, kurie do-
misi karaimų gyvenimo Lietuvoje 

Jūratė Katinaitė 

Šimtmečio „Traviata“ grįžo kaip nu-
galėtoja, trykšdama emocijų fejer-
verkais ir tikrut tikrutėliu publikos 
ažiotažu. Vilnietiškosios „Traviatos“ 
Nacionaliniame operos ir baleto 
teatre bilietai iššluoti, planuojami 
papildomi spektakliai pavasarį. 
Naujųjų išvakarėse LRT parodyto 
Niujorko „Metropolitan Opera“ 
spektaklio peržiūros mediatekoje 
per parą šoktelėjo dvigubai aukš-
čiau nei visų iki šiol rodytų operų 
mėnesio peržiūros. Net kuklus, 
prašmatnių reginių nepateikiantis 
LRT Klasikos „Operos vakaras“ su 
Naujųjų išvakarėse pristatytu vil-
nietiškos „Traviatos“ premjeros ra-
dijo įrašu per porą dienų įsiveržė į 
perklausų lyderius. Išpirkti ir visi 
numatyti „Traviatos“ spektakliai 
Kaune. 

Ar beverta ką nors tarti kritikui? 
Nugalėtojai neteisiami, publikos 
meilė – geriausia spektaklio recen-
zija. Ir visgi pažvelkime įdėmiau į 
Kauno „Traviatą“, kurios premjerą 
antrąją šv. Kalėdų dieną pristatė 
muzikos vadovas Ričardas Šumila 
ir choreografė Anželika Cholina, 
šiuo spektakliu debiutuojanti kaip 
operos režisierė. Deja, mačiau tik 
vienintelį spektaklį, neteko išgirsti, 
kaip Violetos ir Alfredo vaidmenis 
parengė Gabrielė Bukinė ir Egidijus 
Bavikinas.

Kauno scena dar labiau pasti-
prino šventinę šimtmečio dvasią, 
juk būtent šiame teatre 1920 m. 
gruodžio 31-ąją „taurę linksmybių“ 
kėlė Kipras Petrauskas ir Adelė 
Galaunienė. Atminty įaugusi garsi 
puotos scenos nuotrauka žadina 
vaizduotę... Beje, anoji „Traviata“ 
buvo netradicinė. Ne dėl meni-
nių užmačių, o dėl ribotų išteklių 
tiek Violeta, tiek kitos spektaklio 
dalyvės vilkėjo ne XIX a. vidurio 

Elegantiškoji Kauno „Traviata“
Giuseppe’s Verdi „Traviatos“ premjera Kauno valstybiniame muzikiniame teatre

aspektais bei tradicijomis. Abi or-
ganizacijos padeda rasti reikiamus 
atsakymus, informaciją ar kon-
taktus. 2018 m., minint Bendrijos 
veiklos trisdešimtmetį, ant namo 
Trakuose, Karaimų g. 29, buvo ati-
dengta memorialinė lenta, prime-
nanti pirmąją po Antrojo pasau-
linio karo viešą, istorinę karaimų 
sueigą 1988-aisiais. Kartu buvo 
parengta jubiliejui skirta paroda, 
vyko prisiminimų seminaras ir 
koncertas. 

2022-aisiais kimbame į Karaimų 
metų programos įgyvendinimą. Tu-
rime daug planų ir numatytų ren-
ginių, leidinių.

Dėkoju už pokalbį.

paryžietiškais apdarais, o tuomet 
madingomis art deco stiliaus su-
knelėmis, išsitrauktomis iš savo 
namų spintų. Šimtmečio „Traviatai“ 
režisierė taip pat pasirinko istoriš-
kai neapibrėžtą laiką, tačiau pra-
bangios suknelės primena mūsų 
dienų aukštosios mados šou. Kos-
tiumų dailininkė Olga Filatova-
Kontrimienė ir Violetą, ir kitas 
dalyves išpuošė ryškiai raudonos 
ir juodos spalvos suknelėmis su kū-
rybiškais XIX a. aprangos inkliuzais. 
Gerai įsižiūrėjęs rastum ir art deco 
stiliaus detalių, kurios pasitarnautų 
lyg tiltas į aną, istorinę „Traviatą“, 
bet tokių užduočių, regis, statytojai 
sau nekėlė. Dailininkė individuali-
zavo kiekvieną scenoje esančią mo-
terį: visos choristės vienodo silueto 
sukniomis, tačiau dekoltė forma, 
kelios detalės kiekvienai suteikia 
išskirtinumo. 

Kostiumų stilingumas, elegan-
cija, klasikiniai siluetai – vienas 
svarbiausių A. Cholinos šokio spek-
taklių stilistikos bruožų. Žiūrovai 
nuo pradžios užburiami grakš-
čių moterų ir lieknų vyrų gracin-
gais judesiais, akinami elegantiškų 
kostiumų klosčių žvilgesiu. Tačiau 
puošnūs vaizdiniai nespinduliuoja 
linksmybe ir nerūpestingumu, iš jų 
dvelkia liūdesys, lyg tragediją pra-
našaujantis taurus miros kartėlis, 
išryškėjantis prabangaus aromato 
kompozicijoje. 

Vakaruose choreografai vis daž-
niau imasi operos režisūros ir tai 
turi vieną svarbų privalumą – jų 
netrikdo muzika, kaip kad dažnai 
nutinka dramos režisieriams, grie-
biantiems už gerklės siužetą ir pa-
leidžiantiems vėjais muziką. Mu-
ziką girdi, jos paiso ir A. Cholina, 
preciziškai ritmiškai reguliuodama 
mizanscenų plastiką. Na, nebūtų 
choreografė, jei nepasitelktų papil-
domų personažų – šokėjų. Tačiau 
kartkartėmis mažytė Kauno scena 

atrodo pergrūsta šokėjų ir choristų, 
nukenčia taip svarbi režisierei ele-
gancija. Violetos puotoje šokančiųjų 
judesiuose ir aprangoje – aiški aliu-
zija į bordelio linksmybes. Violeta – 
eskortinė kurtizanė, ne pigi kekšė, 
kad jos namuose dėtųsi tokie da-
lykai, kaip iš patrauklių moteriškų 
užpakaliukų sumeistrautas puotau-
tojų stalas. Puotos scena labiau pri-
mena ne Paryžiaus salonų prabangą, 
o „Mulen Ružo“ kabaretą. Na, po 
to sustiprėja kontrastas su Violetos 
scena ir kavatina.

Kadangi tiek daug nedidukės sce-
nos tūrio užpildo veikėjai ir jų kos-
tiumai, scenografijai tenka kuklesnė 
užduotis. Scenografas Marijus Ja-
covskis įrėmina sceną masyviomis 

„akmeninėmis“ kolonomis, kurios 
dėl apšvietimo (šviesų dailininkas 
Audrius Jankauskas) virsta tai ma-
lachitinėmis, tai lazuritinėmis, tai 
granitinėmis. Iš scenos gilumos į 
mus žvelgia dama su kamelijomis, 
o virš personažų pakimba didžiu-
lis laikrodis. Būtų mano valia, arti-
miausius 20 metų uždrausčiau re-
žisieriams, tiksliau, scenografams, 
naudoti laikrodį „Traviatos“ pasta-
tymuose. Kai 2005 m. Zalcburgo 
festivalyje (Willy Deckerio pastaty-
mas) scenos šone atsirado grėsmin-
gai didelis laikrodis, į kurį baugščiai 

žvilgčiodavo Violeta (Anna Ne-
trebko), tai buvo nauja, gaivu, tos 
tai greičiau, tai lėčiau lekiančios ro-
dyklės matavo likusį Violetos laiką. 
O po to prasidėjo tarptautinis įvai-
riausių laikrodžių paradas, lydintis 
kone visus „Traviatos“ pastatymus, 
neaplenkęs ir naujojo LNOBT. Ki-
taip tariant, Violetos laikrodis tapo 
XXI a. „Traviatos“ kliše. Šįkart lai-
krodžio sceninę užduotį gaivino 
virsmas į užmiesčio peizažą, ku-
riame Violetos laikas stabtelėjo 
keliuose laiminguose mėnesiuose. 

Zalcburgo pastatymą priminė ir 
mirties personažas, šiame pasta-
tyme įgijęs ne susirūpinusio dak-
taro, o žavaus meilužio, leidusio 
Violetai darsyk pasinerti į gyve-
nimo geismą, pavidalą.

Violetos vaidmenį atliko jauna 
dainininkė Agnė Stančikaitė, jau 
pasirodžiusi LNOBT „Turandot“ 
ir „Bohemos“ spektakliuose. Pir-
mame veiksme jai teko mėgautis 
vyrų nešiojamai ant rankų, tačiau 
atrodo, kad dainininkei tai labiau 
kėlė stresą, nes po to ji turėjo dai-
nuoti garsiąją gausiomis koloratū-
romis inkrustuotą kavatiną, kurią 
ji išdainavo techniškai tvarkingai, 
bet pristigo atlikimo įprasminimo. 
Užtat antrame veiksme dainininkė 
atsigavo ir pademonstravo gražų 

dainavimą, šiltą tembrą, emocingą 
vaidybą, puikų ansambliškumą su 
partneriais. Gerai jai sekėsi ir finale, 
jaudinančiai suskambo jos „Addio 
del passato“. 

Puikus Violetos ir Alfredo – 
Tomo Pavilionio – duetas, įtiki-
nanti jų aistra. Kartkartėmis daini-
ninko balsas tarsi atsidurdavo ties 
galimybių riba, tačiau vaidmeniui 
tai suteikė raiškaus emocingumo, 
pažeidžiamumo.  

Ryškus, stiprus, bauginantis Lai-
mono Pautieniaus Žoržas Žermo-
nas. Visuomet malonu matyti ir 
girdėti šį dainininką, jo talentingą 
vaidybą, ryškias mizanscenas ir 
niuansuotą vokalinę partiją.

Žavinga Flora – Kristina Siurbytė. 
Ne pirmą kartą pagalvoju, kodėl 
Verdi Florai pagailėjo kad ir nedide-
lės arijos... Netikėtai spalvinga, kad 
nepasakius komiška, yra Anina – Ieva 
Vaznelytė. Na, ir visa plejada išraiš-
kingų vyrų – Raimondas Baranaus-
kas (Baronas Diufolis), Žanas Vo-
ronovas (Gastonas), Žygimantas 
Galinis (Markizas), Giedrius Pruns-
kus (Daktaras Grenvilis).

Pagirtinas KVMT choras (chor-
meisterė Rasa Vaitkevičiūtė). Nedi-
deliame teatre – artimas kontaktas 
su žiūrovais, tad kiekvienas choris-
tas – matomas, girdimas. Choras 
gali pateikti daugiau spalvų, jiems 
nereikia forsuoti balsų, kad užpil-
dytų garsais salę.

Na, ir darniai, beveik kameriškai 
su išryškintais soliniais epizodais 
skambėjo orkestras, kurį kartu su 
dirigentu Juliumi Geniušu parengė 
pastatymo muzikinis vadovas Ričar-
das Šumila, dirigavęs premjerą. Jiedu 
tapo šimtmečio „Traviatos“ čempio-
nais, parengė abi – Vilniaus ir Kauno – 
premjeras. Kaunietiškoji – subtilesnė, 
garsas nepalyginamai arčiau publi-
kos, kas veikia ir fiziškai įtaigiau, nors 
tempai, bendra koncepcija – ta pati. 
Vivat, šimtmečio „Traviata“!

Agnė Stančikaitė (Violeta) ir Tomas Pavilionis (Alfredas) M. Alek sos  n uotr .
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Greta Vilnelė

„Kill, Baby, Kill“

Gruodžio 11 d. „Menų spaustu-
vėje“ pristatytas pirmasis Lietu-
vos šokio istorijoje šokio detekty-
vas „Kill, Baby, Kill“ (Šeiko šokio 
teatras), persunktas amerikietiš-
kos 10-ajame dešimtmetyje su-
kurto mistinio serialo „Tvin Pyk-
sas“ dvasios. 

Minimalistinė scenografės ir 
kostiumų dailininkės Giedrės Bra-
zytės sumanyta spektaklio estetika 
pasižymi keletu manieringų as-
pektų. Pagrindinių spektaklio vei-
kėjų – trijų seserų Arvydos, Elžbie-
tos ir Reginos – kostiumai atgrasiai 
tvarkingi. Jų „barbiški“ golfai bei 
kelnės ir šviesiai gelsvų plaukų pe-
rukai kuria apsimestinai neteisin-
gus, bet dailius įvaizdžius. O mer-
gaičių tėvų kostiumai – blizgučiais 
ir žėručiais spindintys prašmatnūs 
drabužiai – kelia pasišlykštėjimą ir 
antipatiją. Šokėjos detektyvės Gin-
tarės Marijos Ščavinskaitės vyriška 

„Puaro“ eilutė turi subtilaus žave-
sio, tačiau, regis, toks pasirinki-
mas įkalina personažą griežtuose 
rėmuose. Praėjusio amžiaus tele-
fono, raudono krėslo ir muzikos 
visuma alsuoja sapniška nuotaika, 
kurioje paskęsta tiesa ir it pelėsis 
įsimeta niekšybės.

Spektaklis pasižymi choreogra-
finiais ir vaidybiniais elementais. 
Trumpas veikėjų prisistatymas 

Kiekybė be kokybės
Dvi šiuolaikinio šokio spektaklių premjeros

spektaklio pradžioje suskamba la-
koniškomis natomis. Judėdamos 
visu kūnu trys seserys prisistato 
publikai, ir tai primena absurdiš-
kus pažinčių programėlės „Tinder“ 
prierašus po nuotraukomis. Manto 
Černecko veikėjos mirtis iš vaidy-
binės pusės – pati tiesmukiausia 
spektaklio akimirka. Šokėjas žen-
gia sprindį iš užkulisių, nusišypso-
jęs sako „O dabar aš mirsiu“ ir ty-
kiai įsilieja į mirties procesą. Ypač 
teatrališką vaidmenį kūrė šokėjas 
Nielsas Claesas, parodijavęs tur-
tingo šeimos vyro vaizdinį. Lygi-
nant šokio ir teatro santykį aki-
vaizdu, kad dirbtinė ir sarkastiškai 
neprofesionali vaidyba ne pakelia 
šokio dalies spektaklyje kartelę, bet 
kėsinasi pakenkti scenos meno kū-
rinio vertei. 

Spektaklio istorija panaši į se-
rialo „Tvin Pyksas“ siužetą, tad 
vyksmas gana aiškus, o į elegiš-
kai melancholiškas (atmetus porą 
komiškų intarpų) būsenas įsijau-
čiantys šokėjai choreografės In-
gos Kuznecovos vizijoje kuria ne-
tikėtas judesio formas. Vienos iš 
seserų Reginos personažą šoko 
jaunoji trupės narė Viktorija Zo-
bielaitė. Jos atsisveikinimas su se-
serimi, švytuojant golfo lazda virš 
sukniubusio kūno, publikai labai 
patiko. Taip pat ne mažiau hipno-
tizuojantis buvo ir Ščavinskaitės 
detektyvės solo, skinantis kelią per 
painius šeimos santykius nusikal-
tėlio link. 

„Sponsored“ 

Kam kūrėjai rodytų spektaklius, jei 
nebūtų vadybininkų? Tikriausiai sau 
patiems, nes neturėtų galimybių gas-
troliuoti, surinkti žiūrovų, užsidirbti. 
Po kelių tokių rodymų tik artimie-
siems ir draugams teatras nunyktų 
kaip lietuviškas kinas pirmaisiais 
nepriklausomybės metais. Sklaida 
yra nematoma, bet nepakeičiama 
scenos meno pasaulio dalis. Šiuolai-
kinio šokio spektaklio „Sponsored“ 
(premjera gruodžio 17, 18 d. „Menų 
spaustuvėje“) tema neakcentavo bū-
tent kūrėjams aktualios srities rekla-
mos, bet pažvelgė plačiau ir pasiūlė 
žiūrovams jų pačių paremtą produktą 
apie nei gerą, nei blogą reklamą.

Viena iš spektaklio bendrakūrėjų – 
aktorė Aistė Zabotkaitė, neseniai 
pelniusi „Auksinį scenos kryžių“ už 
Alisos vaidmenį spektaklyje „Alisa“ 
(rež. Antanas Obcarskas, Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras, 2020). 
Jos bendradarbiavimas su dviem 
sumaniomis šokėjomis Viktorija 
Bobinaite ir Judita Vassos intrigavo, 
nes buvo smalsu, tarsi išvydus koky-
bišką reklamą. Remiantis anksčiau 
matytu Artūro Areimos ir šokio te-
atro „Aura“ spektakliu „Bekūniai“ 
(2020) bei Vido Bareikio režisuotu 
šokio teatro „Low Air“ spektakliu 

„Kelionė namo“ (2013), vis dar gana 
retai susiduriančių šokio kūrėjų ir 
teatralų jungtis žada neeilinį reginį. 

Spektaklyje „Sponsored“ Zabot-
kaitės aktorinis meistriškumas pa-
sireiškė bandymu užmegzti ryšį su 

publika kūrinio pradžioje. Aktorės 
įtraukimas į sinchronizuotą chore-
ografiją – drąsus žingsnis, bet ne 
itin sėkmingas: šalia judant dviem 
šiuolaikinio šokio profesionalėms, jos 
nesudėtingi veiksmai atrodė neran-
gūs. Bobinaitės ir Vassos šokis su akį 
rėžiančiu blizgančiu švarku hipnoti-
zavo nepriekaištingai minkštais jude-
siais, siekiu kurti santykį su reklamos 
įkaitu virtusiu drabužiu. O scenoje 
pasirodant šokėjoms ir aktorei cho-
reografija padvelkė neskoningu ir są-
moningu supaprastinimu, atsižvel-
giant į nevienodą atlikėjų šiuolaikinio 
šokio patirtį. 

Prie „Menų spaustuvės“ įėjimo 
kiekvienas spektaklio „rėmėjas“ 
gavo vienkartinę spalvotą apyrankę. 
Prieš prasidedant sceniniam vyks-
mui žiūrovai informuojami, ko-
kiais kriterijais vadovaujantis įvyko 
jų skirstymas, – tai lytis ir amžius. 
Spektaklio pradžia žadėjo turinį, 
vienpusiškumu panašų į „Netflix“ 
dokumentikas „The Social Dilemma“ 
ir „Seaspiracy“, tačiau artėjant žiū-
rovų aplodismentams algoritmų 
panaudojimas rinkodarai tapo šiek 

tiek daugiau nei šėtono išmone. Ant 
galinės sienos projektuojama ryškiai 
raudonais skaičiais švytinti statistika 
apie reklamų poveikį vartotojams 
aiškiai apibrėžė platų spektaklio 
kūrėjų požiūrį į šį patrauklų vienos 
eilutės šūkių pasaulį. Šokio spektaklio 
prilyginimu naujausio išmaniojo te-
lefono pardavimui kūrėjos gana pre-
tenzingai, bet švelniai kritikavo var-
totojišką visuomenę. Tačiau kartu 
begėdiškai atidengė neapčiuopiamą, 
tarsi magišką kūrybinės komandos 
nuopelną – būsimų žiūrovų vilio-
jimą reklaminiais triukais. 

