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Mieli pasivaikščiojimai, net ir visai 
trumpučiai, dažniausiai knibždėte 
knibžda įvaizdžių ir gyvų eilėraščių, 
burtų ir gamtos grožybių. 

                                    (Robert Walser)

Šveicarų rašytojas Robertas Wal-
seris (1878–1956) trumposios fan-
tastikos šedevru vadinamu kūriniu 

„Pasivaikščiojimas“ įtraukia skaity-
toją į tikrovės paieškas. Klaidžioda-
mas miesto gatvėmis ir kaimo vie-
tomis, su skaitytoju kalbėdamas 
pirmuoju asmeniu, jis ne vien siekia 
papasakoti istorijas, mažus nutiki-
mus, netikėtus gyvenimiškus siu-
žetus, bet kartu bando išsivaduoti 
iš savo minčių. 

Kaip retai nutinka mene, kir-
vis atitiko kotą: aktorius Rolandas 

Kazlas, pasirinkęs šią medžiagą 
savo naujajam spektakliui, turėjo 
puikią galimybę susivienyti su Wal-
seriu, tapti ne tik jo apologetu, bet ir 
lygiaverčiu partneriu, savo teatrine 
kelione prilygstančiu literatūros pa-
saulio gelmei. 

Kazlas – prozos žmogus. Jam la-
biau sekasi statyti ir vaidinti paties 
sukurtas sudėtingų kūrinių adap-
tacijas, o ne pasirinktas dramas. 
Taip yra dėl to, kad prozos kūrinį 
jis interpretuoja, galėdamas jį lais-
viau praplėsti savo išgyvenimais ir 
lakia vaizduote. Ir tai atlieka labai 
meniškai: tekstas nekinta, prasmės 
neiškraipomos, bet ištarti žodžiai 
apauginami įvairiais teatriniais 
alcheminiais dalykais, kurie su-
siaurina atstumą tarp teksto ir jo 
suvokėjo – žiūrovo. Kitaip tariant, 
statant spektaklį Kazlui rūpi suma-
žinti atstumą tarp pasaulio ir savęs, 

ir tai paversti regimybe. Naujasis 
Kazlo spektaklis „Pasivaikščioji-
mas“ – kaip poezijos posmas, su-
grąžinantis kūrybos pasitikėjimą ir 
pasitikėjimą kūryba. 

Jeigu žvelgtume į „autsaiderišką“ 
šio menininko gyvenimą, galėtume 
pastebėti be galo intensyvią ir su-
dėtingą teatrinę kelionę. Kazlas 
nuolat kuria ir eksperimentuoja, 
rinkdamasis „rizikingus“ autorius. 
Būdamas eruditas, daug skaitan-
tis žmogus (tai išduoda jo interviu 
spaudoje), kiekvieną kartą teatre 
pristato „nepatogius“ tekstus. Jo pa-
sirinkti kūriniai – vienas už kitą 
sudėtingesni, tačiau dėl jo vaiz-
duotės tampa itin artimi jam, o 
vėliau – ir žiūrovui. Kazlui teatras 
nėra nekintanti, likimo užkoduota 
duotybė – tai nuoseklus, kasdienis 

Rolandas Kazlas spektaklyje „Pasivaikščiojimas“ M. Vitė no n uotr.
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M u z i k a

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Keturiasdešimtmetį pernai gruo-
džio mėnesį atšventęs Kauno stygi-
nių kvartetas gali pelnytai didžiuotis 
repertuaro gausa ir įvairiapusiš-
kumu, įrašais, kurių didžiąją dalį 
sudaro Kauno kompozitorių kūri-
niai, ir skirtingos patirties nariais. 
Donato Katkaus suburto Kauno 
styginių kvarteto, griežiančio nuo 
1981 m., pirmoji sudėtis buvo tokia: 
Ilona Klusaitė (I smuikas), Dalia 
Terminaitė (II smuikas), Vitalija 
Raškevičiūtė (altas), Vita Stanionytė 
(violončelė). Nuo 1988 m. kvartetas 
finansuojamas Kauno savivaldybės. 
Nuo tų metų kvartete groja Saulius 
Bartulis (violončelė), kiti nariai kiek 
trumpiau: dvidešimt metų griežia 
Karolina Beinarytė-Palekauskienė 
(I smuikas), penkiolika – Eglė La-
pinskė (altas), penkerius – Aistė 
Mikutytė (II smuikas). Kauno sty-
ginių kvartetą apibūdina ir skaičiai: 
40 metų, daugiau nei 2700 kon-
certų, daugiau nei 500 kūrinių, 14 
kompaktinių plokštelių. Kvarteto 
darbų sąrašuose – dalyvavimas Lie-
tuvos ir užsienio festivaliuose, įra-
šai filmams ir teatro spektakliams, 
Lietuvos radijo fondui, gastrolės 
Europoje ir Pietų Amerikoje, apdo-
vanojimai „Tikra muzika“ už šiuo-
laikinės muzikos populiarinimą 
(2008), „Įsimintiniausias Kauno 
kūrybinis kolektyvas“ už lietuvių 
kompozitorių muzikos propaga-
vimą Lietuvoje ir užsienyje (2009), 
Vyriausybės premija už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai ir menui (2012). 
Jubiliejinio koncerto aidų lydimi, 
kalbamės su kvarteto nariais. 

