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Režisierius Sebastianas Meise apie filmą 
„Didžioji laisvė“

Istorijos kaip siūlai
13-oji Kauno bienalė „Once Upon Another Time... gyveno jie jau 
kitaip“

Monika Krikštopaitytė

Mes jau seniai esame informuoti, 
kad 2022-ieji priklauso Kaunui, 
metams tapusiam Europos kultūros 
sostine. Sutelktos didelės pajėgos 
griaustiniu dundėjo kelerius me-
tus, kvapą sulaikę laukiame žaibų. 
Tariama, kad prasidės nuo sausio 
22-osios. Įtrauktai į programą 
13-ajai Kauno bienalei teko svar-
bus vaidmuo – palaipsniui nuteikti, 
koncertiniais terminais kalbant, 

„apšildyti“ auditoriją, karantino 
sėsliais paverstus žmones iš naujo 
pratinti prie maršruto į Kauną. 

Gerai žinoma ir laukiama bienalė 
šį kartą rengta sudėtingomis sąlygo-
mis – pagrindinei renginio kurato-
rei Josée Drouin-Brisebois, dirban-
čiai Kanadoje, su komanda nemažai 
darbų teko atlikti nuotoliniu būdu, 
o tai nelengva daryti, kai ekspozici-
jos išsidėsto po skirtingas vietas, yra 

įterpiamos į labai aktyvios informa-
cijos ir kontekstų prisodrintas er-
dves. Nepaisant trukdžių, miestas 
tapo įtraukiųjų klajonių labirintu, 
nors po ilgo tupėjimo namie, at-
rodo, džiugintų vien išvyka, kur 
gatvės prabyla istorijomis ir prisi-
mintais įspūdžiais. 

Bienalė, pavadinta „Once Upon 
Another Time... gyveno jie jau ki-
taip“, irgi siekė istorijų persipynimo 
efekto, kaip tik dėl to tarsi lava lie-
josi į kitus kontekstus: Tado Iva-
nausko zoologijos muziejų, Lie-
tuvos krepšinio namus, Velnių 
muziejų, VDU menų galeriją, vie-
šas erdves. Nors pavadinimas su-
ponuoja lemtingą įvykį, kuris viską 
pakeistų, nežinau, ar po parodos 
gyvensime kitaip, ar ir toliau visi 
kartu kalbėsime apie tai, kad reikia 
gyventi kitaip. Optimistiškai nutei-
kia parodų bendras tonas, ramus 
toks. Jis nesiūlo nei revoliucijos, nei 
gąsdina katastrofa, veikiau telkia 

stebėjimui ir gijų, mus jungiančių 
į vieną audinį, įžvalgoms. Šiuo gi-
luminiu sluoksniu bienalė susijun-
gia ir su savo galingomis ištakomis – 
Kauno tekstilės bienalėmis, kurių 
toks sąryšingumas buvo užprogra-
muotas genetiškai ir kurio pagrįstai 
ilgimasi bei laukiama. 

Milžinišku luitu visoje kultū-
roje, taip pat ir šioje bienalėje iš-
nyra gamtos ir kultūros sąsaja, ana-
lizuojama ir konstatuojama pačiais 
įvairiausiais būdais. Akivaizdžiau-
siu pavidalu ji pasirodo bienalės da-
lyje, įsiterpusioje į Tado Ivanausko 
zoologijos muziejų, su kurio ma-
kabriška ekspozicija ypač sunku 
konkuruoti. Drugiai drugeliai, visų 
pasaulio spalvų ir formų vabalai ir 
kiti vabzdžiai, į spindulingus votus 
virstančios, tropinėmis gėlėmis pra-
žystančios ar mėnulio perlamutru 
raibuliuojančios kriauklių eilės, 

Janet Cardiff ir George Bures Miller, „Opera mažam kambariui“. 2005 m. M.K . n uotr .
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Projektas „Dabarties ekranas“ Panevėžyje
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M u z i k a

Kristupas Antanaitis

Spektaklio-arbatvakario „Sudeginti 
negalima pasigailėti. Joanos Arkie-
tės Manifestas“ premjeros įvyko 
prieš 10 metų Vilniaus rotušėje, 
Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus 
universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 
Tuomet aktorė Eglė Tulevičiūtė su 
sūnumi dailininku Kristijonu Si-
pariu, matyt, net neplanavo, kad 
įkurs „Arbatvakarius“, kurie per 
dešimtmetį parodys net 18 skirtin-
gos tematikos vaidinimų, tarp kurių 
vakarai-spektakliai apie Joną Basa-
navičių, Liudą Truikį, senąjį Vil-
nių ar šv. Kalėdų tradicijas. Pernai 
gruodžio 18 ir 19 dienomis Marijos 
ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje 
įvyko dešimtmečio renginys, ku-
riame parodytas naujai atgaivintas 
pirmasis spektaklis apie Žaną d’Ark. 
Šis šventiniame šurmulyje gal kiek 
paskendęs reiškinys vertas būti 
prisimintas.

Arbatvakariai – tai XX a. pra-
džioje lietuvių rengti slapti ar pu-
siau slapti susibūrimai, kuriuose 
buvo dainuojamos lietuviškos dai-
nos, šokami tautiniai šokiai, vyko 
susipažinimas ir bendravimas. Šie 
lietuviški vakarai turėjo didžiau-
sią pasisekimą. Anų laikų Vilniaus 
gyventojai – ir lietuviai, ir nelie-
tuviai – gausiai ten rinkdavosi. Po 
arbatvakarių, kaip rašoma, atsiras-
davo nemažai jaunimo iš sulenkėju-
sių lietuvių šeimų, norinčių išmokti 
lietuvių kalbos.

Atgimusi autentika prie arbatos 
Spektaklių-arbatvakarių dešimtmečio vakaras

Spektaklio pradžioje K. Siparis, 
vilkėdamas XIX a. kostiumą, kaip 
tikras artistas, sodriu ir skambiu 
balsu (nestebina, nes jo senelis buvo 
žymus Lietuvos operos solistas bei 
režisierius Rimantas Siparis) pri-
statė publikai vakaro programą ir 
papasakojo siužetą bei įdomią isto-
riją apie Verdi operą. Publikai per 
rankas buvo paleistas pirmosios Ža-
nos – soprano Erminios Frezzolini – 
ranka rašytas laiškas, rastas Italijos 
archyvuose, o tai leido dar geriau 
suvokti kūrinį ir epochą, apie kurią 
netrukus bus pasakojama.

Giuseppe’s Verdi opera „Žana 
d’Ark“ sukurta 1845-aisiais ir pirmą 
kartą parodyta Milano teatre „La 
Scala“. Lietuvoje ši opera nė karto 
nestatyta, nors yra labai melodinga 
ir išraiškinga. Tad nenuostabu, kad 
penkios menininkės – Laima Šuls-
kutė (fleita), Vita Šiugždinienė (vio-
lončelė), Eglė Perkumaitė (fortepi-
jonas), Natalija Katilienė (vokalas) 
ir Eglė Tulevičiūtė (aktorė) – pasi-
rinko būtent šį kūrinį „Arbatvaka-
rio“ muzikiniam apipavidalinimui 
(aranžuočių autorius Žygimantas 
Čmieliauskas). 

Spektaklyje pasakojama Žanos 
d’Ark istorija iki sudeginimo ant 
laužo, o vėliau veiksmas rutulio-
jasi taip, kad ji grįžta į mūsų pa-
saulį ir lanko žmones, pasmer-
kusius ją žūčiai. Siužeto vingiai 
plėtojasi Prancūzijoje, matome ar-
kivyskupą, karvedžius, patį Pran-
cūzijos karalių Karolį VII. Žiūro-
vui užduodama nemažai klausimų, 

pavyzdžiui, ar Žanai verta prisikelti 
ir reabilituotis, ar ne? Juk sudegti 
jai prireikė tik pusvalandžio, o būti 
išteisintai – net 500 metų. Aktorės 
E. Tulevičiūtės dramatinį ir išraiš-
kingą pasakojimą papildo nuostabi 
Verdi muzika, pritaikyta trims ins-
trumentams. Įdomu, kad violon-
čelė atlieka išimtinai tik Karolio VII 
partiją, tad klausydamasis sodraus 
instrumento skambesio užsimer-
kęs gali įsivaizduoti tenorą operos 
teatro scenoje. 

Per valandą išgirstame daug ope-
ros muzikos – uvertiūros temų, 

Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro  
muzikantai iš arti

Sausio mėnesį jau ne vienus metus 
Lietuvos nacionalinis simfoninis or-
kestras (LNSO) rengia muzikinį pri-
sistatymą. Jo pavadinimas „Orkes-
tras iš arti“ – tarsi koncerto motto, 
kuris jau tapo svarbia metų pradžios 
tradicija. Toks koncertas Naciona-
linėje filharmonijoje vyks ir šiemet, 
sausio 15 dieną.

Filharmonijos Didžiosios salės 
scenoje pasirodys visas būrys talen-
tingų LNSO (meno vadovas ir vyr. 
dirigentas Modestas Pitrėnas) mu-
zikantų. Koncertui ruošiasi orkes-
trantai nuo stygininkų iki pūtikų, 
nuo pirmojo orkestro pulto iki boso 
partijų atlikėjo. Visi jie į sceną žengs 
kaip solistai, muzikuojantys prita-
riant bičiuliams. Programą šįkart 
diriguos maestro Karolis Variakojis. 

Groti LNSO – dažno Lietuvos 
muzikanto svajonė. Nuo 1940 m. 
gyvuojantis kolektyvas turi geras 
tradicijas ir didžiulę koncertinę 

Anonsai

patirtį, rengia programas su ge-
riausiais Lietuvos ir užsienio solis-
tais bei dirigentais, pasižymi šilta 
kūrybiška bendravimo atmosfera 
ir galimybėmis orkestro nariams 
skleistis ne tik grojant šiame ko-
lektyve, bet ir muzikuojant sava-
rankiškai. Tradiciniame LNSO 

koncerte „Orkestras iš arti“ šįkart 
išgirsime keliolika orkestrantų, gro-
jančių solo.

„Kviečiame susipažinti iš ar-
čiau“, – laukdami šio ypatingo 
koncerto taria orkestrantai Rasa 
Vosyliūtė (smuikas), Kristina Mo-
rozova (smuikas), Ingrida Giunter 

arijų bei ansamblių, o dramatiškai 
išraiškingiausios ir sunkiai pertei-
kiamos instrumentais vietos yra 
atliekamos solistės N. Katilienės. 
Taip scenoje matome tarsi dvi Ža-
nas – skaitovę ir solistę. Viena yra 
kovotoja, ieškanti atsakymų ir no-
rinti atkurti istorinę tiesą, o kita at-
rodo tarsi jau susitaikiusi su savo 
likimu ir nuolankiai einanti priimti 
lemties. Tokie skirtingi paveikslai, 
sukurti dviejų talentingų meninin-
kių, išties nepaliko abejingų.

Maždaug 40 žiūrovų Šlapelių 
namo svetainėje jaukiai dalyvavo 

(smuikas), Dovilė Juozapaitienė 
(altas), Monika Kiknadzė (altas), 
Tomas Ramančiūnas (violončelė), 
Dainius Rudvalis (kontrabosas), 
Tomas Bieliauskas (obojus), An-
tanas Taločka (klarnetas), Julius 
Klimavičius (fagotas), Mindaugas 
Gecevičius (valtorna), Egidijus 

Stanelis (valtorna), Valentas Maro-
zas (trombonas), Rimantas Valan-
čius (trombonas). Koncerte daly-
vaus ir pianistė Marija Grikevičiūtė.

Savo meistriškumą orkestrantai 
pademonstruos atlikdami įdomias, 
retai skambančias partitūras solo su 
orkestru, nuo Arvo Pärto I dalies 

„Ludus“ iš „Tabula Rasa“ smuikui, 
altui, fortepijonui ir kameriniam 
orkestrui iki Jerry Bocko–Johno 
Williamso Kadencijos ir variacijų 
miuziklo „Smuikininkas ant stogo“ 
(„Fiddler on the Roof “) temomis. 
Be šių kompozitorių, skambės 
Maxo Brucho, Antoníno Dvořáko, 
Ernesto Blocho, Michaelio Haydno, 
Wolfgango Amadeaus Mozarto, 
Ralpho Vaughano Williamso, Pull-
mano Geraldo „Tommy“ Pedersono 
kūriniai.

Lietuvos nacionalinio simfoni-
nio orkestro muzikantų koncertas 

„Orkestras iš arti“ vyks sausio 15 d., 
šeštadienį, 19 val. Filharmonijos 
Didžiojoje salėje. Kviečiame ir pri-
mename, kad Filharmonijos rengi-
niuose yra būtinas galimybių pasas. 

LNF inf.

vakare, o atkurta tarpukario laikų 
aplinka bei nuotaika leido suvokti, 
kad tokiu pačiu „formatu“ anuomet 
ir vyko įvairūs susibūrimai, tokiose 
svetainėse publika gėrėjosi ne vienu 
įstabiu kūriniu. 

Belieka pasidžiaugti, kad šiandie-
ninėje Lietuvoje po truputį atgyja 
XX a. pradžios tradicijos, leidžian-
čios geriau pažinti savo ir pasaulio 
istoriją. 

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir dirigentas Karolis Variakojis D. Matv ejevo n uotr .

Arbatvakario akimirka. Eglė Tulevičiūtė ir Natalija Katilienė Organi zator ių  n uotr.
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M u z i k a

Elvina Baužaitė

Jauna dainininkė, Nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro stažuotoja Eglė 
Stundžiaitė yra ryškiai matoma šio 
teatro scenoje, dalyvavo spektakliuose 
„Karmen“, „Sarsuela“, „Alisa stebuklų 
šalyje“, „Amžinybė ir viena diena“, 
dirba „Vilnius City Opera“ projek-
tuose, stažavosi Italijoje, Norve-
gijoje, intensyviai koncertuoja su 
įvairiais kolektyvais. Vienas iš pas-
tarųjų svarbių dainininkės sceninio 
kelio tarpsnių – Lietuvos žiūrovams 
gerai žinomo  režisieriaus Vasilijaus 
Barchatovo kvietimas atlikti Marga-
ritos vaidmenį unikalios Charles’io 
Gounod operos „Faustas“ interpre-
tacijos premjeroje (dirigentas Ar-
temas Abaševas), kurią režisierius 
pastatė Rusijos Piotro Čaikovs-
kio nacionaliniame Permės teatre. 
Premjera įvyko pernai gruodį, prieš 
pat didžiąsias metų šventes. Pen-
kių veiksmų Gounod opera pagal 
Johanno Wolfgango Goethe’s trage-
diją „Faustas“ reikalauja iš kūrėjų 
ir atlikėjų daug fizinių bei dvasi-
nių jėgų. Taigi, apie tai kalbamės 
su pagrindinį Margaritos vaidmenį 
atlikusia Egle Stundžiaite.

Kaip suvokiate, kas yra Mar-
garita Faustui? Kokia Jūsų 
Margarita? 

Būtent šiame pastatyme vis-
kas labai konkretu: Margarita yra 
Fausto dukra, kurią jis labai stipriai 
mylėjo. Giliau analizuojant istoriją 
galima teigti, kad Senojo Fausto 
ir jo žmonos Martos santykiai jau 
kurį laiką buvo pašliję, jie išgyveno 
krizę, tačiau abu nesistengė nieko 
keisti. Faustas niekada nebuvo lai-
mingas turėdamas sūnų, pasirin-
kusį visai kitą gyvenimo kelią, nei 
Faustas tikėjosi, o su dukra Mar-
garita jį siejo ypatingas ryšys (mo-
tina Marta, matyt, jautė pavydą dėl 
Fausto dėmesio Margaritai, netgi 
šiek tiek iškreiptą, perdėtą). Mar-
garita, net sužinojusi apie tėvo pa-
slaptį, bando jį pateisinti. Ar tėvas, 
prieš miegą skaitydamas knygą ir 
palinkėdamas labos nakties, ją my-
lėjo kaip dukterį? O gal iškrypėliš-
kai fantazavo? 

Kurdama Margaritos vaidmenį 
tiesiog keliavau su režisieriaus 
Barchatovo keliamomis užduoti-
mis, nupasakota situacija, ir ji pati 
natūraliai įgavo savo spalvas. Mer-
gaitė, kuri buvo lepinama, saugoma, 
tačiau bręsdama ima suvokti savo 
vidinį emocinį, intymų pasaulį, 
operoje keliauja per įvairias pa-
tirtis: užpuolimą, svaiginimą, tie-
sos sužinojimą apie tėvą, gėdą dėl 
savo šeimos, santykinai romantiš-
kus jausmus Jaunajam Faustui, gai-
lestį Mefistofeliui, brolio praradimą, 
seksualinį išnaudojimą, bandymą 
pateisinti šeimos tragediją, išprotė-
jimą. Manau, kad mano Margarita 

Po tamsos visada ateina šviesa 
Pokalbis su dainininke Egle Stundžiaite

kur kas stipresnė vidumi, negu visi 
tradiciškai ją įsivaizduoja. Tik išo-
riškai ji atrodo trapi. 

Pažvelkime į muzikinę pusę. 
Kaip dramaturginių linijų vi-
suma įprasminta ir perteikta 
partitūroje?

Gounod sukūrė nuostabų kū-
rinį, tarp klasikinio ir, sakyčiau, 
populiariojo stiliaus. Pirmiausia 
pasakojamosios, vėliau meilės sce-
nos muzika – tai tikriausias alpu-
lys, persismelkiantis harmonijų 
saldybe, tirpstančiu orkestruo-
tės grožiu. Visa tai sukelia tokį 
jausmų pliūpsnį, kuriam neįma-
noma pasipriešinti. Kontrastinga 
Valentino mirties, bažnyčios bei 
finalinės scenos orkestruotė me-
lodingai įprasmina kūrinio dramą. 
Partitūroje daug tempų, dinamikos, 
tembrų pokyčių. Bažnyčios scenoje, 
skambant vargonams ir susipinant 
Mefistofelio, choro bei Margaritos 
frazuotėms, auginama tragedijos 
įtampa. Finalinė scena, kai orkestre 
pinasi Margaritos paskutinė malda 
(lyrinė, tyra fleitos dubliuojama me-
lodija), Mefistofelio ir Fausto despe-
racija (pritariant styginiams ir pu-
čiamiesiems), dažniausiai žiūrovą 
priverčia nubraukti ašarą.

Ko Margarita pareikalavo iš 
Jūsų kaip solistės, aktorės?  

Iš vokalinės perspektyvos – tai 
labai protingo garso valdymo, tai-
syklingos balso technikos reikalau-
jantis vaidmuo. Diapazono prasme 
garsioji Margaritos arija „Ah! Je 
ris de me voir si belle“ ir dalis pir-
mojo veiksmo – puiki galimybė pa-
sireikšti solisto lyriškesnei, kolora-
tūriškai pusei, bet partijoje daug ir 
vidurinio registro, kas taip pat lei-
džia ar net reikalauja naudoti dar 
pilnesnį, stipresnį garsą, pasitelkti 
dramatiškesnes balso spalvas. Mu-
zikinės dramaturgijos prasme labai 
gražiai kinta Margaritos linija. Vis-
kas prasideda nuo lengvo, švelnaus 
muzikos liejimosi ir keliauja dra-
matiško finalo link. Kuriant šį kin-
tantį charakterį reikia atsidavimo 
tūkstančiu procentų, bendrystės 
ir pagarbos komandai, scenos par-
tneriams. Dėl to labai džiaugiuosi, 
kad buvau su žmonėmis, kurie labai 
tikėjo mano darbu scenoje. Atsida-
vus visu kūnu bei siela ir dalyvau-
jant nerealiame kūrybiniame pro-
cese – labai lengva visiškai atsiverti 
ir balsu.

Kuo Jums atrodo savita 
ir išskirtinė režisieriaus 

Barchatovo operos vizija ir 
koncepcija?

Barchatovo kuriamas „Faus-
tas“ yra visiškai kitoks, nei mums 
įprasta matyti. Tai labai šiuolai-
kiškas, neklišinis pastatymas. Tai 
labiau gyvenimiška dviejų žmonių 
akistata – Mefistofelio ir Senojo 
Fausto. Dviejų vyrų kova, kurioje 
niekas netriumfuoja. Manau, ope-
ros pabaiga daug pasako apie atlei-
dimą ir karminius gyvenimo dės-
nius. Apie tai, kad kerštas niekada 
nepadarys žmogaus laimingo, kad 
už blogus darbus visada ateis at-
pildas, kad tiesa visada išaiškėja ir 
kad dideles nuodėmes gali atleisti 
tik emociškai labai brandus žmogus. 

Spektaklyje vaizduojama iš pa-
žiūros itin darni šeima. Senasis 
Faustas – vyras, tėvas, politikas, 
visuomenės gerbiamas, bet gyve-
nantis ir kitą, nuo šeimos paslėptą 
gyvenimą. Jo santykiai su žmona 
Marta seniai nutrūkę. Ir Senajam 
Faustui, ir Martai svarbus tik įvaiz-
dis, dėl kurio jie ir nesiskiria, nes tai 
pakenktų šeimos reputacijai. Valen-
tinas, vienintelis sūnus, pasirinkęs 
sekti ne tėvo pėdomis, o tapti ku-
nigu, – didelė Senojo Fausto gėda. 
Ir šešiolikmetė paauglė Margarita, 
kurios gyvenimas nuo vaikystės 
piešiamas žvelgiant vien tik pro 
rožinius akinius. Ji saugoma nuo 
išorinio pasaulio, lepinama, ypač 
tėvo. Operos pradžioje, kai vyksta 
Senojo Fausto jubiliejaus šventė, jis 
pratrūksta. Visų akivaizdoje paže-
mina sūnų Valentiną už tai, kad šis 
pasirinko kunigystę. Faustas pra-
keikia visus čia esančius žmones ir 
pats save. Tuo metu pasirodo Mefis-
tofelis ir jo šutvė (mergina Siebelė ir 
Jaunasis Faustas, kuris Barchatovo 
interpretuojamas kaip Mefistofelio 
draugas).

Mefistofelis – tragiškos istori-
jos žmogus, atvykęs keršyti Faus-
tui už jo padarytas skriaudas. Visi 

susirinkusieji tampa Mefistofelio 
įkaitais. Pasirodo, Senasis Faustas 
turi kraupią paslaptį: pribėręs nar-
kotinių miltelių į jaunų mergaičių 
gėrimus, jas apsvaigindavo ir sek-
sualiai išnaudodavo. Tarp merginų 
buvo Mefistofelio sesuo, kuri nuo-
širdžiai mylėjo Senąjį Faustą, tačiau 
galiausiai mirė. Dėl šios priežasties 
Margarita tampa pagrindiniu Me-
fistofelio instrumentu kankinant 
Senąjį Faustą, siekiant atpirkimo. 
Akistatoje su gyvenimu, mirtimi, 
moralės klausimais susitinka du 
pasauliai: Senasis Faustas – turėjęs 
viską, bet per savo egoizmą prara-
dęs sveiką protą, ir Mefistofelis – ne-
tekęs brangintos sesers, galiausiai 
atkeršijęs Faustui, bet vis tiek ne-
atradęs vidinės ramybės.

Pasidalykite įspūdžiais apie re-
peticijų Permės teatre procesą.