Šokio spektaklių „Kill, Baby, Kill“ ir 
„Sponsored“ gretinimas leidžia kves-
tionuoti kokybišką teatro ir šokio 
elementų panaudojimą scenoje. Ar 
verta aukoti kūrinio meninę kokybę 
dėl keleto sakinių neprofesionalios 
vaidybos? Vilniuje pristatytų šokio 
premjerų kontekste šiuos bandymus 
eiti į tarpdiscipliniškumą vis dėlto de-
rėtų pavadinti abejotinais. Kas geriau: 
dar vienas kokybiškas šokio spektaklis 
ar katės maiše tipo sceninis produk-
tas, paremtas skirtingų scenos meno 
elementų kiekybe be kokybės?

Aistė Šivytė

Daugybėje XIX–XX a. romanų ga-
lima susidurti su griežto, šalto tėvo 
portretu – autoritetingos, o gal la-
biau autoritarinės šeimos galvos, 
vaikus auklėjančios lyg savo paval-
dinius, šykštint švelnesnio gesto ar 
žodžio. Jo rūpinimasis grubus ir for-
malus, net jei širdyje slepiasi nuo-
širdi meilė. Toks tėvas teko ir vienam 
žymiausių XX a. literatūros atstovų – 
Franzui Kafkai. Šis autorius mums pa-
liko ne tik „Metamorfozę“ ar „Pilį“, bet 
ir labai svarbų dokumentą – adresato 
taip ir nepasiekusius laiškus tėvui. 
Būtent pagal šiuos laiškus sukurto 

„Teatrono“ monospektaklio „Skam-
butis tėvui“, kurį režisavo Gildas 
Aleksa, premjera gruodžio 17–19 d. 
įvyko „Menų spaustuvėje“.

Kišeninėje „Spaustuvės“ salėje 
autoriui (Arnas Ašmonas) popie-
rių atstoja taksofono būdelė (daili-
ninkas Martynas Arlauskas) ir savo 
pypsėjimu adresato stoką liudijan-
tis ragelis. Į šį ragelį vaikinas po 
daugybės metų klusnumo ir tylos 

Laiškas telefono signalui
Gildo Aleksos „Skambutis tėvui“

vieną po kitos išsako ir narsto tėvo 
sukeltas nuoskaudas, nepagrįstos 
distancijos ir šaltumo paliktas trau-
mas. Kaip įsivaizduotumėte tokį 
jaunuolį? Galbūt kaip dailiai nuau-
gusį, puikių manierų džentelmeną, 
iš tiesų širdyje slepiantį tuštumą ir 
nepakeliamą vienatvę? Kaip sim-
patišką, žiaurios vaikystės sužeistą 
sielą, kurią malonu užjausti?

Idiliškas kenčiančio jaunuolio 
portretas liks Kafkos laiškus skai-
tančiojo vaizduotei, o scenoje pa-
sirodęs laiško autorius daug gyve-
nimiškesnis. Pastebėti šio veikėjo 
keistenybes, pajusti jo atstumiantį 
beviltiškumą, nederėjimą net su pa-
čiu savimi ilgai netrunka: vaikino 
plaukai šonuose sulaižyti, o vir-
šugalvyje pūpso smulkių garbanų 
kupeta, švarkas, kelnės ir marški-
niai pjaunasi tarpusavyje raštų bei 
atspalvių chaosu. Galiausiai ir jis 
pats atrodo chaotiškas, atstumian-
tis. Išsakęs skausmingą monologą, 
susikaupusį jaudulį, jaunuolis nu-
siramina savotiška pertraukėle: pri-
tupia prie sienos, telefone įsijun-
gia emocingą dainą ir akivaizdžiai 

kuriam laikui tampa pagrindiniu 
mintyse vykstančio muzikinio 
klipo veikėju. Tyliai išjautęs ko-
miškai lėkštos dainos žodžius ir į 
vamzdelį surinkęs, rodos, labiau iš-
spaustas negu išsiveržusias ašaras, 
grįžta prie telefono ragelio.

Tad paradoksalu: sekant vaikino 
traumų istoriją, jo ne per daugiau-
sia gaila. O neretai netgi priešingai: 
dėl nenatūraliai pakelto balso, kar-
tais pamaiviškos kalbos manieros ir 
viso savo elgesio – tai knerkia, tai 
niūniuoja, tai sumąsto pašliaužioti 
grindimis – jis atrodo juokingas. 
Toks simpatijų nekeliančio tėvo 
užaugintas simpatijų nekeliantis 
sūnus. Nors ir stipriai jaučiama šį 
jaunuolį sužlugdžiusi klusnumo 
tragedija, nesugebėjimas nuo vai-
kystės apginti savo interesų ir už-
augti nepalaužiamu vyru, jo buvi-
mas žmogaus parodija neleidžia 
vertinti vienareikšmiškai – beato-
dairiškai gailėti arba žvelgti į jį kaip 
į vaikščiojantį anekdotą. 

Kaip ir ankstesniuose savo dar-
buose, čia Aleksa žaidžia tekstu, 
kalba, scenografijos elementais, 

veiksmą prisodrina kvailą juoką 
keliančių, nesąmoningų detalių: 
nuo kartais iš tingėjimo apversti 
liežuvį jaunuolio iškraipomų žo-
džių iki „zamziško“ šliaužimo 
per grindis, iš širdies niūniuojant 
Céline Dion dainą „My Heart Will 
Go On“. Iš to paties žaidimo kyla 
ir teatro magija sužibantys trumpi 
epizodai, pavyzdžiui, kai takso-
fono ragelis staiga virsta sūnaus 
parodijuojamu tėvu: kol aktorius, 
netvardydamas juoko, sako tėvo „o 
aš gyvenau dar sunkiau ir nesiskun-
džiau“ monologą, jo smilius ir nykš-
tys tampa piktai mosuojančiomis 
ragelio rankytėmis.

Galiausiai monospektaklis yra 
didžiausias išbandymas jį atlie-
kančiam aktoriui. Ašmonas savo 
vaidmens kelią nuo „skysto“, bevil-
tiško jaunuolio iki šlapio (tiesiogine 
to žodžio prasme), kiek paklaikusio 
neurotiko nueina palengva, net kiek 
pasilinksmindamas žaidimu jau 
minėtomis komedinėmis scenelė-
mis ir juokeliais. Nemačius kitų šio 
aktoriaus vaidmenų (kad ir pikto, 
spektaklyje dominuojančio Tado 

prieš keletą mėnesių įvykusioje 
spektaklio „SoDra, Mon Amour“ 
(rež. Aleksa) premjeroje), galima 
būtų pamanyti, kad būtent toks yra 
jo įprastas, charakterinis vaidmuo. 
Bet tai meistrystė.

„Skambutis tėvui“ – tai įdomus 
susitikimas su rašytoju, kuris sce-
noje pasirodo nei idealizuotas, nei 
apgaubtas mistikos ar legendos 
šydu. Žmogumi, kuris atkurtas 
laiškus perskaičius objektyviu, psi-
chologišku žvilgsniu, nelyg kuriant 
nusikaltėlio fotorobotą – ne nuglu-
dinant, o tik dar labiau pabrėžiant 
neįprastas detales, kiekvieną akį 
patraukiantį kabliuką ir keistumą. 

Arnas Ašmonas monospektaklyje 
„Skambutis tėvui“ D. Al išausko n uotr .

Mantas Černeckas, Viktorija Zobielaitė ir Oksana Griaznova šokio spektaklyje 
„Kill, Baby, Kill“
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T e a t r a s

Miglė Munderzbakaitė

Gruodžio pabaigą palydėjo išvyka 
į naują Nikolaso Darnstädto filmą-
spektaklį „Planeta EGO“ Valstybi-
niame Šiaulių dramos teatre. Kino 
ir scenos kūrinys sukonstruotas iš 
vieno žymiausių XX a. modernizmo 
rašytojų Franzo Kafkos romanų „Pi-
lis“ ir „Amerika“. Režisierius interpre-
tuoja literatūrą, papildydamas ją savo 
idėjomis, kontekstais ir panardina-
mas į vizualiai efektingą reginį, jun-
giantį skirtingas medijas bei stilius.

Vokiečių režisierius Darnstädtas 
studijavo režisūrą Ernsto Buscho 
dramos meno akademijoje Berlyne 
ir nuo to laiko kuria teatro spek-
taklius, filmus ir radijo pjeses Vo-
kietijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. 
Kartu su kūrybine komanda „Ciao 
Now“ įgyvendina tarpdisciplini-
nius projektus, jungiančius teatro 
ir kino raišką. Neseniai Darnstädtas 
pastatė dvikalbį (vokiečių ir pran-
cūzų kalbomis) spektaklį „Phantom 
Menace“ pagal garsų rusų egzilio 
autoriaus Gaito Gasdanowo ro-
maną, pasakojantį apie vienatvę ir 
slegiančią istoriją. Režisierius rašy-
tojo egzistencializmą supriešina su 
svaiginančia XXI a. laisve. 

2020 m. tarptautiniuose kino fes-
tivaliuose Darnstädtas pristatė Ho-
mero epo adaptaciją – vaidybinį pil-
nametražį filmą „Odisėja“. Filmui, 
drąsiai interpretuojančiam epą, 
būdinga teatrinė estetika. Kūrinyje 
vaizduojama sunaikinta Europa, o 
tėvynės, kurios ilgisi Odisėjas, ne-
bėra. Įstrigęs kosminėje kapsulėje, 
jis nuolat sukasi aplink save ir ne-
gyvą Žemę, o vienintelis jo palydo-
vas – hipnotizuojantis borto kom-
piuterio balsas. Herojaus nedomina 
dabartis – visas jėgas jis sutelkęs į 
tai, kad grįžtų namo, į Itakę, mė-
lynąją planetą. Tais pačiais metais 
Darnstädtas režisavo Oscaro Wil-
de’o „Doriano Grėjaus portretą“. Pa-
sak kūrėjo, tai pasivažinėjimas po 
industrinio kapitalizmo ir šiuolai-
kinės savimeilės pragarą – nuotykių 
alkis, malonumų ir gražių dalykų 
godumas, radikalus egocentrišku-
mas, jaunystės ir kūnų fetišizavimas. 
Režisierių domina, kaip šių laikų vi-
suomenėje įvaizdis tapo žmogaus 
manipuliuojama prekine forma. 

Šiaulių dramos teatre Darnstäd-
tas dirba ne pirmą kartą, prieš keletą 
metų jis aktualizavo ir dekonstravo 
Justino Marcinkevičiaus poemoje 
suformuotą Mindaugo mitą, ska-
tino kitaip pasižiūrėti į lietuviš-
kumo suvokimą, įsitvirtinusius ir 
tarsi nepajudinamus simbolius.

2020–2021 m. Lietuvos teatre 
kaip niekad gausu Kafkos kūrybos 
adaptacijų: režisierius Žilvinas 
Vingelis pastatė vizualinį gyvos 

Apie mūsų visuomenės problemas per 
film noir ir Disneilendo prizmę

„Planeta EGO“ Valstybiniame Šiaulių dramos teatre

muzikos spektaklį „Kafka Insom-
nia“, Gildas Aleksa – monospek-
taklį „Skambutis tėvui“, o Darns-
tädtas ėmėsi dviejų Kafkos romanų 
interpretacijos. Ši adaptacija, žadė-
jusi trukti 3,5 valandos, tęsiasi kiek 
ilgiau, bet neprailgsta; tai lemia ir 
netradicinis formatas: pirmiausia 
žiūrovas pakviečiamas žiūrėti filmą, 
vėliau pasakojimų herojai atvyksta į 
gyvą susitikimą su publika – spek-
taklį teatro scenoje. Šis dvi skirtin-
gas medijas jungiantis kūrinys išties 
milžiniškas ir ne mažiau techniškai 
sudėtingas. Tiesa, nevertėtų nei kino 
ekrane, nei scenoje tikėtis to, ką tra-
diciškai suvokiame kaip kiną arba 
teatrą. Kinas čia pasižymi teatra-
liškumu, skirtingų stilių samplaika, 
o spektaklyje nėra psichologinio 
vaidmens kūrimo, persikeliama į ki-
tokią – žaidimų, virtualios realybės, 
simuliacijos erdvę.

Pirmoji kūrinio dalis – filmas, 
kaip ir Kafkos romanas, pavadintas 

„Pilis“, – yra gana nuosekli knygos 
adaptacija, skaičiusieji tikrai atpa-
žins pasakojimą, herojų K., gau-
sius personažus bei įvykius. Išryš-
kinamos kelios linijos: sudėtingas 
herojaus K. santykis su kitais per-
sonažais ir desperatiški, sudėtingi 
bandymai išsiaiškinti, kaip patekti 
į pilį. Šiam pasakojimui režisie-
rius pasitelkia stilizuotą ekspresio-
nistinę ir film noir estetiką, o taip 
daroma gana dažnai, adaptuojant 
Kafkos kūrybą (pvz., Orsono Wel-
les’o filme „Procesas“ arba Steveno 
Soderbergho „Kafkoje“). Kita ver-
tus, ne taip dažnai Kafkos kūryba 
susiejama su vampyriškąja estetika, 
šio romano kontekste suskamban-
čia kiek neįprastai ir praplečiančia 
personažų interpretaciją iki ben-
dresnės Kafkos kūrybos, jo novelių, 
kuriose gausu įvairių būtybių trans-
formacijų. Tarkim, Vilijos Paleckai-
tės kuriama šeimininkė tarsi nužen-
gusi iš novelės „Metamorfozė“. 

Režisūriškai kino dalis atrodo 
kiek stipresnė, filmas daro gerą už-
baigtumo įspūdį, jaučiamas dide-
lis dėmesys kiekvienai detalei, epi-
zodų kūrimui, kostiumams, aktorių 
įvaizdžiams. Akivaizdu, kad tai vi-
sos kūrybinės grupės išradingumo 
ir intensyvaus darbo rezultatas. O 
režisierius kelia sau uždavinį ne tik 
kitaip interpretuoti Kafką, bet ir per 
literatūrinį filtrą reflektuoti istoriją, 
kaitą bei dabartį. 

Darnstädtas aiškiai nubrėžia in-
tencijas šio dviejų dalių kūrinio at-
žvilgiu: „XX amžius, kurį mes pri-
statome filme pagal Kafkos „Pilį“, 
atspindi Sovietų Sąjungą, kai bu-
vome labiau suvaržyti ir bendra-
vome intymiau. O jau XXI am-
žiuje, atsiradus internetui, tapome 
laisvesni, norime save išreikšti, būti 
matomi. Antroje dalyje, spektaklyje, 

kalbame daugiau apie visuomenę.“ 
Tad režisierius siūlo du skirtingus 
laikotarpius, santvarkas, o kartu 
problemas, su kuriomis susiduria 
visuomenė ir individas, čia repre-
zentuojamas per Monikos Šalty-
tės kuriamą K. personažą. Svarbu 
pabrėžti, kad aktorei teko itin ne-
lengva užduotis kurti simbolinį 
personažą, kuris, kaip pabrėžia re-
žisierius, „<...> yra lyg mūsų akys. 
Galbūt ji lietuvė, gal moteris, o gal 
vyras, gal ji – tu, gal – aš, bet tai yra 
asmuo, keliaujantis per sistemas.“ 
Tokio keliautojo laiku personažo 
kelionė, trunkanti vos kelias valan-
das, apima gyvenimo dešimtmečius. 

Abiejose kūrinio dalyse veikėjų 
kiekis įspūdingas, kai kurie aktoriai 
kuria po kelis skirtingus persona-
žus, kituose atsispindi pirmųjų tę-
siniai. Kaip ir spektaklyje „Mindau-
gas“, džiugina, kad daugelis aktorių, 
kuriuos esame įpratę matyti kuriant 
tradiciškesnius, realistiškesnius psi-
chologinius vaidmenis, priima šio 
režisieriaus žaidimo taisykles, lei-
džiasi į painesnį, sudėtingesnį, gero-
kai fiziškesnį personažo atskleidimą 
tiek filme, tiek spektaklyje. Trupėje 
buvo juntamas bendradarbiavimas 
tarp skirtingų kartų aktorių, režisie-
rius stengėsi išnaudoti kiekvieno ak-
toriaus privalumus, tarkim, Palec-
kaitės balsas, kuriant Šeimininkės, 
Dėdės Jakobo, Virėjos vaidmenis, 
skambėjo išties efektingai. Antroje 
spektaklio dalyje, skirtoje Kafkos 

„Amerikai“, aktoriai ryžosi tapti 
kompiuteriniais personažais. 

Prieš pradedant kalbėti apie an-
trąją – spektaklio – dalį, vertėtų ap-
tarti šių dalių jungtį, kuriai režisie-
rius kaip dviejų sistemų lūžio tašką 
pasirinko dokumentinį fragmentą 
iš Sausio 13-osios įvykių – TV 
ekrane apie įtemptą situaciją infor-
muojančią žurnalistę Eglę Bučelytę. 
Ne viename interviu Darnstädtas 
mini didžiulį įspūdį jam padariu-
sius archyvinius kadrus, tačiau ši 
jungtis kelia abejonių. Žiūrovas 
šią medžiagą pamato filmo pabai-
goje, po to įvyksta staigus, netikė-
tas poslinkis iš vampyriškos, siur-
realistinės atmosferos į istorinę 
tikrovę, o antroje dalyje veiksmas 
vėl perkeliamas į siurrealią, vaizdų 
ir veiksmų žaisme pasižyminčią erdvę. 
Šis dokumentinis intarpas kelia in-
tensyvesnes emocijas kūrėjui iš už-
sienio, nes Sausio 13-osios įvykiai, 
jokiu būdu neneigiant jų svarbos 
Lietuvos istorijai, yra dažnai anali-
zuojami, įterpiami į įvairius kūrybi-
nius projektus ir tam tikra prasme 
mene prarandantys pirminį krūvį. 
Vis dėlto čia buvo įdomu stebėti ir 
publikos reakcijas bei matyti, kad 
tikrai ne kiekvienam žiūrovui buvo 
aiški tokio sprendimo intencija ir 
toks staigus estetinis šuolis. 

Pirmoji – filmo – dalis, kaip ža-
dėta režisieriaus, atspindėjo so-
vietinę santvarką, o antroji – 
spektaklis – mums siūlo šių dienų 
realybę, joje dominuoja kitas kraš-
tutinumas – individualizmas, tam-
pantis mūsų pačių kalėjimu, ku-
riame nesurandama aiškaus tikslo ir 
ne mažiau įsisukama į užburtą ratą, 
tik šį kartą jis kitoks: spalvingesnis, 
su daugiau galimybių ir technolo-
gijų. Šioje dalyje santykis su Kafkos 
romanu daug laisvesnis – „Amerika“ 
yra atspirties taškas amerikietiš-
kiems kalneliams (kuriuos matome 
ir scenoje), dideliu pagreičiu vedan-
tiems į dabartį; čia svarbu ne tiek 

svarbus muzikinis elementas (kom-
pozitorius Lukas Darnstädtas). Mu-
zika ir apkritai garsai užima svarbią 
vietą ir kartu susijungia į bendrą vi-
sumą. Danielos Zorrozua scenogra-
fija ir kostiumai vizualiai siejasi su 
ankstesniu Šiauliuose Darnstädto 
statytu spektakliu: dėmesys šiems 
spektaklio elementams yra režisie-
riaus stiliaus dalis – gausus sceno-
vaizdis ir kostiumai slepia nuoro-
das, hipertrofuoja dalykus, kuria 
sudėtingus, sunkiai apibrėžiamus 
personažus-būtybes, o tai juk ar-
tima Kafkos literatūrai. Vizualūs 
sprendimai prisideda prie kafkiš-
kojo stiliaus plėtotės, susipinančios 

nuoseklus pasakojimas, personažai, 
kiek pati būsena, atskleidžiama įvai-
riais būdais. Pagrindinis herojus K. – 
scenoje sukonstruotame Disneilende 
ir vaizdo žaidime pasiklydęs žmogus, 
klaidžiojantis tarp tų, kurie laikytini 
laimėtojais, savojo laiko herojais, 
besimėgaujančiais laivės iliuzija, ne-
prisiimančiais atsakomybės ką nors 
veikti ar keisti. Tai artima ir pirmai 
kino daliai, kalbėjusiai apie buvusią 
santvarką ir laisvės nebuvimą. Kons-
tatuojama, kad mažai kas pasikeitė. 
Spektaklio pabaigoje galima pasigesti 
aiškesnio apibendrinimo, ne kokio 
didaktinio aiškinimo, bet drąsiai iš-
reikšto režisieriaus požiūrio ar bent 
įžvalgos apie problemišką individo 
ir visuomenės santykį bei kovą. Bet 
kafkiškas stilius juk leidžia ir atviras 
pabaigas...

Šiame spektaklyje, kaip ir anksčiau 
Darnstädto statytame „Mindauge“, 

ir su kitais kultūriniais tekstais bei 
reiškiniais.

Lietuvos kontekste spektaklį 
„Planeta EGO“ matyčiau kaip nau-
jai eksperimentuojantį su teatro 
ir kino raiškos galimybėmis, įvai-
riais stiliais bei jų jungtimis. Ži-
noma, kino panaudojimas teatre 
yra gana dažnas ir įprastas, bet ne-
retai tik fragmentiškas. Stipresnė 
kino pozicija juntama lenkų re-
žisieriaus Łukaszo Twarkowskio 
spektaklyje „Lokis“ arba „Apeirono“ 
teatro videoprojekte „Pabėgimas“, 
tačiau „Planeta EGO“ išsiskiria tuo, 
kad yra ne tik raiškos priemonių 
eksperimentas, bet ir išplėtota, vi-
savertė Kafkos kūrybos adaptacija. 
Tikiuosi, šis kino spektaklis keliaus 
ir po kitų miestų teatrus, nes jį verta 
pamatyti įvairiai publikai, o kūry-
binei komandai – publiką pažinti 
ir gauti grįžtamąjį ryšį.

Scena iš filmo-spektaklio „Planeta EGO“ S . Janka usko n uotraukos

Monika Šaltytė ir Gintarė Ramoškaitė filme-spektaklyje „Planeta EGO“
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Rokas Dovydėnas

Pernai rudenį Istorijų namuose 
atidaryta paroda „Deivės ir kariai“ 
kuria pasakojimą apie, ko gero, žy-
miausią lietuvę mokslininkę Mariją 
Gimbutienę ir vizualiai pristato jos 
hipotezes apie Europos kultūros iš-
takas: čia vykusį senosios matriar-
chatinės ir naujosios patriarchali-
nės kultūrų susidūrimą. Parodos 
temos įdomiai siejasi su keliais kū-
riniais iš vėlyvą rudenį atidarytos 
ir po įvairias erdves pasklidusios 
13-osios Kauno bienalės. Perėjus 
abi parodas atrodo, lyg žiūrėtum 
per žiūroną iš abiejų pusių. „Deivės 
ir kariai“ pateikia platų požiūrį, o 
darbai Kaune sufokusuoja žvilgsnį. 
Tad žiūrovui, aplankiusiam moks-
linę ekspoziciją, būtų verta susipa-
žinti su tų pačių temų interpretacija 
šiuolaikinio meno kalba.  

Marijos Gimbutienės asmenybei 
skirta parodos dalis pasiekiama tik 
susipažinus su jos mokslinių teorijų 
pristatymu. Archeologė pristatoma 
per tekstus, gyvenimo chronologinį 
aprašymą ir asmenines nuotraukas 
bei videofilmų ištraukas. Parodoje 
matomi keli asmeniniai daiktai, pa-
rašytos knygos. Gimusi Vilniuje, ji 
persikėlė į Kauną, vėliau grįžo į 
Vilnių čia baigti studijų. Apie pa-
sitraukimo iš Lietuvos priežastis 
parodoje nekalbama, bet Jonas Me-
kas neslepia savosios pasitraukimo 
priežasties: „Buvau jiems nulis, jie 
galėjo mane sumušti ar nušauti.“ 
Taip apie pirmą susitikimą su oku-
pantais sako jis Douglaso Gordono 
videoinstaliacijoje Kaune. Išvy-
kusi Marija Gimbutienė Tiubin-
gene (Vokietija) apsigynė daktaro 
disertaciją, vėliau ji, kaip ir Jonas 
Mekas, persikėlė į Jungtines Ameri-
kos Valstijas. Čia pradėjusi darbą be 

Lyg žiūrėtum per žiūroną iš abiejų pusių
Senųjų kultūrų ir šiuolaikinio meno sąšaukos

atlyginimo, tapo, nesuklysiu pasa-
kęs, žymiausia lietuve mokslininke. 
Archeologė buvo išskirtinė asme-
nybė, peržengusi savo profesijos 
ribas, perėjusi nuo tiesioginio ra-
dinių aprašymo prie jų interpreta-
cijos. Ji sukūrė ir pagrindė hipotezę, 
kad pirmieji Europos žemdirbiai 
gyveno matriarchatinėje visuome-
nėje, vadovaujami moters žynės, iš-
pažindami moters paukštės kultą. Ši 
taiki ir klestinti civilizacija susidūrė 
su iš rytų atkeliavusia kurganų kul-
tūra, atsinešusia tridalį – dangaus, 
žemės ir požemio – pasaulio supra-
timą, kurio šiuolaikinę interpreta-
ciją galima pamatyti Kaune, Vel-
nių muziejuje, veikiančioje Linos 
Lapelytės videoinstaliacijoje „Kas 
nutinka žuviai po mirties?“ Taip pat 
kurganų kultūra atsinešė laidojimo 
pilkapiuose būdą ir patriarchalinę 
visuomenės santvarką. Cituojant 
Mariją Gimbutienę, „tai negalėjo 
evoliucijos būdu išriedėti iš Seno-
sios Europos kultūros“.

Didžioji ekspozicijos dalis, kal-
banti apie dramas ir pokyčius, suda-
ryta iš keramikos dirbinių. Parodos 
eksponatai atkeliavo iš penkiolikos 
skirtingų muziejų. Išskirtiniai Se-
nosios Europos eksponatai atke-
liavo iš Rumunijos, o kurganų kul-
tūros – iš Ukrainos. Dirbiniai turi 
savų panašumų, kaip ir nemenkų 
skirtumų. Žvelgiant į šešių ar aš-
tuonių tūkstančių metų senumo 
keramiką, reikėtų prisiminti, kad 
ankstyvoji keramika nėra sukurta 
greitai ar paprastai. Nors molio 
galima pasirinkti, atrodytų, be-
veik bet kur, degimui tinkamas 
molis dažniausiai randamas 3–9 
metrų gylyje, jį reikia kažkaip su-
sirasti ir išsikasti. Išlipdyti norimą 
skulptūrą ar puodynę ir ją neprie-
kaištingai išdžiovinti. Tam reikėtų 
tinkamo, nelietingo metų laiko. 

Tuomet neegzistavo plytos, iš ku-
rių surenčiamos krosnys. Šie molio 
dirbiniai, liudijantys kultūrą, degti 
lauže ar duobėje. Išdžiūvę dirbiniai 
sukraunami į krūvą, apsupami de-
gančiu laužu, kas vėlgi nėra taip pa-
prasta. Laužo ugnies temperatūra 
siekia apie 1000 laipsnių, jei įdė-
tume molį į šią temperatūrą iškart, 
medžiagoje esantis vanduo šnypš-
damas sudraskytų deivę paukštę į 
šukeles, kurių joks restauratorius 
atgal nebesulipintų. Tad norint iš-
degti kad ir delno dydžio puoduką, 
aplink jį reikia sukurti trijų metrų 
ilgio ugnies ratą, paliekant bent 
metro atstumą iki darbų. Ugnis 
turi artėti prie molio palengva, per 
dieną pasiekdama molio deivę ar 
puodynę. Sutikite, kad tai ganėtinai 
prabangus, daug laiko, kantrybės ir 
malkų reikalaujantis užsiėmimas.  

Senosios Europos keramikos 
indai iš Rumunijos muziejų deko-
ruoti skirtingais linijiniais raštais. 
Juodos spalvos linijomis, rom-
bais, tapytomis, tikėtina, paukščių 
plunksnomis. Galima žavėtis vi-
dine kuriančiųjų laisve ir tai, ko-
kiu lengvu judesiu ant išlenktos 
puodynės piešiamos moterys ar 
gyvūnai. Ši keramika neabejotinai 
priklausė klestinčioms bendruo-
menėms. Parodoje eksponuojama 
Ukrainoje rasta kurganų kultūros 
keramika kiek kitokia. Pagaminta 
iš priemaišų turinčio molio, deko-
ruota dažniau įspaudais ir reljefu 
nei piešiniu. Galima pastebėti deko-
ravimo panašumų į tošies ar vyte-
lių pynimą. Indai siauromis, delno 
pločio angomis, tvirtomis sienomis 
skirti saugoti ir keliauti.

Ekspozicija baigiama lietuviš-
kais kurganų kultūros radiniais, 
šiuo atveju gana keistas Naciona-
linio muziejaus pasirinkimas ne-
eksponuoti originalių Rimutės 

Rymantienės Šventojoje ir Nidoje 
rastų dirbinių, juos pakeičiant nuo-
traukomis ir rekonstrukcijomis. Vis 
dėlto, kad ir pakaitalo pavidalu, eks-
ponuojamas pirmasis žmogaus at-
vaizdas, sukurtas Lietuvoje, virvele 
puodynėje įspaustas žmogeliukas 
iš pagaliukų. 

Kurganų kultūros keramika daž-
niausiai randama kapavietėse, tai 
keramika, žvelgdamas į kurią visad 
dvejoji, ar ji kurta specialiai laido-
tuvėms, ar tai kasdieniai dirbiniai, 

aplinkybių iš požemių pasaulio su-
grąžinti į žemę. Tikėtina, kad, norė-
damas sužinoti atsakymą, suprasti 
ritualą, jo prasmę, turėčiau kreip-
tis į šiandienos tarpininkę tarp pa-
saulių – Liną Lapelytę, klausdamas, 
kur keliaus puodynės iš instaliacijos 
Kaune: bus užkastos, paskandintos 
ar sunaudotos?

Paroda „Deivės ir kariai“ veikia iki kovo 
13 d.
Kauno bienalės parodos iki kovo 20 d.

Parodos „Deivės ir kariai“eksponatai S . Sa mson o n uotr.

Lina Lapelytė, „Kas nutinka žuviai po mirties“ Velnių muziejuje Kaune. 2021 m.
M. K . n uotr .
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Ugnė Brazytė

Daugybėje vietų nesuskaičiuojamą 
kiekį kartų regėta. Močiutės bute, 
mokykloje, valgykloje ar net biure 
matyta. Tokia įprasta, lengvai atpa-
žįstama, net širdžiai miela. Tai – jos 
didenybė Kėdė! Ir ne bet kokia, o 
pretenzingai vadinamoji milijonine. 
Ne, tiek ji tikrai nekainavusi. Mili-
jonas žymi pagal šį modelį paga-
mintų kėdžių skaičių praėjus vos 
dešimtmečiui po architektės Bri-
gitos Adomonienės originalaus 
projekto Nr. 477-01 sukūrimo 1962 
metais. Ir štai ta viena laimingoji 
iš milijono keturkojų užsikorė ant 
pjedestalo ką tik duris Lietuvos na-
cionaliniame dailės muziejuje at-
vėrusioje parodoje „Kasdienybės 
architektės“. Kaip kėdė iš virtuvės 
ar tiesiog šiukšlyno pelnė tokią gar-
bingą vietą muziejuje? Kodėl visai 
netolimoje praeityje ar net nūdie-
noje vis dar aptinkamas įprastas 
baldas parodoje apie XX a. 6–9-ąjį 
dešimtmečiais Lietuvoje kūrusias 
architektes tampa eksponatu?

 Viena iš priežasčių, lėmusių vi-
siškai paprastos kėdės, sukonstruo-
tos iš kelių dalių naudojant pigų 
medienos ir faneros derinį, staigų 
karjeros šuolį iš nuobodaus buities 
objekto į parodos eksponato pozi-
cijas, – tai istorinės bei kultūrinės 
projekto sukūrimo aplinkybės. Dėl 
to, kad praėjusio amžiaus 7-ojo de-
šimtmečio kūrybos kontekstas taip 
smarkiai skiriasi nuo laisvo šiandie-
ninio, privalu sugrįžti kiek daugiau 
nei pusšimčiu metų atgal į Lietuvos 
Sovietų Socialistinę Respubliką: čia 
(kaip ir kitose sovietinės sistemos 
alinamose valstybėse) individualus 
kūrybinis procesas ribotas oficia-
lių valstybės nutarimų, padedančių 
pamatus architektūriniams ekster-
jero bei interjero (taigi, ir baldų 
projektavimo) sprendimams. Ar-
chitektų kūrybiniams eksperimen-
tams, neatitikusiems nustatytų so-
vietinių projektavimo gairių, idėjų 
įgyvendinimo leidimas nebuvo 
suteikiamas. Architektės, baldi-
ninkės Dalios Siaurusaitienės, taip 
pat vienos iš aprašomoje parodoje 
pristatomų autorių, teigimu, indi-
vidualias idėjas neišvengiamai teko 
adaptuoti prie oficialių nutarimų 
bei gaunamų (dažniausiai pigių) 
medžiagų pobūdžio (https://www.
lrt.lt/mediateka/irasas/2000189689/
parodoje-kasdienybes-architektes-
gyvenamuju-interjeru-baldu-di-
zainas-pirmosios-baldu-dizaine-
riu-kartos-lietuvoje-darbai). Tad 
net nesudėtingas, nedaug kūrybi-
nio individualumo teatskleidžiantis, 
grynai funkcionalias modernizmo 
formas kartojantis kėdės projektas 
buvo tam tikros saviraiškos (net 
jei ir minimalios) įrodymas. Todėl 
toks įprastas ir paprastas baldas 

Iš pelenės tapo princese
Apie kėdę iš parodos „Kasdienybės architektės. Gyvenamųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“ Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejuje

transformuojamas į susidomėjimo 
objektą, vertą atsirasti Taikomo-
sios dailės muziejaus parodoje ir 
bylojantį apie sovietmetį bei darbą 
ribotomis sąlygomis. 

Negana to, kėdės projekto Nr. 
477-01 autorė – moteris. Šis dėmuo 
svarbus atsižvelgiant į moterų kū-
rėjų statusą Sovietų Sąjungoje. Nors 
vienodos lyčių galimybės (juk ko-
munistinė santvarka išlaisvina vi-
sus žmones, taigi ir moteris) buvo 
nuolat akcentuojamos, vis dėlto re-
alybė skyrėsi nuo valstybės dekla-
ruojamų vertybių. Būti moterimi 
kūrėja (šiuo atveju – architekte) 
reiškė ne tik susidurti su idėjinė-
mis ribomis, be teisės į darbą, bet ir 
žinoti savo vietą profesinėje hierar-
chijoje. Architektams dažniausiai 
būdavo pavedama projektuoti pas-
tatus, urbanistikos objektus, o mo-
terims dažniau – architektūros sfe-
roje ne tokius reikšmingus baldus. 

Žinoma, Baldų projektavimo-
konstravimo biure gimę projektai, 
nepriklausomai nuo autoriaus lyties, 
gamybos kombinatuose vienodai 
slėpdavosi už nuasmeninto štampo 
ar projekto numerio ir laikui bėgant 
buvo lygiai taip pat pamirštami. Vis 
dėlto 6–9-asis dešimtmečiai buvo 
ypač produktyvūs būtent mote-
rims architektėms baldininkėms: 
sukurta daug bei inovatyvių pro-
jektų, puikiai įsirašiusių į tuometinį 
Europos modernizmo tradicijų tą-
sos kontekstą, tokių kaip vadinama-
sis Stapulionienės šezlongas (Poilsio 

kėdė, proj. Nr. 154), populiarieji Vale-
rijos Emos Cukermanienės projek-
tuoti minimalistinės estetikos baldų 
komplektai, Dalios Siaurusaitienės 
ekspresyvių formų supamoji kėdė, 
Liucijos Zaveckienės drąsūs kūry-
biniai poilsio baldų ieškojimai, kul-
tinis Florentinos Neros Nesavienės 
svetainės komplektas „Jotulė“. Tad 
parodos kuratorės ir tekstų autorės 
Gražina Gurnevičiūtė, Živilė Intaitė 
ne veltui pasirenka apžvelgti išskir-
tinai šių moterų kūrybą, kuri savu 
laiku nebuvo įvertinta kaip meninė 
raiška, tačiau padarė reikšmingą įtaką 
Lietuvos baldų dizaino raidai. Taip, 
žvelgiant į muziejuje išeksponuotus 
baldus, atrakinamas dar vienas, savo 
metu nesuprastas bei nevertintas idė-
jinis lygmuo – moterų architekčių in-
dėlis į Lietuvos baldininkystę. 

Parodoje svarbus ir pats išeks-
ponavimo būdas: sėdimieji baldai 
tvirtinami tai aukštai prie sienų 
(pvz., Stapulionienės šezlongas, 
supamosios D. Siaurusaitienės bei 
V.E. Cukermanienės kėdės, B. Ada-
monienės fotelis), tai vorele vienas po 
kito leidžiasi nuo pat lubų (D. Siau-
rusaitienės kėdė „Nida“, B. Adamo-
nienės taburetė ir kt.) arba den-
giami peršviečiamu plastikiniu 
šydu, įnešančiu į jaukią gyvena-
mojo interjero atmosferą ne visai 
šiai parodai priderantį remonto ar 
persikraustymo įspūdį. Tiesa, ko-
dėl būtent šie objektai atsiduria po 
šydu, – pora F.N. Nesavienės „Jo-
tulės“ komplekto minkštųjų dalių 

arba V.E. Cukermanienės išlanks-
tomas fotelis-lova, žurnalinis stalas 
iš svetainės komplekto „Ąžuolas“, 
proj. Nr. 622, – nepaaiškinama. Gal-
būt taip parodos architektas Tomas 
Valentinaitis siekia suteikti erdvei 
kiek žaismingumo, nes kiti kom-
plektai, tarkime, B. Adamonienės 
svetainės baldai proj. Nr. 237 bei 
gėlių staliukas, kaip įprasta tvirtai 
stovi ant žemės, tapdami kertiniu, 
dėmesį traukiančiu bei šiltų namų 
nuotaiką kuriančiu akcentu. 