Pirmomis savaitėmis vyko mi-
zanscenų repeticijos su režisieriumi, 
dirigento asistentu, pianistėmis, ko-
legomis. Repeticijose nuolatos daly-
vavo prancūzų kalbos konsultantė, 
kuri su visais ir privačiai dirbo iki 
pat premjerų. Orkestrinės repeti-
cijos prasidėjo likus porai savaičių 
iki premjeros. Labai vertinu darbą 
su dirigentu Artemu Abaševu, jo 
kruopštumas, reiklumas, tikslu-
mas, geranoriškumas, pagarba, 
bendrystė su solistu, tempų paieš-
kos ir muzikos pajautimas yra aukš-
čiausios klasės. Geriausias dalykas, 
kad scenoje teko dirbti su visais 
įmanomais partneriais ir visomis 
sudėtimis. Tai didelė dovana – mo-
kytis vieniems iš kitų, keistis ener-
gija, idėjomis ir kartu kurti.

Garsiosios frazės „sustok, aki-
mirka žavinga!“ akivaizdoje 
klausiu, ar Jūs kada nors norė-
jote sustabdyti akimirką? Jeigu 
taip, kokia ji buvo? Apskritai 
ką manote apie bėgantį laiką, 
visa ko kaitą?

Kai esi jaunesnis, manai, kad vis-
kas dar priešaky, ir stabdyti nėra ko. 
Akimirkos, kurias dažniausiai norė-
tųsi išgyventi ilgiau, yra su mylimu 
žmogumi, šeima, kelionėse, gam-
toje, adrenalino kupinose patirtyse. 
Man labai patinka gyventi ir būti šio 
gyvenimo procese. Ne visada būna 
tik gerai, bet kiekviena akimirka yra 
verta būti šioje žemėje, patirti, jausti. 
Kalbu apie vidinę žmogišką laisvę, 
kurią kiekvienas savyje turime. Daž-
nai ta vidinė laisvė užrakinama, tada 
nustojame tikėti gyvenimu. O tai 
priklauso tik nuo mūsų pačių.

Jūsų linkėjimas 2022-iesiems.
Gyvenkite drąsiai ir ryžtingai, net 

ir rizikuodami. Leiskite sau išbūti 
visas akimirkas, net ir tas, kurias 
patirti ne visada gera. Po tamsos 
visada ateina šviesa.

Dėkoju už pokalbį.

Eglė Stundžiaitė A sme ni ni o  a rch yvo  nuotr.

„Fausto“ akimirka. Centre (sėdi) Eglė Stundžiaitė (Margarita) A. ir  N. C hun tomov ų n uotr .
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Žilvinas Dautartas

„Mano didžiausias draugas – teatras“, – 
taip viename iš savo interviu yra 
sakiusi „velnio tuzino“ laidos (taip 
vadinu tryliktąją „čiurlioniukų“ 
Baleto skyriaus laidą) absolventė 
Jūratė Sodytė, 1982 m. vasarą at-
sisveikinusi su mokykla, kurioje 
praleido devynerius metus. Kartu 
su ja į savarankišką kūrybinį gyve-
nimą buvo išlydėti ir bendraklasiai 
I. Bezručko, J. Pastarnokaitė, G. Si-
revičiūtė, A. Imbrasas, R. Maskaliū-
nas, R. Rinkevičius. Palydėti savo 
mokytojų Birutės Krapavičienės, Pra-
nės Sargūnaitės, Natalijos Šiekštelie-
nės, Nijolės Šimkūnaitės ir Prano Pe-
luričio absolventai turėjo dar  įrodyti, 
ko yra verti. Tuo labiau tie, kuriems 
fortūna buvo palanki, atverdama du-
ris į Valstybinį operos ir baleto teatrą. 
Durys buvo tik atvertos, o toliau vis-
kas priklausė nuo pačių šokėjų. 

Nemanau, kad Raimundui Mas-
kaliūnui buvo lengva ruošti vaidme-
nis, tiksliau sakant, dalintis su tuo 
metu scenoje karaliavusiais Jonu 
Katakinu, Vytautu Kudžma ar Petru 
Skirmantu, tačiau Maskaliūno Kris-
tus balete „A Próba“ (muzika Jo-
hanno Sebastiano Bacho ir Gáboro 
Presserio) arba Kolenas Louiso Jo-
sepho Ferdinando Héroldo balete 

„Tuščias atsargumas“ atitiko visus 
to meto reikalavimus profesiona-
liam šokėjui. O Maskaliūnas tikrai 

Ne tik baleto keliu
XIII baleto mokyklos laida. Raimundas Maskaliūnas, Jūratė Sodytė ir Audronis Imbrasas

buvo profesionalus šokėjas. Tai 
įrodė ne tik klasikinio repertuaro 
spektakliuose, bet ir pirmuosiuose 
mūsų scenos bandymuose supažin-
dinti žiūrovus su naujomis šokio 
tendencijomis. 

Iš šios laidos merginų ryškiausia 
buvo Jūratė Sodytė, atrodo, bene re-
aliausiai vertinusi savo galimybes: 

„Reikėjo suvokti, kad mano ambi-
cijos didesnės nei fizinės galimybės, 
tačiau noras įrodyti, kad gali, leido 
pasiekti aukštą rezultatą.“ Gal todėl 
aktyvus dalyvavimas šiuolaikinio 
šokio brendimo periode leido at-
siskleisti Sodytei ne tik kaip origi-
naliai atlikėjai, bet ir kaip asmeny-
bei, keliančiai, pirmiausia sau, labai 
didelius reikalavimus ir gebančiai 

„patraukti“ į savo pusę ir oponentus. 

Net ir atsisveikinusi su scena So-
dytė liko teatre, ir ne tik Operos, bet 
Teatre tikrąja to žodžio prasme. Ji 
stato spektaklius Vilniuje, Klaipė-
doje, Sankt Peterburge. 

„Velnio tuzino“ laida – lyg savo-
tiška kelrodė žvaigždė, parodžiusi 
kryptį sekėjams. Juk iki tol baleto 
artisto ar artistės likimas būdavo 
nuspręstas iš anksto: devyneri me-
tai mokykloje, dvidešimt metų (jei 
pasiseks, ir dvidešimt keleri!) – teatre, 
ir viskas?! Lieki vienas, niekam ne-
reikalingas. Tiesa, ne vienas, o su 
skurdžia pensija. Tik vienetams 
pavykdavo įsidarbinti mokytojais 
choreografijos skyriuje. Kiti papil-
dydavo gimtojo teatro scenos darbi-
ninkų, aprengėjų, butaforijos cecho, 
apšvietėjų gretas. Jei tik pasisekdavo. 

Manau, kad ši laida pasinaudojo pa-
sikeitusia situacija, kai pakilo „ge-
ležinė uždanga“ ir atsivėrė sienos, 
kurias galėjai kirsti be partkomo ar 
profkomo rekomendacijų. Jei ne-
klystu, pirmoji kregždė, pakėlusi 
sparnus iš Lietuvos, buvo Jolanta Va-
leikaitė. Ji tarsi parodė pavyzdį, kad 
nebūtina taip aklai prisirišti prie to, 
kas atrodė svarbiausia daugelį metų. 
Žmonės atrado galimybę realizuoti 
savo siekius ir nesilaikydami įsikibę į 
tai, kas kartais reiškė tik nenorą pri-
pažinti, kad tavo pasirinkimas ne-
buvo pats geriausias būdas įtvirtinti 
save kaip asmenybę. 

Nei Audronis Imbrasas, nei Ro-
mas Rinkevičius nebuvo tie absol-
ventai, kurie galėjo pretenduoti į di-
desnius ar mažesnius solistus. Jiems 
to ir nereikėjo, tad nieko nuosta-
baus, kad Imbrasas netrukus pasi-
rinko kitą kelią, laikui bėgant tapo 
ne tik baleto ir šokio kritiku, bet 
ir žurnalistu, visuomenininku, Šo-
kio informacijos centro įkūrėju, 
daugelio projektų autoriumi ar 
iniciatoriumi. O Rinkevičius liko 
teatre, eiliniu kordebaleto artistu, 
į kurį retai kada atkreipiamas dė-
mesys, bet be kurio negali apsieiti 
nė vienas klasikinio ar neoklasiki-
nio baleto spektaklis. Ar jis buvo 
profesionalas? Taip, buvo. Lig šiol 
prisimenu jo personažą Vladimiro 
Vasiljevo statytame Sergejaus Pro-
kofjevo balete „Romeo ir Džuljeta“. 
Nutyla Veronos senamiesčio gatvės 

Marija Martinaitytė

Gėlės scenoje ar prie jos įprastai atsi-
randa tik po pasirodymų. Salėje, ku-
rioje vyks Eglės Švedkauskaitės re-
žisuotas performansas „Žiūrėdama 
viena į kitą“, jau guli laukinių gėlių 
šūsnis – joje galima įžvelgti nuoro-
das ir į kūrinį įkvėpusios menininkės 
Veronikos Šleivytės meilę gėlėms, ir į 
kartu su gėlėmis karikatūriškai aso-
cijuojamą moteriškumą. Prasidėjus 
vyksmui gėlės lėtai išdalinamos žiū-
rovams, daugiausia žiūrovėms. Šiuo 
veiksmu prasideda performanso at-
likėjų Justinos Mykolaitytės, Elžbie-
tos Latėnaitės ir Eglės Gabrėnaitės 
žvilgsniais išryškinamos santykių 
su žiūrovais, savimi bei tarpusavyje 
reprezentacijos. 

Performansas įkvėptas Vėros 
Šleivytės fotografijų ir gyvenimo 
istorijos, jame pasitelkiama vaizdo 
medžiaga ir fotografijos iš jos ar-
chyvo, tačiau nebandoma doku-
mentiškai ir istoriškai atpasakoti 
menininkės gyvenimo motyvų. 
Jos kūryba Švedkauskaitė remiasi 

kaip strategija užduoti ir permąs-
tyti savireprezentacijos klausimus. 
Taip pat, kaip savo fotografijose darė 
Šleivytė, – interpretuoti asmeninio 
gyvenimo akimirkas kaip meno 
objektą ar net jam prilyginti saviref-
leksijos ir savęs pažinimo momentus.

Trys skirtingų kartų aktorės ap-
mąsto savo vaidmenis mene ir gy-
venime. Gabrėnaitė žvelgia į save 
ekrane tiek esamuoju laiku (aktorės 
pačios save filmuoja), tiek kadruose 
iš filmų. Taip parodomas per laiką 
kintantis savęs suvokimas ir kitų 
kurtas jos įvaizdis. Dabar aktorė 
jau yra kitas, daug gražesnis ir sau 
artimesnis asmuo nei kine. Latėnai-
tės pasakojimas taip pat atskleidžia 
tam tikrą virsmą – tapatybės atra-
dimą per išvaizdą ir santykius. O 
jauniausia iš dalyvių Mykolaitytė 
įžengia į pradedančios meninin-
kės vaidmenį. Moterys pasakoja 
savo istorijas, nevaidindamos kokių 
nors personažų, o jų pasakojimus 
sieja žodžiais arba šokio judesiais 
kuriami pokalbiai.

Vienas iš pokalbių – Latėnaitės ir 
Mykolaitytės šokis – nurodo į Šleivytės 

gyvenimą ir meilę tarp moterų. Ak-
torės tiesmukai nekuria queer san-
tykių ir moterų seksualumo ilius-
tracijų, ir taip dažnai tampančių tik 
kitų geismo objektu. Aistra ir meilė 
čia pasireiškia ne visai aiškiai matomu, 
bet ryškiai juntamu intymiu bei sub-
tiliu ryšiu, atsiskleidžiančiu per šokį.

Nuoroda į moterišką žvilgsnį 
mene (angl. female gaze, kilusį kaip 
atsakas į kino teoretikės Lauros 
Mulvey išryškintą vyrišką žvilgsnį, 
male gaze) pastebima jau šio per-
formanso pavadinime „Žiūrėdama 
viena į kitą“. Moteris – ne geismo 
objektas, o save ir kitus apžvelgian-
tis subjektas. Priešingai nei istoriš-
kai vyrų dominuojamame meno 
lauke, menininkės pačios kuria save 
reprezentuojančius vaizdinius, ap-
mąsto patirtis, (per)formavusias jų 
gyvenimą ir požiūrį į save bei su-
pančią aplinką. Šiame performanse 
moteriško žvilgsnio kūrimas pa-
remtas ne tik socialiai aktyviomis 
feminizmo ir queer temomis, bet 
ir bendradarbiavimo aspektu – čia 
nebėra vieno kūrėjo, genijaus, iškė-
limo; visa kūrybinė grupė (didžiąją 

jos dalį sudaro moterys) aktyviai 
prisideda savo asmenišku žvilgsniu 
ir patirtimi. 

Žiūrovui, kaip ir performanso 
dalyvėms, suteikiama galimybė pa-
sirinkti, kur žiūrėti – į vyksmą sa-
lėje ar į videoprojekcijas ekranuose. 
Juose pakaitomis vaizduojamas tuo 
metu filmuojamas veiksmas, Šleivy-
tės gyvenimą iliustruojanti archy-
vinė medžiaga, iš anksto nufilmuo-
tos performanso dalyvių scenos, 
atkartojančios ir pratęsiančios Šlei-
vytės nuotraukas (videomenininkė 
Ieva Kotryna Skirmantaitė). Tokia 
tarpusavyje susijusių vaizdų gausa 
sukuria tam tikrą vizualinį žvilgs-
nių aidą, paveikiai ir jaukiai paklai-
dinantį šiame kūrinyje.

„Žiūrėdama viena į kitą“ pasi-
žymi tarpdiscipliniškumu. Čia 

ištrinamos ribos tarp scenos ir vizu-
aliųjų menų, dokumentikos ir fik-
cijos Dingsta riba ir tarp žiūrovų 
bei atlikėjų. Žiūrovai įtraukiami į 
pasirodymą: į juos žvelgiama da-
linant gėles, kviečiama perimti iš 
aktorių jas filmuojančias kameras, 
dalyvauti Latėnaitės režisuojamoje 

„nuotraukoje“, matomoje ekrane... 
Performanso „Žiūrėdama viena į 

kitą“ kūrėjoms per trumpą laiką (50 
min.) pavyksta ne tik ištrinti ribas 
tarp menų, permąstyti moterų būtį 
ir jų žvilgsnį, bet ir pastatyti visą 
salę ant kojų ir aidinčiais plojimais 
užbaigti šį įvykį. Jo įspūdžiai nuseka 
už salės ribų – skvarbių žvilgsnių 
prisiminimas skatina ir žiūrovo 
savirefleksiją.

Aidintys žvilgsniai
Eglės Švedkauskaitės performansas „Žiūrėdama viena į kitą“

šurmulys, joje pasirodo žmogysta 
su žibintu rankoje. Jausdamas savo 
reikalingumą miestelėnams, tarsi 
garantuodamas jiems saugų miegą, 
Rinkevičiaus personažas dingsta 
gatvelių labirinte. Teisus buvo vie-
nas iš rusų teatro teoretikų ir prak-
tikų: „Nėra mažų vaidmenų, yra tik 
maži aktoriai.“  

Kad ir kaip ten būtų, kad ir kaip 
vertintume, tryliktoji, „velnio tu-
zino“ laida tikrai paliko pėdsaką 
mūsų baleto istorijoje. O ši tebera-
šoma ir dabar. Mūsų baletą – ar jis 
būtų Vilniuje, ar Kaune, ar Klai-
pėdoje – prilyginčiau bičių aviliui. 
Jame visos bitės turi savo pareigas: vie-
nos neša nektarą, kitos vėdina avilį, 
trečios prižiūri perus, dar kitos at-
lieka sargybinių ir gynėjų funkcijas. 
O žmonės kopinėja medų. Mūsų 
balete irgi yra paskirstytos parei-
gos, kurias reikia vykdyti. Tik dorai 
jas vykdydamas gali tikėtis sėkmės. 
Jei fortūna tau nusišypsos. 

P. S. Tiesa, ir tranų yra ne tik 
aviliuose.  

Kristina Kanišauskaitė ir Raimundas Maskaliūnas balete „Tuščias atsargumas“
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Jūratė Sodytė balete „Žydrasis Dunojus“

Justina Mykolaitytė ir Elžbieta Latėnaitė performanse „Žiūrėdama viena į kitą“ 
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Miglė Munderzbakaitė

Jaunosios kartos režisierė Agnija 
Leonova, pakeitusi britų drama-
turgo Duncano Macmillano pje-
sės „Plaučiai“ pavadinimą į dina-
miškesnį daiktavardį „Kvėpavimas“, 
kviečia žiūrovus intymioje Kauno 
miesto kamerinio teatro Mažojoje 
salėje pažvelgti į dviejų žmonių san-
tykių kasdienybę, prisodrintą glo-
balių problemų. Lietuvos teatro sce-
noje ši Macmillano pjesė statoma 
pirmą kartą, bet prieš keletą metų 
režisierius Kirilas Glušajevas ėmėsi 
šio dramaturgo pjesės „Nuostabūs 
dalykai“, analizuojančios ne mažiau 
nūdienai svarbias problemas – gy-
venimo iššūkius, depresiją. Spektaklis 
interaktyvus, žiūrovas kviečiamas 
įsitraukti į aktoriaus Martyno Ne-
dzinsko kuriamą ir improvizuo-
jamą istoriją.

Spektaklyje „Kvėpavimas“ nuo 
pirmų minučių siekiama įtraukti 
žiūrovą, o tam tikrais momentais 
net jį hipnotizuoti scenoje kuriama 
atmosfera ir nuosekliais kompozi-
toriaus Demetrio Castellucci, sce-
nografės Guodos Jaruševičiūtės, vi-
deoprojekcijų dailininko Ričardo 
Žigio ir šviesų dailininko Dainiaus 
Urbonio kūrybiniais sprendimais. 
Pastatymo leitmotyvu tampa 
garsinis kvėpavimas, pabrėžian-
tis ir įtemptus istorijos momen-
tus. Lengvai transformuojami 

Tarp globalių ir asmeninių klausimų
„Kvėpavimas“ Kauno miesto kameriniame teatre

scenovaizdžio elementai nužymi 
reikiamus namų ar lauko baldus, 
interjero detales. Tokia minimalis-
tinė buitis siejasi su tuo, koks yra ar 
koks nori būti ir kaip save parodyti 
pažangus šių laikų žmogus, kriti-
kuojantis vartotojiškumą, apsiri-
bojantis tik tuo, kas neišvengiamai 
būtina. Ekranuose transliuojami 
vaizdai parodo, kaip stipriai į pri-
vatų gyvenimą veržiasi globaliniai 
dalykai ir krizės, nebeleidžiančios 
herojams gyventi tik sau ir spręsti 
tik asmenines problemas, nes vis-
kas juk labai susiję. Audiovizua-
liniai spektaklio elementai veda į 
dviejų žmonių, vyro ir moters, po-
ros santykių istoriją, kuri yra tarsi 
viena iš daugelio.

Aktoriai Inga Šepetkaitė ir Šarū-
nas Zenkevičius vaidinti pradeda 
taip, tarsi žiūrovas būtų eilinis pra-
eivis, stebintis jau įsiliepsnojusį 
konfliktą automobilių aikštelėje 
(paskui veiksmas persikelia į namų 
erdvę). Hipertrofuota ir teatrališka 
pirmos scenos emocijų raiška ke-
lia įtampą ir netikrumą, bet spek-
takliui įsibėgėjus aktorių kuriami 
personažai stabilizuojasi, tampa ar-
timesni kaimynui už sienos, o ne 
televizinės melodramos veikėjui. 
Spektaklyje pora sprendžia, ar to-
kiam šių dienų žmogui kaip jie rei-
kia susilaukti vaikų. Šis visais rakur-
sais analizuojamas klausimas juos 
veda prie bendrųjų mūsų planetos 
problemų, kurias reikia spręsti, bet 

ar gali tai padaryti vienas žmogus 
ar šeima? Ar nauja gyvybė suku-
ria daugiau problemų, o gal prie-
šingai – ateityje galės prisidėti prie 
jų sprendimo? Ar kiekvienas turi 
teisę susilaukti palikuonių? Kokie 
žmonės gali užauginti „teisingus“ 
vaikus? Šiuos ir daugybę kitų klau-
simų paliečia veikėjai, neretai dėl 
skirtingų nuomonių nesutardami 
ir bardamiesi. 

Spektaklyje parodomos skirtin-
gos asmenybės ir tam tikri stereo-
tipai. Vyras – menininkas, norintis 
būti muzikantu, ir moteris – dok-
torantė, siekianti mokslinės kar-
jeros. Konfliktuose ir diskusijose 
kaip dominuojanti čia vaizduo-
jama moteris, savo partnerio ko-
mentarus atremianti argumentais 
ir pavyzdžiais, provokuojančiais dar 
daugiau klausimų. O vyro persona-
žas atrodo nuosaikesnis, ramesnis, 
tačiau, kaip paaiškėja, jis ne iš tų, 
kurie pamiršta asmeninę gerovę. 
Veikėjų santykiai pasižymi stipria 
dinamika: nuo aštrių diskusijų iki 
priimto sprendimo kurti šeimą, 
nuo džiaugsmų iki praradimų bei 
išsiskyrimų ir galiausiai išsigryni-
nimo, kas jiems svarbiausia. 

Personažai atrodo kaip tam tikras 
mūsų visuomenės atspindys – kar-
tais jie kelia juoką, kartais empatiją. 
Per netikėtus ir kontrastingus su-
gretinimus demonstruojant, kiek 
daug neigiamo poveikio aplinkai 
gali turėti vaiko auginimas, lyginant 

jį, tarkim, su taršiais lėktuvų skry-
džiais, šalia asmeninio gyvenimo 
rūpesčių aktualizuojamos ir glo-
balios žmonijos problemos: tarša, 
vartotojiškumas, žmonių perteklius 
ir kt.

Pamažu ryškėja ir dar viena 
mūsų visuomenės problema – įsi-
tikinimas, kad tik „aš“ elgiuosi 
teisingai, kitų nuomonės atmeti-
mas ir dėl to kylantis negebėjimas 
bendrauti net su pačiais artimiau-
siais žmonėmis. Kita vertus, paro-
domi „aš“ veikiantys požiūriai, ne 
tik tampantys temomis prie kavos, 
bet ir skatinantys priimti ne mūsų 
pačių suformuluotus sprendimus. 
Šios istorijos tėkmėje kyla klausi-
mas, ar vartotojiškumas gajus tik 
perkant daiktus, paslaugas, netau-
sojant aplinkos. Gal jis ne mažiau 

„Frankenšteino kom-
pleksas“ NKDT

Nacionalinis Kauno dramos teatras 
(NKDT) metus pradėjo išskirtine 
premjera – kartu su Latvijos „Dirty 
Deal“ teatru sukurtu „Frankenšteino 
kompleksu“. Kuriant spektaklį daly-
vavo ne tik dramaturgas Kārlis Krū-
miņis, režisierius Valteris Sīlis, akto-
riai, bet ir dirbtinis intelektas (DI), 
o tiksliau – Elonui Muskui priklau-
sančios tyrimų laboratorijos OpenAI 
sukurtas įrankis GPT-3 (Generative 
Prie-trained Transformer), gebantis 
generuoti tekstą, beveik neatskiriamą 
nuo žmogaus sukurto teksto. 