Užsiminus apie eksponavimo 
būdų gausą parodoje, derėtų su-
grįžti prie ne originaliausio, tačiau, 
be abejonės, paties pagarbiausio – 
pjedestalo atvejo. Kadangi ant jo 
besipuikuojanti milijoninė kėdė 
parodos kontekste išties yra po-
puliariausias, taigi ir įprasčiausias 
baldas, galima atrasti dar vieną 
priežastį, kodėl ši kėdė nei slepiasi 
po šydu, nei kabo ore ar ant sie-
nos, bet oriai stovi ant vienintelės 
šioje parodoje pakylos. Muziejaus 
aplinkoje kėdė puikiai veikia kaip 
įkūnyta istorija, jei ši bus suvokta 
ne kaip jau pirmoje pastraipoje mi-
nėtas konkretus istorinis konteks-
tas, bet kaip amžiaus, laiko nuoroda 
(t.y. parodymas, paaiškinimas, kaip 
buvo tada, išryškinant skirtumą 
nuo dabar). Todėl kėdės iškėlimas 
ant pjedestalo atrodo natūralus, nes 
atsiradusi laiko perspektyva nū-
dienos žiūrovui leidžia pažvelgti į 
baldą kaip į vertingą praeities žymą. 
Visgi pagarbiam žvilgsniui į kas-
dienį (kad ir istorinį) baldą kaip į 
reliktą išvystyti itin padeda ir paties 

muziejaus kaip institucijos statusas. 
Juk ne kartą tokias pat kėdes teko 
matyti išmestas prie gyvenamųjų 
namų laiptinių ar tebenaudojamas, 
tačiau tokiame kontekste kėdei ver-
tybės statusas, savaime suprantama, 
nesuteikiamas. Įdomu ir tai, kad ant 
milijoninių kėdžių vis dar tebesėdi 
ir Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus darbuotojai, kai visai šalia 
tas pats baldas mėgaujasi šlove bei 
vertybės statusu parodinėje erdvėje! 
Vadinasi, baldo įmuziejinimo veiks-
mas veikia abipusiu ryšiu: kėdė iš-
kiliu eksponatu tampa dėl to, kokią 
epochą bei kokias idėjas, reiškinį, 
kūrėją reprezentuoja šiandieniame 
pasaulyje, bet drauge muziejine ver-
tybe ją paverčia pati institucija, pa-
dėdama objektą į parodinę (tam ti-
kra prasme daiktus sakralizuojančią) 
aplinką. Taigi prieš mūsų akis ta pati 
kėdė iš pelenės virsta princese. 

Šiandien šis paprastas baldas 
padėjo atrakinti sovietinės Lietu-
vos politines, kultūrines kūrybos 
aplinkybes, susipažinti su kūrėja 
bei iškėlė savo istorijos pažinimo 
vertę, kurią įgalino muziejus kaip 
dėmesį kreipianti institucija. Kas 
žino, galbūt po dar gero pusšimčio 
metų, pasikeitus nūdienos kon-
tekstui ar atsiradus kitoms institu-
cijoms, milijoninė kėdė reikš jau ne 
tik produkto tiražą, bet įgis ir tokią 
piniginę vertę. Tuomet klausimas 
jau bus kitoks: gal norėtumėte pri-
sėsti? Tiesa, už milijoną.

Paroda veikia iki kovo 30 d.

Brigita Adomonienė, Kėdė, proj. Nr. 477-01. 1962 m. Šiaulių baldų gamybinis 
susivienijimas „Venta“

Liucija Zaveckienė, Poilsio baldų komplektų Nr. 1100, 1087 projektai. 1978 m. Popie-
rius, tušas, flomasteris. Lietuvos nacionalinis muziejus

Ekspozicijos fragmentas

LNDM n uotr .
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D a i l ė

Viktorija Mištautaitė

Susipažinkite, o dar geriau – šiek 
tiek atsitraukite, nes iš didžiafor-
mačio paveikslo su jumis garsiai 
sveikinasi, o galbūt net rėkia Do-
minyko Sidorovo tapybos pasaulio 
būtybė. Gimusi, matyt, iš kasdieni-
nės (o gal ir nuobodžios) aplinkos 
stebėjimo, auklėta tvarumo ir em-
patijos principais, šiandien ji tvir-
tai susiformavusi – „Kėdė. Pabaisa“. 
Švelniai mėlyname fone išdėliotos 
keturios juodo šokolado spalvos 
formos, be kurių kėdė-objektas 
neatliktų funkcijos. Netrukus at-
keliauja vidinis vaikas su oranžinės 
spalvos teptuku, it kokiu flomaste-
riu, ir sukuria vitališkas erdves, o 
ties formų skaičiumi atsiranda be-
galybės ženklas. Baldas prikeltas, jis 
gyvas, tačiau pabaisos vardas jam 
netinka. Greičiau tai – baimės ir 
pagalbos šauksmo apimtas misti-
fikuotas personažas, nesuprantantis, 
kodėl turi kirsti dvipasaulybės ribas. 
Viena aišku, jis čia atkeliavo poky-
čiui. Menininkui atsisakant dau-
giasluoksnės tapybos, tokiu tampa 
pats kūrinys. Todėl mes judame į 

„šiapus ir anapus“ kėdės.
Šauksmo figūra išnyra iš švie-

sinto ultramarino spalvos. Iš ramy-
bės, poilsio, švaros, būties, galbūt iš 
to utopinio pasaulio, kurio ieškome 

Neįvardintos patirtys
Dominyko Sidorovo paveikslas „Kėdė! Pabaisa!“

pasileisdami į dvasines, patyrimi-
nes ar meditatyvines praktikas. 
Ramu it stiklas, tad kodėl iš ten ver-
žiasi mūsų būtybė? Galbūt tas pa-
saulis toks tobulas ir toks svetimas, 
kad net norisi pabėgti. Arba šiapus 
mes tiek triukšmaujame, kad truk-
dome gyventi Pabaisybių dievams. 
Prometėjas, vienas iš graikų herojų, 
pamatęs sunkų pirmųjų žmonių gy-
venimą, atėjo jiems padėti: apgaule 
išviliotą ugnį atnešė į Žemę, išmokė 
elgtis su ja, amatų, rašto, prisijau-
kinti gyvulius, pasigaminti vaistus, 
išsikasti metalus, skaityti sapnus 
ir t.t. Ir, kaip rašoma įvairiose le-
gendose, Prometėjas padovanojo 
žmonėms dieviškojo žinojimo ki-
birkštėlę ir padarė juos kultūringus. 
Žinoma, už tai buvo Dzeuso stipriai 
kankinamas, o žmonijai ir žvėrims 
kaip bausmės siųstos ligos ir kan-
čios. Atrodo, jog šių dienų deivė 
prasiveržia iš anapusybės mums 
pasakyti „stop“. Išsigandusios jos 
lūpos (lyg pykimo būsenoje sustin-
gusios) nežymiai, bet virtusios šir-
delės forma – vis dar simbolizuoja 
viltį ir meilę. Sustokim. Jau laikas.

Vizualiai išvalytas nereikalingas 
fonas (triukšmas) dažniausiai at-
laisvina vietos esmei. Forma virsta 
judesiu (dėl flomasterinio, kontū-
ruojančio potėpio) ir čia, „šiapus 
kėdės“, vyksta susinaikinimas. Yra 
toks graikų mitas apie Akteoną, kai 

jis, žvelgdamas į žalią vandenį, ne-
tyčia pro gluosnių šakas pamatė 
nimfas, rateliu šokančias aplink 
savo valdovę Artemidę. Negalėda-
mas atitraukti akių nuo apsinuo-
ginusios miškų valdovės grožio 
mirtingasis buvo nubaustas: jam 
ant galvos išdygo tvirti, didžiu-
liai, plačiašakiai ragai, ant rankų ir 
kojų ėmė rastis elnio nagos, o visas 
liemuo apaugo gelsvais ir tankiais 
plaukais. Ir taip, pats būdamas me-
džiotojas, buvo sumedžiotas. Da-
rosi baisu suvokti, jog skaitant šiuos 
mitus piktybiniai nedorėliai šiuo-
laikybėje esame mes. Tamsiai ru-
dose plokštumose atsiranda dina-
mika ir nepaaiškinamas virpesys: 
išdygsta rankos, gebančios papur-
tyti, keturios vikrios kojos, diržas, 
apjuostas per liemenį, ir akys, pil-
nos siaubo. Atgimė kėdė-pabaisa. 
Ar dabartybės deivė siunčia mums 
rimtus įspėjimus apie nepagarbius 
žvilgčiojimus į ateitį, gamtos ciklą, 
kosmosą ir kitokius įsikišimus, ku-
riuose mes vaidiname dievus? No-
ras viską kontroliuoti, valdyti ir pa-
matyti virs užkeikimu – patiems 
save praryti.

Gyventi reiškia keistis – burta-
žodis, padedantis ištrūkti iš mito-
loginio dvipasaulybės rato. „Šiapus 
ir anapus“ tapo vieniu. Dominykas 
Sidorovas – tapytojas, aprėkęs ir ap-
kabinęs tuo pat metu. Gebėjimas 

su lengva ironija viešinti žmonių 
silpnybes – stipriųjų požymis. Tik 
nežinia, ar iš priešpriešos vartoto-
jiškumui, jis paveiksle atsisako de-
talių, taip išgrynindamas tyrinė-
jamo atvaizdo esmę. Galbūt ir mes 
galime nuimti nuo daiktų jų savy-
bes ir tapti tvarūs jausmais. Vienas 
dalijasi į daug ir taip gimsta pokytis. 
Šios pasakos pabaigoje (tikiuosi, su 
laiminga pabaiga) aš vis dar nesu 
tikra, kur yra mūsų vaidmuo, ar tai 
statiška kėdės forma, kuri neretai 
yra praktiška, daugiafunkcė ir il-
gaamžė, ar tie blizgučiai, madingi 
gobelenai, kurie vis kėsinasi mus 
užvaldyti.

Lina Ringelienė

Sunku pamiršti lapkričio mėnesį 
Kėdainiuose Janinos Monkutės-
Marks muziejuje vykusią parodą 

„Lodzė Lietuvoje“. Nėra pasaulyje 
tekstilininko, kuris nežinotų, kas 
yra Lodzė ir joje nuo 1972 m. vyks-
tančios trienalės. „Lodzė“ į Kėdai-
nius atkeliavo šiek tiek kita, ne tarp-
tautinės trienalės forma. Muziejuje 
surengtoje parodoje buvo prista-
tyta trijų menininkių, dirbančių ir 
kuriančių Lodzėje, kūryba. Visos 
trys menininkės – Magda Soboń, 
Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, 
Izabela Wyrwa – studijavo Lodzės 
Strzeminskio meno akademijoje ir 
šiuo metu yra šios prestižinės aka-
demijos dėstytojos. 

Pasak parodos kuratorės Erny Pi-
ret-Heuertz, „patekęs į parodą lan-
kytojas neabejotinai pamato, kad 
yra Lenkijoje, Lodzėje. Čia juntama 
rami ir tyli atmosfera, skatinanti pa-
mąstyti. Kūriniai skleidžia didelį 
giedrumą ir nuosaikumą. Meni-
ninkių kūryba remiasi medžiagos 

Lodzė Lietuvoje
Atsiminimo verta tekstilės meno paroda

ir technikos santykiu. Menininkės 
dirba skirtingomis technikomis, 
kurias sąlygoja medžiagos pasirin-
kimas. Polichromija šioje parodoje 
nėra esminis veiksnys.“ Kiekvienos 
menininkės ekspozicija turi savo 
pavadinimą: Izabelos Wyrwos 

„Objektai“, Magdos Soboń „Me-
džiaga kaip išraiškos priemonė“, 
Ludwikos Żytkiewicz-Ostrowskos 

„Shibori ir tekstilės atspaudai me-
niniam tyrinėjimui“. Visos šios me-
nininkės dirba skirtingomis tech-
nikomis, kurias sunku priskirti 
tradicinei tekstilei. Tai eksperi-
mentai, naudojant įvairius pluoštus 
(popieriaus masė, celiuliozė, kozo 
(popiermedis), sintetinės medžia-
gos) arba tradicinę techniką (šibori) 
netradiciniame kontekste.

Izabelos Wyrwa „Objektai“ – 
trapių erdvėje 3D rašikliu išrašytų 
objektų ir jų šešėlių kaligrafija. Su-
kuriama atvirkštinės tikrovės iliu-
zija – šešėliai „išmeta“ objektus į 
erdvę, tampa tikresni už pačias for-
mas. Ta iliuzija ypač ryški skaidrių 
formų kaligrafijoje – akimis gali 
sugauti tik šviesoje raibuliuojantį 

mirgėjimą, o apie erdvėje ištirpu-
sias formas pasakoja ažūrinių šešė-
lių raštai („Dauginimas“). „Juodieji“ 
ažūrai turi daug aiškesnę struktūrą, 
sudėliotą iš objektų ir jų šešėlių į 
vientisą nedalomą visumą („Ūkas“, 

„Virpantis“). Trapumas – tai ne tik 
iliuzinė, bet ir fizinė šių kūrinių sa-
vybė, kuri reikalauja atidaus žiūrė-
jimo. Atrodo, stipriau pakvėpuosi 
ir iširs plastikiniais siūlais pieštos 
struktūros.

Magda Sobon save pristato ne 
kaip tekstilininkę, o kaip popieriaus 
pluošto menininkę. Bet jos kūriniai 
yra labai tekstiliški, primena kili-
mus („Ašarų pėdsakas“, „Venera“) 
ar klostuotą audinį („Atrofija“). Kū-
rinys „Ašarų pėdsakas“ pats mįslin-
giausias – paviršiuje formuojamos 
(ašarų?) senvagės, kuriamas vilni-
jančių iš centro į pakraščius bangų 
reljefas. Žydroji planeta „Venera“ 
traukia tyrinėti paviršiaus klostes 
ir sprūdžius, vulkanus apdegusiais 
krateriais, sustingusios lavos fak-
tūras ir atsigręžus į save, pridengtą 
žydromis veido kaukėmis, nustebti, 
lyg patys iš Veneros būtume. Rankų 

darbo popierius menininkės ran-
kose tampa neįtikėtinai plastiškas: 
objektai konstruojami ilgai, medi-
tuojant, kol išgaunamos norimos 
faktūros ir formos. Pats formavimo 
procesas menininkei svarbus, taip 
pat kaip ir galutinis rezultatas: 

„Kartu su šiuo procesu aš sukuriu 
tvarką savyje, kad dalį šios tvarkos 
įtraukčiau į kūrinį.“

Ludwikos Żytkiewicz-Ostrows-
kos kūrinių ciklo pavadinimas „Li-
nijos sekimas“ įvardija vieną iš žiū-
rovo veiksmų stebint menininkės 
tradicine „Shibori-Arashi“ audinių 
marginimo technika atliktus objek-
tus. Šilko audinys raukiamas, dažo-
mas, glamžomas – iš jo formuojami 

plokšti ir erdviniai objektai. Meni-
ninkė, puikiai suvaldydama tech-
nikos padiktuotus atsitiktinumus, 
kuria tapybinės grafikos kompo-
zicijas. Atidžiau įsižiūrėję galime 
gėrėtis nepaprasta atlikimo preci-
zika. Kiekviena klostė glaudžiasi ir 
skleidžiasi savo ritmu, atverdama 
ir užverdama nedažytas prošvais-
tes sukuria šviesių ir tamsių dėmių 
virpesius („Atspindys 5“). 

Norisi paminėti ir puikią paro-
dos ekspoziciją: J. Monkutės-Marks 
muziejus visuomet išsiskyrė at-
sakingu požiūriu į menininkų 
kūrinius nuo išpakavimo iki 
eksponavimo.

„Kėdė! Pabaisa!“ – bijau, bet ir 
myliu. Nuo ilgo žiūrėjimo į pa-
veikslą kavos putoje susiformuoja 
pabaisiukės akys ir burna. Kūri-
nys tęsiasi mano puodelyje ir taip 
gimsta neįvardintos patirtys.

Dominyko Sidorovo paveikslą 
„Kėdė! Pabaisa!“ kartu su kitais ke-
turiolika „Young Painter Prize 2021“ 
finalininkų darbų galima pamatyti 
MO muziejaus antro aukšto paro-
doje iki 2022 m. sausio 30 dienos. Už 
darbą „Kėdė! Pabaisa!“ tarptautinė 
komisija geriausiu jaunuoju tapy-
toju Baltijos šalyse paskelbė Domi-
nyką Sidorovą.

Dominykas Sidorovas, „Kėdė! Pabaisa!“. 2021 m. MO ekspozicijoje

 R . Šeš kaičio  n uotr .

Izabela Wyrwa, „Ūkas“ (fragmentas). 2020–2021 m. L. R ingel ien ės  n uotr .
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K i n a s

Elena Jasiūnaitė

Justinas Krisiūnas – keistas kino 
kūrėjas. Mačiau, atrodo, visus fil-
mus, bet jo režisūrinį veidą ar sti-
listiką apskritai sunku įžvelgti, įver-
tinti ir apibendrinti. Kaip ir indėlį 
į lietuvių kiną. Ir tai tikrai ne kom-
plimentas. Savo kelią pradėjęs nuo 
sentimentalių „Emigrantų“ (2013), 
bandęs kurti pramoginį turinį filmu 

„Dėdė, Rokas ir Nida“ (2015), tada 
dar švystelėjęs su drama „Širdys“ 
(2018), praėjusių metų pabaigoje į 
kino teatrus jis grįžo su romantine 
komedija-perdirbiniu (2018 m. origi-
nalas „Podatek od miłości“ priklauso 
lenkams) „Vyras už pinigus“.

Filmas pasakoja Lauros (Sandra 
Daukšaitė-Petrulėnė) ir Marijono 
(Justinas Jankevičius) meilės isto-
riją. Laura – ambicinga mokesčių 
inspektorė. Marijonas į jos akiratį 
patenka tada, kai, Mokesčių inspek-
cijai pradėjus tyrimą, bandydamas 
pateisinti nuo gautų pajamų ne-
sumokėtus mokesčius, pareiškia, 
kad verčiasi prostitucija. Supratusi 
Marijono klastą Laura įžvelgia ga-
limybę pakilti  karjeros laiptais, bet, 
žinoma, įsimyli savo auką ir turi 
įveikti naujus išbandymus, kad 
galėtų būti kartu su juo.

Kaip ir ankstesniuose Krisiūno 
filmuose, „Vyre už pinigus“ stebime 
gyvenimo būdo žurnalų estetiką – 
lėkštą ir blizgią. Filmo herojai 

Meilė stiklainių fone
Nauji filmai – „Vyras už pinigus“

gyvena madinguose butuose ir 
dar madingesniuose loftuose, kavą 
iš vienkartinių puodelių geria sti-
klinių dangoraižių fone, ir net jų 
lankomas Lietuvos pajūris atrodo 
kaip iš turistams skirto atviruko. 
Čia nėra nieko seno, nudėvėto ar 
apiplyšusio, ir mažiausiai stilingi – 
Marijono sesers (Aldona Vilutytė) 
gaminami drabužiai su tautinių 
raštų spaudiniais (matyt, filmo 
gamintojams reikėjo pareklamuoti 
rėmėją). Akivaizdžių filmo rėmėjų 
reklamų, tiesą sakant, pamatysime 
gerokai daugiau (jei atvirai – visas 
filmas primena vieną ilgą, nesibai-
giančią reklamą). Šiame fone ne-
stebina ir ekrane pasirodančios 
pramogų pasaulio žvaigždės – 
pradedant pagrindinį vaidmenį 

atliekančiu Jankevičiumi, baigiant 
epizoduose pasirodančia Džordana 
Butkute, kuri, žinoma, vaidina save. 
Dirbti su aktoriais režisierius taip 
pat nesivargina – visi vaidina kas 
kaip moka. Bet tokiuose romanti-
niuose „produktuose“ medinė vai-
dyba įprastai ir kliūva mažiausiai ar 
bent neišsiskiria iš visumos.

Laura ir Marijonas iš pažiūros 
įkūnija „stiklainių“ pasaulio idea-
lus. Ji – šaltakraujė karjeristė, ku-
rios ryškus raudonas lūpdažis vi-
sada bus tarsi tik ką užteptas ant 
lūpų. Ji lankosi kavinėse, geria kavą 
su sojų pienu, neleidžia sau mėgau-
tis desertais, eina į bokso treniruotes 
ir bėgioja. Jis – sėkmės lydimas di-
dmiesčio „koučeris“, dėl kurio visos 
klientės eina iš proto. Abu – išvaizdūs 

ir stilingi, lyg nužengę iš žurnalų 
puslapio. Tačiau abu turi ir kitą 
pusę – yra savaip nelaimingi. Jis 
savo problemas kas vakarą skan-
dina alkoholyje. Ji, sukūrusi viską 
kontroliuojančios įvaizdį, nesusi-
tvarko su asmeniniu gyvenimu ir 
jaučiasi labai vieniša – namie va-
karais jos laukia veltėdis vaikinas, 
nesuinteresuotas nei kurti bendro 
gyvenimo, nei prisidėti prie buities. 
Būtų kur kas laimingesnė iškeitusi 
jį į labradorą, bet poreikis padėti 
formalią varnelę ties „turiu draugą“ 
ima viršų. Blogiausia, kad ši jų – ne-
tobulai tobulų veikėjų – pusė reži-
sieriui mažiausiai įdomi. Jis jos ne-
plėtoja, palieka kažkur scenarijaus 
pradžioje. Nuėmus sėkmės lydimų 
didmiesčio gyventojų kaukes filmo 
pabaigoje matome, kad veikėjai yra 
ne gyvi žmonės, o tiesiog nykūs be-
veidžiai, neturintys jokių motyvų, 
pateisinančių jų atliekamus veiks-
mus, – nei egoistiškų, nei, tuo la-
biau, altruistiškų. 

Iš tiesų visas „pasiskolintas“ sce-
narijus galėjo pasiūlyti bent keletą 
įdomių idėjų: filme stebime jaunus 
žmones, susikoncentravusius į save 
ir savo karjerą, neretai gyvenančius 
pagal taisykles, primestas tų pačių 
gyvenimo būdo žurnalų. Kitoje pu-
sėje – jaunosios kartos brandos ir 
atsakomybės už save stygius. Galų 
gale – niekam neužkliuvo net ko-
rumpuotas ir tarnybine padėtimi 
besinaudojantis seksistas Sandros 

Santa Lingevičiūtė

Tiems, kurie 1999-aisiais save laikė 
jau mąstančiais ir matė pirmąją 

„Matricą“, ketvirtoji dalis gali tapti 
dūriu į paširdžius. Taip pasijutau ir 
aš, o spragėsiai strigo gerklėje viso 
ištęsto filmo metu, ką jau kalbėti 
apie po to sutrikusį virškinimą...

Pirmoji „Matrica“ buvo tikrai ki-
tokia, mat režisierės ir scenarijaus 
autorės Lana ir Lilly Wachowski 
nuoširdžiai žavėjosi Jeanu Baudril-
lard’u, bandė vizualizuoti jo simu-
liakro teoriją (pagal Žižeką, gal ir 
nelabai vykusiai). Pirmame filme 
žiūrovui, kaip ir Neo (Keanu Ree-
ves), buvo pasiūlyta sekti paskui 
triušį, rodžiusį kelią Alisai. Tačiau, 
kitaip nei Alisai, žiūrovui buvo pa-
siūlytos durys, kurias jis galėjo ati-
daryti, jei iš režisierių ir Morfėjaus 
(Laurence Fishburne) delno sutiko 
pasirinkti raudoną piliulę. 

Net ir antroje dalyje „Matrica: 
Perkrauta“ (2003) alkanas žiūrovas, 

kaip ir Neo, turėjo daug klausimų, 
tad buvo pateikta keletas įtikinamų 
ar bent jau viliojančių atsakymų: pa-
saulis yra iliuzija, simuliacija, ideo-
loginis kalėjimas, tačiau iš jo galima 
ištrūkti, jei turi ne tik fizinį ginklą, 
bet ir tą, kuris yra tavo smegenys. 
Net ir antrą dalį būtų galima įvardyti 
tuo, ką apibrėžė Elsaesseris, – „proto 
žaidimo filmu“ (the mind-game film).

Taigi kas ginė sekmadienio va-
karą į „Akropolio“ „Forum Cine-
mas“, vertė laukti eilėje, sėdėti pil-
nutėlėje salėje, lyg pandemijos nė 
nebūtų buvę? Turbūt tai, ką įvardijo 
naujasis Morfėjus (Yahya Abdul-
Mateen II): „Niekas taip nepadeda 
numalšinti nerimo, kaip truputis 
nostalgijos...“ Taip, ketvirtoje da-
lyje nostalgijos yra, pavyzdžiui, ant 
nudilusios drobės rodomos ištrau-
kos iš pirmojo filmo. Esama ir šiek 
tiek šmaikštumo: išvargęs ir nusi-
minęs vidutinio amžiaus Neo sėdi 
priešais kompiuterių ekranus, jis 
yra pelnęs ne vieną apdovanojimą 
už kompiuterinį žaidimą „Matrica“, 

bet dabar Neo, arba Tomas Ander-
sonas, jau perdegęs žaidimų progra-
muotojas. Vėliau Neo nebegeba 
atkartoti savo supergalių kritiniu 
momentu, ką jau kalbėti, kad daž-
nai apskritai daužomas kaip bokso 
kriaušė. Daugelis „Matricos“ ger-
bėjų, aišku, laukė ir Trinitės (Car-
rie-Anne Moss) sugrįžimo. Taip, ji 
grįš, tačiau jai šįkart duota labai 
mažai įdomių užduočių. 

Vadinamieji sequel’ai ar prequel’ai 
dažnai kelia nerimą – užtenka prisi-
minti George’o Lucaso „Žvaigždžių 
karus“ ar palyginti pirmąjį „Ter-
minatorių“ (rež. James Cameron, 
1984) su vėlesniais. Juk ir „Žvaigž-
džių karų“ sukurta priešistorė su-
kėlė nostalgikų ginčus ir priešiš-
kumą, tačiau pasiteisino meniniu 
požiūriu ir stulbinančių specialiųjų 
efektų panaudojimu, o Lucasas išti-
kimai laikėsi savo sukurtos visatos 
principų. O štai Lana Wachowski 
(prie ketvirtos dalies sesuo nepri-
sidėjo) ir scenarijaus autoriai pasi-
rinko tradiciškiausią formulę: kai 

trūksta įkvėpimo, jį maskuoja reginys. 
Tačiau šis specialiųjų efektų reginys 
labiau priminė mėsmalę – ketvirtoje 
dalyje beveik nebeegzistuoja taip vi-
sus sužavėjęs „kulkos efektas“, vienos 
elegantiškiausių kino istorijoje Rytų 
kovos menų scenos taip pat dingo.  

Filme be galo daug teksto. Jo 
buvo ir ankstesnėse dalyse, tačiau 
ketvirtosios dalies tekstas – be po-
tekstės, arba, jei kalbėtume šiek 
tiek kompiuteriniais terminais, šio 
filmo slaptažodis – „123“. 

Vis dėlto nesinori šio filmo per 
daug kritikuoti, mat jame yra epi-
zodas, atskleidžiantis naujos da-
lies atsiradimo priežastį: „Warner 
Bros.“ filme planuoja sukurti naują 

„Matricos“ kompiuterinio žaidimo 
versiją. Su Neo-Tomo Andersono 
pagalba arba be jos. Ta pati gigantė 
buvo užsibrėžusi sukurti ir „Matri-
cos“ tęsinį – su Wachowski seseri-
mis arba be jų. Jei būtumėte Lana 
Wachowski ir stebėtumėte, kaip 
nemaloniausi pasaulio žmonės sa-
vinasi jūsų idėjas, kaip pasielgtu-
mėte? Juo labiau kad Lana didelį 
pirštą parodė ir Elonui Muskui, ir 
Trumpų šeimynai, kai šie savaip 
nusprendė pasinaudoti „raudonos 
piliulės“ idėja. Didysis pirštas aki-
vaizdus ir ketvirtoje dalyje, tik jis 
rodomas pramogų industrijos gi-
gantams, bandantiems iš visko iš-
gręžti pinigų.

vadovas Ričardas (Julius Žalakevi-
čius). Tačiau Krisiūnui pateikiant 
savą filmo versiją kelti prasmę tu-
rinčius klausimus ar įnešti bent 
kiek kontroversijos, regis, neat-
rodė svarbu.

Žiūrint „Vyrą už pinigus“ perse-
kioja skausmingas ir labai nema-
lonus déjà vu jausmas: viską jau 
žinai. Žinai, kad jų pirmas susiti-
kimas bare virs katastrofa. Kad jie 
būtinai komiškomis aplinkybėmis 
susitiks ir kitą dieną. Kad tarp jų 
įsiplieks meilė (nors jos ekrane ir 
nepamatysi). Kad visos Marijono 
problemos išsispręs. Kad karjeristė 
Laura atras naujų generinių verty-
bių ir finale jie bus kartu. Tik neži-
nai, dėl ko visa tai vyksta.

Sunku pasakyti, kas yra didesnė 
lietuvių kino piktžaizdė – ar infan-
tilūs antraeiliai ekrano produktai, 
vadinami „romantinėmis komedi-
jomis“, ar kad jie neretai yra dar ir 
kaimyninėse šalyse sukurtų pro-
duktų perdirbiniai. Taip neturėtų 
būti, bet eidamas į dar vieną naują 

„romantinę komediją“ (net nežinau, 
ar taip dera valkioti šio žanro pa-
vadinimą) jau žinai, ko gali tikėtis. 
Žinai, kad bus prėska, banalu, kad 
tai neturės nieko bendra su pra-
moga, kuri būtų gal ir be didelės 
išliekamosios vertės, tačiau taptų 
galimybe maloniai praleisti laiką. Ir 
lietuvių kino galūnė su šiais filmais 
jau pradeda gangrenuoti. Nupjauti 
ar palaukti, kol pagis?

Requiem raudonai piliulei
Nauji filmai – „Matrica. Prisikėlimas“

„Vyras už pinigus“

„Matrica. Prisikėlimas“
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K i n a s

Adamas McKay’us filmą „Nežiū-
rėk aukštyn“ („Don’t Look Up“) su-
kūrė kaip įspėjimą. Kadaise buvęs 
vyriausiasis „Saturday Night Live“ 
(televizijos šou) scenaristas išgar-
sėjo anarchistinėmis komedijomis 
su Willu Ferrellu („Žinių vedėjas“, 
„Įbroliai“), tačiau „Oskarų“ nomi-
nacijas pelnė už tamsesnes politi-
nes satyras „Didžioji skola“ („The 
Big Short“, 2015) ir „Valdžia“ („Vice“, 
2018). Šiuos filmus galima traktuoti 
kaip McKay’aus maištą prieš kvaily-
bės triumfą JAV politikoje. Naujau-
sias režisieriaus filmas, kurį galite 
pažiūrėti „Netflix“ platformoje, – tai 
piktas manifestas apie žiniasklaidos, 
politikų ir visuomenės abejingumą. 

NASA šiuo metu turi kosmose 
svarbų tikslą – pakreipti aste-
roido, skriejančio Žemės link, 
orbitą. Ar nepersistengėte re-
klamuodami filmą?

(Juokiasi) NASA atstovai buvo 
labai malonūs. „Netflix“ paskam-
bino ir paprašė, kad NASA surengtų 
daugiamilijardinę misiją ir padėtų 
filmui, ir jie sutiko. Kalbant rimčiau, 
tai gana nuostabus sutapimas, ne-
galėjau tuo patikėti!

Kodėl kilo mintis sukurti ko-
mediją apie pasaulio pabaigą?

Jau daug metų manau, kad nėra 
svarbesnės temos už klimato krizę. 
Tai didžiausia grėsmė, auganti to-
kiu greičiu, kokio net nesuvokiame. 
Bet kaip apie tai papasakoti? Neno-
rėjau kurti distopinės dramos, kad 
išgąsdinčiau žmones. Mano drau-
gas žurnalistas iš „The Guardian“ 
(scenarijaus bendraautoris Davi-
das Sirota – I. V.) kartą pajuokavo, 
kad nekreipti dėmesio į visuotinį 
atšilimą yra tas pats, kas ignoruoti 
meteoritą, skriejantį tiesiai į Žemę. 
Eureka, štai ir idėja! Norėjau, kad 
filmas būtų komiškas. Pasijuokti iš 
pasaulio beprotybės gali būti labai 
naudinga. Siekiau žmones ne pa-
mokyti, o išprovokuoti jų reakciją, 
pasiūlant kitaip mąstyti apie neati-
dėliotiną situaciją.

Kaip pavyko sukurti tinkamą 
komišką toną?

Sunkiausia buvo sukurti emociš-
kai stiprias absurdiškas situacijas, 
kuriose vyrauja groteskiškas elge-
sys. Bet, kita vertus, tai patiriame 
kasdien. Vieną rytą žiūrime nau-
jienas ir juokiamės iš absurdo. Kitą 
dieną verkiame arba tikrai išsigąs-
tame to, ką matome. Jei tokių reak-
cijų pasitaiko realiame gyvenime, 
kodėl filmas negali jų pavaizduoti? 
Viena yra tikra: juokas būtinas, kad 
suvoktume problemos mastą. Ne-
seniai perskaičiau Laurence’o Gon-
zaleso, kuris dirbo su sunkias trau-
mas patyrusiais žmonėmis, knygą 

„Gilus išgyvenimas“ („Deep Sur-
vival“). Pasirodo, geriausiai sekasi 
tiems, kurie geba iš visko pasijuokti.

Nėra svarbesnės temos už klimato krizę 
Pokalbis su režisieriumi Adamu McKay’umi

Manote, kad filmas gali pri-
sidėti prie sąmoningumo 
didinimo?

Taip jau buvo nutikę anks-
čiau. Pavyzdžiui, 1979 m. Jameso 
Bridgeso filmas „Kinijos sindro-
mas“ („The China Syndrome“) arba 
1983 m. Mike’o Nicholso „Karen Sil-
kvud“ („Silkwood“) apie branduo-
linės energijos pavojus kadaise pri-
sidėjo prie judėjimo, kuriuo buvo 
siekiama užkirsti kelią naujų atomi-
nių elektrinių statybai. Tą patį ga-
lima pasakyti ir apie visus filmus 
apie Vietnamo karą. Jie prisidėjo 
prie visuomenės sąmoningumo di-
dinimo. Bet jei klausiate, ar menas 
gali sukurti aktyvistų judėjimą, at-
sakau – ne. Pirmiausia tai turi kilti 
iš žmonių. 

O Jums pačiam kokie kūriniai 
atvėrė akis?

Johno Singletono filmas „Pie-
tinio kvartalo vyrukai“ („Boyz N 
The Hood“) man labai padėjo su-
prasti rasizmo problemą. 1991 m., 
kai filmas pasirodė kino teatruose, 
žiūrėjau jį bent keturis kartus. Mi-
chaelo Radfordo „Paštininkas“ („Il 
postino“, 1994) man suteikė daugiau 
žinių apie socializmą ir komunizmą. 
Norite tikėkite, norite ne, bet 1986 m. 
Alexo Coxo filmas „Sidas ir Nensė“ 
(„Sid and Nancy“) supažindino 
su klasių kova. Žinote, Jungtinėse 
Valstijose nemėgstama kalbėti apie 
klasių skirtumus. Taigi mano žinios 
apie šią problemą daugiausia buvo 
įgytos žiūrint kiną. Taip pat galė-
čiau paminėti 1979 m. Jonathano 
Kaplano filmą „Peržengta riba“ 
(„Over the Edge“), pasakojantį 
apie jaunimo, palikto likimo valiai, 
sumaištį, tai tarsi amerikietiška kai 
kurių Antonioni filmų versija. „Sa-
lam, Bombėjau!“, Uli Edelio „Baa-
derio-Mainhof kompleksas“... Galė-
čiau tęsti valandų valandas!

Ar nebijote, kad šiuo filmu pa-
mokslaujate atsivertėliams?

Padarėme viską, kad pritrauk-
tume kuo daugiau žiūrovų. Dėl to 
pasirinkome „Netflix“, turėdami 
omenyje, kad filmas, kuriame ne-
filtruotai kalbama apie politiką, 
kultūrą ir net religiją, gali pasiekti 
daugiau nei penkis šimtus milijonų 

žmonių. Vis dėlto esu realistas. Ži-
nau, kad ne vienas šį filmą iš karto 
atmes. Tačiau nuo pat pradžių no-
rėjau sukurti reginį, kuris, tikiuosi, 
sukels bangas.

Kaip minėjote, tai „Netflix“ 
produkcija. Ar tai pakeitė Jūsų 
darbą, palyginti su ankstes-
niais filmais?

Ne, nieko nepakeitė. Filmą kū-
riau taip, kaip visada, su savo bran-
giu operatoriumi Linusu Sandgrenu 
ir visa komanda, su kuria papras-
tai dirbu, – nuo kompozitoriaus Ni-
cholaso Britello iki montažo reži-
sieriaus Hanko Corwino. „Netflix“ 
keičiasi, vis dažniau išleidžia filmus 
ir tam tikrų šalių kino teatruose. 
Mano filmas platinamas tarptauti-
niu mastu, todėl gaunu abiejų pusių 
patirties – ir namų kino platformos, 
ir įspūdžių iš kino teatrų.

Su kokiais sunkumais susidū-
rėte kurdamas šį filmą?

Didžiausia problema buvo epide-
mija. Ji mus užklupo, kai baigėme 
rašyti scenarijų ir pradėjome ieškoti 
filmavimo vietų Bostone. Keisčiau-
sias dalykas, kokį esu patyręs per 
savo karjerą. Staiga turėjome su-
stabdyti gamybą, visi išvyko namo – 
buvo paskelbtas karantinas. Taigi 
ėmiau stebėti pasaulį: daug kas iš 
to, kas parašyta filmo scenarijuje, 
vyko prieš mano akis. Niekada ne-
buvau patyręs nieko panašaus, da-
lykai, apie kuriuos rašiau, vyko iš 
tikrųjų. O aš buvau žiūrovas. Buvo 
sudėtinga, turėjau perrašyti scena-
rijų, nes realybė tapo gerokai be-
protiškesnė. Kur kas labiau išplė-
tojau kometos neigimo ir sąmokslo 
teorijų liniją pamatęs, kaip JAV ar 
Brazilija neigia kovidą, situacijos 
rimtumą. Niekada nemaniau, kad 
neigimas gali pasiekti tokį mastą.