Sausio 9 d. žiūrovai turėjo gali-
mybę pamatyti, kaip veikia DI ir 
žmogaus kūrybinis bendradarbia-
vimas, o kartu pasinerti į morali-
nes ir egzistencines dilemas, ku-
rios staiga pasirodo, kai į teatrinę 
kūrybą įsiterpia nežmogiškos pri-
gimties būtybė, neapibrėžiamas 
partneris, kartu savas ir svetimas, 
elementarus ir mistiškas. 

Spektaklis „Frankenšteino kom-
pleksas“ – tarptautinės koproduk-
cijos rezultatas, jame vaidina du 
latvių ir du NKDT aktoriai, ben-
draujantys angliškai, nes tai kalba, 

Kronika

kuria jie gali susišnekėti su DI sis-
tema ir tarpusavyje, žiūrovams taip 
pat siūlomi lietuviški surtitrai. 

Spektaklis kuria dramaturginę 
intrigą ne vien dėl savo neįprastų 
kūrybinių metodų, panaudoda-
mas prie neaprėpiamų interneto 
duomenų šaltinių prijungtą, nuo-
latos besimokančią, vis geriau mus 
pažįstančią ir imituojančią, labai 
greitą ir efektyvią kūrybinę ma-
šiną. Svarbiau, kad jame paliečia-
mos retai teatre analizuojamos te-
mos ir konstruojamas sukrečiantis 
mūsų pačių – žmonijos – kolekty-
vinis portretas. 

Pirmiausia DI priverčia mus iš 
naujo užduoti klausimą: kas yra 
kūrybiškumas? Ar jis būdingas tik 

žmogui, ar mašinos irgi geba būti 
kūrybingos ir iš ko jos to semiasi? 
Komentuodamas kūrybinį procesą 
dramaturgas Krūmiņis teigė, kad 
darbas su GPT-3 programa priminė 
pokalbius IRC (Internet Relay Chat) 
platformoje: „Tai man priminė se-
nus laikus, kai žmonės šnekučia-
vosi IRC pokalbių platformose. 
Įeini į pokalbį, o priešais – kažkoks 
nepažįstamasis. Jūs jo nepažįstate, 
jis – jūsų, tiesiog pradedate kalbėti. 
Vienintelis skirtumas – žinojimas, 
kad šioje pokalbių platformoje ne-
pažįstamasis nėra tikras žmogus. 
Bet atvirai sakant, jei šis pokalbių 
robotas patektų į tikrą IRC pokalbių 
kambarį, būtų sunku atskirti, kuris 
iš visų tikrų nepažįstamų žmonių 

yra netikras. Kita vertus, darbas 
su programa buvo tarsi darbas su 
studentu. Daviau jam užduotis, jam 
kažkas nepavykdavo arba pavyk-
davo, bandžiau analizuoti jo dar-
bus ir komentavau, tikėdamasis, 
kad jis iš to pasimokys. Pradėjau 
geriau suvokti, kaip jis supranta už-
duotis, kitaip tariant, kaip turėčiau 
programuoti mašiną. Mentoriaus 
darbo dalis – jis turi rasti, kaip pa-
sikalbėti su savo mokiniu, kad pa-
siektų geresnių rezultatų. Būdamas 
Latvijos kultūros akademijos dės-
tytoju mačiau šimtus, gal net tūks-
tančius blogų etiudų, pasiūlymų, 
idėjų, nesėkmių ir laimėjimų. Su 
DI buvo panašiai. Žinoma, į DI 

„egzaminą“ teatro spektaklio pavi-
dalu stengiausi įtraukti geriausiai 
pavykusius rezultatus, nors kartais 
jo tekstų skaitymas prilygo knaisio-
jimuisi šiukšlėse.“ 

Pasak dramaturgo, DI mašinos 
veikimas taip pat priminė teatrą. 
Pavyzdžiui, pokalbių robotas gali 
priminti ir aktorių, – abu bando su-
kurti tikro personažo iliuziją, – ir 
teatrą apskritai, nes kuria tikrovės 
iliuziją, bando rasti chaose kažkokią 
tvarką ir savo egzistencijos prasmę. 

Komentuodamas spektaklį re-
žisierius Sīlis akcentavo morali-
nius klausimus ir dviprasmybes: 

„Šis spektaklis pareikalavo gana 

skrupulingo darbo, kad būtų ga-
lima patekti į dar gerai nežinomą 
teritoriją. Vadovavomės vienu 
svarbiu orientyru – kiekvienai DI 
parašytai eilutei suteikti kuo dau-
giau širdies šilumos ir žmogiškumo. 
Nežiūrėjome formaliai ar ironiškai, 
norėjome būti nuoširdūs, kad šis 
spektaklis pavyktų. Mes neretai įsi-
vaizduojame, kad galėtume sukurti 
kažką, kas būtų geriau už mus, bet 
tie, kurie kuria šias programas, yra 
tie patys ydingi žmonės. Sukūrus ge-
resnį gyvenimą visada atsiranda ne-
numatytų pasekmių, kurių negalė-
jome tikėtis. Niekas negalėjo nuspėti, 
kad naudojant sintetinius audinius 
ir skalbiant juos skalbyklėse vande-
nynai bus užteršti mikroplastiku, 
tačiau būtent taip nutiko. Mums 
labai gerai sekasi išradinėti, kurti ir 
pildyti savo norus – tai yra buvimo 
žmogumi dalis. Negalime sustab-
dyti tobulėjimo visose gyvenimo 
srityse, tačiau visada yra tam tikrų 
trūkumų. Šis DI nėra protingesnis 
už mus, nėra koks nors išmintingas 
orakulas, tačiau, kadangi jis nau-
doja tiek daug informacijos, kad 
sukurtų savo tekstus, jis atspindi 
žmones, kas mes esame. Kartais 
veidrodis mums rodo vaizdą, ku-
ris nėra pats maloniausias.“ 

Pagal NKDT inf.

persunkęs ir mokslo, knygų, do-
kumentikos vartojimą, kuris, kaip 
rodo ne tik šių veikėjų pavyzdys, 
gali būti nepasvertas, perteklinis 
ir vedantis ne tik į teigiamus po-
kyčius, bet ir į asmenines dramas, 
gyvenimo džiaugsmo praradimą 
ir nuolatinį galvojimą, kaip išlikti 
neva tobulam?

„Kvėpavimas“ išsiskiria iš pasta-
rųjų metų Leonovos darbų – žvilgs-
nis nuo žmogaus ir technologijų 
santykio nukrypsta į tarpasmeninį 
ryšį, veikiamą informacinio srauto, 
taip pat sklindančio per įvairias 
technologijas. Tikėtina, spektaklis 
atitiks daugumos žiūrovų lūkes-
čius, leis pasinerti į atpažįstamą 
ir suprantamą personažų istoriją 
ir paskatins permąstyti pačių pri-
imamus sprendimus.

„Frankenšteino kompleksas“ D. Sta nk evi či a u s  nuot r.

Šarūnas Zenkevičius ir Inga Šepetkaitė spektaklyje „Kvėpavimas“ 
V. Lankauskaitės  n uotr.
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Š o k i s

Ignas Zalieckas

Gintarė Marija Ščavinskaitė – šokėja, 
choreografė. Baigusi studijas dirbo 
Kauno šokio teatre „Aura“ su choreo-
grafais Birute Letukaite, Samueliu 
Mathieu, Pia Holden, Anne Ekenes, 
Paulu Hessu ir kt. Nuo 2017 m. dirba 
Šeiko šokio teatre bei kaip laisvai 
samdoma šokėja, mokytoja ir cho-
reografė. Tais pačiais metais kartu 
su Nielsu Claesu apdovanota „Auk-
siniu scenos kryžiumi“ kaip geriau-
sia šokėja šokio spektaklyje „Aside“. 
Šoka tokiuose spektakliuose kaip 
„Kill, Baby, Kill“ (choreografė Inga 
Kuznecova, 2021), „Nematomi“ (cho-
reografas Mantas Černeckas, 2020) 
„i (aš)“ (choreografas Maciej Kuź-
miński, 2020), „Klajojančios kopos“ 
(choreografas Daphnis Kokkinos, 
2020), „Ordredesordreordredesor-
dre“ (choreografė Vilma Pitrinaitė, 
2020), „Boléro-Extended“ (choreogra-
fas Palle Granhøj, 2019), „Užpustyti“ 
(rež. Agnija Šeiko, 2019), „Pareiškiu – 
Brandir“ (choreografas Albanas Ri-
chardas, 2018)  ir kt.

Kokia Tavo tapatybė atsisklei-
džia šokant: ar kuriamas per-
sonažas, ar konkreti asmeny-
bės dalis, ar savirefleksija?

Ieškau savo tapatybės, todėl ir 
susijungdama su choreografų siū-
lomomis idėjomis, ir kurdama ben-
drąja prasme stengiuosi būti kuo 
nuoširdesnė sau, klausytis kūno. 
Vis dažniau pastebiu konkrečius 
savo tapatybės niuansus, kurių se-
niau nedrįsdavau pripažinti. Tar-
kim, paauglystėje bijodavau pa-
sakyti, kad man patinka Adamas 
Sandleris, nes žiūrėti jo filmus 
atrodė nemeniška, jie buvo nepa-
kankamai intelektualūs ir per daug 
lėkšti, kad skirčiau jiems dėmesio. 
Atsigręžusi į tuos laikus pastebiu 
naujų aspektų. Įdomu, gera ir keista 
jausti, kad einant metams tampu 
drąsesnė. Pastebėjau, kad mane vi-
sada traukė absurdas, nors seniau to 
nevertinau kaip privalumo.

Kas Tave domina šokyje? Regis, 
judesio atsikartojimas, vadina-
masis repetetyvumas, – dabar 
madinga tyrinėjimų erdvė.

Kurį laiką mane domino atsikar-
tojimas ir tam tikra dalis to susido-
mėjimo dar likusi, tačiau neseniai at-
kreipiau dėmesį, kad jaučiu stiprią 
trauką prie vizualumo ir jo kūrimo. 
Taip išeinu iš judesio erdvės, plečiu 
žvilgsnį, imu domėtis bendru vaizdu, 
spalvų santykiu, erdve. Kūnas taip 
pat dalyvauja kuriant vaizdinį, at-
liepdamas pasirodymui iškeltus už-
davinius. Koks jis bus, priklauso nuo 
norimos išgauti emocijos, nuotaikos.

Galbūt tai veda į 
tarp discipliniškumą?

Taip. Bet dažnai dėl šios priežas-
ties jaučiuosi nejaukiai – tai kyla iš 
nevisavertiškumo komplekso. Būti 
žmogumi, išmanančiu daug sričių, 
nėra blogai, bet atsiranda baimė, 
kad kažkurios neišmanau iki galo. 
Iš to kyla abejonė, ar esu užtekti-
nai profesionali konkrečioje srityje, 
nes esu baigusi ir muzikos, ir dailės 
mokyklas, mėgstu dainuoti, taip pat 
siuvu. Turiu daug iš ko rinktis, bet 
tada savęs klausiu, ar esu pakanka-
mai gera šokėja, ar nešvaistau laiko 
siūdama. Analizuodama komplek-
sus noriu susieti mėgstamas sritis 
ir pomėgius, turbūt iš to gimsta 
tarpdiscipliniškumas.

Kiek gyvenimas Klaipėdoje ir 
kūryba arti jūros, smėlio kei-
čia Tavo šokį, judesį, jų supra-
timą? Ar gamta daro didelę 
įtaką?

Nuo vaikystės turiu sąsają su 
Klaipėda, nes čia gyveno mano se-
nelis. Be to, jau mokydamasi mo-
kykloje norėjau gyventi Klaipėdoje, 
bet atsitiko taip, kad studijavau Vil-
niuje. Tuo metu Klaipėdoje nerinko 
šokio kurso, todėl pasirinkau moks-
lus Vilniaus kolegijoje, manydama, 
kad po metų persikelsiu, kur iš tiesų 
noriu, tačiau likau sostinėje. Po stu-
dijų ir darbo Kauno šokio teatre 

„Aura“ galiausiai nusprendžiau kel-
tis į Klaipėdą, į Agnijos Šeiko šokio 
teatrą. 

Jei kalbėsime apie gamtą, visada 
turėjau sąsają su ja ir etnokultūra, 
nes mano mama dirbo muziejuje, 
todėl vaikystę praleidau pindama 

Ieškojimas – nuolatinis eksperimentas 
Pokalbis su šokėja Gintare Marija Ščavinskaite

vyteles, lipdydama iš molio ir iki 
dabar tam turiu sentimentų. Gam-
tos pojūtį randu ir Klaipėdoje prie 
jūros, nes ten kartais galiu sustoti 
ir girdėti save – būtent dėl šios, at-
rodo, kasdienės galimybės nejaučiu 
stagnacijos, nes repeticijos, darbas 
įtraukia į savo ritmą ir tuo metu 
nematau net jūros. Pats miestas 
turi ramybės pojūtį, kurį išsklaido 
tam tikru metų laiku atvykstantys 
miesto svečiai.

Laikai save kovotoja už tam tikrą 
idėją ar dažniau analizuoji, ap-
mąstai pasaulio vyksmus?

Būsena, kurią noriu jausti, daž-
niausiai priklauso nuo gyvenimo 
laikotarpio, bet nemėgstu kraštu-
tinumų, todėl dviejų pusių harmo-
nija yra tinkamiausias būdas būti. 
Mano nuomone, teatras nėra tik 
tam, kad pareikštum idėją ir moky-
tum, nes žinios per prievartą ver-
čia žiūrovą užsiblokuoti. Kurdama 
stengiuosi rasti sintezę bei pauzes, 
kad žiūrovas galėtų pasirinkti, kas 
jam tinka, ką jis nori paimti. Pa-
reiškimas dėl pareiškimo nepalieka 
interpretacijos ir mąstymo laisvės. 
Intuityviai jaučiau, kad laisvė yra 
svarbiausia mano gyvenimo są-
voka, nors seniau net negalėjau jos 
įvardyti (galbūt dėl to, kad turėjau 
priklausyti mokyklos sistemai), bet 
dabar noriu galėti daryti ir jausti 
tai, ką noriu ir kaip noriu. 

Kaip Tave veikia kritika, kad 
dabartinis scenos menas virsta 
šou?

Pastebiu, kad reikia atskirti kri-
tiką, nuomonės išraišką ir skonį. 
Jei žmogus neklausiamas ima 
drėbti nekonstruktyvias įžvalgas, 
kylančias dėl spektaklio ir jo sko-
nio konflikto, stengiuosi į tai ne-
reaguoti, nors dažnai būna skaus-
minga. Būdama jaunesnė pati taip 
elgdavausi nesuprasdama, kad tam 
tikri pasirodymai yra ne mano sko-
nio. Dažnai teigdavau, kad kažkas 
yra „popsas“. Dabar suprantu, kad 
nesu kritikė ir nuomonę galiu pa-
silikti sau, nebent kas nors manęs 
paklausia.

„Šou“ sąvoka turi dvi puses – po-
puliarumo ir pramoginės prasmės. 

dažniausiai įsivaizduoju vienaip, o 
kritikai interpretuoja kitaip. Paskai-
čiusi jų tekstus galiu analizuoti mi-
krojudesius, kurie sukelia tam tikras 
asociacijas, ir taip tobulėti. Tai pa-
našu į kalbos mokymąsi, kai netu-
rėdama konkretaus žodžio ieškau, 
kaip galėčiau save išreikšti. Ieško-
jimas yra nuolatinis eksperimentas. 

Galiu meluoti, kad žiūrovų kri-
tika nesvarbi, bet taip nėra. Ji man 
rūpi, nes jei sakyčiau, kad ne, nebe-
liktų prasmės kurti. Yra laikas, kai 
gvildenu idėjas savyje, bet ateina 
laikas, kai reikia prasilaužti ir iš-
eiti į naują ratą, šiuo atveju kritika 
yra naudinga.

Šiuolaikinio šokio atstovai dažnai 
skundžiasi, kad pritraukia mažai 
publikos, nors kūrinių yra tikrai 
daug ir skirtingiems skoniams. To-
dėl manau, jog norint turėti didesnę 
publiką reikia šiek tiek daugiau pa-
prastumo, kad žiūrovas turėtų ga-
limybę pradėti suprasti spektaklį, 
nes net ir į šou galima įdiegti ži-
nutę. Kita problema, kad „popsas“ 
yra tapęs prastos kokybės simboliu, 
nors ir ten yra kokybiškų kūrinių. Jį 
reikėtų atitraukti nuo kičo sąvokos.

Ar kritika veikia Tavo ieškoji-
mus? Stengiesi jai priešintis ar 
kaip tik į ją atsižvelgi?

Kritika yra būdas praplėsti 
akiratį. Įdomu ją skaityti, nes 
kurdama personažą ar spektaklį 

Kokiomis temomis dabar gy-
veni? Ar kyla noras atsiriboti 
nuo kalbų apie pandemiją ir 
jos sukeltų problemų analizės?

Stengiuosi nepasiduoti tamsiai 
nuotaikai, kita vertus, karantinas 
buvo grįžimo į save laikotarpis, 
kuriame dabar skendžiu. Vis dėlto 
pandemija padarė įtaką visuome-
nei, todėl priešpandeminės mintys 
nebėra aktualios, jas reikia modi-
fikuoti. Atrodo, religijos tema vėl 
tampa aktuali dėl apokaliptinio 
pasaulio pojūčio, bet tai tik viena 
iš idėjų.

Dėkoju už pokalbį.

Nielsas Claesas ir Gintarė Marija Ščavinskaitė šokio spektaklyje „Aside“Gintarė Marija Ščavinskaitė šokio spektaklyje „i (aš)“ L. Va nse vi či e nė s  nuot r.

E . Sabal iauskaitės  n uotr .

Gintarė Marija Ščavinskaitė šokio spektaklyje „Klajojančios kopos“
M. Luko ši a u s  nuotr.

Gintarė Marija Ščavinskaitė šokio spektaklyje „Boléro-Extended“
D. Matv ejevo n uotr .
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F o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

„Supraskite, vaikui labai baisu ma-
tyti mirštančius savo draugus“, – 
šis sakinys mane persekioja nuo 
pat tos dienos dar prieš Kalėdas, 
kai užsukau į Tado Kazakevičiaus 
parodos „Pernykštis sniegas“ atida-
rymą. Teresė Laimutė – viena iš jo 
nufotografuotų senukų – taip už-
baigia savo prisiminimus apie Si-
birą. Mirtis tremtyje iki šiol man 
atrodė gana abstrakti, paskirta lyg 
nelaimingas loterijos bilietas, nes 
kažkodėl kitiems pavykdavo tose 
baisiose sąlygose išgyventi. Bet Ka-
zakevičiaus paroda apie daugiau nei 
250 našlaičių sugrąžinimą į Lietuvą 
parodo mirtį iš vaiko perspektyvos. 
Nors tie vaikai jau būdavo dažniau-
siai praradę tėvus, jie ryškiausiai 
prisimena kitų vaikų ir jaunuolių 
mirtis. Viena tremtinė pasakoja 
apie „60-ajame bloke“ paliktą ma-
žojo brolio Aručio kūną, kita – apie 
iš bado mirusį devyniolikmetį brolį, 
trečia, ta pati Teresė Laimutė, – apie 
tuberkulioze sirgusį paauglį, ku-
riam vaikai nešdavo pušies šakas, 
kad būtų lengviau kvėpuoti. 

„Prospekto“ galerijos sienele at-
skirtoje erdvėje, vitrinoje, ekspo-
nuojamas laikraštis, kurio pirma-
jame puslapyje pranešama apie 
Stalino mirtį. Žinia iliustruojama 
jo, gulinčio gėlėmis išpuoštame 
karste, nuotrauka. Virš tos vitrinos 

Nemirusių vaikų istorijos
Tado Kazakevičiaus paroda „Pernykštis sniegas“ „Prospekto“ galerijoje

išrikiuotos fotografijos, be žodžių 
informuojančios apie jo „nuopel-
nus“: moteris su vaikais pjauna 
storą medžio kamieną, sesės ir 
broliai fotografuojasi snieguotame 
peizaže prie svetimų namų, bet dau-
giausia – laidotuvės, vaikai karste-
liuose. Tie sugretinti kūnai – vado 
ir jo pasmerktųjų, išnaudotojo ir jo 
vergų, sotaus ir išbadėjusių, išgar-
bintojo ir nutylėtųjų – užbaigia parodą. 
Tačiau pagrindiniai šio pasakojimo 
personažai – išgyvenusieji. 

Paroda vadinasi „Pernykštis snie-
gas“, nes apie tremtį jau prikalbėta 
tiek, kad šią temą daugelis jau pra-
leidžia negirdomis ir nemačiomis. 
Mes norime gyventi į ateitį, o ne 
virkauti dėl praeities. Atminties ri-
tualai, suburdavę mus Atgimimo 
laikais, jau nebeveikia. Bet šią Sau-
sio 13-osios minėjimo savaitę tokia 
paroda itin tinkama. 1946 m. eks-
peditorių pastangomis į Lietuvą 
pargabenti našlaičiai išsaugojo 
absoliutaus blogio atmintį, kai so-
vietinės sistemos gėriu dar nebuvo 
galima suabejoti. Keli atsitiktiniai 
sutapimai neleido jų užmiršti ir 
fotografui Kazakevičiui, kuris vis 
ieško nykstančių reiškinių, vietų, 
žmonių, daiktų ir 2020 m. išleido 
knygą „Tai, ko nebebus“ („Soon to 
be gone“). Tremtinių našlaičiai – 
vieni iš tokių greitai nebebūsiančių. 
Fotografas galėtų tiesiog įamžinti jų 
veidus, tačiau jie mažai ką tepasa-
kys. Lietuvos fotografijos archyvai 

užversti senukų veidais, spalvotais 
ir ne. Tad Kazakevičius atkūrė jų 
patirtis keturiais veiksmais: užra-
šinėjo ryškiausius prisiminimus iš 
tremties, prašė atsinešti kokį nors 
tai simbolizuojantį daiktą, nuvesti 
į jiems svarbias vietas, kur dažniau-
siai likę tik medžiai, ten juos ir foto-
grafavo. Visa tai – ir daugiau – yra 
parodoje. 

Pagrindinis akcentas – dideli 
portretai gamtoje. Susimąsčiusius 
vyrus ir moteris supanti lapijos 
raizgalynė reikšminga tik jiems, 
bet sugrįžę iš kito pasaulio krašto 
žmonės būtinai susiranda tas vietas, 
iš kurių buvo išvežti. Tarsi iš tiesų 
ten būtų likusios jų fizinės šaknys, 
tarsi augalai būtų pasimaitinę jų 
ankstesnio gyvenimo syvais ir taip 
juos išsaugoję, kad dabar sukurtų 
vienintelę savą terpę išrautiems. Tai 
galima tik numanyti, na, dar pasi-
naudojus QR kodu pasiklausyti tos 
aplinkos garsų. Bet apie tą savo pir-
minę aplinką senukai beveik neturi 
ką papasakoti – ji liko pasąmonėje, 
neišverčiama į žodžius. Tiesa, gal 
fotografas jų apie tai neklausinėjo. 
Jam rūpėjo tremtis ir grįžimas į 
Lietuvą. Tų pasakojimų fragmen-
tai užrašyti ant sienos dideliu šriftu 
kaip lygiaverčiai eksponatai. Šalia 
rodomi ir našlaičių atsinešti tą 
laiką primenantys daiktai – gimti-
nės medžio šakelė, mamos kryželis, 
aukcione pirktas lageriuose miru-
sio tėvo pasas, nusipiešti artimųjų 

kapai, prarastosios žemės nuosavy-
bės popieriai, išduoti dar tarpuka-
riu. Tiesą sakant, dėmesį labiausiai 
ir traukia tie daiktai ir istorijos, o ne 
patys portretai. Portretai – primyg-
tinai neutralūs, tarsi blankstančios 
atminties vaizdiniai. Bet prisimini-
mai liktų klajoti niekieno erdvėje, 
jei jų neįžemintų portretai.

Iš parodos išsinešiau pasakojimų 
sukurtus vaizdinius. Dienų dienas 
žeminėje po sniegu tūnantys vaikai, 
kurių mama prieš išeidama dirbti – 
kirsti mišką – įsmeigė į sniegą pa-
galį, kad paskui juos rastų. Kad būtų 
lengviau jos laukti, jie dainuoja pa-
čių susikurtą dainelę: „Valgyt, valgyt, 
norim valgyt...“ Kiti vaikai valgo 
bulves ir barščius vaikų namuose, 
jau atvežti į Lietuvą, jiems tai – lai-
mingiausia diena, o į juos žiūrin-
tieji verkia tai matydami. Brolis ir 
sesuo apsikabinę kaminą važiuoja 
namo ant traukinio stogo, nes į vidų 
netilpo, nors išvežant jiems užteko 
vietos. Minėtos pušų šakos dūstan-
čiam jaunuoliui. Ištremto vokiečio 
batsiuvio mergaitei pasiūti batukai, 

Pillė Veljataga

Marija Gimbutienė yra archeomi-
tologijos pradininkė, sukūrusi Se-
nosios Europos koncepciją, „tei-
giančią, jog iki stepių klajoklių 
įsiveržimo Europos senbuviai buvo 
taikūs, juos jungė harmoninga ma-
tristinė kultūra, buvo išpažįstama 
Deivės religija“, – rašoma Lietuvos 
nacionalinio muziejaus surengtos 
parodos „Europos ištakos: deivės ir 
kariai“ kataloge. Plačiajai visuome-
nei mokslininkės darbai ir asmenybė 
pristatomi Istorijų namuose veikian-
čioje įspūdingoje ekspozicijoje. Ju-
velyrė Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė 
buvo pakviesta padaryti suvenyrus – 
papuošalus parodos tematika. Tur-
tingą vaizduotę turinčiai menininkei, 
reikia manyti, imponavo Gimbutie-
nės mokslinės vaizduotės polėkis, ir 
per metus Erminaitė-Šimkuvienė 
sukūrė tiek, kad surengė aštuntą per-
sonalinę parodą (Gintaro muziejuje-
galerijoje Vilniuje, Šv. Mykolo g. 8). 

Pavadinimą „Vienas iš kito?“ me-
nininkė formulavo kaip klausimą, 
kuris atveria kelią Gimbutienės 
atradimų apmąstymams. „Į mano 

„atradimų“ indą sukrito skirtingi 
dviejų kultūrų simboliai, pasau-
lėžiūra, tikėjimo sistemos“, – rašo 
Erminaitė-Šimkuvienė parodos 
anotacijoje – moteriškoji taikingoji 
Europos žemdirbių ir karingoji vy-
riškoji indoeuropiečių kultūros „yra 
be galo skirtingos, mes daug savyje 
talpiname ir iš vienos, ir iš kitos“. 

Tai, ką matome parodoje, – ne „me-
ninio tyrimo“ atradimų vizualinis do-
kumentavimas, o estetiškai vertinga 
juvelyrika. Erminaitės-Šimkuvienės 
kūriniuose estetinis ir semantinis dė-
menys visuomet lygiareikšmiai, taip 
yra ir šį kartą. Kaklo papuošale „Lai-
vas“, segėje „Briedė“ preciziškai ap-
dirbtų avies kaulų formos estetiniu 
tobulumu nenusileidžia modernizmo 
klasikų skulptūrai. Greta to „Briedė“ 
panaši į Lietuvoje rastą akmens am-
žiaus apeiginę lazdą, o „Laivo“, ku-
riuo senuosiuose tikėjimuose kelia-
masi iš gyvųjų pasaulio į pomirtinį, 
irklui menininkė suteikė pamario 
antkapinio paminklo – krikšto formą. 
Priešistorėje vykusios skirtingų kul-
tūrų sąveikos ir atspindžių lietuvių 
etnokultūroje temai perteikti pasitel-
kiami liaudies meno pavidalai. Segėje 

„Stogas“ atpažinsime medinio namo 
stogo kraigą, kurio puošybos motyvai – 
senosios Europos kultūrai būdinga 
briedžio galva ir su stepių klajoklių 
kultūra sietina arklio galva. 

Keleto šios parodos kūrinių me-
ninė raiška grindžiama Gimbutie-
nės tyrimuose aprašytos senosios 
matristinės kultūros, Deivės moti-
nos simbolių parafrazėmis. Pavyz-
džiui, vaisingumą, įsčias ženklino 
jaučio galva, tad iš trikampių jaučio 
galvos siluetų menininkė sudėliojo 
ornamentą, kuris panašus į tauto-
dailės „saulutę“ (auskaras „Jau-
čių saulė“). Moters su išryškintais 
klubais ir suabstraktinta viršutine 
kūno dalimi siluetą regime paka-
buke „Moteris-durklas“, o kūrinyje 

„Pilnas“ menininkė panaudojo gin-
taro gabalą, panašų į lyties atributų 
neturinčią antropomorfinę figūrėlę. 
Darydama mažus suvenyrinius 
papuošalus menininkė cituoja ar-
cheologinius radinius: pakabukai, 
segtukai, kuriuose vaizduojamas 
paukščio, jaučio, pelėdos galvos 
motyvas, plačiaklubė moters figūra, 
auskarai „Kapaviečių schemos“. Ar-
cheologinio atitikmens, be abejo, 

neturi plaukų smeigtukas „Durklas-
kirvis“, vien tik užuominą į moters ir 
vyro siluetus duoda naktinio drugio 
sparnų forma („Drugys“), asociaci-
jas su senųjų kultūrų paslaptimis ža-
dina „Raštas“, „Šventykla“. 

Erminaitė-Šimkuvienė yra neti-
kėtų asociatyvinių ryšių, paradoksų 
meistrė. Pavyzdžiui, auskarai „Figū-
ros“ generuoja kelias skirtingas inter-
pretacijas. Viena išryškina panašumą 
tarp mūsų laikų ir tūkstantmetės 
praeities – abu „archeologiniai ra-
diniai“ vaizduoja moters kūną kaip 
nekintančios moteriškumo esaties 
buveinę. Kita byloja apie skirtumą 
tarp dviejų požiūrių: merkanti-
liško (plastikinės lėlytės torsas) ir 
išaukštinančio (unikalios formos 
gintaras – vertybė savaime). Žiū-
rovo nebestulbina gyvūnų kaulų, 
banano žievių ar kokių nors kitų 
likučių naudojimas šiuolaikinėje ju-
velyrikoje. Apstulbinti gali vaizduo-
tės – o be jos neapsiėjo Gimbutie-
nės mokslinė kūryba – paradoksai. 
Mąstymo apie senuosius tikėjimus 
bei religinę ir sekuliarizuotą pasau-
lėžiūras apskritai kontekste meninin-
kės išsikelto klausimo „ar žmogus yra 

iš Dievo, ar iš beždžionės“ atsakymą 
galima perskaityti abejingoje bež-
džionės snukio išraiškoje. Erminaitė-
Šimkuvienė žiūrovui pademonstravo 
šiurpuliuką keliančią šamo kaukolę 
su oda, į kurią pažiūrėję iš „išvirkš-
čios“ pusės matome... beždžionę 
(„Žuvis-beždžionė“).

Gimbutienės knygoje „Senovinė 
simbolika lietuvių liaudies mene“ 
perskaitytą J.W. Goethe’s mintį „die-
viškumas ten, kur žemė ir dangus 
susitinka“ menininkė laiko nuoroda, 
padėjusia suprasti katalikybės san-
tykį su senaisiais tikėjimais, ir vote 

„Įsikūnijimas“ pasitelkė žemiško-
sios bei dangiškosios sferų simbo-
liką. Mediniame ovale, padarytame 
iš vedybų proga mamos dovanoto 
šaukšto, matomi hebrajiški užrašai 
Rechem (įsčios) ir iš šio žodžio ki-
lęs Rachamim (gailestingumas), jį 
gaubia dangaus skliautą vaizduo-
jančios detalės, o žemai – medinio 
ovalo „šiltumą“ papildantis gintaras. 

Pabaigai – sakinys be užuominų į 
feministinį diskursą. Gera, kad lie-
tuvės tokios talentingos, pakylėtos, 
darbščios, ir apie tai galvojant pra-
amžis Deivės vaizdinys priartėja.

Vaizduotės žvilgsniai
Jurgitos Erminaitės-Šimkuvienės paroda „Vienas iš kito?“, skirta Marijos Gimbutienės šimtmečiui

su kuriais ji net miegodavo. Iš nusil-
pimo nebegalėjęs vaikščioti berniu-
kas. Žaibo nutrenkta mama.

Buvusių vaikų prisiminimai 
ryškūs, bet trumpi. Juose nėra 
darbo, rūpesčio, ilgalaikio vargo. 
Tik trauma, kuri sužeidė, bet ne-
sustabdė gyvenimo. Tai liudija jų 
portretai. Čia jau galiu įvardyti dar 
vieną menamą parodos eksponatą – 
jos personažų dabartį ir jų vai-
kystės prisiminimą skiriantį laiko 
atstumą. Nekalbama apie tai, kaip 
tremtinių našlaičiams pavyko su-
sikurti gyvenimą jiems priešiškoje 
sistemoje. Bet akivaizdu, kad kaž-
kaip pavyko. Ir gerai, kad fotografas 
nepuola šios spragos užpildyti duo-
menimis. Perskaičius pasakojimą 
ir pažiūrėjus į portretą, pati vaiz-
duotė kuria romanus. Todėl kartais 
ir vadinu šiuos žmones personažais. 
Jie – šiurpios epochos dramos hero-
jai, įveikę išorines ir vidines kliūtis, 
užkrečiantys viltimi. 

Paroda veikia iki sausio 22 d.
„Prospekto“ galerija (Gedimino pr. 43, Vilnius)

Tadas Kazakevičius, „Vienas iš gyvulinių vagonų, kuriame žmonės buvo tremiami į 
Sibirą“. Utena. 2020 m.
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šlaunies dydžio vėžys, mamuto kau-
lai iš Antakalnio Smėlio gatvės (kur 
tiek kartų ėjau, stumdžiau vaiko ve-
žimėlį! Vis teberegiu jį ten) tuojau 
pat sužadina vaizduotę, nešasi į ki-
tus pasaulius ir scenarijus. „Pakui 
Hardware“ instaliatyvūs objektai 
bendru pavadinimu „Sutrikusi tak-
sonomija“ (2021), laimei, pasirodo 
pačioje pirmoje salėje (kuri įprastai 
yra viena paskutinių. Mat žiūrovai 
dėl fasado remonto įleidžiami pro 
tarnybinį įėjimą iš E. Ožeškienės g. 
pusės ir ekspoziciją mato atbulai). 
Kūrinio hibridiški pavidalai susi-
lieja su aplinka, imituoja ekspo-
natų formas, bet netrukus išryš-
kėja jų keistumas, neatitikimas. Jie 
tarsi įvaizdina ateities pavidalus, bet 
vis stebiuosi, kodėl tie organizmai 
tokie primityvūs, primenantys pir-
muonis, medūzas, transplantacijai 
auginamus organus. Kol kas žmo-
gaus gebėjimai gyvybės kūrimo sri-
tyje tokie ir yra – vargani, bent jau 
lyginant su gamtos fokusais, nors 
paskutinio šimtmečio mokslo pa-
siekimai tikrai stulbina. 

Kitas kūrinys, kuris turėjo šansą 
būti pamatytas šioje apokapiti-
nėje negyvėlių minioje, – Emilijos 
Škarnulytės „Absoliutus datavi-
mas“ (2021), tris kartus per dieną 
užtemdantis didžiąją žinduolių salę 
ir lazeriais šokdinantis eklektišką 
stambiųjų iškamšų būrį, kuris ir be 
lazerių ne moksliškai, o meniškai-
empatiškai nusiteikusį žiūrovą šiur-
pina keliamomis vizijomis. Tokie 
be ateities ir be porų likę Nojaus 
laivo gyventojai, sustingę, laukian-
tys paskutinio teismo. Škarnulytė 
lazeriais realiai nieko nenuveikia, 
tik paryškina esamą Zoologijos 
muziejaus instaliaciją ir praėjusio, 
senkančio, neaiškaus būsimo laiko 
dinamiką, kuri slypi iškamšos feno-
mene. Apie šią ekspoziciją plačiau 
rašoma kitame šio numerio tekste. 

Čia dėmesį sutelksiu į visai netoli 
Vytauto bažnyčios esančią bienalės 
dalį, kuri svečiuojasi Lietuvos krep-
šinio namuose. Ekspozicijai skirti 
netaisyklingų formų, betono neu-
tralumo ir švaros kupini pirmas ir 
antras aukštai. Vykdydama kritikės 
priedermę turiu pasakyti, kad ne 
viskas čia sklandžiai pavyko. Pirmo 
aukšto pusė kūrinių liko neprabilę. 
Tikiu, kad Petrit Halijaj „Anksčiau 
tu skraidei visur ir žadinai tuos, 
kurie miegojo (Tristan)“ (2018, 
plienas, kostiumas iš pasirodymo 

„Shkrëpetima“ Runike) turi įdomų 
pasakojimą apie teatro svarbą bręs-
tant visuomenės pokyčiams, per-
skaičiau tai anotacijoje, bet kūri-
nys man to neatskleidžia. Monikos 
Sosnowskos skulptūrinis objektas 

„C ir betonas“ (2017), sudarytas iš 
metalo ir betono, nepalietė ne dėl 
minimalistinės išraiškos ar medžia-
gos (betoną dar ir kaip mėgstu), o 
dėl to, kad labai jau matyta forma ir 
seklus turinys. Jau visai kaip užša-
lusio ledo plokštuma SetP Stanikų 

vaizdo ir garso instaliacija „Kaunas“ 
(2021). Kai rengėjai ima rašyti to-
kius mįslingus tekstus, lieka jaus-
mas, kad turinys ir jiems liko gana 
abstraktus: „(...) menininkų due-
tas nutapo išraiškingą multisenso-
rinį vietos ir jos audringos istorijos 
portretą, perfiltruotą per jų prisimi-
nimus ir šeimos ryšius, kurie sieja 
juos su miestu. Didelė menininkų 
portretų fotografija praturtinama 
lietuviškų, rusiškų ir prancūziškų 
dainų garsais, primenančiais mums 
apie miesto ir jo gyventojų patir-
tus neramumus ir transformaci-
jas.“ Ot ir nenutapo, ir neprimena. 
Apskritai negerai, kai rengėjai pra-
neša mums, žiūrovams, kas mums 
atsitiko. Tai tas pats, jei koks žmo-
gus ateitų ir praneštų, kad jis yra ir 
buvo mano gyvenimo meilė arba 
pats reikšmingiausias Mokytojas. 
Tai narciziškai liguista. Turėtų būti 
atvirkščiai. Žiūrovas, kaip vienas 
svarbiausių segmentų, iš kūrinio 
neturi būti patraukiamas, o meno 
istorijos tėkmė falsifikuojama su vi-
sokiais buvo ar nebuvo, pristatan-
tieji, kalbėdami apie savo darbus, 
galėtų dažniau vartoti žodį „siekė“. 
(Tai, dėl ko čia išsiliejau, manyje 
kaupėsi ilgai ir yra gana menkai su-
siję konkrečiai su bienale, labiau su 
kur kas plačiau paplitusiais meno 
komunikacijos ar, greičiau, savigy-
ros įpročiais.) Stanikų „Kaunas“ yra 
ne tiek portretas, kiek pompastiš-
kas įvairių daiktų ir garsų prikištas 
sekretas, šantažuojantis intelektą 
įžvelgti gelmę, be kita ko, ir kitus 
kūrinius gožiantis garsais, kurie la-
bai trukdė gilintis į tikrai dėmesio 
vertus kūrinius. Čia mano nusivy-
limas baigiasi. 

Dviejuose kūriniuose sužaiža-
ruojanti Jono Meko figūra visada 
veikia balansuojančiai, lyg jis kils-
teltų taurę, mirkteltų ir sakytų – ko 

čia taip karščiuotis. Dėl šios prie-
žasties į kiekvieną parodą reikėtų 
įdėti po Meką. Aišku, juokauju. Be 
to, savo virtualiam pašnekovui ga-
liu priminti, kad Mekas, jaunas bū-
damas, irgi ir kovojo, ir karščiavosi, 
to įrodymų pilna Nacionalinė dailės 
galerija Vilniuje. Kova dar girdisi 
ir Douglas’o Gordono instaliacijoje 

„Neturėjau kur eiti“ (2016), kur Me-
kas skaito ištraukas iš savo 1991 m. 
autobiografijos, bet ji visiškai išsi-
sklaido vitražais virtusiose juoste-
lėse – „Akimirksniu viską prisimi-
niau“ (2015). Kadrų seka atitolus 
virsta ornamentu, spalvų upe, kur 
daug kas yra ir svarbu, ir kartu nebe. 

Pirmame aukšte 11-ai minučių 
dėmesį sulaikė Kristinos Inčiūrai-
tės pasiūlyta Harukio Murakamio 
apsakymo „Dramblys pradingsta“ 
(1985) videointerpretacija „Dydžių 
pusiausvyra“ (2021). Autorei me-
džiaga tapo Šiaulių ilgalaikio gy-
dymo ir geriatrijos centro darbuo-
tojų COVID-19 pandemijos metu 
fotografuoti vaizdai, kuriuos pa-
pildė piešiniais. Balsas ir titrai pa-
sakoja apie slaugomo seneliuko ir 
jo slaugytojo nebylią draugystę bei 
paslaptingą paciento dingimą. Mu-
rakamio vardas iškart nuteikia atsi-
verti platesnei nei trimatė realybei. 
Plokščios lempų šviesos ištraukta 
buitis ir jos nuobodulys palaips-
niui transformuojasi į kitą, tokią, 
kuri paprastą lazdą lengvai paver-
čia žirgu. Laikas lipti į antrą aukštą, 
ten dar likusi dalis mano sielos. 

Šis ekspozicijos telkinys man pa-
sirodė kaip branduolys, suvytas iš 
labai svarbių gijų: bendruomenės, 
istorijų, bendrų veiksmų, gamtos 
spalvų ir kultūros vaidmens, tiks-
liau, jos išradimo per įvairiausias 
medijas keistis milžiniškos apimties 
turiniais, todėl net būdamas vienas 
žmogus gali jaustis visumos dalimi, 

gali priklausyti vien matydamas, 
girdėdamas, galvodamas. Aišku, 
kad iškart sureagavau pozityviai 
pamačiusi didelius tekstilės kūri-
nius, kurie yra dar vienas ryšio su 
bienalės pradžia aspektas. Tačiau 
darbai dar labiau įtraukė dėl savo 
turinio. Rudas it arimai Kapwani 
Kiwanga „Sėklų bankas“ (2020) pa-
remtas etnobotanikės Tindes Van 
Andel perduota istorija apie tai, 
kad „afrikinių ryžių tipas atsirado 
Pietų Amerikoje ir vėliau buvo nu-
gabentas į miškuose esančias sto-
vyklas pramočių, slėpusių sėklas 
savo plaukuose“. Brazilijos meni-
ninkė Laura Lima, subūrusi profe-
sionalių audėjų komandą (Marcio 
Ramalho, Teresa Palleta, Vinicius 
Pinto Rosa, Karla Koehler, Pedro 
Paulo, Rezende, Marlete, Cunha, 
Jo Pereira, Victoria Shintomi, Sol 
Costa), sukūrė dideliausią ažū-
rišką audinį „Ablatanalba“ (2021), 
o jo pastelinės spalvos išgautos 
dažant natūraliais būdais, maistu: 
pelkės cukranendrėmis, balzamine 
kuprute, pankoliais, ramunėlėmis, 
asiūkliais, gvazdikėliais, mate, juo-
dąja arbata, bugieniniu auguoniu, 
anatu, saldžiąja paprika, ciberžole, 
kava, raudonuoju vynu, raudonai-
siais kopūstais, burokėliais, kin-
rožės žiedais, svogūnų lukštais, 
dūmais. Toji pati Laura Lima pa-
klausė Giedrės Kriaučionytės su 
Rasma Noreikyte, kaip jos užsi-
maskuotų, jei eitų stebėti paukš-
čių. Taip atsirado svaigiai blyškių 
tonų Kriaučionytės „Rūko tinklai“ 
ir Noreikytės „Visuma“ (abu 2021). 
Jie spinduliuoja susikaupimu, tyla, 
tuo daugiaprasmiu sąryšingumu. 
Altheos Thauberger vaizdo insta-
liacija „Reversuoti anteną“ kalba 
apie kiek kitokius ryšius – Sitkūnų 
bendruomenės ir čia seniau veiku-
sios trumpųjų bangų radijo stoties. 

Istorijos kaip siūlai

Minėtieji antro aukšto darbai yra 
sukurti bienalės užsakymu. 

Ir galiausiai – iš atskiros salės 
savo garsais viliojęs ir dundesiais 
gąsdinęs, man labiausiai įsiminęs 
20 min. trukmės bienalės kūrinys: 
Kanados menininkų Janet Cardiff 
ir George’o Bureso Millerio „Opera 
mažam kambariui“. Nors jis sukur-
tas dar 2005 metais, nė kruopa ne-
pasenęs. Turi žengti į tamsą tam, 
kad akims prisitaikius erdvės centre 
pamatytum mažą namelį, panašų į 
laikiną budėtojo, sargo ar net be-
namio lūšną. Name yra didesnių ir 
mažesnių angų, uždarytos durys. 
Matyti, kad ši vieta priklauso kau-
pikui – lentynos lūžta nuo knygų, 
vinilinių plokštelių. Ankštai su-
grūsti daiktai, tabaluoja, stoviniuoja 
ir glaudžiasi lempos, kandeliabrai ar 
jų dalys. Pūpso ir riečiasi plokštelių 
rietimai. Irštva, koks jau ten kamba-
rys, atgyja garsais ir šviesomis. Bal-
sas kalba, staugia, šnara, mes jun-
tame čia esant gyventoją – vyresnio 
nenusakomo amžiaus vyrą, kuris 
nesiteikia rodytis. Vietoj jo juda 
šviesos, jos ne kartą perkeis pers-
pektyvas, ritmą ir spalvas – t.y. ir 
nuotaikas. Tačiau gyviausi šioje ins-
taliacijoje yra patefonai, jie atstoja 
kompaniją žmonių, kurie kalbasi, 
bendrauja. Atrodo, jiems žmogaus 
nelabai ir reikia. Kūrinys iš negyvų 
daiktų yra pats gyviausias. Tuo tru-
putį gąsdinantis. Galbūt tai ir yra 
nauja gyvybės forma, seniausiai 
egzistuojanti, vis auganti ir stiprė-
janti – daugiaveidė kultūra, kuriai 
mes galbūt reikalingi tik kaip įran-
kiai, vis mažiau būtini instrumen-
tai. Gal todėl vis jaučiame nuožmų 
poreikį kurti, jungti, kad įtikintume 
Ją ar Tai, kad šiame procese esame 
reikalingi.