Ar kairiųjų pažiūrų žvaigždės 
(Meryl Streep, Leonardo Di-
Caprio...) sutinka vaidinti Jūsų 
filmuose, nes esate vienintelis 
populiariajame kine nagrinė-
jantis jiems svarbias temas?

Manau, juos labiausiai domina 
kuriami personažai, tampantys 
iššūkiu, nes jie yra juokingi, keis-
toki, kenčiantys ar labai tamsūs, 

kaip Dickas Cheney. Tačiau aki-
vaizdu, kad pasaulis įžengė į naują, 
painią, sunkiai suvokiamą epochą, 
ir visi šie labai talentingi aktoriai 
tikriausiai vertina tai, kaip bandau 
perteikti laikmetį.

JAV prezidentės personažas, 
kurį vaidina Meryl Streep, yra 
išgalvotas, kitaip nei filmuose 

„Didžioji skola“ ar „Valdžia“. 
Ar šį kartą norėjote pereiti 
nuo portreto prie politinės 
pasakėčios?

Būtent. Pirmiausia norėjau ap-
tarti procesą, institucijų mecha-
nizmą ir galios sistemą. Prezidentė 
Orlean – tai kelių valstybių vadovų 
derinys. Kaip ir filme vaizduojami 
žiniasklaidos atstovai. Iš tiesų, be 
dviejų pagrindinių herojų, kuriuos 
vaidina Leonardo DiCaprio ir Jen-
nifer Lawrence, visi kiti veikėjai yra 
skirtingų asmenybių ir įtakos sferų 
mozaika. Vis dėlto su Meryl Streep 
daug diskutavome apie jos perdėtą 
personažą ir ji sugalvojo puikią 
idėją, kad prezidentė turėtų pasida-
ryti tokią šukuoseną, lyg jai būtų 26 
metai. Lengva dirbti su protingais, 
humoro jausmą turinčiais aktoriais. 
Neatsitiktinai visi šie aktoriai yra 
pripažinti. Jie labai talentingi, akty-
viai bendradarbiauja kuriant filmą.

Nuo „Saturday Night Live“, 
ankstyvųjų darbų su Willu 
Ferrellu iki „Nežiūrėk aukš-
tyn“ Jūsų stilius labai pasikeitė. 
Kas liko iš Jūsų pirmųjų darbų 
dvasios?

Manau, kad man, kaip kūrėjui ir 
kaip žiūrovui, patinka tie patys da-
lykai. Nesvarbu, ar tai būtų teatras, 
televizija, ar filmas, man patinka tai, 
kas žiūrovus įtraukia. Mėgstu juoką, 
pokštus, išdaigas, politinį teatrą. 
Man labai svarbus politinis anga-
žuotumas. „Nežiūrėk aukštyn“ yra 
tik filmas, bet jei jis pasiektų kuo 
daugiau žmonių ir turėtų kokį nors 
rezonansą, kad ir nedidelį poveikį 
šiame pasaulyje, jausčiausi geriau.

Kaip, Jūsų nuomone, galėtume 
atkurti šiuo metu pažeistą pa-
sitikėjimą savo lyderiais, žur-
nalistais ir net mokslininkais?

Atsakymas paprastas: priva-
lome pašalinti nešvarius pinigus 
iš savo demokratijos! Korupcija 

žaloja visas institucijas. Kaip ma-
tyti iš filmo, didžiausia žala pa-
daryta mokslininkams. 10-ajame 
dešimtmetyje, prasidėjus globali-
zacijai, daugelis ekonomistų prisi-
statė kaip mokslininkai. Pažiūrėkite, 
kaip Big Pharma (didžiosios farma-
cijos įmonės – I. V.) apiplėšė žmo-
nes! Netikri mokslininkai, įdar-
binti kaip Big Pharma atstovai, sėjo 
abejones visuomenėje ir menkino 
tikrų mokslininkų autoritetą. Tas 
pats pasakytina ir apie žiniasklaidą. 
Jungtinėse Valstijose didžiosios ži-
niasklaidos grupės perka leidinius į 
kairę ir dešinę, paverčia juos klick’ų 
gaudyklėmis ir atleidžia žurnalistus, 
kurie aistringai ir sąžiningai dirbo 
savo darbą.

Jūsų filmas rodo, kad indivi-
dualizmas kelia didžiausią 
grėsmę, nors, paradoksalu, dar 
niekada nebuvome taip „su-
jungti“ vieni su kitais.

Iškėlėte labai svarbų klausimą. 
Šiandien esame susiję vieni su 
kitais kaip atskiri prekių ženklai. 
Tarsi parduotume savo asmenybę 
kitiems. Perdavę savo bendravimą 
pelno trokštančioms technologijų 
bendrovėms praradome galimybę 
būti kartu. Tačiau su nauja karta tai 
gali pasikeisti. Dabartinis jaunimas 
puikiai supranta pasaulio proble-
mas, turi daug energijos ir intuity-
viai pastebi nesąmones.

Taigi į ateitį žvelgiate 
optimistiškai?

Duomenys rodo, kad Jungtinėse 
Valstijose žmonių, neigiančių visuo-
tinį atšilimą, sumažėjo iki 7 proc. 
Problema ta, kad žmonės mano, 
jog pavojus jiems negresia, nes 
tai įvyks tik labai tolimoje ateityje. 
Tačiau viskas vyksta daug greičiau. 
Labiausiai erzina tai, kad turime 
priemonių šiam pavojui įveikti, pa-
vyzdžiui, atsinaujinančios energijos 
šaltinių. Visų pirma turime mokslą, 
savo Ekskaliburo kalaviją, kuris yra 
didžiausias turtas. Trūksta visuoti-
nių, koordinuotų ir neatidėliotinų 
veiksmų. Tobulame pasaulyje jie jau 
turėtų būti pradėti. Taigi taip, esu 
optimistas... bet, dėl Dievo meilės, 
norėčiau, kad visos šalys atsibustų ir 
nustotų mus žudyti iškastiniu kuru!

Pagal užsienio spaudą parengė I. V.Kadras iš filmo „Nežiūrėk aukštyn“

Kadras iš filmo „Nežiūrėk aukštyn“
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K i n a s

Kartais žiūriu tiesiogines Seimo po-
sėdžių transliacijas. Klausausi, ką ir 
kaip sako politikai, bandau progno-
zuoti ateitį. Linkusiems į depresiją 
nepatarčiau šio veiksmo įtraukti į 
savo dienotvarkę – slegia ir erzina. 
Labiausiai, žinoma, bejėgiškumo 
jausmas, kad idiotizmui, tamsumui 
ar neslepiamai dviveidystei neįma-
noma pasipriešinti. Bet dviveidystė – 
ne pati sunkiausia nuodėmė, kuria 
gali pasigirti valdžia. Nesvarbu, ar 
dabar, ar anksčiau. Todėl gerai, kad 

„LRT Plius“ šįvakar (sausio 7 d. 
21.30) pradeda rodyti „BBC Two“ 
serialą „Tuščia karūna“. Jo pa-
grindą sudaro Shakespeare’o trage-
dijos, kurių herojai – Anglijos kara-
liai. Tai istorijos apie šeimą, politiką 
ir valdžią, todėl jos visada aktualios. 
Serialas buvo sumanytas kaip olim-
pinių žaidynių Londone kultūrinės 
programos dalis, bet ir olimpiadai 
pasibaigus buvo kuriamos naujos 
serijos. „Tuščia karūna“ – lyg trijų 
Anglijos karalių iškilimo ir žlugimo 
kronika, bet kartu galima pamatyti, 
kaip jų likimai formavo didžiąją 
istoriją. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Benas Whishaw, Jeremy 
Ironsas, Tomas Hiddlestonas, Be-
nedictas Cumberbatchas, o Jorko 
kunigaikštį suvaidino LRT numylė-
tinis Puaro – Davidas Suchet.

Aktorius ir dainininkas Euge-
niuszas Bodo 1933-iaisiais gavo 
lenkų ekrano karaliaus titulą. Tai 
tikrai ryškiausia tarpukario Len-
kijos kino žvaigždė. Bodo, apdo-
vanotas didžiu talentu ir charizma, 

Likimai ir politika
Krėsle prie televizoriaus

buvo spalvingas ir kontroversiškas, 
tikras skandalų ir gandų herojus. 
LRT (9 d. 21.50) primins Michało 
Kwiecińskio filmą „Bodo“, kuris 
yra sutrumpinta trylikos dalių se-
rialo versija. Filmo kūrėjai bandė 
pasakoti tik apie Bodo meilę Adai, 
bet, deja, liko daug užuominų į se-
rialą ir jo personažus, kurie nela-
bai ką sako žiūrovams, anksčiau 
nesusidūrusiems su populiariąja 
tarpukario kultūra. Bet Tomaszas 
Schuchardtas vaidina Bodo įti-
kinamai, atmintyje lieka Atanaso 
Valkovo muzika, o tarpukario Len-
kijos miestai stebina idealia švara 
net ispaniškojo gripo epidemijos 
įkarštyje. Tikrojo Bodo likimas su-
siklostė tragiškai. Antrojo pasauli-
nio karo metais jis atsidūrė SSRS ir 
būdamas Šveicarijos pilietis norėjo 
emigruoti į JAV. Bet 1941-ųjų bir-
želio pabaigoje Bodo buvo suimtas 
NKVD Lvove, dvejus metus kalėjo 
Butyrkų kalėjime Maskvoje, o 1943 m. 
mirė nuo išsekimo lageryje netoli 
Archangelsko. 

2017 m. pasirodęs Bille’s Au-
gusto filmas „55 žingsniai“ (TV1, 
8 d. 22.55) taip pat grįstas tikra is-
torija, kai šizofrenija serganti Elea-
nor Reise 1987 m. laimėjo bylą prieš 
vieną Kalifornijos psichiatrijos kli-
niką, kurioje jai buvo leidžiamos 
pernelyg didelės vaistų dozės. Jai 
padėjo advokatė Colette Hughes, 
įrodžiusi, kad ginamoji gali sava-
rankiškai priimti sprendimus dėl 
gydymo ir vaistų. Teismo sprendi-
mas paskatino sistemos pokyčius. 

Augustas balansuoja tarp istori-
jos apie netikėtą Eleonoros ir Ko-
let draugystę ir tradicinės teismo 
dramos, Helena Bonham Carter 
kaip visada meistriškai vaidina są-
mojingą ir ekscentrišką moterį, Hi-
lary Swank – išmintingą advokatę, 
kuri daug metų dirbo slaugytoja ir 
gerai žino, kas tose klinikose vyksta. 
Tačiau, kaip, beje, dauguma režisie-
riaus, kurį Bergmanas laikė vos ne 
savo paveldėtoju, pastarųjų filmų, 

„55 žingsniai“ atrodo pernelyg tvar-
kingas ir politiškai korektiškas.

Gydytojai dažnai tampa kome-
dijų veikėjais, ir tai suprantama. Jei 
būčiau scenaristas, būtinai rasčiau 
vietos epizodinei veikėjai – Santa-
ros klinikų širdies ligų konsultantei, 
kuri patarė man gyventi dvasinį gy-
venimą. Kas tai yra, svarstau iki šiol, 
bet Howardo Zieffo 1978 m. filmo 

„Daktaras į namus“ („LRT Plius“, 
8 d. 21 val.) herojus Čarlzas (Walter 
Matthau), tikiuosi, savo pacientams 
tokių rekomendacijų neteikia. Jis 
neseniai tapo našliu. Visą gyvenimą 
buvęs ištikimas žmonai, dabar nu-
sprendžia išnaudoti prarastas gali-
mybes, juolab kad norinčiųjų – ne 
viena ir ne dvi. Bet Čarlzas susipa-
žįsta su En (Glenda Jackson), kuri 
yra visiška jo meilužės idealo prie-
šingybė: ne pirmos jaunystės, ne 
gražuolė, užtat protinga ir kandi. 
Čarlzas nusprendžia skirti roma-
nui savaitę. Kuo tai baigsis, galima 
nuspėti.

LRT šiąnakt (7 d. 00.55) primins 
Andrzejaus Wajdos „Beržyną“. 

Filmas sukurtas pagal Jarosławo 
Iwaszkiewicziaus prozą, kurios 
ekranizacijos užima ypatingą vietą 
režisieriaus kūryboje. „Beržyne“, 

„Panelėse iš Vilko“ ar „Ajeruose“ 
Wajda yra kitoks – tylesnis, reflek-
tuojantis gamtą, melancholiškai 
svarstantis apie meilę ir išnykimą. 
1970-aisiais sukurtas „Beržynas“ at-
skleidžia vieną svarbiausių Iwaszke-
wicziaus temų – apmąstymus apie 
geismo ir mirties kovą. Wajda yra 
rašęs, kad filmas nustebino net jį 
patį, nes leido pailsėti nuo politinių 
temų ir užsiimti tuo, kam niekad ne-
užteko laiko, – kontempliuoti gamtą. 

„Beržynas“ vizualiai labai sugestyvus 
filmas, pilnas simbolių, dailės citatų 
(pirmiausia Jaceko Malczewskio pa-
veikslų), nuorodų į mitus.

Filmo pagrindas – kontrastai. 
Eigulys Boleslavas (Daniel Ol-
brychski) – sveikas ir stiprus žmo-
gus, bet po žmonos mirties jis neteko 
noro gyventi, jaučiasi „miręs pasau-
liui“, užsidaręs savyje. Tai atsiliepia ir 
jo dukrelei Oliai, kurios lėlės subjau-
rotas veidas – lyg vaikystės simbolis. 
Boleslavo brolis Stanislavas (Olgierd 
Łukaszewicz) – visiška priešingybė: 

linksmas, trokštantis gyventi, mylėti. 
Bet jo euforijos priežastis – pasku-
tinė tuberkuliozės stadija. Jis sugrįžo 
iš Šveicarijos numirti. Vis dėlto Sta-
nislavas sugrąžina gyvenimą į brolio 
namus. Jis žaidžia su Olia, pradeda 
romaną su valstiete Malina (Emilia 
Krakowska). 

Wajda rodo mirties artėjimą, ta-
čiau „Beržynas“ nėra tik pasako-
jimas apie skausmą ar išnykimą, 
jis panardintas į amžinojo atsi-
naujinimo mitą. Po filmo prem-
jeros Iwaszkewiczius savo garsia-
jame „Dienoraštyje“ rašė: „Dieve 
mano, kaip tai nepanašu į tai, ką 
parašiau 1932 metais!“ Regis, rašy-
tojas manė, kad jo apsakymas yra 
tiesiog realistiškas ir neturi nieko 
bendro su Malczewskio simbo-
liškuoju realizmu. Bet parodykite 
rašytoją, kuris pritartų pagal jo 
kūrinį sukurtam filmui. Kita ver-
tus, tai suprantama – kinas visada 
konkretesnis ir veikia „pažodžiau“ 
nei literatūra. 

Jūsų –
Jonas Ūbis

Gruodžio pradžioje po sunkios li-
gos ramiai užgeso Vytautas Dama-
ševičius, turbūt pats judriausias ir 
aktyviausias Lietuvos kino doku-
mentininkas. Niekas neatsimins Jo 
sėdinčio be darbo – visuomet ką 
nors filmavo, ieškojo archyvuose, 
grūmėsi su institucijomis, gynė 
nuo sudarkymų Vilnių ir medinį 
Žvėryną. Damaševičių pagrįstai ga-
lima vadinti tikruoju Vilniaus pi-
liečiu, o tokių žmonių nėra daug. 
Antai ir paskutiniais metais, kurda-
mas Valstybės archyvui skirtus Lie-
tuvos kino metraščio siužetus, Jis 
kalbino senuosius vilniečius, tarsi 
megzdamas tinklą prisiminimų 
apie šį unikalų, nuolat kintantį, taigi 
ir išnykstantį miestą. Vis skundėsi 
dėl nepakankamo finansavimo, nes 
palikti juostoje norėjo kur kas dau-
giau nei galėjo. Šiemet prie kameros 
buvom sutarę susitikti ir mudu, bet 
Poma nespėjo... 

Nežinau, kas ir kada Jį taip 
praminė. Tik visai Birutės gatvei, 
t.y. senajai Kino studijai, į kurią 
atėjo 1963 m., neturėdamas nė 

In memoriam

dvidešimties, jis buvo Poma. Dirbo 
kino kronikos operatoriaus asis-
tentu, vėliau dalyvavo statant vaidy-
binius filmus „Smokas ir Mažylis“, 

„Sodybų tuštėjimo metas“, „Mano 
vaikystės ruduo“, „Rungtynės nuo 
9 iki 9“, „Faktas“. 1980 m. apgynė 
režisieriaus diplomą Leningrado 
teatro, muzikos ir kinematografi-
jos institute, pradėjo kurti doku-
mentinius filmus. Dirbo su Petru 
Abukevičiumi, filmavo gamtą, kūrė 
filmus Maskvos televizijos laidai 

„Gyvūnijos pasaulyje“. Metrašti-
ninku Damaševičius tapo prasidė-
jus Sąjūdžiui. Visa širdimi įsitraukė 
į atgimimo veiklą, apibėgdavo ak-
cijas, mitingus, bado streikus, fik-
savo visą išsivadavimo judėjimą, iš 
sukauptos medžiagos 1991 m. su-
kūrė puikų dokumentinį filmą „Ba-
rikadų vaikai“.

O vėliau su kolega Juozu Mato-
niu atsidėjo kultūros dokumenta-
vimui. Kelis dešimtmečius jie buvo 
neatskiriami kino dvyniai, nesiliau-
dami filmavo, montavo, grupavo į 
ciklus pusvalandinius siužetus 

„Menininkų portretai“, „Lietuvos 
kultūros paveldas“, „Repeticija: te-
atro pulsas“, rodytus įvairiuose te-
levizijos kanaluose. Kas suskaičiuos, 
kiek jų sukurta? Jau 2002-aisiais 
buvo daugiau nei šimtas, tai turbūt 
antra tiek. Tarp jų – ir sugrįžimai 
į Sąjūdį, į ankstesnę rezistenciją, į 
prieškario Lietuvą ar Czesławo 
Miłoszo Vilnių, ir Senieji Trakai, 
sostinės pilys, gynybiniai krašto 
įtvirtinimai, Peterburgo ir Latvijos 
lietuviai, gydytojams skirtas ciklas 

„Įveikti negalią“, tačiau daugiau-
sia – Pomos ir Matonio nusižiū-
rėtų ir kalbintų menininkų portretų, 
2013 m. įvertintų Vyriausybės kul-
tūros ir meno premija.

Tai didžiulis vaizdo archyvas, 
kuriame atsispindi žmonės ir lai-
kas. Jau praėjęs ar nueinantis. Ne 
vien, kaip mėgstama sakyti, tą pa-
čią dieną mirštantis teatras ar juo 
labiau jo repeticijos, bet ir žmonių 
gyvenimai, jų mintys, pasaulėjauta, 
kūrybiniai polėkiai. Juk daugelio su 
kino metraštininkais bendravusių 
menininkų jau taip pat nebėra. 