Monika Krikštopaitytė

Atkelta iš  1  psl .

Ekspozicijos fragmentas M.K. n uotr .
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Monika Valatkaitė

Vaizduotė įsijungia gana lengvai, 
kai spekuliuojama apie tai, kas tiks-
liai nežinoma ar yra neregėta, ne-
girdėta ir neuosta, tačiau siekiama 
pažinti. Kadaise protėviai, pasitelkę 
mitologiją, bandė paaiškinti, kodėl 
kinta metų laikai ir vyksta kiti pro-
cesai. Atradus daug atsakymų, mo-
dernėjanti visuomenė pradėjo žaisti 
su vizionieriškos mokslinės fantas-
tikos scenarijais, kurie orientuoti į 
ateities spėjimus. Kartais vaizduo-
tės kūriniai lieka fikcijomis, o kar-
tais prognozės pasitvirtina. Šias dvi 
to paties medalio puses, mano nuo-
mone, nagrinėja 13-osios Kauno 
bienalės „Once Upon Another 
Time... Gyveno jie jau kitaip“ dalis, 
rodoma Tado Ivanausko zoologijos 
muziejuje.

Esu girdėjusi, kad bėgdami 
šviesos greičiu lekiančio trauki-
nio vagone aplenktume greičiau-
sią žinomą greitį ir atsidurtume 

„žingsniu“ priekyje – ateityje. Su-
dvejoti, kad laiko mašina ne pra-
manas, norisi susidūrus su dueto 

„Pakui Hardware“ kūryba, kuri, re-
gis, į dabartį atgabena ateities fosi-
lijas, kaip populiaru vadinti jų kūri-
nius. Ne išimtis ir specialiai bienalei 
kurta instaliacija „Sutrikusi takso-
nomija“ (2021), eksponuojama su 
aliuzija į ateityje atrasimą dabarties 
archeologinę iškaseną išdžiūvusios 
planetos smėlyje, ir pirmoji pasi-
rodanti šioje bienalės vietoje. Pa-
vadinimu autoriai nurodo gyvųjų 
organizmų raidos išsikraipymą ar 
neatitikimą giminystės ryšiui pagal 
būtybių klasifikavimą, ir ši prasmė 
itin konceptualiai atsiskleidžia per 

„Pakui Hardware“ objektų ir muzie-
jaus konteksto santykį. 

Vabzdžių skyriuje įkomponuotos 
menininkų instaliacijos savo dėme-
nimis kaip vapsvų lizdai atkartoja 
nuolatinę muziejaus ekspoziciją. 
Tačiau lizdai čia virsta vienu iš hi-
bridinį organizmą primenančios 
kompozicijos, kurią pratęsia stiklas, 
silikonas, nerūdijantis plienas, teks-
tilė ar LED lempos, elementų. Tai 
Zoologijos muziejuje, eksponuo-
jančiame didžiulės apimties gam-
tos organizmų nuo bestuburių iki 
žinduolių kolekciją evoliucinės 
sistemos principu, skatina svars-
tyti, ar apie pačią evoliuciją vis dar 
galima kalbėti tik žvelgiant kaip į 
gyvąją gamtą. Ilgus amžius gyvųjų 
organizmų adaptacija prie aplinkos 
sąlygų lėmė jų įgaunamus naujus 
pavidalus ar formavo naujas rūšis, 
o dabartyje evoliucija plečiasi pra-
sidėdama ir nuo nulio – Petri lėkš-
telėje laboratorijoje arba gamykloje, 
kur yra surenkama iš dalių. Kitaip 
tariant, šiandien gyvybių vystymąsi 
tęsia ne gamta, bet žmogaus inte-
lektas, kuris sutrikdo taksonomiją, 

Tarp fikcijos ir prognostikos
Kauno bienalės dalis Tado Ivanausko zoologijos muziejuje

atsirandant organizmams, dėl kom-
pleksiškos jų kilmės priskirtiniems 
nežinia kokiai karalystei, klasei ar 
rūšiai.

Nors gyvūnus tiriantis Zoologijos 
muziejus apžvelgia gyvosios gam-
tos padarus, jame nerasime žmogaus 
prijaukintų būtybių – arklių, šunų 
ir pan. Todėl peršasi prielaida, kad 
mūsų rūšies veiklos rezultatai trak-
tuotini kaip sutrikusi taksonomija. 
Tai tampa dar akivaizdžiau prisi-
minus, kad jau egzistuoja žmogaus 

menininkai maskuoja moralą da-
bartiniam progresui, pavyzdžiui, 
sukeliančiam globalinę bičių krizę, 
kuri referuojama vapsvų lizdais, dėl 
masinio jų nykimo nuo pesticidų, 
oro taršos, klimato kaitos ir kitų 
veiksnių. 

Be ksenobotų, kurie iškraipo sis-
teminį organizmų klasifikavimą, 
skatindami steigti naują artefaktų 
klasę, žmogaus trikdomą taksono-
miją atpažinsime ir per robotiką, 
pavyzdžiui, kompanijos „Boston 

primatų raidą, iškamšos. Be abejo, 
idėja eksponuoti preparuotą žmo-
gaus kūną pirmiausia būtų užgin-
čyta dėl etikos, nors ta pati etika 
pamirštama iš gyvūnų perspekty-
vos, geriausiu atveju prisidengiant 
mokslo labu. Pavyzdžiui, Zoologi-
jos muziejuje kaip savo rūšies pa-
vyzdžiai gyvūnai yra eksponuojami 
vitrinose, dalimis prikalti prie tro-
fėjų lentų ar tiesiog pastatyti ant 
pjedestalo, nors niekada nesutiko 
būti nei užkonservuoti, nei viešai 
rodomi po mirties. Tačiau neramu, 
kad šie nebealsuojantys kūnai ar-
timoje ateityje gali likti vieninte-
liais egzemplioriais, primenančiais 
žmogaus veiklos sunaikintą laukinę 
gamtą. Pavyzdžiui, žirafos iškamša, 
kuri su pasididžiavimu pristatoma 
kaip aukščiausio žinduolio pasau-
lyje, iš tiesų atstovauja „tyliajam iš-
nykimui“, iš dalies lemiamam bra-
konieriavimo, miškų naikinimo, 
urbanizacijos, industrializacijos ir 
agrokultūros. Vis dėlto žirafų atve-
jis yra žmogaus ir laukinės gamtos 
konflikto ledkalnio viršūnė. Šį kon-
tekstą siūlo svarstyti Emilijos Škar-
nulytės apokaliptinės atmosferos 
nuojautų kupina šviesų, lazerių ir 
garso instaliacija „Absoliutus da-
tavimas“ (2021).

Su Tado Ivanausko muziejaus 
žinduolių kolekcija sąveikaujantis 
autorės kūrinys iš pirmo žvilgsnio 
primena zoologijos sodą diskote-
koje. Škarnulytės instaliacijoje ti-
krai daug choreografijos. Tik ją at-
lieka ne vitališki gyvūnai, o lazeriai. 
Pastarieji, atrodo, skenuoja amži-
nam stovėjimui ant kojų ir nuovar-
giui įkinkytus žvėris, kuriuos žmo-
gus be perstogės išnaudojo gyvus: 
maistui, pramogoms, medicininių 
praktikų bandymams, kelionėms į 
kosmosą ir t.t., taip pat tyliai nuo-
dijo ir užėmė jų aplinką priartin-
damas daugybę rūšių prie masinio 
nykimo ribos. Kad ir kokias lauki-
nio pasaulio mažėjimo priežastis 
minėtume, dauguma jų yra vien 
žmogaus intervencija į gamtą su 
neatitaisomos žalos pasekmėmis. 
Todėl aptariama instaliacija inter-
pretuotina kaip prognostinės arche-
ologijos pavyzdys, kuriuo ateities 
kartos bandys suvokti mūsų civili-
zacijos gyvenimą buvus utopija su 
organinių rūšių įvairove, kokios 
galbūt nebebus. 

Kad ir kokius homo deus vaizduo-
tume, galiausiai tenka sugrįžti į ti-
krovę ir priminti, kad bent šiandien 
vis dar esame gamtos dalis, nes tu-
rime aiškią biologinę pabaigą. Ne-
raminantis klausimas, kas nutinka 
mirus, yra vienas tų, į kuriuos ne-
retai atsakoma guodžiant fiktyviais 
pasakojimais apie perėjimus į ana-
pusinius pasaulius, reinkarnacijas, 
virsmą į visaton įsiliesiančią ener-
giją, nes nenorima tikėti, kad palai-
doti tiesiog išnyksime. Kita vertus, 

kažkuri versijų galbūt yra prognos-
tinis scenarijus, net jei niekas ne-
gali jo patvirtinti. Bienalėje klau-
santis Simonos Žemaitytės garso 
instaliacijoje „Menas mirti“ (2021) 
kalbančių filosofo, sielų pribuvėjos, 
sąmoningų sapnų eksperto, kurie 
dirba su mirties aiškinimu, ryškėja 
vieningas požiūris, kad gyvybė eg-
zistuoja dviejuose dėmenyse – kūne 
ir sąmonėje.

Kūnas iki šiol tebėra vienintelė 
talpykla, kurioje egzistuojame kaip 
gyvybė. Apčiuopiamas pavidalas 
yra lyg dvasinio ir fizinio pasaulių 
tarpininkas, todėl dar prieš kelis 
tūkstančius metų būta papročio 
mirusį žmogų mumifikuoti ir su 
pagarba paslėpti. Šiandien tradicija 
gal ir praradusi savo gajumą, tačiau, 
interneto duomenimis, Arizonoje 
yra bent 182 kūnai, užšaldyti plieno 
kapsulėse su skystu azotu, kurių šei-
mininkai tikėjo prognozėmis, kad 
ateityje bus išrastos atgaivinimo 
technologijos. Tik, klausantis pa-
sakojimo apie šią paslaugą Žemaity-
tės instaliacijoje, peršasi klausimas, 
ar prieš pasirinkdami atgaivinimą 
klientai pagalvojo, kokiame pasau-
lyje nubus. Juk laiko tėkmė kartu 
su kūnu neužšaldoma, o sparčiai 
progresuojantis pasaulis skuba tolti 
nuo to, kurį pažinojome vakar. Pa-
prastai tariant, pabudus gali nebe-
būti to, ką laikėme gyvenimu. 

Paradoksalu, kad mokslinę fan-
tastiką primenančio kūno atšil-
dymo ir žmogaus atgaivinimo pro-
gnostinis scenarijus atrodo gana 
primityvus, ta prasme, kad sugrįž-
tume į biologinį kiautą, kuris galėtų 
mirti dar kartą. Todėl antrasis gyvy-
bės dėmuo – sąmonė – atrodo daug 
reikšmingesnis. Perkelti į virtualią 
aplinką ar naują sintetinį silikonu 
užpildytą kūną, kuriam nebereikėtų 
organinėms gyvybėms būtinų re-
sursų, dėl ko galėtų egzistuoti tiek 
sausros kamuojamoje Žemėje, tiek 
stingdančio šalčio Marse, galbūt iš 
tiesų taptume nemirtingi, o pasi-
keitusį pasaulį sugrąžinti prie sau 
artimo galėtume hologramomis, 3D 
spausdintais modeliais iš perdirbtų 
atliekų, robotika ar tuo, ko mūsų 
vaizduotė dar nesugalvojo.  

Kauno bienalės paroda Tado 
Ivanausko zoologijos muziejuje, 
mano nuomone, yra puikus pavyz-
dys, kaip šiuolaikinį meną atsklei-
džia jį supantis kontekstas ir net 
padaro labiau prieinamą plačiajai 
auditorijai. 

Kauno bienalės parodos vyksta iki va-
sario 22 d. Daugiau informacijos: https://
bienale.lt/2021/
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 
(Laisvės al. 106, Kaunas; laikinas įėjimas iš 
E. Ožeškienės g. pusės) dirba antradieniais–
sekmadieniais 10–18 val. Emilijos Škarnu-
lytės kūrinys veikia 11, 14 ir 17 val. 

išgalvotos bei pasitelkus dirbtinį 
intelektą sukurtos sintetinės gyvy-
bės formos. Pavyzdžiui, prieš porą 
metų laboratorijoje iš varlių kamie-
ninių ląstelių „gimė“ mažesni nei 
milimetro dydžio programuojami 
organizmai – ksenobotai (angl. xe-
nobots), kuriuos ketinama pasitelkti 
surenkant mikroplastiką užterš-
tuose vandenynuose, toksines ar ra-
dioaktyvias medžiagas pavojingose 
zonose, taip pat naudoti kaip vaistų 
nešiotojus į konkrečius audinius 
(Katie Hunt, „World’s first living 
robots can now reproduce, scien-
tists say“, in: CNN.com, 2021, edi-
tion.cnn.com/2021/11/29/americas/
xenobots-self-replicating-robots-
scn/index.html). Atsižvelgiant į tai, 

„Sutrikusią taksonomiją“ norisi in-
terpretuoti kaip prognostinį evoliu-
cijos eskizą, būtent ir formuojamą 
padedant naujoms mokslo sritims, 
tokioms kaip sintetinė biologija. 
Kartu tikėtina, kad instaliacijoje 

Dynamics“ sukurtą vikrų robotą 
„Spot“, kuris primena šunį. Nors 
dėl „metalinės“ kilmės inžineri-
nius keturkojus sunkiau traktuoti 
kaip evoliucijos tęsinius, tokią ga-
limybę lemia empatija, kai į spar-
domus robotus reaguojame kaip į 
smurtą patiriančius padarus. Em-
patiškas žvilgsnis į robotus supo-
nuoja prielaidą, kad net reakcija 
į neorganines būtybes daro įtaką 
mūsų evoliucijos, vis aiškiau dalija-
mos į natūralią (gamtos) ir dirbtinę 
(žmogaus), suvokimui. Šį dualumą, 
beje, platesniame kontekste „Pakui 
Hardware“ nuosekliai nagrinėja ir 
kituose savo kūriniuose. 

Žmonės, kaip ir augintiniai, at-
skiriami nuo gyvosios gamtos pa-
saulio arba priskiriami sutrikusiai 
taksonomijai, nes Zoologijos mu-
ziejaus vitrinoje prie šimpanzės, ar-
timiausios homo sapiens giminaitės 
evoliuciniu požiūriu, nerasime savo 
rūšies, kuri atskleistų tolimesnę 

„Pakui Hardware“, „Sutrikusi taksonomija“. 2021 m.
M. Kri kšto pa i t yt ė s  nu ot ra u ko s

T. Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicija
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Miglė Markulytė

Panevėžys, kurio architektūrinis 
veidas bene intensyviausiai forma-
vosi sovietinės urbanizacijos metu, 
yra kiaurai persmelktas ne tik at-
siminimų apie šį laikotarpį, bet ir 
tiesiogine prasme – sovietmečio 
stiklo šukių. Ir tikriausiai kiekvie-
nas panevėžietis yra vienaip ar ki-
taip su jomis susijęs, o išgirdęs pa-
vadinimą „Ekranas“ bent kas antras 
gali nurodyti, kur tų šukių ieškoti. 

„Ekranas“ – tai viena didžiausių bu-
vusių Lietuvos įmonių, dabar – ap-
leista kineskopų gamykla. Šiuo metu, 
kol vienur griūva buvusio „Ekrano“ 
sienos, kitur, tvirtesnėse pastato da-
lyse, steigiasi įmonės. Taip po truputį 
pastatą supančios istorijos grimzta 
į užmarštį ir pasidengia naujos ko-
mercinės veiklos sluoksniu. Tačiau 
vyresnio amžiaus Panevėžio gyven-
tojams ši vieta – jų jaunystės, idiliškų 
atsiminimų šaltinis, kuriame tarsi lo-
bių skrynelėje slypi dalis miesto isto-
rijos bei šalies kolektyvinių traumų ir 
laimėjimų liekanos. 

Šią skrynelę pastebėję nutarė at-
verti kūrėjai Vaida Andrijauskaitė 
ir Danas Hermouet: „Mūsų tiks-
las buvo pristatyti tos vietos isto-
riją taip, kad lankytojas, būdamas 
erdvėje, galėtų pajusti emocijas ir 
kartu išgirsti istoriją.“ Dėl to me-
nininkai nutarė fotografuoti atsi-
minimus pasakojančių žmonių akis, 
fotografijas paversti į didžiules fres-
kas, o pasakojimus nuasmeninti ir 
išsklaidyti po gamyklos teritoriją 
taip, kad kiekvienas, susidūręs su į 
jį žvelgiančiais pastatais, galėtų nu-
skenuoti QR kodą ir išgirsti erdvėse 
aidinčias istorijas. 

Nors menininkai daugiausia dė-
mesio kreipė į humanistinį projekto 
aspektą, tai, ką jie atrado, yra aktualu 
ne tik kalbant apie Panevėžio miesto 
istoriją, bet ir visos Lietuvos mastu. 

„Ekrano“ darbuotojų pasakojimai 
įveiklina vietos istoriją kaip aliuziją į 
sociume vykusius pokyčius griūvant 
Sovietų Sąjungai, o jų atsiminimo pro-
cesas veikia kaip terapija, ne tik lei-
džianti peržvelgti ir paleisti socialines 
traumas, bet ir padedanti jas išgydyti.

„Karts nuo karto pasitaikydavo, 
kad su vakuumu likę kineskopai, 
sudėti brokui, tiesiog sprogdavo su 
didžiausiu trenksmu, pažeisdavo 
šalia esančius kineskopus ir viena 
po kito didžiulė masė stiklo griū-
davo... (...) Toks jau sutapimas, kad 
tuo metu kaip tik ir vyko Vietnamo 
karas, buvo pats jo įkarštis, visi bu-
vom karo parengtyje... O čia – jie 
sprogsta, šukės laksto į šalis, pro 
šoną, pro kitą. Aš einu basa per sti-
klus, atsargiai, labai tyliai, pilna ne-
rimo. Stabteliu, nužvelgiu save, lyg ir 
su uniforma, bet be batų... Basa. Bet 
padai nekruvini, neskauda ir aš ne-
bijau. Tada pabundu. (...) Ir tie spro-
gimai sapnuojasi iki šiol.“ (Ištrauka 
iš „Ekrano“ darbuotojų atsiminimų.)

Stiklo šukės ir praeities aidai 
Projektas „Dabarties ekranas“ Panevėžyje

Kol mes stengiamės pamiršti 
tai, ką laikome slogiais prisimini-
mais, praeities dulkės sklando vi-
sur aplink mus. Viename iš darbuo-
tojų pasakojimų atsiskleidžia, kaip 
kineskopų stiklai pasklido po visą 
miestą. Gamyklos erdvėje, nuske-
navus QR kodą, bevardis balsas ima 
pasakoti istoriją, kaip aplink gamy-
klą būdavo supilti dideli dužusių ar 
brokuotų ekranų stiklo kalnai, kaip 
stiklus dėdavo į pamatus statant na-
mus ar pildavo į kelius vietoj žvyro. 

„Tada užpildavo žemių – ir vanduo 
gerai drenuodavosi, ir visiems į 
naudą. (...) O po to prieš gamyklos 
pabaigą pamatė, kad to stiklo dū-
žio reikia ir jį daug kur naudodavo, 
tai pradėjo prisiminti, kur jo yra, ir 
didelius sluoksnius teritorijoje kasti. 
Mokėdavo labai brangiai tiems žmo-
nėms, kurie atidirbdavo pamainą, 
duodavo žmogui didelę talpą ir jie 
ten kruvinom rankom ieškodavo sti-
klo kaip aukso gyslų ir kasinėdavosi 
po visą gamyklos teritoriją.“

Tačiau stiklo duženų taip len-
gvai surinkti nepavyko, kaip ir 
kolektyvinės sąmonės atsimini-
mai neišsitrynė su laiku, jie perėjo 
į ateities kartų pasąmonę. Pasak 
Lietuvos postsovietines visuome-
nės kultūrines traumas nagrinėju-
sios psichologės Danutės Gailie-
nės, aktyviausios traumos yra tos, 
kurios išlieka pasąmonėje, todėl 
gijimo procesas turėtų būti pra-
dėtas nuo atsiminimo (nara.lt/lt/
articles-lt/pirma-pripazinti-tada-
isgyti). Šis procesas yra taip pat 
svarbus ir ateities kartoms, kurios 
augo traumų paveiktoje aplinkoje 

ne visada žinodamos, kodėl tėvai 
ar seneliai elgiasi vienaip ar kitaip. 
Pasirodo, pasak psichologės Eglės 
Mažulytės-Rašytinės (Šeimos isto-
rinių traumų ilgalaikiai padariniai: 
vėlesnių kartų psichologinio atspa-
rumo tyrimas. Daktaro disertacija. 
Vilnius: VU), kad vienas iš esminių 
istorinės traumos gydymo įrankių 
yra šeimos istorijos identifikacija, ki-
taip tariant – šių mus supančių pra-
eities dulkių ar stiklų pastebėjimas 
bei supratimas, iš kur ir kaip tai at-
sirado mūsų kasdienybėje. 

Žinoma, sovietmetis paliko ne 
tik traumas kolektyvinėje atmintyje, 
bet ir nostalgiškus atsiminimus 
apie kolektyvinį darbą, pedantišką 
tvarką bei pavyzdingą discipliną. 
Kai kurie žmonės, pasakodami 

apie „Ekraną“, pripažino, kad net 
nepaisydami itin toksiškos aplin-
kos jie sutiktų grįžti dirbti gamykloje 
būtent dėl kolektyvinio mikrokli-
mato. Istorijose kalbama ir apie 
buvusias galimybes tobulėti. Ga-
mykloje veikė moterų taryba, ko-
vojusi už savo teises, darbininkų 
agitbrigados pašiepdavo netvarką 
ir tinginystę. Rinktinis „Ekrano“ 
ansamblis koncertavo Lietuvoje ir 
užsienyje, o kartą net reprezentavo 
Sovietų Sąjungą Irake. Pasitaikydavo 
atvejų, kai gamykla ambicingiems 
darbuotojams apmokėdavo studijas 
ar suteikdavo palankias sąlygas kopti 
karjeros laiptais. Nors darbo sąlygos 
dažnai buvo fiziškai sunkios ar net 
kai kuriais atvejais kenksmingos 
sveikatai. „Šlikeris, taip vadinami 
klijai, buvo gaminami su švino ok-
sidu ir visa likusia Mendelejevo 
lentele, ten daug kas buvo dedama, 
bet užtat algos buvo didžiulės. 500 
rublių sovietmečiu, kas tais laikais 
buvo nežmoniški pinigai. Darbuo-
tojai gaudavo nemokamą maitinimą, 
įvairias privilegijas.“ 

Kaip ir sovietmečio, taip ir „Ekrano“ 
baigtis buvo gan staigi. Nors įmonės 
žlugimas nebuvo tiesiogiai nulemtas 
politinių pokyčių, šiuos abu įvykius 
galime vadinti, pagal sociologo Pio-
tro Sztompkos pasiūlytą sampratą, 
traumatogeniniais pokyčiais: tai stai-
gūs, didelės apimties, fundamenta-
lūs ir netikėti pokyčiai, įvykę visuo-
menės ar asmeniniame gyvenime 
(Sztompka P., 2004, „The trauma of 
social change: A case of postcommu-
nist societies“. In: Cultural trauma 
and Collective Identity. University 
of California Press). Gamyklą iš-
tiko gaisras, o po jo – draudiminė 
byla ir įmonės bankrotas. Vieną 
dieną po darbo namo išėję darbuo-
tojai nebeturėjo kur sugrįžti. Anot 
Sztompkos, „kas komunizmo žlu-
gimą paverčia ypač įdomiu trauma-
togeninio pokyčio pavyzdžiu, yra tai, 
kad jis tapo „pergalės trauma“. Žmo-
nės, nors ir išvaduoti iš slegiančio re-
žimo ar, „Ekrano“ atveju, – sveikatai 
kenkiančio darbo su nuodingomis 

medžiagomis, visgi neteko įprasto 
gyvenimo ritmo ir savo aplinkos. Tai, 
kad šie įvykiai buvo tokie staigūs, be 
galimybės palaipsniui adaptuotis, iš-
provokavo naujo gyvenimo neigimą. 