Nusižiūrėtieji buvo labai skirtingi, 
garsūs ir nelabai, priklausantys įvai-
riems menams – kompozitoriai ir 
atlikėjai, režisieriai ir aktoriai, po-
etai, dažniausiai dailininkai, – bet 
visi jie Pomos ir Matonio cikluose 
sudaro tarsi bendrą šimtmečių lū-
žio amžininko portretą su pana-
šia praeitimi ir panašiais ateities 

Nepailstantis metraštininkas
Vytautas Damaševičius (1944 02 11 – 2021 12 09)

lūkesčiais. Suskaitmenintas ir iš-
saugotas šis archyvas galėtų daug 
papasakoti jei ne visiems, tai bent 
keistuoliui tyrinėtojui. Galų gale, 
taip buvo visada. Vis dėlto ne vis-
kas dingsta be pėdsako.

Linas Vildžiūnas  

Vytautas Damaševičius

 „Tuščia karūna“

J .  Maton io  n uotr .
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Sausio 7–16
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
Tarptautinė paroda „Jonas Mekas ir Niu-
jorko avangardas“
Projekto „Kažkoks keistas menas“ dalyvių 
paroda „O kur žmonės?“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)
iki 9 d. – Aldo Giannotti paroda „Muziejus 
performanse“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Kasdienybės architektės. Gyvena-
mųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“
Agnės Kuzmickaitės paroda „Drugelio 
efektas“ 

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Moterys menininkės tarpukario 
Vilniuje: tarp lūkesčių ir galimybių“
Paroda „Veidai ir dvasios“, skirta Antano 
Mončio 100-osioms gimimo metinėms

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
XI Baltijos medalių trienalė 

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Deivės ir kariai: Marijai Gimbu-
tienei – 100“
Lietuvos totorių religinių knygų paroda 

„Maldos, burtai ir šafranas“ 
„Ką slepia sarkofagas: Senovės Egipto mu-
mijų tyrimai“

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies bokšto ekspozicija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „XX a. pradžios tautinio atgi-
mimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo istorija (1900–1918)“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“
Tarptautinė paroda „Kad tėvynė gyvuotų. Lie-
tuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo 
Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ 
iki 8 d. – paroda „Šv. Dominykas ir šv. 
Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties 
šimtmečiai“ 

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
iki 9 d. – paroda „Neįgyvendinti XX am-
žiaus Vilniaus projektai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 15 d. – paroda „Mados dizaino 
pasakojimai“ 

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 14 d. – Liepos Gaidauskaitės darbų 
paroda „Žaidimas“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 8 d. – Aisčio Mickevičiaus darbų paroda 

„Būtasis laikas“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
nuo 11 d. – Eglės Kuckaitės paroda „Sa-
turnės pienas: spiečiai akyje, o būgneliai 
ausyje“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Tado Kazakevičiaus fotografijų paroda 

„Pernykštis sniegas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 8 d. – Mildos Kiaušaitės (fotografijos)
ir Dovilės Zelčiūtės (tekstas) paroda 

„Palengva (ati)tirpsta“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 7 d. – Medeinės Revuckaitės ir Ai-
ros Urbonavičiūtės kūrybos paroda „No 
Thoughts / Head Empty“ (liet. Jokių 
minčių / tuščia galva) 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 14 d. – grupinė paroda „Odd Attractor“ 
(Viltės Bražiūnaitės, Tomo Sinkevičiaus, 
Vikos Prokopavičiūtės kūriniai) 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 13 d. – Jolantos Sendaitės-Paulauskie-
nės paroda-eksperimentinė laboratorija 

„Kismas/Flux Mindset“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Paroda „Atgimusios ikonos“
iki 9 d. – paroda „Puškinai svečiuose pas 
Šlapelius“
iki 9 d. – paroda „Šv. Varvaros (Barbo-
ros) koplyčios fasado ikonos bei interjero 
vitražas“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki 13 d. – Krzysztofo Franaszeko paroda 

„Pagautieji paviršiai“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Peeterio Krosmanno tapybos paroda 

„Druska ir pipirai“
Jono Daniliausko tapybos paroda „Arklio 
pabučiavimas“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
nuo 10 d. – „Dubito (Abejoju)“ 

Jono Meko vizualiųjų menų                  
centras
Malūnų g. 8
Paroda „Jurgis Mačiūnas. Fluxus 
biografika“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Ekspozicija „Laisvas kinas. 1990–2020“
Paroda „Gražina ir drakonas“ 

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2
Paroda ,,Arbit Blatas: modernistas teatro 
aplinkoje“
Angelikos Sher (Izraelis) darbų paroda 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Pamėnkalnio g. 12
Holokausto ekspozicija 

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Fotografijų paroda „Uždaros teritorijos: 
tėkmėje“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Taidos Balčiūnaitės poezijos knygų ilius-
tracijų paroda „Stalčiaus lyrika“

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

„Harmonija“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Ievos Naginskaitės (1921–2012) kūrybos 
retrospektyva „Ką padarė žirklės“
Paroda „Theatrum libri“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
iki 10 d. – Agnės Sedleckės piešinių 
paroda „Metai“ 

Kultūros kompleksas „Sodas 2123“
Vitebsko g. 21
Paroda „Lavkė. Lėta smėlėta ekspedicija“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 15 d. – paroda „Gulbės, torsai, 
hologramos“ 

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

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
iki 14 d. – menininkų judėjimo „SinThesis 
Gang“ paroda 

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
iki 8 d. – Mikalojaus Povilo Vilučio paroda 

„Grožis“

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
Aušros Vartų g. 5
Aleksandros Jacovskytės nuotraukų paroda 

Galerija „apiece“
M.K. Čiurlionio g.
Vytauto Gečo vieno kūrinio paroda „ro-
mance & junction“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „3 x 9 = XXVII: Knygos mėgėjų 
draugijai – 90“
Paroda „Lietuviški naujametiniai ir kalėdi-
niai atvirukai, leisti sovietiniu laikotarpiu“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios 
istorijos“ paroda „Banga“: žmonių balsų 
kanalas“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Evaldo Pauzos paroda „Pienių vynas, arba 
Žmuidzinavičius ir kiti kareivėliai“

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

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Eugenijaus Varkulevičiaus personalinė paroda 

„Kaunas–Berlynas–Niujorkas–Kaunas“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 9 d. – portretų paroda „Arnold Newman: 
Masterclass“

Nacionalinis Kauno dramos teatras
Laisvės al. 71
Paroda „Jonas Jurašas. Būties kaina“ 

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

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

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 16 d. – Baltarusijos šiuolaikinio meno 
paroda „Raudonoji linija“
iki 16 d. – Valentyno Odnoviuno paroda 

„Nuosekli fiksacija“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 8 d. – Rūtos Eidukaitytės, Aušros Jasiu-
kevičiūtės ir Daivos Kairevičiūtės
jungtinė tapybos, grafikos ir skulptūrinės 
formos paroda „3“ 

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

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Rodiono Petrovo „Grupinė paroda“

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

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
nuo 7 d. – Ievos Skauronės tapybos paroda 

„Nežinau kodėl“
nuo 7 d. – Vilniaus žydų bendruomenės dai-
lės studijos „Art Vilna“ paroda „Aistra tapyti“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 15 d. – Pauliaus Makausko fotografijos

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Alvydo Lukio paroda „Ne tik šaknys. Pagal 
tėvo Juozo Lukio Sibiro archyvą“

Ch. Frenkelio vila 
Vilniaus g. 74
Paroda „Oda ir mada“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 15 d. – Egidijaus Radvensko darbų 
paroda „ Art(e)faktai. Retrospektyva“ 
iki 15 d. – Artūro Stančiko paroda 

„Fragmentai“ 
iki 8 d. Keramikos paviljone – Remigijaus 
Kriuko stiklo meno paroda „Mažojo Kara-
liaus Visata. Epizodas Nr. 1“ 

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Šiaurės Lietuvos fotomenininkų asociacijos 
grupinė paroda „Laisvai“ 

Palanga
Antano Mončio namai-muziejus
S. Daukanto g. 16
Lauros Guokės portretinė instaliacija „An-
tanas Mončys (1921–1993)“

Juodkrantė
Liudviko Rėzos kultūros centras
L. Rėzos g. 8 B
Fotografijų paroda „Semeniškių idilės“, 
skirta Jono Meko šimtmečiui

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
Lietuvos dailininkų sąjungos monumen-
talistų sekcijos narių paroda „Šimtmečių 
dabartys“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
7, 8 d. 18.30, 9 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio 

„SPRAGTUKAS“. Muzikos vad. ir dir. 
M. Staškus, dir. M. Barkauskas
13 d. 18.30 – koncertas Laisvės gynėjų dienai. 
G. Verdi „Requiem“. Atlikėjai Ch. Isotton 
(sopranas), J. Gringytė (mecosopranas), 
K. Benedikt (tenoras), K. Smoriginas (bo-
sas), LNOBT ir Kauno valstybinis chorai. 
Dir. S. Quatrini
14, 15 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bigon-
zetti (Italija)
16 d. 18 val. – O. Peretyatko (sopranas) kon-
certas. Dir. S. Quatrini. Programoje 
G. Donizetti, V. Bellini, G. Rossini kūriniai

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Naujojojoje salėje 
7, 8 d. 19 val. – M. Buszewicziaus, A. Smolar 

„SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar
9 d. 16 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. P. Tamolė
11 d. 19 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfen-
nigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius 
(Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)
12, 13 d. 19 val. – R. Ribačiausko „VAIDINA 
MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas
14, 15 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“. 
Rež. J. Strømgrenas 
13–15 d. 19 val. „gallery 1986“ (Kauno g. 32) – 
PREMJERA! M. Algus „SIEROS MAGNOLI-
JOS“. Rež. E. Švedkauskaitė, dail. O. Juciūtė, 
muzikos aut. ir atlikėjas D. Balys, vaizdo 
projekcijų aut. A. Bublytė, šviesos dail. 
V. Vilutis. Vaidina J. Dapkūnaitė, D. Gave-
nonis, R. Rimeikis

Valstybinis jaunimo teatras
7 d. 17.30, 16 d. 16 val. – „PUIKUS NAUJAS PA-
SAULIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas
9 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
13 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-
geso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška
14 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. 
V. Masalskis
15 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. 
Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė (translia-
cija internetu)
16 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas 
16 d. 16 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNA-
VAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

Vilniaus mažasis teatras
7 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. R. Tuminas
8 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
9 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. 
Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva
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14–16 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. T. Janežičius (Slovėnija)

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 19 val. OKT studijoje – D. Danilovo „ŽMO-
GUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas 
9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
I. Vyrypajevo „VAPSVOS“. Rež. A. Rybako-
vas, scenogr. B. Liagaitė, kost. dail. A. Ažu-
balytė, komp. D. Digimas. Vaidina Ž. Jakš-
taitė, L. Jurgelis, K. Cicėnas
16 d. 17 val. Alytaus kultūros centre – 
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O.Koršunovas

Lietuvos rusų dramos teatras
8 d. 14 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas
9 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)
11 d. 11, 13 val. Visagino kultūros centre – 
teatralizuotas koncertas – žaidimas visai 
šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪSIU...“. 
Rež. A. Sunklodaitė
13 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). 
Rež. J. Vaitkus
16 d. 13 val. – Vaikų knygų klubas Lietuvos 
rusų dramos teatre
15, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠ-
KAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
8, 9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS 
PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasa-
kas). Rež. N. Indriūnaitė
15 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
15 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
16 d. 12 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BA-
TUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Be-
prasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliukas“). 
Rež. A. Sunklodaitė
16 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis

Palėpės salė
8, 9 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės 
aut. ir rež. N. Indriūnaitė, scenogr., lėlių ir 
kostiumų dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, 
muzikos kompo. aut. V. Aškelavičius. Vai-
dina B.M. Braškytė, E. Piškinaitė
13 d. 18.30 – PREMJERA! „LIZDAS“ (I. Kry-
lovo pasakėčių motyvais). Rež. M. Ivanaus-
kas, dail. I. Narečionytė, komp. M. Sala-
džius, šviesų dail. V. Latonas. Vaidina 
R. Klezys, S. Sakalauskaitė, M.K. Gotbergas

„Menų spaustuvė“
Teatro festivalis vaikams ir jaunimui „Kitoks“ 
10 d. 10, 18 val. Juodojoje salėje – „HOCUS 
POCUS“ („Philippe Saire Company“)
10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – muzikinio 
judesio spektaklio „JAUPO10“ kūrybinių 
dirbtuvių pristatymas
12 d. 10, 18 val. „Sodas 2123“ (Vitebsko g. 23) – 

„ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ“ („Low Air“)
13 d. 10, 18 val. Kišeninėje salėje – „KISSMAS“ 
14 d. 10, 18 val. Juodojoje salėje – „PROMISE 
ME“ („Kabinet K“)
15 d. 10, 12, 15 val. Juodojoje salėje – „Désor-
dre & Dérangement“ („Compagnie d'opéra 
theater“)
15 d. 14, 18 val. Kišeninėje salėje – „PADARĖ-
LIAI“ („Pojūčių teatras“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno 

„PERAS GIUNTAS“. Rež. C. Polgár
8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – I. Vyrypaevo 

„VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI 
LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė 
(Sakartvelas)
9 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko 

„ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis
9 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! 

„FRANKENŠTEINO KOMPLEKSAS“ (pagal 
K. Krūmiņio ir dirbtinio intelekto pjesę). 
Rež. V. Sīlis, scenogr. ir kost. dail. U. Bēr-
ziņis, šviesų dail. L. Johansons. Vaidina 
I. Tropa, K. Reijers, V. Maršalka, D. Breivė
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE 
SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus
13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – ansamblio 

„Lietuva“ oratorija „14 vilties laužų“
15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. 
A. Sunklodaitė
15 d. 19 val. Rūtos salėje – S.I. Witkiewicz-
Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas
16 d. 11 val. Ilgojoje salėje – EMILIŲ EMILIS“. 
Rež. A. Gornatkevičius
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
13–15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „TRA-
VIATA“. Muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, rež. ir 
choreogr. A. Cholina, scenogr. M. Jacovskis, 
kostiumų ir grimo dail. O. Filatova Kontrimienė, 
šviesų dail. A. Jankauskas. Dir. J. Geniušas 

Kauno kamerinis teatras
7 d. 19 val. – „SKAMBUTIS TĖVUI“. 
Rež. G. Aleksa
8 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
9 d. 15 val. – I. Kunevičiūtės „2-OSIOS 
LAIPTINĖS RESPUBLIKA“. 
Rež. S. Pikturnaitė
13 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
14 d. 18 val. – „APIE KĄ VISA TAI?“ 
Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka
15 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. 
Rež. Ž. Vingelis
16 d. 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal 
K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras
8, 9 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIE-
NIS“. Rež. A. Stankevičius 
15, 16 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskai-
tės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). 
Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, komp. 
T. Lygutas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza
16 d. 14 val. – PREMJERA! V. Rimkaitės 

„SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Ander-
seno pasaką). Rež. P. Tamolė

Klaipėdos muzikinis teatras
14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ ŠE-
ŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolai-
čio-Putino romaną). Choreogr. 
A. Liškauskas
15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – koncertas „Ma-
rių pasakos“. Klaipėdos valstybinio muziki-
nio teatro simfoninis orkestras. 
Dir. T. Ambrozaitis
16 d. 12 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„BULVINĖ PASAKA“. Dir. D. Zlotnikas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
8 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus 
9 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. A. Lebeliūnas

9 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-

čiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

15 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. 

Rež. O. Koršunovas
16 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės 

„#BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE #“ 

(pagal H.K. Anderseno pasaką „Bjaurusis 
ančiukas“).Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, 
komp. V. Leistrumas, šviesų dail. J. Kuršys, 
vaizdo projekcijų aut. T. Jokūbonis
16 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
7 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
8, 9 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KON-
FERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio 
laboratorija)
9 d. 10, 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. 
Rež. I. Jackevičiūtė
14 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu 

„KASTINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. 
Rež. ir idėjos aut. A. Preidytė, dail. R. Kli-
zienė, šviesos operator. R. Bartulis. Vaidina 
A. Preidytė
15 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „AP-
SIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė (Miltinio 
laboratorija)
16 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEIGAS“ 
(pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį aštuo-
netą“). Rež. A. Špilevojus, scenogr. ir kost. 
dail. U. Tamuliūnaitė, šviesų dail. V. Vilutis, 
vaizdo projekcijų aut. P. Jakubėnas. Vaidina 
D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, 
G. Žiogas, J. Čepulis, J. Tamošiūnas, 
K. Galkutė, L. Sėdžius, S. Juzėnienė, T. Gryn, 
T. Razmislavičiūtė-Juodė 

Teatras „Menas“
7 d. 18 val. – D. Fo „NETURI – NEMOKĖK“. 
Rež. P. Stoičevas
8 d. 18 val. – C. Magnier „OSKARAS“. 
Rež. T. Montrimas 
9 d. 12 val. – G. Rodari pasakos telefonu 

„ALIO – VALIO!“. Rež. E. Karoblytė
14 d. 18 val. – J. Grušo „MEILĖ, DŽIAZAS IR 
VELNIAS“. Rež. A. Vidžiūnas
15 d. 18 val. – M. McKeever „37 ATVIRUKAI“. 
Rež. B. Tserediani
16 d. 12 val. – H.K. Anderseno „KARALAITĖ 
ANT ŽIRNIO IR KITOS PASAKOS“. Rež. 
V. Kaniušonis

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

9 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – vakaras profesorės I. Veisaitės 

(1928–2020) atminimui „Ten, kur baigiasi 

žodžiai, prasideda muzika“. Lietuvos kame-

rinis orkestras (meno vad. S. Krylovas). So-

listas Dž. Bidva (smuikas), choras „Aidija“ 

ir M.K. Čiurlionio menų mokyklos choro 
grupė (meno vad. ir dir. R. Gražinis), 
R. Karpis (tenoras), N. Masevičius (bosas), 
D. Dėdinskaitė (smuikas), M. Švėgžda von 
Bekkeris (smuikas), G. Pyšniakas (violon-
čelė), O. Gražinytė (fortepijonas), D. Ma-
žintas (fortepijonas). Dir. R. Šervenikas, 
aktoriai V. Anužis, V. Masalskis. Renginio 
vedėja aktorė A. Vilutytė, režisierius 
G. Varnas
13 d. 19 val. Plungės kultūros centre – kame-
rinės muzikos koncertas „Protėvių laiškai“. 
Ansamblis „Musica humana“ (meno vad., 
solistas ir dir. R. Beinaris (obojus). Solistė 
D. Kazonaitė (sopranas). Dalyvauja G. Ur-
bonaitė (aktorė). Programoje V. Striaupai-
tės-Beinarienės, G.F. Händelio, J.S. Bacho, 
J. Naujalio, A. Martinaičio, M.K. Čiurlionio 
kūriniai
15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro muzikantai (meno vad. 
ir vyr. dir. M. Pitrėnas) T. Bieliauskas (obo-
jus), A. Taločka (klarnetas), J. Klimavičius 
(fagotas), M. Gecevičius (valtorna), E. Sta-
nelis (valtorna), V. Marozas (trombonas), 
R. Valančius (trombonas), R. Vosyliūtė 
(smuikas), K. Morozova (smuikas), 
I. Giunter (smuikas), D. Juozapaitienė (al-
tas), M. Kiknadzė (altas), T. Ramančiūnas 
(violončelė), D. Rudvalis (kontrabosas). 
Dir. K. Variakojis. Programoje A. Pärto, 
M. Brucho, A. Dvořáko, E. Blocho, 
M. Haydno, W.A. Mozarto, R.V. Williamso 
ir kt. kūriniai
16 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Pran-
cūziški garsovaizdžiai“. Styginių kvartetas 

„Möbius“ (Prancūzija). Programos autorius, 
kompozitorius P. Thilloy. M. Rostropovi-
čiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba 
Lietuvos vaikams“ jaunieji atlikėjai: 
L. Jurgutavičiūtė, U. Katinskaitė (smuikas), 
R. Juknevičiūtė (violončelė), J. Vozbutas, 
M. Lizzi (akordeonas), A. Lapinskaitė, 
R. Makštutis (klarnetas), N. Straukaitė, 
E. Bugakova (baletas). Programoje P. Thil-
loy, C. Saint-Saënso, J. Massenet, F. Angelis, 
R. Galliano kūriniai

Vilnius 
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
12 d. 15 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio popietė „Nepaprastai paprastas“ 
Monsinjoro K. Vasiliausko metams

Premjera – „Sieros             
magnolijos“ LNDT

Sausio 13–15 d. Lietuvos naciona-
linis dramos teatras (LNDT) pri-
stato premjerą „Sieros magnolijos“, 
režisuojamą Eglės Švedkauskaitės. 
Spektaklis statomas pagal estų dra-
maturgo Martino Alguso kūrinį, su 
kuriuo LNDT lankytojai galėjo su-
sipažinti pernai, – dramaturgijos 
festivalyje „Versmė“ vyko šios pje-
sės skaitymas. „Sieros magnolijos“ 
atskleidžia vidutinio amžiaus po-
ros Martos ir Ralfo gyvenimą, kurį 
sujaukia žinia apie staiga atsiradusį 
seną Martos tėvą, neišsiverčiantį be 
globos. Spektaklyje vaidina Jolanta 
Dapkūnaitė, Dainius Gavenonis, 
Ramutis Rimeikis.