„Žmogus išėjęs į pensiją negalėjo 
gyventi be „Ekrano“, tiesiogine to 
žodžio prasme. Įsivaizduoji, pu-
santrų metų po išėjimo į pensiją jis 
kiekvieną rytą, apsirengęs darbinę 
uniformą, pasiėmęs darbinį krepšį 
ateidavo į darbą.“ („Ekrano“ darbuo-
tojų atsiminimai.)

Išklausius „Ekrano“ istorijų lieka 
įspūdis, kad labiausiai žmonės il-
gisi socialinių aspektų: bendrumo 
jausmo bei kolektyvinės veiklos. 
Sovietmečiu šios vertybės buvo 
įskaičiuotos į komunistinį meniu, 
tačiau kapitalizmo sąlygomis jos 
dažnai nustumiamos į antrą planą. 
Būtent todėl kultūros ir meno kū-
rėjams yra svarbu nepamiršti ir 
humanistinių vertybių, taip pat at-
kreipti dėmesį į tai, kas buvo čia dar 
iki jų. Dalinantis ir išklausant gyja 
traumos, o reflektuojant ir perdir-
bant atsiminimus į meno kūrinius 
šie „bevardžiai aidai“ ar praeities 
dulkės suranda savo vietą ir galbūt 
nustoja vaidentis sapnuose.

Prabilusios „Ekrano“ sienos at-
skleidė ne tik gamykloje dirbusių 
žmonių asmenines patirtis, bet ir 
tai, kaip ši vieta yra susijusi su Pa-
nevėžio miesto bei šalies istorija. 

„Dabarties ekranas“ tapo didžiau-
sia įvažiuojama galerija Lietuvoje, 
o jos įkūrėjai Vaida Andrijauskaitė 
bei Danas Hermouet toliau dirba 
Panevėžyje, kur jau yra sukūrę ir 
kitų aktualių projektų, kaip „Van-
dens veidas“, kurio metu Hermouet 
bandė pažinti pogrindinę, nema-
tomą Panevėžio pusę, fotografuo-
damas vandentvarkininkų darbus. 

Susipažinti su projektu „Dabar-
ties Ekranas“ ir išgirsti Dano Her-
mouet bei Vaidos Andrijauskaitės 
užfiksuotas istorijas galima apsilan-
kius Panevėžyje, „Ekrano“ teritori-
joje, arba nuotoliniu būdu, inter-
neto svetainėje: https://robo-labas.
lt/dabarties-ekranas.

Projektas „Dabarties ekranas“ G. Gr igaičio  n uotr .

Projektas „Dabarties ekranas“

P. Ž i doni o  nu ot ra uko s
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K i n a s

Gediminas Kukta

„Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ 
(„Spider-Man: No Way Home“), 
rež. Jon Watts, JAV

Tai toks savimi patenkintas fil-
mas, kad net juokinga. Taip, pa-
skutiniais metais superherojų filmai 
tapo pernelyg tamsūs ir giliamin-
tiški, bet yra ir kita pusė. Dalis jų, 
priešingai, stengiasi nusipurtyti 
nuo pečių rimtumą ir grandioziš-
kumą, kiekviename žingsnyje juo-
kauja, yra lengvabūdiški, negaili 
saviironijos, o į žygdarbius žiūri ir 
juos rodo lyg tarp kitko, kaip per-
trauką tarp apsipirkimo prekybcen-
tryje ir vizito pas odontologą. Bū-
tent tokie yra trys paskutiniai Jono 
Wattso filmai su naujuoju žmogia-
voriu Tomu Hollandu.

Maža to. Naujasis „Žmogus-vo-
ras“ ne tik neriasi iš kailio savo siu-
žetiniais tvistais, bet – oi kaip neti-
kėta! – dar ir save reflektuoja, į save 
nurodo, kitaip tariant, kaip pasa-
kytų naratologai, yra metatekstua-
lus, o tai, sutikite, Holivude nieko 
nauja, nes dabar staiga visos fran-
šizės tapo metakomentarais. Para-
doksalu, bet kai kiekvieną minutę 
skaldai juokelius, siužetą pini neva 
lengva ranka ir vis kartoji, koks esi 
nesusireikšminęs, viskas atrodo 
kaip tik priešingai. Seniai nema-
čiau labiau susireikšminusio filmo.

O kur dar „woke“ ideologija ir 
teisuoliškumas! Visokios užuomi-
nos apie kažkur kovojantį juoda-
odį žmogų-vorą. Arba tai, kad da-
bar nebeužtenka blogiukų tiesiog 
nugalėti. Juos reikia neutralizuoti 
meile. Taip sakant, išgydyti, nes 
jie, vargšeliai, yra tik aplinkybių 

Pats sau fainas Holivudas
Trumpos kino recenzijos

aukos, savaip nelaimingi ir psi-
chologiškai palaužti žmonės. Nebe 
filmas, o kažkoks psichoterapijos 
kabinetas. Nenustebčiau, jei kitose 
dalyse „Žmogaus-voro“ mergina 
staiga imtų kalbėti apie toksiškus 
santykius ir pradėtų gydytis CBD 
lašiukais.

Geriau jau žiūrėti nuoširdžiai 
naivią, todėl ir gražią naująją „Ma-
tricą“, kuri, nors ir komentuoja save, 
nėra narciziška, o pasako ir šį tą 
apie šiandieninį Holivudą.

„King’s Man: Pradžia“ („The 
King’s Man“), rež. Matthew 
Vaughn, D. Britanija, JAV

Mes suprantame, apie ką yra 
„Matricos“ dabar jau tetralogija, iš 
pirmų kadrų atpažįstame Indianos 
Džounso filmus ir mažai su kuo su-
maišytume (nors būta tiek sekėjų) 

„Žvaigždžių karus“. O štai pasirodė 
jau ketvirtas filmas apie slaptąją 
britų šnipų tarnybą „Kingsman“, o 
režisierius Matthew Vaughnas vis 
dar ieško franšizės tapatybės ir nie-
kaip neranda. Galima, aišku, teigti, 
kad tai pasakojimai apie stilingai 
apsirengusius ir karūnai ištikimus 
gerų manierų britų vyrukus, gelbė-
jančius pasaulį nuo blogio, bet vis-
kas jau kažkur girdėta, ne?

Režisierius, manau, visa tai su-
pranta. Kaip supranta ir tai, kad bet 
kokiai franšizei reikia filmo apie 
pradžių pradžią, reikia savosios mi-
tologijos paaiškinimo, o tada jau ga-
lima būti ramiam (ramesniam) dėl 
ateities. Naujasis filmas yra būtent 
ši priešistorė. Jis nukelia į Pirmojo 
pasaulinio karo pradžią, nors kū-
rėjas žvelgia dar toliau į praeitį ir 
leidžia suprasti, kad šaknys glūdi ne 
kur kitur, o istorijose apie Karalių 

Artūrą ir apvaliojo stalo riterius. Aš 
suprantu britų norą dar kartą pri-
minti pasauliui savo šalies legendas 
ir jomis pasididžiuoti, bet origina-
lumu tai tikrai netrykšta.

Kad sukurtum savąją mitologiją, 
būtinas stiliaus, personažų, sim-
bolikos nuoseklumas, o naujoji 
dalis atrodo tokia keista ir išblaš-
kyta, kad daugelis rodomų dalykų 
tiesiog neturi jokių šansų įsirėžti į 
žiūrovų atmintį ir, nežinau, matyt, 
tapti klasika. 

Visko čia tiesiog per daug. Viskas 
atsiduoda beskonybe, kad ir kiek 
rodytum stilingai apsirengusius 
džentelmenus. Čia ir iki koktumo 
šaržuotas Rasputinas, laižantis 
Ralpho Fienneso personažui randą 
ant šlaunies, o paskui vemiantis jam 
po kojomis nuo užnuodyto britiško 
pyrago. Čia ir herojiškas epizodas 
su Fienneso personažo sūnumi 
karo apkasuose, kuris atrodo lyg 
iškirptas iš filmo „1917“. Čia ir an-
glų nekenčiantis škotas Ožkaganys, 
pagrindinis filmo blogiukas, kurį 
filmo pabaigoje anglai, žinoma, su-
naikina, ir aš net pradėjau svarstyti, 
ar toks finalas – grynai idėjiškai – 
nėra atsakas Škotijai, dar visai ne-
seniai surengusiai referendumą dėl 
nepriklausomybės?

Bet, panašu, per giliai kapstau. 
Labiausiai filmas priminė anekdo-
tus apie anglą, vokietį ir rusą. Ne-
juokingus, bet pasakojamus iš pa-
sitenkinimo laižantis lūpas.

„Didžioji laisvė“ („Grosse Frei-
heit“), rež. Sebastian Meise, Aus-
trija, Vokietija

Norėjau, kad šis filmas man pa-
tiktų. Net turėjau šiokių tokių lū-
kesčių. Apdovanojimai Kanuose, 

geros kritikų recenzijos ir teigiami 
draugų atsiliepimai – eiti į kino te-
atrą tuščia galva nebuvo įmanoma. 
Žinoma, tai jautri drama apie žmo-
giškumą, apie viltingą šviesą akli-
noje gyvenimo tamsoje, apie drau-
gystę ten, kur, regis, mažiausiai 
jos tikėtumeisi – kalėjime, ir tarp 
žmonių, kurie visiškai nepanašūs – 
už homoseksualumą jau keliasde-
šimt metų kalinčio Hanso (Franz 
Rogowski) ir už žmogžudystę nu-
teisto homofobo Viktoro (Georg 
Friedrich).

Bet nors ir buvo įdomu žiūrėti, 
kaip vaidina Rogowskis, pati isto-
rija manęs nenuvedė niekur, kur ne-
būčiau tikėjęsis nuvedamas, o dalis 
net ir kertinių scenų atrodė silpno-
kos. Pavyzdžiui, Viktoro ir Hanso 
apsikabinimas kalėjimo kieme, pas-
tarajam sužinojus apie mylimojo 
savižudybę, arba ilgas finalas gėjų 
bare su paskutine nuspėjama scena. 
Todėl, gerai pagalvojus, iš tikrųjų 
jaudino tik pats istorinis faktas, kad 
Trečiajame Reiche egzistavo bau-
džiamojo kodekso 175 straipsnis, 
pagal kurį buvo kalinama už kito-
kią seksualinę orientaciją, ir kad šis 
straipsnis nebuvo panaikintas net 
po karo, bet ne tai, kaip apie viso 
to pasekmes režisierius pasakoja. 
Jausmas, kad jis tik iliustravo, o 
ne iš tikrųjų apmąstė. Kitaip arba 
skambiau tariant, šį kartą laimėjo 
gyvenimas, o ne kinas.

„Kaimynai“ („Sentimental“), 
rež. Cesc Gay, Ispanija

Viena sutuoktinių pora yra kon-
servatyvesnė, o ir santykių krizę iš-
gyvena. Kita gi spinduliuoja gyve-
nimo džiaugsmu, yra laisva ir net 
grupinį seksą propaguoja. Kai pir-
moji pakviečia naujuosius kaimy-
nus vakarienės, kitaip ir būti negali, 
įvyksta kurioziškų pokalbių ir iš jų 
kylančių nesusipratimų. 

Kadangi jau matėme Romano 
Polanskio „Kivirčą“, puikiai žinome, 
kaip gali atrodyti gera kamerinė ko-
medija apie farsu virtusį mandagų 
pasisėdėjimą, bet, deja, matėme ir 

„Tobulus melagius“.
„Kaimynų“ personažai – trafa-

retiški, nesikeičiantys, apdovanoti 
daugiausiai dviem charakterio savy-
bėmis. Scenarijus – nuspėjamas, visą 
filmą spardoma į vienus vartus. Kas 
nors galėtų pasakyti, kad ši istorija 
yra gyvenimiška ir galbūt net susi-
tapatintų su veikėjais, tvirtintų, kad 
režisierius mus demaskuoja, nes juk 

„nėra namų be dūmų“, „meilė trunka 
trejus metus“ ir visi, būna, pagalvo-
jam apie kairę. Gal ir tiesa. Bet būtų 
dar įdomiau, kad demaskuotų išra-
dingiau, o ne, atsiprašant, vėl pasi-
sodinęs į terapeuto kėdę.

Žodžiu, tai mintimi ir stiliumi 
plokščias filmas, kažkodėl (žinom 
kodėl) rodomas kino teatruose (tea-
tre), nors labiau tiktų televizijai. Bet 
žiūrėdamas tiek prisijuokiau!

Sidney Poitier                   
(1927 02 20 – 2022 01 06)

Turbūt daugeliui nebaltaodžių JAV 
(ir ne tik) žiūrovų iki šiol įsimena 
scena iš filmo „Nakties karštis“ („In 
the Heat of the Night“, rež. Nor-
man Jewison, 1967). Šiame filme 
aktorius Sidney Poitier suvaidino 
juodaodį detektyvą iš Filadelfijos. 
Pravažiuodamas baisiai rasistinį 
Misisipės miestą, jis apkaltinamas 
žmogžudyste. Tačiau svarbiausia 
filmo scena tapo toji, kur Poitier 
įkūnytas Virgilis Tibsas vožia atgal 
7-ajame dešimtmetyje vis dar egzis-
tuojančiam vergvaldžiui. Ši scena 
tapo antausiu ne tik baltaodei Ho-
livudo industrijai, bet ir įkvėpimu 
tuo metu vykusiems judėjimams už 
pilietines teises. 

Sidney Poitier – net tik pirmas 
afroamerikietis aktorius, gavęs 

„Oskarą“ už pirmaplanį vaidmenį 
filme „Lauko lelijos“ („Lilies of 
the Field“, rež. Ralph Nelson, 1964), 

In memoriam

bet ir istoriškai svarbi asmenybė: jo 
karjera egzistavo lygiagrečiai su pi-
lietinių teisių kovomis, rasistiniais 
konfliktais. Aktorius visada bandė 
išlikti ramus ir orus, tapti tuo, kuo 
galėtų didžiuotis jo paties bendruo-
menė, ir kartu nesusipykti su bal-
tąja Amerika. Tikrai galima teigti, 
kad Poitier nutiesė kelią visai af-
roamerikiečių aktorių kartai: be jo 
Holivude gal nė nebūtų Denzelio 
Washingtono, Foresto Whitakerio 
ar net Jamie Foxxo.

Būdamas 16 metų, Poitier su 
šeima iš Bahamų persikėlė gyventi 
į Niujorką. Jis įsidarbino valytoju 

„Amerikos juodaodžių teatre“ 
(„American Negro Theater“), o 
vietoj algos pasiprašė aktorystės 
pamokų. Po kelerių metų vaidy-
bos teatre Poitier debiutavo Jo-
sepho L. Mankiewicziaus filme 

„Be išeities“ („No Way Out“, 1950). 
Jau šiame filme pasakojama apie 
kraštutinį abiejų pusių rasizmą, 
pasibaigiantį riaušėmis. 

Sidney Poitier nuo pat karjeros 
pradžios palaikė pilietinių teisių 
judėjimą, taikiuose protestuose žy-
giavo šalia Martino Lutherio Kingo, 
ne radikaliai, o švelniai bandė lau-
žyti įsisenėjusius stereotipus ir ko-
voti už juodaodžių teises pačiais 
sudėtingiausiais ir įtempčiausiais 
metais. 

Kartą jis pasakė, kad jo darbas 
atspindi jo vertybes, tad visai ne-
stebina, kad netekęs kantrybės dėl 
juodaodžiams aktoriams skiriamų 
stereotipinių vaidmenų Poitier 
parašė apsakymą „Iš meilės Aivi“, 
kurį 1968-aisiais ekranizavo Danie-
lis Mannas („For Love of Ivy“). Ši 
romantinė komedija tapo be galo 
populiari, o joje vaidino dvi to meto 
afroamerikiečių žvaigždės: Poitier 
ir Abbey Lincoln. Poitier po to teigė, 
kad rašydamas apsakymą jautėsi 
skolingas žmonėms, vaidinusiems 
scenoje dar iki jo, nes iš savo patir-
ties suvokė, kaip jiems kartais turėjo 
būti skaudu.

Nors Sidney Poitier ir buvo radi-
kalesnių juodaodžių aktyvistų pa-
niekos taikiniu, daug kas pritaria, 

kad jis kovojo kitokioje kovoje – 
Holivude, industrijoje, kurią akto-
rius kantriai bandė keisti iš vidaus. 
Ir pakeitė, bet ne mėtydamas Mo-
lotovo kokteilius, o griaudamas 
rasinius stereotipus. Taigi visai ne-
nuostabu, kad Poitier buvo lygina-
mas su Tony Curtisu, su kuriuo nu-
sifilmavo Stanley Kramerio filme 

„Sukaustyti viena grandine“ („The 
Defiant Ones“, 1958). 

Ką jau ir kalbėti apie šių laikų ar-
šiausią afroamerikiečių režisierių 
Spike’ą Lee, savo „Twitter“ pasky-
roje atsisveikinusį su aktoriumi taip: 

„Pono Sidney Poitier išėjimą priė-
miau labai asmeniškai. Dar 7-ajame 
dešimtmetyje mama mane vesda-
vosi į filmus su Juo. Mama jį dievino. 
Ekrane ji matė išdidų, orų, žavų ir 
stiprų juodaodį vyrą, kurį regėda-
vome ne tik ekrane, bet ir savo ben-
druomenėje... Pastebiu, kad kasdien 
netenkame žmonių, savo pozityvia 
energija pakeitusių mūsų gyvenimą. 
Ilsėkis ramybėje, pone Tibsai.“

Santa Lingevičiūtė

Sidney Poitier

„Žmogus-voras: nėra kelio atgal“
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Austro Sebastiano Meise’s dramoje 
„Didžioji laisvė“ („Grosse Freiheit“, 
Austrija, Vokietija, 2021) pasako-
jama apie Hansą Hofmaną (Franz 
Rogowski), kuris po karo iš nacių 
koncentracijos stovyklos buvo per-
keltas tiesiai į Vakarų Vokietijos 
kalėjimą. Net ir po karo homosek-
sualumas tebėra nusikaltimas, už 
kurį baudžiama laisvės atėmimu. 
Liūdnai pagarsėjęs baudžiamojo 
kodekso 175 straipsnis tebegalioja. 
Kalėjime Hansas susidraugauja su 
Viktoru (Georg Friedrich), nuteistu 
už žmogžudystę. Vyrų ryšys tampa 
vienintele konstanta, mat Hansas į 
kalėjimą grįžta vėl ir vėl...

„Didžiojoje laisvėje“ pasako-
jama vieno žmogaus ir XX a. 
visuomenės požiūrio į homo-
seksualumą istorija. Ar egzis-
tavo realus asmuo, įkvėpęs 
sukurti pagrindinį veikėją 
Hansą?

Hanso istorijos atspirties tašku 
tapo kelios realios bylos, jose fi-
gūravo iš koncentracijos stovy-
klų sąjungininkų išlaisvinti gėjai, 
kurie buvo tiesiai gabenami į Vo-
kietijos kalėjimus, kad atsėdėtų li-
kusią bausmės dalį. Jų patirtas per-
sekiojimas anaiptol nesibaigė – po 
karo homoseksualumas dar kelis 
dešimtmečius buvo laikomas nusi-
kaltimu. Išsamūs tyrimai ir daugybė 
interviu su amžininkais Vienoje ir 
Berlyne atskleidė išradingus ir daug 
lėšų reikalavusius būdus, kuriais 
valstybė persekiojo nepavojingus 
vyrus. Pagrindinis filmo herojus 
įkūnija likimą žmonių, kurie vis 
atsidurdavo kalėjime, nors buvo 
nekalti, žmonių, kurių gyvenimai 
buvo sugriauti, o jų istorijos išnyko 
biurokratiniuose dokumentuose.

Akivaizdu, kad scenarijus 
rašytas remiantis išsamiais 
tyrimais, apimančiais ir tei-
sinę istoriją. Kokios buvo 175 
straipsnio, dėl kurio filme 
Hansas nuteisiamas, atsira-
dimo aplinkybės? Ką įkalinimo 
įstaigose patyrė žmonės, nu-
teisti pagal šį straipsnį?

Deja, homoseksualų persekio-
jimo istorija anaiptol nesibaigė. 
Šiandien trečdalyje pasaulio šalių 
homoseksualumas vis dar yra ne-
teisėtas, o kai kuriais atvejais už jį 
baudžiama ilgomis laisvės atėmimo 
ar net mirties bausmėmis. XX a. be-
veik visose Vakarų demokratinėse 
šalyse galiojo panašūs įstatymai, ku-
rie buvo vykdomi skirtingu griež-
tumu, o vėliau skirtingais laiko-
tarpiais panaikinti. Vokietijoje 175 
straipsnis įsigaliojo XIX a. pabai-
goje, tačiau jo istorija siekia anksty-
vuosius viduramžius. Nacių režimo 
metais įstatymas buvo sugriežtintas, 
ir būtent ši jo versija buvo taikoma 
pokario laikotarpiu; vyriausybė ga-
liausiai buvo priversta jį pakeisti dėl 
reformų judėjimo spaudimo 7-ojo 

Apie laisvę ir egzistencijos grožį
Pokalbis su režisieriumi Sebastianu Meise apie „Didžiąją laisvę“

dešimtmečio pabaigoje. Austrijoje 
buvo analogiškas 129 straipsnis. Pa-
prastai „175-iesiems“ įkalinimo įstai-
gose sekėsi ne itin gerai, o savižudy-
bių skaičius – neabejotinai dėl ateities 
perspektyvų stokos – buvo labai dide-
lis. Su tais žmonėmis buvo elgiamasi 
labai žiauriai; homofobinės nuosta-
tos tarp kalinių ir kalėjimo personalo 
buvo labai giliai įsišaknijusios.

Filmo veiksmas vyksta faktiš-
kai vien kalėjime, su trumpo-
mis retrospekcijomis iš gyve-
nimo laisvėje. Kaip supratote, 
kad apie laisvės stoką, kuri yra 
Jūsų herojaus Hanso gyvenimo 
likimas, galima papasakoti tik 
tarp kalėjimo sienų?