„Esu jaunosios kartos atstovė ir 
matau savo bendraamžius, labai 

Premjeros ambicingus ir atkaklius žmones, 
kurie kasdien perlipa savo nuo-
vargį ir stengiasi bėgti greičiau už 
kitus. Matau vyresniuosius, pyks-
tančius, kad jų kūnai nebesuspėja 
paskui mus. O mes nežinome, kaip 
su jais susikalbėti ir kodėl jie tokie 
agresyvūs mūsų atžvilgiu, todėl 
nutildome jų balsus. Mes labai no-
rime žiūrėti į priekį ir nepasiduoti 
praeičiai. Tačiau ji sugrįžta – sielos 
ir kūno traumomis, sapnais, prisi-
minimais ir nuojautomis. „Sieros 
magnolijos“ nėra maloni ir šviesi 
pjesė, tačiau Alguso sukurta sunki 
atmosfera veikia kaip fonas itin 
svarbioms mintims. Norėčiau, jog 
mūsų spektaklis žiūrovams galėtų 
tapti kelione į savo pačių atminties 
tamsumas tam, kad jas apšviestų ir 
sutaikytų“, – teigia Švedkauskaitė, 
teatro žiūrovams žinoma iš reži-
suotų spektaklio „Žmogus iš žuvies“ 
(Jaunimo teatras) ir performanso 

„Žiūrėdama viena į kitą“.

Dramaturgas Algusas sako: „Ne-
pageidaujamą, bauginantį ir taip 
pat išsigandusį tėvą pamačiau kaip 

„praeitį“, kuri buvo sąmoningai pa-
miršta ir kuri dabar iškyla tam, kad 
viską pakeistų. Tai trauma, kuri 
ilgą laiką buvo slepiama. Manau, 
tai gana būdinga mūsų regionui, 
nes daugelis mūsų šiandieninių 
sprendimų yra stipriai susieti su 
praeitimi arba nenoru jos pripa-
žinti. Mūsų regiono praeityje daug 
smurto, neapmokėtų skolų, randų, 
baimių, joje maža meilės, ir manau, 
kad turėtume pabandyti tai pripa-
žinti. Turime ieškoti galimybės su-
sitaikyti, padaryti taip, kad privers-
tinė pareiga rūpintis taptų šiuo tuo 
daugiau. Klausimai apie šeimos ry-
šius ir įstatymus spektaklyje yra iš-
oriniai, esmė – atleidimas. Vakarų 
gyventojai sparčiai sensta, taip pat 
aštrėja klausimas, kaip susidoroti su 
visa ta praeitimi, kai mūsų gatvės 
ir namai pilni nelaimingų žmonių. 

Šios temos pradėjo ryškėti rašant 
pjesę. Praeinanti jaunystė, baimė 
pasenti, baimė, kad ištiks nesėkmė, 
baimė, kad nebūsi mylimas. Šių 
klausimų vengdamas ar juos pa-
miršdamas nieko neišspręsi. Tu-
rime stengtis, kad mūsų prisimi-
nimai ateityje būtų gražesni.“

Gavenonio ir Dapkūnaitės vai-
dinami Ralfas ir Marta – šiuolai-
kinė pora – susirūpinę savo kar-
jera, sveika gyvensena, įvaizdžiu 
visuomenėje. Marta, metusi dėsty-
tojos darbą, nusprendžia kandida-
tuoti į instituto direktoriaus postą, 
kruopščiai ruošiasi konkursui, ta-
čiau jos gyvenimą sujaukia žinia 
apie staiga atsiradusį tėvą, kuriam 
reikia globos. Tas vyras daugybę 
metų gyveno su kita moterimi, 
bet šiai mirus jos vaikai susirado 
Martą ir pareiškė, kad ji, kaip bi-
ologinė dukra, dabar privalo pasi-
rūpinti seniu. Tai visiškai neįtelpa 
į griežtą Martos darbotvarkę. Ką 

daryti? Kaip keisis jų gyvenimas? 
O gal jo nepriimti? Situacija pavei-
kia ir Martos bei Ralfo santykius. 
Apie tą seną žmogų dukra neturi 
nė vieno gero prisiminimo. Kaip jis 
elgėsi su Marta vaikystėje ir kokio 
elgesio sulauks dabar?

Europa vis labiau sensta, bet ko-
kia yra senų žmonių padėtis visuo-
menėje? Ar tai tik seni, nereikalingi 
kūnai? Koks vaikų ir tėvų santykis, 
skriaudos ir globos ryšys?

Spektaklio kūrėjai klausia, kaip 
atmintis formuoja mūsų dabartį. 
Prisiminimai, perrašydami praeitį, 
ima kurti naują naratyvą. Prisiminti 
čia – lyg sužinoti. Baimės nuojauta 
persmelkia ne tik „Sieros magno-
lijų“ turinį, bet ir pjesės formą – nu-
mesdamas po vieną padriką žodį 
į personažų lūpas, Algusas kelia 
įtampą, nepasitikėjimą, nerimą.

Pagal LNDT inf.
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Savaitės filmai

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

Sausio 7–13
Ki no re per tu a ras

Didžioji laisvė  ****
1945 m. Hansas (Franz Rogowski) per stebuklą išgyveno nacių koncentra-

cijos stovykloje ir neprarado gyvenimo džiaugsmo, tačiau naujai susikūrusios 
Vokietijos Federacinės Respublikos valdžia neketina toleruoti jo ir į jį panašių 
žmonių. Hansas yra homoseksualus, o Trečiojo reicho baudžiamojo kodekso 
175 straipsnyje numatyta, kad kitokios seksualinės orientacijos asmenys turi 
būti įkalinami. Dėl to Hansas dešimtmečius vis patenka į nelaisvę. Kalėjime 
jis susipažįsta su Viktoru (Georg Friedrich), homofobu, atliekančiu bausmę 
už žmogžudystę. Su kiekvienu nauju susitikimu vyrų santykiai keičiasi – nuo 
pradinės antipatijos iki to, ką galima pavadinti meile. Po beveik ketvirčio am-
žiaus, kai Hansas tai atgauna, tai praranda laisvę, Vakarų Vokietijos valdžia 
nusprendžia gėdingą įstatymą panaikinti. Ar Hansas sugebės išgyventi naujoje 
realybėje, kurioje jam nereikės žvalgytis per petį? (Austrija, Vokietija, 2021)
Drive My Car  *****

Aktorius ir teatro režisierius Jusukė Kafuku (Hidetoshi Nishijima) prieš 
dvejus metus neteko žmonos Oto (Reika Kirishima). Nors dar nėra visiškai 
susitaikęs su šiuo asmeniniu smūgiu, jis sutinka statyti Čechovo pjesę „Dėdė 
Vania“ Hirošimos festivaliui. Čia Kafuku susipažįsta su Misaki (Toko Miura), 
kuri paskiriama jam kaip vairuotoja. Santūri jauna moteris vežioja menininką 
į darbą ir iš darbo raudonu automobiliu „Saab 900“. Keliaudami kartu, jie 
nenoriai pradeda vienas kitam atsiverti. Ryûsuke Hamaguchi filmas sukur-
tas pagal Haruki Murakami apsakymą „Vyrai be moterų“. (Japonija, 2021)
King’s Man. Pradžia  ***

Filmas pasakoja šnipų organizacijos „Kingsman“ priešistorę. Jaunąjį 
Konradą (Harris Dickinson) su slaptu britų šnipų pasauliu supažindina 
Oksfordo hercogas (Ralph Fiennes). Jie sutinka daugybę istorinių as-
menybių: britų generolą Herbertą Kitchenerį (Charles Dance) ir serbų 
žudiką Gavrilą Principą (Joel Basman), taip pat paslaptingą ir ne mažiau 
pavojingą rusą Grigorijų Rasputiną (Rhys Ifans), kuris kartu su Ganytoju 
(Matthew Goode) ir monarchais Jurgiu V, Vilhelmu II bei Nikolajumi II 
(visus vaidina Tomas Hollanderis) rezga sąmokslą, galintį pražudyti pasaulį. 
Konradas ir hercogas turi išgelbėti žmoniją, o tam jie pasitelkia ne tik ne-
paprastą įrangą, bet ir ypatingus kovos įgūdžius. (D. Britanija, JAV, 2021)
Matrica. Prisikėlimas  **

Tai naujas mokslinės fantastikos serijos „Matrica“ filmas, kuriame Keanu 
Reevesas ir Carrie-Anne Moss sugrįš kaip Neo ir Trinity, nors jų personažai 
mirė ankstesniame filme „Matrica. Revoliucijos“. Naujausiame filme taip pat 
pasirodys jaunas Morfėjus, kurį vaidina Yahya Abdul-Mateenas II („Akva-
menas“, „Sergėtojai“). Be to, sugrįžta iš ankstesnių filmų pažįstami Niobė 
(Jada Pinkett Smith), Merovingas (Lambert Wilson) ir agentas Džonsonas 
(Daniel Bernhardt). Apie siužetą kol kas žinoma mažai, bet į praeitį nebus 
grįžtama. Spekuliacijos ir gandai vis dėlto sukasi apie keliones laiku, apsikei-
timą kūnais, naująją Matricą, kurią gali tekti net apsaugoti, ir metasiužetą, 
kuriame pirmieji trys filmai egzistuoja kaip „Matrica. Prisikėlimas“ dalis. Iš 
Lanos Wachowski filmo anonso susidaro įspūdis, kad galime tikėtis daug 
specialiųjų efektų. (JAV, 2021)
Paryžius. 13-as rajonas ****

Naujausio Jacques’o Audiard’o filmo veiksmas vyksta tarp Paryžiaus 
dangoraižių ir daugiabučių esplanadų, socialistų sumanytoje 7-ojo de-
šimtmečio utopijoje, kurią prarijo ateities dykuma. Griežtos brutalistinės 
architektūros fone personažų jausmai ir kūnai atrodo itin trapūs ir pažei-
džiami. Emili (Lucie Zhang) ieškojo kambarioko, bet rado meilę be atsako. 
Kamilis (Makita Samba), išgyvenantis gedulą, bėga nuo savo jausmų, kol 
susipažįsta su Nora (Noémie Merlant), kuri yra apsėsta Amber (Jehnny 
Beth), paslaptingos merginos, dirbančios pornografijos portale. Šis pa-
saulis nėra skirtas laimei, bet vis tiek gali pasisekti. (Prancūzija, 2021)
Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kanzaso vakaro saulės  ****

„Prancūzijos kronikos“ – Amerikos išeivių žurnalas, leidžiamas įsivaizduo-
jamame XX a. Prancūzijos miestelyje. Mirus jo įkūrėjui Artūrui Hoviceriui 
(Bill Murray), žurnalo leidyba nutraukiama, rengiamas paskutinis numeris. 
Redakcijos personalas leidžiasi į nostalgiškus prisiminimus ir atgimsta ketu-
rios didžiosios laikraštyje publikuotos istorijos: Mozė Rozentaleris (Benicio del 
Toro), kalėjime sėdintis dailininkas, išvysta savo prižiūrėtoją (Léa Seydoux) 
kaip mūzą ir modelį. Žurnalistė Lukinda Kremenc (Frances McDormand) 
užmezga romaną su revoliucionieriumi Zefireliu (Timothée Chalamet) ir 
suabejoja savo žurnalistiniu sąžiningumu. Dviračiu važinėjantis reporte-
ris rašo reportažus iš baisiausių miesto kampelių, o kai pagrobiamas ko-
misaro (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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
7–9 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 11, 13.30, 16, 17.35; 10 d. – 
12.30, 14.55, 18.30; 11–13 d. – 12.30, 14.55, 
17.35
7–9 d. – Planeta Dvynė (Rusija) – 11.20, 
16.20, 18.10, 21.45; 10–13 d. – 15.40, 18.10, 
21.10
7–9 d. – Rusiški svingeriai (Rusija) – 13.55, 
15.50, 19.10, 21.50; 10–13 d. – 12.45, 15.50, 
18.40, 21.20
7–9 d. – Meilužiai (Prancūzija) – 21.50; 
10–13 d. – 21.20
12 d. – Agentės 355 (Kinija, JAV) – 20 val.
29 d. – G. Verdi „Rigoletas“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
23 d. – G. Fauré, I. Stravinskio, P. Čaikovs-
kio „Brangakmeniai“. Tiesioginė translia-
cija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Skalvija
9 d. – Amelija iš Monmartro (Prancūzija, 
Vokietija) – 16.20
12 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 17 val.
9 d. – Drive My Car (Japonija) – 13 val.
7 d. – King’s Man. Pradžia (JAV, D. Brita-
nija) – 21.15; 9 d. – 20.50
10 d. – Sinefilija (rež. A. Puipa) – 15.20 
(senjorams)
11 d. – Geras laikas (JAV) – 19.15
10 d. – Gucci mados namai (JAV) – 19.50
7 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, 
Kanzaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 
16.50; 11 d. – 21.15
7 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 
19 val.; 8 d. – 16 val.; 11 d. – 17 val.
8 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Danija, 
Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, Islan-
dija) – 13.40; 10 d. – 17.30
8 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 18.20; 13 d. – 17 val.
8 d. – Vestsaido istorija (JAV) – 20.30
9 d. – Kino klasikos vakarai. Medžiotojo 
naktis (JAV) – 18.40
Karlsono kinas
8 d. – Aplink pasaulį per 80 dienų (animac. 
f., Prancūzija, Belgija) – 12 val.
9 d. – Ainbo (animac. f., Peru, Nyderlan-
dai) – 11.15
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis
14 d. – Scenos iš šeimyninio gyvenimo. 
Tarptautinė konkursinė programa I – 20.20
12 d. – Dėmesio! Tarptautinė konkursinė 
programa II – 19.10
12 d. – Išsiilgę meilės. Tarptautinė konkur-
sinė programa IV – 20.45
13 d. – Nacionalinė konkursinė 
programa I – 18.40
13 d. – Nacionalinė konkursinė programa 
II – 20.50

Pasaka

7 d. – Meilužiai (Prancūzija) – 20.30; 

8 d. – 21.15; 9 d. – 20.45

7 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 18.15; 

8 d. – 17 val. 

7 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 20.15; 

9 d. – 17.45
8 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 
18 val.; 9 d. – 19.45

8 d. – Paryžius, 13-as rajonas 
(Prancūzija) – 19 val.
8 d. – Matrica. Prisikėlimas (JAV) – 20.30
8 d. – Įsimylėjusi Figaro (Australija, JAV, 
D. Britanija) – 17.15; 9 d. – 15.30
8 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 15.15
8 d. – Teisingumo riteriai (Danija, Švedija, 
Suomija) – 21 val.
9 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 15.15 
9 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 18.30
9 d. – Kur tu, Adomai? (dok.f., Ukraina, 
Graikija) – 17.30
9 d. – Eifelis (Prancūzija, Belgija, Vokie-
tija) – 20 val.
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis
12 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Pakeliui“ – 18 val.
12 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Be išeičių, išskyrus vieną“ – 20.15
13 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Pavojingas ruožas“ – 18 val.
13 d. – specialioji programa „Kas čia juo-
kingo?“ – 20 val.

Paupio salė
7 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 18.15
7 d. – Paryžius, 13-as rajonas (Prancūzija) – 20.45
7 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
21.15; 8 d. – 20 val. 
7 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18.45; 8 d. – 17.45; 9 d. – 17.30
7 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Danija, 
Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, Islan-
dija) – 18 val.; 8 d. – 15.30; 9 d. – 15 val.
8 d. – King’s Man. Pradžia (JAV, D. Brita-
nija) – 15 val.
8 d. – Amelija iš Monmartro (Prancūzija) – 
15.30; 9 d. – 18.30
8 d. – Kalėdos Islandijoje (Islandija, Pran-
cūzija, Šveicarija, Danija, Suomija) – 19.15
8 d. – Eifelis (Prancūzija, Belgija, Vokie-
tija) – 13 val.
8, 9 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 12.30

8 d. – Ainbo (animac. f., Peru, Nyderlan-
dai) – 15 val.
8 d. – Kaimynai (Ispanija) – 20.30
9 d. – Matrica. Prisikėlimas (JAV) – 19.45
9 d. – P. Cardin. Mados legenda (dok. f., JAV, 
Prancūzija) – 16.30
9 d. – Drive My Car (Japonija) – 13 val. 
9 d. – Dainuok 2 (animac. f., Prancūzija, Ja-
ponija, JAV) – 15 val.

Kaunas
Forum Cinemas
7–13 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.10, 11.15, 12.50, 13.50, 
16.25
Planeta Dvynė (Rusija) – 18, 21.45
12 d. – Agentės 355 (Kinija, JAV) – 18.55
29 d. – G. Verdi „Rigoletas“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
23 d. – G. Fauré, I. Stravinskio, P. Čaikovs-
kio „Brangakmeniai“. Tiesioginė translia-
cija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
7–13 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.30, 12, 13, 14.30, 15.20
Planeta Dvynė (Rusija) – 13.30, 18.50
Rusiški svingeriai (Rusija) – 17.45, 21.25
12 d. – Agentės 355 (Kinija, JAV) – 20.20
23 d. – G. Fauré, I. Stravinskio, P. Čaikovs-
kio „Brangakmeniai“. Tiesioginė translia-
cija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
7–13 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 10.40, 13.10, 15, 16.20, 18.50
Planeta Dvynė (Rusija) – 18.25, 21.25
12 d. – Agentės 355 (Kinija, JAV) – 18.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Didžioji laisvė“

„King’s Man. Pradžia“