Pagrindinė idėja buvo papasakoti 
Hanso istoriją per kalėjime praleistą 
laiką. Kadangi meilės draudimas 
reiškė, kad šiems žmonėms iš es-
mės buvo uždrausta gyventi, kalė-
jimas tapo nuolatine Hanso gyve-
nimo dalimi, nesibaigiančia laiko 
kilpa. Mus su Thomasu Reideriu 
(scenarijaus bendraautoris – I. V.) 
įkvėpė viena idėja: įsivaizduokite, 
kad gyvenate pasaulyje, kuriame 
mylėti draudžia įstatymai ir už tai 
baudžiama kalėjimu. Mums tai 
skambėjo kaip distopija, neišven-
giamai skatinanti palyginimus su 
Orwello „1984-aisiais“. Norėjome 
rasti formą, kaip tai perteikti, o 
Hanso istorija, sutelkiant dėmesį į 
kalėjime praleistus metus, atrodė 
geriausias būdas padaryti šią is-
toriją universalesnę. Juk kalėjimo 

sienos, grotuotos kameros ir uni-
formos iš esmės vienodos visais lai-
kotarpiais ir visose vietose.

Filme naudojate „Super 8“ 
kamerą, kuria fiksuojate in-
tymias personažų akimirkas 
tarsi per stebėjimo kameros 
objektyvą? Kas lėmė tokį for-
malistinį pasirinkimą?

Kadangi meilė tarp vyrų buvo 
kriminalizuota, homoseksualūs 
vyrai turėjo ieškoti vietų, kur būtų 
galima bent trumpam susitikti. To-
kia vieta tapo vyrų viešieji tualetai, 
kuriuos su dideliu entuziazmu ir 
išradingais metodais stebėjo poli-
cija. Kai aptikome tokios filmuotos 
medžiagos pavyzdžių, iškart su-
pratome, kad ji turi atsirasti filmo 
pradžioje, nes ji nurodo į daugybę 
kino kūrimo lygmenų, kurie mane 
visada domino. Žiūrint tokią me-
džiagą neišvengiamai kyla klausi-
mas, kas iš tikrųjų yra iškrypėlis.

Kadangi didžioji filmo dalis 
vyksta tarp kalėjimo sienų, fil-
mavimo vietos pasirinkimas 
turėjo būti labai svarbus veiks-
nys. Ar Jums buvo svarbu fil-
muoti tikrame kalėjime?

Buvo aišku, kad mums reikia 
tikro istorinio kalėjimo, nors fil-
mavimas toje vietoje kartais labai 
vargino. Žiemą ten šalta, kame-
rose ankšta ir tvanku, o atstumai 
tame didžiuliame pastate milžiniški. 
Tačiau jausmas, kurį šis kalėjimas 
kasdien mums suteikdavo, buvo 

nepaprastai svarbus filmo atmos-
ferai. Neišvengiamai įsivaizdavome 
nesuskaičiuojamą daugybę likimų, 
kurie čia susiklostė per šimtą metų. 
Ir nors nė vienas iš mūsų negalėjo 
nė trupučio įsivaizduoti, ką reiš-
kia būti užrakintam, bent jau ban-
dėme tai perteikti. Kalėjimas, kurį 
galiausiai pasirinkome, buvo tam 
laikotarpiui būdingos architektūros. 
Išgaubtas interjeras, tarsi panopti-
kumas, didžiulis atviras centrinis 
koridorius, kuris tęsėsi per visus 
aukštus ir leido vienam sargybiniui 
stebėti beveik visą pastatą. Toks sta-
tybos stilius atspindėjo visuomenę, 
siekusią tapti stebėjimo srities pir-
mūne. Šis motyvas kartojasi visame 
filme. Kameros už šnipinėjimo vei-
drodžių, akutės ant kamerų durų ir 
patikrinimai vidury nakties – mūsų 
herojai nuolat stebimi, tačiau niekada 
nepavargstantys kovoti už savo laisvę.

Franzas Rogowskis ir Georgas 
Friedrichas – du puikūs akto-
riai. Kokių savybių jie suteikė 
savo personažams?

Franzas ir Georgas – nepaprastai 
atsidavę savo darbui aktoriai. Jie abu 
labai individualūs, nepretenzingi ir 
visiškai persikūnija į personažus. 
Franzas tarp pirmojo ir antrojo fil-
mavimo etapų turėjo numesti apie 
12 kg, o Georgas kasdien penktą 
valandą ryto turėdavo pasirodyti 
grimo kabinete, kad jam ant kūno 
būtų padarytos mėgėjiškai atrodan-
čios tatuiruotės, o ant veido nupieš-
tos dėmės. Abu jie investuoja labai 
daug ir yra labai preciziški, todėl iš 
režisieriaus reikalauja to paties. Dėl 
to darbas buvo toks intensyvus. Dar 
scenarijaus rašymo etape galvojau 
apie šiuos aktorius. Visai gali būti, 
kad be jų apskritai nebūtume galėję 
sukurti filmo. Nujaučiau, kad tarp 
jųdviejų rasis ypatinga energija, o 
juk tai ir sudaro filmo esmę. Manau, 
galiu kalbėti už juos abu sakydamas, 
kad jie vienas kitą labai gerbia. Kartu 
viena iš pagrindinių užduočių buvo 
kuo veiksmingiau perteikti tarp jų – 
ne tik kaip aktorių, bet ir žmonių – 
egzistuojančią chemiją. 

Operatorės Crystel Fournier 
sukurtas šviesos ir šešėlių žais-
mas suteikia žavaus preciziš-
kumo ir įtaigumo vietai, ku-
rioje daug grožio nebūna. Kaip 
apsisprendėte dėl apšvietimo 
ir vizualinės kalbos vaidmens?

Supratome, kad kiekvienoje sce-
noje turime būti arti personažų, taip 
sukurdami įkalinimo pojūtį. Taip 
pat buvo svarbu perteikti personažų 
emocinę būseną skirtingais laiko-
tarpiais. Statiškas, didesnės raiškos 
5-asis dešimtmetis, dinamiškesnis, 
judresnis 6-asis ir galiausiai 7-asis 
dešimtmetis, kai mūsų personažai – ir 
pats filmas – nurimsta. Nepaprastai 
gerbiu Crystel, jos paprastumą, jau-
čiamą jos darbe visais lygmenimis. 
Jos apšvietimas visada turi logiką, 
kuri labai susijusi su tikrove. Neo-
ninis vamzdis ar lemputė, nuo lubų 
skleidžianti stiprią šviesą, gali būti 
nepaprastai graži. Panašiai Crystel 
elgiasi ir su spalvomis, o tai sutei-
kia filmui spalvingumo, derančio 
prie mūsų istorijos, ir pripildo 
pilkai mėlyną kalėjimo pasaulį 
gyvybės.

Bet kokiu atveju „didžioji 
laisvė“ tikrai negali būti pa-
tiriama, juo labiau ji neegzis-
tuoja ten, kur mes, žiūrovai, 
galėtume iš pradžių ją įsivaiz-
duoti. Kokios buvo Jūsų min-
tys apie laisvę, kai filmas buvo 
baigtas?

Tiesą sakant, laisvės sąvoka man 
per plati, kad ją suprasčiau. Tačiau 
galiu tvirtai pasakyti, kad man vi-
siškai nesuvokiama, kaip meilė 
gali būti laikoma nusikaltimu. 175 
straipsnis buvo ne tik nežmoniškas – 
jis prieštaravo šalies konstitucijai. 
Dešimtmečius valstybė nesutiko 
pripažinti, kad pažeidė žmonių 
teises, kurias turėjo ginti. Dauge-
liu atvejų homoseksualūs žmonės 
su tokiu pat požiūriu susiduria iki 
šiol. Natūralu, kad ilgainiui šioje 
nuolatinėje kovoje už pripažinimą 
žmonės gali išsekti. Tokiu atveju jie 
renkasi kurti paralelinius pasaulius, 
kur galėtų rasti laisvę, kurios visada 
ieškojo. Taigi laisvės, taip pat ir mei-
lės, sąvoka tampa labai asmeniška. 
Mūsų pagrindinis herojus Hansas 
meilę randa kalėjime. Iš visų žmo-
nių jis pamilsta žudiką. Gali atro-
dyti, kad mūsų demokratiškose 
šalyse nebereikia kovoti už lygybę. 
Tačiau prisiminus, kad kultūros is-
torija kupina cikliškų pasikartojimų, 
galima suvokti, koks trapus šis pa-
siekimas. Tai akivaizdu ir iš naujau-
sių įvykių Vengrijoje. Mano nuo-
mone, laisvės ir meilės troškimo 
negalima uždusinti. Mūsų pasau-
lis daugeliu atžvilgių yra žiaurus ir 
bjaurus, tačiau žmonės nenustoja 
ieškoti egzistencijos grožio. Galbūt 
tai skamba melodramatiškai, bet aš 
taip manau.

Pagal užsienio spaudą parengė I. V.

Režisierius Sebastianas Meise

Kadras iš filmo „Didžioji laisvė“
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Puikioje Benjamino Moserio 
plunksnos Susan Sontag biografi-
joje radau įdomų elitistų ir snobų 
palyginimą. Esą Sontag buvo eli-
tistė, nes domėjosi daug pasieku-
siais, išsilavinusiais žmonėmis, o ne 
snobė, nes snobus domina turtingi 
arba pagal kilmę aukštos socialinės 
padėties žmonės. Pritaikius šį pa-
lyginimą lietuviams, paaiškėtų, kad 
esame snobų tauta. Mus domina 
karaliai, turčiai, milijonieriai spor-
tininkai ir ypač žvaigždės, tauškian-
čios apie sėkmę, namus bei turtus, 
o serialai apie Anglijos karalienes ir 
karalius bei kitokius valdovus, fil-
mai apie princesę Dianą neišnyksta 
iš televizijų programų. Todėl turėtų 
sulaukti susidomėjimo ir Charleso 
Jarrotto filmas „Tūkstantis Anos 
dienų“ (LRT Plius, 15 d. 21 val.). 
Ši 1969-aisiais pasirodžiusi 1948 m. 
parašytos Maxwello Andersono 
pjesės ekranizacija savo laiku su-
laukė didžiulės komercinės sėkmės 
ir pratęsė 1933 m. Alexandro Kor-
dos filmo „Asmeninis Henriko VIII 
gyvenimas“ pradėtą temą apie an-
glų monarchą ir jo šešias žmonas. 
Regis, ji iki šiol neišsemta. 

Pasirodymo metais kritikai kal-
tino Jarrottą, kad supaprastino is-
toriją ir daugiau dėmesio skyrė 
antrajai Henriko VIII žmonai An-
nai Boleyn, bet gyrė filmo vizua-
linę pusę (filmuota autentiškuose 
Renesanso pilių interjeruose) ir 

Neplanuotos pasekmės
Krėsle prie televizoriaus

aktorius. Pastarieji išties ypatingi: 
karalių vaidina Richardas Burtonas, 
Kotryną Aragonietę – Irene Papas, 
Anną – Geneviève Bujold. Kažkada 
tie vardai žadino virpulį. „Tūkstantis 
Anos dienų“ – kostiuminis filmas, bet 
kartu tai ir pasakojimas apie meilę, 
kuri pakeitė pasaulio likimą. Juk 
Henrikas VIII, norėdamas išsiskirti 
su Kotryna Aragoniete, nutraukė 
savo karalystės ryšius su Romos ka-
talikų bažnyčia, o iš jo santuokos su 
Anna Boleyn gimė galingoji karalienė 
Elžbieta I, apie kurią taip pat sukurtas 
ne vienas filmas ir serialas.

Dabar kino kūrėjus domina ir 
nekarūnuotos moterys. LRT (15 d. 
22.40) parodys Pernille Fischer 
Christensen filmą „Astridos Lind-
gren jaunystė“ (2018). Lindgren dar 
būdama gyva tapo legenda, su jos 
knygomis užaugo ne viena karta, o 
kai kurie jos sukurti personažai, pa-
vyzdžiui, Kalis Bliumkvistas, suaugo 
jau kitų rašytojų kūriniuose. Fischer 
Christensen filmas – ne tik rašytojos 
biografija, bet pirmiausia pasakoji-
mas apie nepriklausomą jauną mo-
terį, kuri nori gyventi pagal savo tai-
sykles ir puoselėti savo talentą tam 
visai nepasirengusioje visuomenėje.

Šešiolikmetei Astrid (Alba Au-
gust – režisieriaus Bille’s Augusto 
ir aktorės bei režisierės Pernillos 
August duktė) ankšta ir nuobodu 
Švedijos užkampyje, ji mielai su-
tinka dirbti vietos laikraštyje ir net 

užmezga romaną su jo leidėju. Pa-
stojusi Astrid priversta persikelti 
į Stokholmą, o pagimdžiusi – ati-
duoti kūdikį kitai moteriai, nes bū-
dama sekretorė neturi pakankamai 
lėšų, kad pati išaugintų sūnų. Ta-
čiau net ir tada maištingoji Astrid 
atsisakys taikstytis su aplinkybėmis. 
Filmo kūrėjai kupini meilės visiems 
filmo personažams, su meile atkur-
tos ir menkiausios praėjusio laiko 
detalės, bet Lindgren kūryba, lite-
ratūrinis gyvenimas liko pakraštyje. 
Kita vertus, juk tai ir sunkiausia pa-
rodyti filme. 

TV3 (17 d. 22.30) primins per 
Kalėdas mirusio Jeano-Marco 
Vallée filmą „Laukinė“ (2014). Tai 
taip pat biografinė drama, sukurta 
pagal autobiografinę žurnalistės 
Cheryl Strayed knygą, nors filmo 
scenarijų parašė ir pas mus popu-
liarus rašytojas Nickas Hornby. Re-
ese Witherspoon suvaidinta Šeril 
po motinos (Laura Dern) mirties 
ir sudėtingų skyrybų su vyru lau-
kinėje gamtoje bando rasti tai, kas 
ją vėl išmokys gyventi. Ji nuspren-
džia viena nueiti pusantro tūks-
tančio kilometrų turistiniu Paci-
fic Crest Trail keliu. Šeril laukia ne 
tik laukinės gamtos grožis, bet ir 
sunkūs išbandymai – šaltis, alkis, 
vabzdžiai, kruvinos žaizdos. (Man 
tai primena tarp lietuvių madingas 
masines piligrimystes Šv. Jokūbo 
keliu, bet kiekvienam savo.) Vallée 

nuosekliai prismaigsto Šeril kelionę 
trumpų reminiscencijų apie santy-
kius su artimais žmonėmis, tad ke-
lionė pamažu įgyja atgailos, terapi-
jos, pabėgimo nuo problemų formą. 

Savo filmuose Vallée labiau ape-
liuodavo į žiūrovo jausmus, o ne į 
protą, todėl ir Šeril, ir jos kelyje su-
tiktus žmones, net jei jie primena 
nevykėlius ar infantilus, režisierius 
apgaubia romantiška aura, o kelio-
nės ritmą įrėmina Emily Dickinson, 
Ralpho Emersono eilės, Coheno, 
Springsteeno ir Simono su Garfun-
keliu dainos. Ir tas tirštas garsų bei 
gamtos vaizdų mišinys gali užkrėsti 
ypatinga nuotaika. Žinoma, jei pa-
vyks išjungti kritišką protą.

Dar vieną dramatišką moters 
istoriją pasiūlys LRT Plius (20 d. 
21.33). Tai Amandos Kernell „Ne-
išskiriami“ (2020). Filmo herojė 
Alisa (Ane Dahl Torp) nusprendė 
skirtis su vyru. Jis visais būdais 
trukdo susitikti su vaikais, bet Alisa 
viliasi, kad teismo sprendimas bus 
teisingas. Tačiau vieną vakarą, per 

telefoną išgirdusi verkiantį sūnų, 
Alisa nusprendžia nelaukti ir kartu 
su vaikais skristi į Kanarų salas. Ji 
tokia susikrimtusi, kad negalvoja 
apie savo poelgio pasekmes.

Jei pavargote nuo dramų ir ašarų 
(ypač tų krokodiliškų, kurias kas-
dien demonstruoja ne tik lietuvių po-
litikai), šįvakar (LRT, 14 d. 22.55) ne-
pražiopsokite Davido Hare’o filmo 

„Terksas ir Kaikosas“. Tai pasa-
kojimo apie britų žvalgybininką 
Džonį Vorikerį tęsinys. Buvęs MI5 
agentas taip pat nusprendė kurį 
laiką pasislėpti nuo pasaulio, tik Ka-
ribų salose. Kartą su juo susisieks 
CŽV agentas ir Vorikeris atsidurs 
abejotinoje amerikiečių verslininkų 
kompanijoje. Ryte vienas iš jų bus 
miręs... Skamba kaip dar vienas 
Bondo nuotykis, bet Billas Nighy, 
suvaidinęs Vorikerį, taip pat Helena 
Bonham Carter, Ralphas Fiennesas 
ir Winona Ryder žada kitokio po-
būdžio istoriją.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Rūta Birštonaitė

Ar labai susimąstytume apie Ja-
cques’o Audiard’o filmo „Pary-
žius. 13-as rajonas“ („Les Olym-
piades, Paris 13e“, Prancūzija, 2021) 
erdvę, jeigu miesto dalis nebūtų iš-
kelta į pavadinimą? Gal ir dingte-
lėtų, iš kur Paryžiuje atsirado tokių 
bjaurių daugiaaukščių, kodėl aplink 
vien betonas ir nematyti jokios au-
galijos. O gal ir išvis nieko nepa-
stebėtume, nes patys filmo veikė-
jai visiškai nesibodi juos supančia 
aplinka. Kamera irgi lengvai sklen-
džia šiurkščiais paviršiais ir atrodo, 
kad trylikto rajono architektūra 
šioje nespalvotoje juostoje – tik ge-
ometrinių formų žaidimas, neturin-
tis užgožti amžinojo siužeto, kurio 
gijas pina ir po kurį tris pagrindinius 
veikėjus vedžioja dievaitis Erotas.

Iš tiesų kažkas senoviško dvelkia 
šiame Audiard’o filme. Tačiau gal 
būtent todėl juosta atrodo jauna-
tviška, nes primena senovės graikų 
mitus apie apgaulingus pavidalus, 
metamorfozes, Olimpo dievų apvil-
tas nimfas ir meilę savo atspindžiui.

Įsisuka filmas nuo nesusipratimo. 
Kinė Emilė (Lucie Zhang) gyvena 

senelės bute ir ieško nuomininkės. 
Ji mano, kad kambario išsinuomoti 
ateis Kamilė, bet vietoj jos pasirodo 
tamsiaodis Kamilis (Makita Samba) – 
intelektualus, aistringas, tykantis 
dailių nimfų, bet nenorintis prie 
nieko prisirišti. Emilė ruošiasi jį 
išgrūsti, paskui įsimyli, o tada pati 
yra atstumiama. Lemties išdaiga iš-
tinka ir į Paryžių studijuoti atvyku-
sią Norą (Noémie Merlant). Graži, 
tauri, spinduliuojančio veido bū-
tybė patiria nepelnytą aplinkinių 
pažeminimą, kai bendrakursiai ją 
supainioja su internetinio sekso 
žvaigžde Amber (Jehnny Beth). 
Kiek atsitokėjusi, Nora pati ima vir-
tualiai bendrauti su Amber, stebėti 
jos veidą ekrane it savo pačios at-
vaizdą. Lyg tyčia tuo metu, kai Nora 
tetrokšta panirti į savo atspindį, ji 
ima ir pakeri Kamilį.

Kaip ir į kompiuterio ekraną įsi-
stebeilijusi Nora, Kamilio palikta 
Emilė naudojasi šių laikų Eroto 
priemonėmis – šaudo pažinčių pro-
gramėlių strėles į savo aukas try-
likto rajono spinduliu. Tiesa, mer-
ginų tikslai skirtingi: Nora trokšta 
sutapti su pačia savimi, atgauti 
asmenybės vientisumą, o Emilė 

mėgina pritraukti laisvas puseles 
ir su jomis bent trumpai susijungti. 
Audiard’as rodo labai kokybiškus 
meilės ir laimės pakaitalus, kurių 
lengvai ir neatskirsi nuo tikrų da-
lykų. Juk Emilė tokia laiminga po 
eilinio pasimatymo ir taip nuošir-
džiai visus myli apsvaiginta nar-
kotikų kristalų. Tačiau filmas ne-
sukelia slogaus jausmo, kad visi 
beviltiškai įklimpę į saviapgaulės 
liūną. Personažai pasižymi savo-
tiška uosle ir instinktyviai jaučia, 
koks kelias jiems skirtas. Todėl per 
daug ir nesijaudina, kai aplinky-
bės priverčia mesti mokslus ar iš-
keisti nereikšmingą darbą skam-
bučių centre į tokį pat laikiną ir 
beprasmį uždarbiavimą restorane. 
Čia vėl galime grįžti prie archi-
tektūros: kad ir kas nutiktų, filmo 
veikėjai visad yra savo vietoje. Jie 
neturi pretenzijų kitiems, bet ir ne-
ketina prie nieko prisitaikyti, vado-
vaujasi vidine valia, tad ir kažkokie 
bjaurūs aplinkiniai pastatai jiems 
paprasčiausiai nerūpi. 

Taip, šį kartą nesutinkame Au-
diard’o kinui įprastų piktų, ciniškų 
personažų, kurie niekšybes, negar-
bingus poelgius moka suderinti su 

asmeniniu garbės kodeksu. Gal tik 
Emilė artimiausia jiems savuoju 
tiesmukumu. Vyriškas, nervingas, 
brutalus pasaulis tapo švelnus ir apta-
kus – o gal tiesiog ir realiame gyve-
nime nebeliko stiprių asmenybių ir 
tikrų konfliktų, išsisėmė didžiosios 
temos, o žmones užvaldė menki ir 
tušti dalykai. Čia nėra vietos ir stebu-
klui (o toks paprastai Audiard’o kine 
nutikdavo, kai pasaulio tvarka tarsi 
susidėliodavo iš naujo), tik Norai pa-
dovanojamas ekstatiškas patyrimas, 
o kitiems atitenka žemiška, paprasta, 
bet dėl to ne mažiau graži meilė.

Ir visgi švelnūs filmo persona-
žai – tai integralios asmenybės, 

pasitikinčios savimi ir mokan-
čios tikėti kitais be jokių įrodymų. 
Kaip Audiard’o kino pasaulyje 
įprasta, patirtis ir jausmai čia daž-
niau lieka neišsakyti, perteikiami 
vien detalėmis ar gestais. Paties Au-
diard’o braižą irgi galėtume pava-
dinti intuicijos estetika. Užtikrin-
tas ir kartu nejuntamas režisieriaus 
darbas, šviesos ir tamsos žaismė, 
kone taktilinė faktūra, žavūs akto-
riai, kurie kadre jaučiasi patogiai ir 
laisvai, – „Paryžius. 13-as rajonas“ 
gal ir nėra stulbinamai didis meno 
kūrinys, bet pati kino materija čia 
vis dar nenugalėta, ji vis dar įma-
noma šiandieninėje eroje.

Gražūs žmonės, bjaurūs pastatai
Nauji filmai – „Paryžius. 13-as rajonas“

„Terksas ir Kaikosas“

„Paryžius. 13-as rajonas“
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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 nepa-
klusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos nacio-
naliniam dailės muziejui dovanota kolekcija)

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“
iki 16 d. – tarptautinė paroda „Kad tėvynė 
gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konsti-
tucijos epochoje“

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Paroda „Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo 

Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ 

MO muziejus

Pylimo g. 17

Fotografijos paroda „Permainų šventė“ 

„Jaunojo tapytojo prizo“ konkurso dalyvių 

paroda

Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ 

Užupio g. 40

Paroda „Laisvėje ir nelaisvėje. Lietuvos 

dailė 1945–1990“

VDA parodų salės „Titanikas“

Maironio g. 3

Kipro Černiausko ir Martyno Pekarsko 

tarpdisciplininio meno paroda „380 B.C.“

iki 15 d. – paroda „Mados dizaino 
pasakojimai“ 

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
Hasano Alpo Celikelio darbų paroda „I am 
Shivering“ 

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

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Eglės Kuckaitės paroda „Saturnės pienas: 
spiečiai akyje, o būgneliai ausyje“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 22 d. – Tado Kazakevičiaus fotografijų 
paroda „Pernykštis sniegas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Ievos Rutės personalinė paroda „vaizdai 
virsmai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Medeinės Revuckaitės ir Airos Urbonavi-
čiūtės kūrybos paroda „No Thoughts / Head 
Empty“ („Jokių minčių / tuščia galva“) 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
nuo 14 d. – Ievos Liaugaudaitės zenga kali-
grafijos paroda „Smilgos aplankė peizažą“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 14 d. – Gabijos Pritkovaitės darbų 
paroda „Dabartis ateina“
nuo 14 d. – M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
moksleivių paroda „12:16“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Dovilės Bilkštienės paroda „Kasdienybė, 
tiesiog“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 23 d. – paroda „Atgimusios ikonos“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Peeterio Krosmanno tapybos paroda 

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

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Paroda „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 Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53
Seimo II rūmų parodų galerijoje – mokinių 
piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ 
laureatų darbų paroda, skirta Laisvės gy-
nėjų dienai 
Seimo II ir III rūmus jungiančioje galerijoje – 
Laimos Kaminskienės paveikslų paroda, 
skirta Laisvės gynėjų dienai
Vitražo galerijoje – fotografijų paroda „1991 
metų sausio 13-osios veidai Romualdo Po-
žerskio nuotraukose“ 
Seimo I rūmose – fotografijų paroda 

„Tikėjimas ir laisvė. Laisvės premijos 
laureatai – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos“ bendradarbiai“ 
Seimo III rūmų parodų galerijoje – fotogra-
fijų paroda „Laisvės gynimas 1990–1991 m.“ 

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

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Michailo Aizeno fotografijų paroda „Pake-
leiviai ir stebėtojai“ 

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 

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

Galerija „apiece“
M.K. Čiurlionio g.
iki 18 d. – Vytauto Gečo vieno kūrinio 
paroda „romance & junction“ 

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

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Kauno bienalės paroda „Magic Carpets 
Landed“ 
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“
nuo 14 d. – Mildos Gailiūtės paroda „Pilka“ 

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

Velnių muziejus
V. Putvinskio g. 64
13-os Kauno bienalės paroda

Galerija „101“ 
Muitinės g. 7
13-os Kauno bienalės ekspozicija

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“

Lietuvos krepšinio namai
Santakos g. 11
13-os Kauno bienalės paroda

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus
Laisvės al. 106
13-os Kauno bienalės ekspozicija

Klaipėda
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
Bažnyčių g. 4
iki 16 d. – Baltarusijos šiuolaikinio meno 
paroda „Raudonoji linija“
iki 16 d. – Valentyno Odnoviuno paroda 

„Nuosekli fiksacija“
nuo 14 d. – Roko Čėsnos kūrybos paroda 

„This Way Up / Nevartyti!“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 14 d. –Daivos Dašenkovienės tapybos 
paroda „Refleksijos“
Žilvino Bražuko piešinių ir skulptūrinių 
objektų paroda „Gluten Free“

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
Ievos Skauronės tapybos paroda „Nežinau 
kodėl“
Vilniaus žydų bendruomenės dailės studi-
jos „Art Vilna“ paroda „Aistra tapyti“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 15 d. – Pauliaus Makausko fotografijų 
paroda „Naujos jūros“

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

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“ 

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“ 

Telšiai
VDA Telšių galerija
Kęstučio g. 3
Paroda „90 eksponatų“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
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) gala 
koncertas. Dir. S. Quatrini. Programoje 
G. Donizetti, V. Bellini, G. Rossini kūriniai
19–22 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzi-
kos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas 
23 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys
23 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir 
koncepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. 
M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
14, 15 d. 19 val.  Naujojoje salėje– 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. Gavenonis, R. Rimeikis
19–22 d. 19 val. Naujojojoje salėje – „SOLIA-
RIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scenarijaus 
aut. G. Jarzyna
19 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – R. Dun-
cano „ABELARAS IR ELOIZA“. 
Rež. R. Ramanauskas
21 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 
K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras
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
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
16 d. 16 val. – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ 
(pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas
19 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ (pagal 
R. Walserio apsakymą). Rež. R. Kazlas
21 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. E. Nekrošius 
21 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška 
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Bibliografinės žinios

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

GROŽINĖ LITERATŪRA

Apie moteris ir druską : romanas / Gabriela Garcia ; iš anglų kalbos vertė Jovita Groblytė-Haza-
rika. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-466-7

Atminties policija : romanas / Yoko Ogawa ; iš japonų kalbos vertė Gabija Enciūtė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-481-0

Ch. : romanas / Tomas Vaiseta. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – 
ISBN 978-609-479-479-7

Cilkos kelias : romanas : [romano „Aušvico tatuiruotojas“ tęsinys] / Heather Morris ; iš an-
glų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 
epub failas. – ISBN 978-609-479-359-2

Evelina Hardkesl šiąnakt mirs dar kartą : romanas / Stuart Turton ; iš anglų kalbos vertė 
Eglė Raudonikienė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 
978-609-479-462-9

Florida : apsakymai / Lauren Groff ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – 
[Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-310-3

Gerumo paukštė : [eilėraščiai] / Albina Jasukaitytė-Valaitienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 
2021. – 87, [1] p.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-474-273-6 (įr.)

Hamnetas : romanas / Maggie OʼFarrell ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-437-7

Kaip būti / Vaiva Rykštaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 375, [1] p.. – Tiražas 4000 egz.. – 
ISBN 978-609-466-616-2 (įr.)

Keliaujančio katino kronikos : romanas / Hiro Arikawa ; iš japonų kalbos vertė Marijus Kriau-
čiūnas. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-422-3

Kovo našlaitės : Bernio Giunterio tyrimas / Philip Kerr ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Pe-
trukaitis. – Vilnius : Briedis, 2021. – 301, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 
978-9955-26-901-4 (įr.)

Laimingiausias žmogus Žemėje : Aušvicą išgyvenusio šimtamečio atsiminimai / Eddie Jaku ; iš 
anglų kalbos vertė Kristina Aurylaitė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub 
failas. – ISBN 978-609-479-446-9

Lauksiu tavęs Paryžiuje : romanas / Sarah Jio ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-451-3

Lietui lyjant laimė kvepia stipriau : romanas / Virginie Grimaldi ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Per-
kauskytė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-447-6

Lyno akrobatas : [tetralogijos] „Tarp trijų marų: Baltazaro Rusovo istorija“ [1–2 knygos]  : 
romanai / Jaan Kross ; iš estų kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ 
leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-322-6

Malonės : romanas / Kiran Millwood Hargrave ; iš anglų kalbos vertė Eglė Raudonikienė. – 
[Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-354-7

Mano kova : romanas / Karl Ove Knausgård ; iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2018]-    .

Kn. 4, Šokis tamsoje. – [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-452-0

Mažiausia pasaulio biblioteka : romanas : paremta Ditos Kraus gyvenimo istorija / Antonio 
Iturbe ; iš ispanų kalbos vertė Marija Aurelija Potašenko. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ lei-
dyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-450-6

Migracijos : romanas / Charlotte McConaghy ; iš anglų kalbos vertė Jovita Groblytė-Haza-
rika. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-436-0

Nykstantys saitai : romanas / Brit Bennett ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-439-1

Nuojautos : romanas / Tayari Jones ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – [Vilnius] : 
[„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-375-2

Regimybės : romanas / Graham Swift ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – [Vilnius] : 
[„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-376-9

Švino skonis : romanas / Māris Bērziņš ; iš latvių kalbos vertė Laura Laurušaitė. – Vilnius : 
Tyto alba, 2021. – 459, [3] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-626-1 (įr.)

Tą naktį mačiau ją : istorinis romanas / Drago Jančar ; iš slovėnų kalbos vertė Kristina Ta-
mulevičiūtė. – Vilnius : Briedis, 2021. – 197, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-890-1 (įr.)

Tamsi Vanesa : romanas / Kate Elizabeth Russell ; iš anglų kalbos vertė Eglė Naujokaitytė. – 
[Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-459-9

Tiesą pasakius : romanas / Clare Pooley ; iš anglų kalbos vertė Rita Pilkauskaitė. – [Vilnius] : 
[„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-460-5

Tiesiog atsitiko : romanas / Vilma Kava. – Vilnius : Tyto alba, 2021. – 236, [2] p.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-609-466-622-3 (įr.)

Vernonas Subutexas : romanas / Virginie Despentes ; iš prancūzų kalbos vertė Paulius Jevseje-
vas. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-371-4

Visas mums duotas laikas : romanas / Abbie Greaves ; iš anglų kalbos vertė Mykolė Luko-
šienė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-421-6

Visi pasaulio vandenys : romanas / Karen Raney ; iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. – 
[Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2020]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-479-374-5

Vytautas Mačernis. Aš neklajoti negaliu : archyvai / [sudarymas: Deimantė Cibulskienė]. – 
Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, [2021]. – 169, [13] p. : iliustr., faks., portr.. – 
ISBN 978-9955-711-40-7

Vilniaus mažasis teatras
14–16 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. T. Janežičius (Slovėnija)
19 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys
20 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. R. Tuminas
21 d. 18.30 – J. Kleino „SPRENDŽIANT 
HEDĄ“. Rež. U. Bartoševičiūtė

Oskaro Koršunovo teatras
16 d. 17 val. Alytaus kultūros centre – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas
18 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre – 
W. Shakespeare’o „OTELAS“. Rež. O. Koršunovas

Lietuvos rusų dramos teatras
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
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. BATU-
KAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Bepras-
mybė, 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
23 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. 
ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
Teatro festivalis vaikams ir jaunimui 

„Kitoks“ 
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 – „PADA-
RĖLIAI“ („Pojūčių teatras“)
18, 19 d. 19 val. – PREMJERA! „PLAUČIAI“ 
(pagal D. Macmillano pjesę). Rež. L. Vas-
sos, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, 
šviesų dail. P. Vasiliauskas, komp. M. So-
kaitė. Vaidina A. Storpirštis, G. Siurbytė
20 d. 19 val. Juodojoje salėje –„ŠOKIS 
OBJEKTUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir 
choreogr. G. Grinevičiūtė
21 d. 19 val. – R. Klezio ir P. Prievelio kūry-
bos vakaras
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo 

„BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas
20, 21 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho 

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
21, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 
I. Vyrypaevo „VASAROS VAPSVOS GELIA 
MUS NETGI LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Ma-
glakelidzė (Sakartvelas) 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
13–15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi 

„TRAVIATA“. Muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, 
rež. ir choreogr. A. Cholina, scenogr. M. Ja-
covskis, kostiumų ir grimo dail. O. Filatova 
Kontrimienė, šviesų dail. A. Jankauskas. 
Dir. J. Geniušas 

Kauno kamerinis teatras
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
20 d. 19 val., 21 d. 18 val. – „PAKANKAMAS 
ATSTUMAS“. Šokėjai ir choreor. A. Mozū-
raitis ir A.C. Bibiano

Kauno lėlių teatras
15, 16 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskai-
tės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). 
Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, komp. 
T. Lygutas
21 d. 18 val. – „DIEVŲ MIŠKAS“ (pagal 
B. Sruogos romaną). Rež. A. Sunklodaitė 

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.K. Ander-
seno pasaką). Rež. P. Tamolė
19 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičiūtės-
Pēcės „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). 
Rež. E. Seņkovas (Latvija)

Klaipėdos muzikinis teatras
14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Myko-
laičio-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
20 d. 18.30 Žvejų rūmuose – V. Ganelino, 
S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“. Dir. M. Staš-
kus, V. Lukočius, D. Pavilionis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
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
14 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu „KAS-
TINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. Rež. 
ir idėjos aut. A. Preidytė, dail. R. Klizienė, 
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. Gal-
kutė, L. Sėdžius, S. Juzėnienė, T. Gryn, 
T. Razmislavičiūtė-Juodė 

21 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schim-
melpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jan-
kevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, 
šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankaus-
kas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, 
R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė 

Teatras „Menas“
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
19 d. 19 val. – humoro klubas su programa 

„Su visais padažais“ 
20 d. 18 val. – „ANTI“ (paremtas Sofoklio 
pjese „Antigonė“ ir keturių aktorių pasako-
jamais asmeniniais išgyvenimais). Drama-
turgas ir rež. A. Špilevojus

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – kamerinės muzikos koncertas „Ke-
liaujančios dainos“. I.B. Juozapaitytė (sopra-
nas), V. Juozapaitis (baritonas), D. Mažintas 
(fortepijonas). Programoje G. Mahlerio, 
M. Ravelio, F. Chopino, F.A. Barbieri, 
M. Marqués, V. Barkausko kūriniai

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
21 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje – LVSO gimtadienio koncertas. 
L. Geniušas (fortepijonas), Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras. Dir. G. Rinke-
vičius. Programoje P. Čaikovskio, D. Šos-
takovičiaus kūriniai. Prieš koncertą 18.15 
Nacionalinės filharmonijos II aukšte muzi-
kologas V. Gerulaitis pasakos apie Dmitri-
jaus Šostakovičiaus simfoniją Nr. 7

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
14 d. 17 val. – vertėjos I. Aleksaitės sukaktu-
vinis kūrybos vakaras. Renginį moderuoja 
rašytojas A. Šlepikas



7 meno dienos | 2022 m. sausio 14 d. | Nr. 2 (1409)16 psl.

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.  
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,               
S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas redakcija@7md.lt.     
ISSN 1392-6462. 4 sp. l. Tiražas 800 egz. 
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė
Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
Lietuvos kultūros taryba 
LR kultūros ministerija 
Lietuvos kino centras

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Fotografija – Agnė Narušytė | Kinas – Ilona Vitkauskaitė  
Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė | Muzika – Laimutė Ligeikaitė  
Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

Savaitės filmai

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

Sausio 14–20
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
14, 17–20 d. – Klyksmas 5 (JAV) – 12.30, 15.10, 
18, 20.50; 15, 16 d. – 12.20, 15.10, 18.40, 21.40
14, 17–20 d. – Užburta arka (animac. f., Ru-
sija, JAV, Vengrija) – 13.25, 15.35; 15, 16 d. – 
11.20, 13.25, 15.35
14, 17–20 d. – Agentės 355 (Kinija, JAV) – 
17.35, 21.40; 15, 16 d. – 15.20, 18.15, 21.30
14, 17–20 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti 
blogio imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlan-
dai) – 12.40, 18.10; 15, 16 d. – 18 val.
20 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 18.30
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
19 d. – Drive My Car (Japonija) – 19.40
19 d. – Sinefilija (rež. A. Puipa) – 17.30
26 d. – Gucci mados namai (JAV) – 17 val.
18 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 21 val.
20d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 
17 val.; 24 d. 20.30; 25 d. – 16.45
24 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, 
Islandija) – 18 val.
23 d. – Vestsaido istorija (JAV) – 20.40
16 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio 
imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
12.35; 20 d. – 19.15; 21 d. – 17 val.
21 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, Meksika, 
Kanada) – 21.20; 22 d. – 20 val.
23 d. – Kino klasikos vakarai. Medžiotojo 
naktis (JAV) – 18.20
22 d. – „Skalvijos“ kino akademijos rudens 
semestro darbų peržiūros: II kurso peržiūra – 
15.15; 23 d. – I kurso peržiūra – 14 val. 
Karlsono kinas
23 d. – Aplink pasaulį per 80 dienų 
(animac. f., Prancūzija, Belgija) – 12.20
22 d. – Ainbo (animac. f., Peru, Nyderlan-
dai) – 11.45
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis
14 d. – Scenos iš šeimyninio gyvenimo. Tarptau-
tinė konkursinė programa I – 20.20; 17 d. – 17.30
16 d. – Dėmesio! Tarptautinė konkursinė 
programa II – 17 val. 
15 d. – Be išeičių, išskyrus vieną. Tarptau-
tinė konkursinė programa III – 16.20
17 d. – Išsiilgę meilės. Tarptautinė konkur-
sinė programa IV – 15.30 (senjorams)
16 d. – Pakeliui. Tarptautinė konkursinė 
programa V – 21 val.
15 d. – Pavojingas ruožas. Tarptautinė kon-
kursinė programa – 18.30

17 d. – Nacionalinė konkursinė programa 

I – 19.20

14 d. – L. Bareišos filmų programa – 18.30; 

15 d. – 14.30

15 d. – specialioji programa „Kas čia juo-

kingo?“ – 20.40

16 d. – specialioji programa „Trumpos krei-

vės“ – 19 val.; 18 d. – 17 val.

14 d. – programa vaikams „Animaciniai 

nuotykiai“ – 17 val.; 16 d. – 11.15

18 d. – festivalio nugalėtojų programa – 19 val.

Pasaka
14, 17, 18, 20 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti 
blogio imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlan-
dai) – 18.15; 15 d. – 17.30; 16 d. – 16.45; 
19 d. – 18.30
14 d. – Kaimynai (Ispanija) – 19.30; 
18 d. – 18.30
14 d. – Drive My Car (Japonija) – 21.15; 
20 d. – 19.30
15 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 15.45; 
16 d. – 17 val. 
15 d. – Įsimylėjusi Figaro (Australija, JAV, 
D. Britanija) – 17.45 
15 d. – Eifelis (Prancūzija, Belgija, Vokie-
tija) – 20 val.; 17 d. – 18 val.
16 d. – Meilužiai (Prancūzija) – 19 val.; 
20 d. – 20.15
16 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 15.15
16 d. – Kur tu, Adomai? (dok. f., Ukraina, 
Graikija) – 14.45
17 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 20.15
18 d. – Paryžius, 13-as rajonas (Prancūzija) – 
20.15; 19, 20 d. – 18 val. 
19 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 20 val.
19 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 20.15 
19 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 20.30
19 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 18.15
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis
14 d. – Nacionalinė konkursinė programa 
I – 18 val.
14 d. – specialioji programa „Trumpos krei-
vės“ – 20.15
14 d. – specialioji programa „Kino naktis“ – 
22.30, 22.45
15 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Pakeliui“ – 15.30
15 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Dėmesio! – 20.15
15, 18 d. – Nacionalinė konkursinė pro-
grama II – 18 val.
16 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Be išeičių, išskyrus vieną“ – 15 val.
16 d. – L. Bareišos filmų programa – 17.15
16 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Scenos iš šeimyninio gyvenimo“ – 19.15
17 d. – specialioji programa „Kas čia juo-
kingo?“ – 19.30
17 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Išsiilgę meilės“ – 20.30
17 d. – festivalio nugalėtojų programa – 18.30
18 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Pavojingas ruožas“ – 20 val.

Paupio salė
14 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 
20.30; 16 d. – 15.15; 20 d. – 20.30
14 d. – Paryžius, 13-as rajonas (Prancūzija) – 
18.15; 15 d. – 17.30; 16 d. – 17.45; 
17 d. – 20 val.

14 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 17.45; 
15 d. – 15.30; 16 d. – 16 val.; 17 d. – 17.30; 
18–20 d. – 18 val. 
15 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, 
Islandija) – 17 val.; 19 d. – 20.30
15 d. – Drive My Car (Japonija) – 19.30; 
16 d. – 20 val.
15, 18, 20 d. – Gucci mados namai (JAV, Ka-
nada) – 20 val. 
15 d. – Dičkis šuo Klifordas (D. Britanija, 
Kanada, JAV) – 11.45
16 d. – Užburta arka (animac. f., Rusija, JAV, 
Vengrija) – 13.45
17 d. – Švelnūs kariai (dok. f., rež. M. Sto-
nytė) – 18 val.
18 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 
20.30
18, 20 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 
18.30
Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų 
festivalis
14 d. – tarptautinė konkursinė programa 

„Išsiilgę meilės“ – 20 val.
15 d. – specialioji programa „Animaciniai 
nuotykiai“– 14 val.

Kaunas
Forum Cinemas
14–20 d. – Klyksmas 5 (JAV) – 13.40, 16.15, 
18.50, 21.30
Agentės 355 (Kinija, JAV) – 15.35, 18.15, 
21.50
Užburta arka (animac. f., Rusija, JAV, Ven-
grija) – 10.20, 12.30, 14.40
Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją 
(dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 16.50
20 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 18.30
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
14–20 d. – Klyksmas 5 (JAV) – 15.10, 18.40, 
21.50
Užburta arka (animac. f., Rusija, JAV, Ven-
grija) – 11.50, 13.10, 15.20, 16.45
Agentės 355 (Kinija, JAV) – 21.20
Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją 
(dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 17.15
20 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 18.30
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  

„Agentės 355“

Agentės 355  **
Didžiosios pasaulio žvalgybos agentūros seka tarptautinės nusikalsta-

mos organizacijos, planuojančios pasaulinį išpuolį ir keliančios grėsmę 
žmonijos saugumui, pėdsakais. Nė viena agentūra neturi galimybių pasi-
priešinti šiai naujai grėsmei. Todėl iš geriausių ir dažnai priešiškų žvalgybos 
tarnybų agenčių sukuriama tarptautinė slapta supergrupė kodiniu pava-
dinimu 355. Ją sudaro nepaprastų gebėjimų ir įgūdžių turinčios agentės: 
amerikietė Meisė Braun (Jessica Chastain), vokietė Marija (Diane Kruger), 
buvusi britų agentūros MI6 darbuotoja ir kompiuterių specialistė Chadija 
(Lupita Nyong’o), psichologė iš Kolumbijos Grasiela (Penélope Cruz) ir 
paslaptingoji kinų agentė Lin Mi Šeng (Fan Bingbing). Moterims teks 
susivienyti ir įveikti visus skirtumus, kad išgelbėtų žmoniją nuo Trečiojo 
pasaulinio karo. (Kinija, JAV, 2022)
Didžioji laisvė  ****

1945 m. Hansas (Franz Rogowski) per stebuklą išgyveno nacių koncen-
tracijos stovykloje ir neprarado gyvenimo džiaugsmo, tačiau naujai susi-
kūrusios 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 susi-
tikimu vyrų santykiai keičiasi – nuo pradinės antipatijos iki to, ką galima 
pavadinti meile. Po beveik ketvirčio amžiaus, 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 vi-
siškai 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 sukurtas 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)
Margarita – Šiaurės karalienė  ***

1402-aisiais Margarita (Trine Dyrholm) pasiekė tai, ko anksčiau ne-
sugebėjo joks vyras. Jai pasitelkus savo diplomatinius gebėjimus, Danija, 
Norvegija ir Švedija tapo taikia sąjunga, kurią valdyti patikėta įvaikin-
tam sūnui Erikui (Morten Hee Andersen). Nors sąjungą puola priešai, 
Margarita pradeda planuoti Eriko ir anglų princesės santuoką. Aljansas 
su Anglija turėtų užtikrinti sąjungos, kaip besikuriančios Europos galios, 
statusą. Tačiau rengiamas sąmokslas, galintis sužlugdyti Margaritą ir viską, 
kuo ji tiki. (Danija, Švedija, Norvegija, Islandija, Čekija, Lenkija, 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)