Žmogui keturiasdešimt metų 
yra gana ilgas laikotarpis, tai 
branda. O kvartetui? 

Karolina Beinarytė-Palekaus-
kienė: Saulius, grojantis beveik vi-
sus tuos keturiasdešimt metų, pa-
sakys daugiau įspūdžių, tačiau ir 
man, grojančiai jau beveik dvide-
šimt metų, tai galingas jubiliejus. 
Džiaugiamės ir ištikima, gausia 
jubiliejinio koncerto publika, svei-
kinimo žodžiais, palaikymu, kurį 
jaučiame per visą kvarteto gyva-
vimo laiką. Puikus jausmas apima, 
kai išėję į sceną žinome, kad klau-
sytojai atėjo pasimėgauti muzika, 
kaip į šventę. 

Aistė Mikutytė: Kauno styginių 
kvartete groju tik penkerius metus, 
tad apie jubiliejų man sunku spręsti, 
tačiau man labai smagu, kad Kau-
nas turi tokį ilgametį kolektyvą. 

Saulius Bartulis: Prieš jubiliejinį 
koncertą labai jaudinausi, o po 
jo – kaip akmuo nuo širdies nusirito. 
Jausmai dvilypiai: prieš keturiasde-
šimt metų kovojome dėl kiekvieno 
koncerto, o dabar tas metų skaičius 
jau įpareigoja. Turime teisę ir didelę 
atsakomybę. O dėl metų? Vilniaus, 

Muzikiniai Kauno metraštininkai
Pokalbis su keturiasdešimtmetį atšventusio Kauno styginių kvarteto nariais

Čiurlionio kvartetai jau atšventė 
penkiasdešimtmečius, o tada, kai 
jie minėjo keturiasdešimt, mums 
atrodė labai dideli skaičiai. Dabar 
supratome, kad ir mums tai įma-
noma. Tereikia būti darbštiems, 
kantriems ir mylėti tą žanrą.  

Jubiliejinio koncerto progra-
moje atsispindėjo kvarteto re-
pertuaro spektras – Vidmanto 
Bartulio kūriniai, šiuolaikinė 
ir romantinė muzika. 

K. B.-P.: Programa susidėliojo 
natūraliai. Norėjome pagerbti mūsų 
kvartetą visą laiką lydėjusį šviesaus 
atminimo Vidmantą Bartulį, atli-
kome jo Styginių kvartetą Nr. 1 

„O, brangioji“. Su pianiste Indre 
Petrauskaite pagrojome jau anks-
čiau planuotą Antoníno Dvořáko 
Kvintetą fortepijonui ir styginių 
kvartetui Nr. 2 A-dur, op. 81, o su 
dešimtmetį atšventusiu Kauno for-
tepijoniniu trio pagrojome anks-
čiau šiuolaikinės muzikos festi-
valyje „Iš arti“ atliktą amerikiečių 
kompozitorės Ellen Taafe Zwilich 

„Septetą“. 

Kaune grojate jau keturiasde-
šimt metų. Su kokiais kolekty-
vais save siejate?

S. B.: Kaip minėjo Aistė, o aš 
jai pritariu, svarbu, kad Kaune yra 
styginių kvartetas. Tik paskelbus 
nepriklausomybę, Kaune įsikūrė 
pirmieji profesionalų styginių kvar-
tetai: klasikus ir romantikus gro-
jęs Izaoko Vildmano-Zaidmano, 
Vlado Motiekaičio, Kauno konser-
vatorijos kvartetai. Šiuose ansam-
bliuose grojo Ruvimas Stenderis, 
Povilas Berkavičius. Šalia klasikos 
jie atlikdavo ir lietuvių kompozi-
torių – Juozo Gruodžio, Juozo Ka-
roso, Jono Nabažo, Juozo Naujalio 
ir kitų – kūrinius, buvo rašomi kū-
riniai specialiai jiems. Kaune mo-
kėsi Donatas Katkus, Petras Kunca, 
o Berkavičius dėstė mano violon-
čelės mokytojui Vilniui Petraus-
kui. Kauno dirvoje užgimė styginių 
kvartetai, ir mūsų kvartetas yra iš-
augęs iš tų daigų.  

Ar Kauno styginių kvarteto 
gyvavimą galima suskirstyti 
etapais? 

S. B.: Vienas iš etapų yra narių 
kaita, tad kaip naujausią svarbų 
etapą išskirčiau Karolinos, labai ta-
lentingos, atsidavusios smuikinin-
kės, atėjimą ir prieš penkiolika metų 
prisijungusios Eglės. Kvartetui labai 
svarbu stabilumas. Dar vienas etapas 
susijęs su kvarteto pradžia, kai savi-
valdybės buvo įsteigti keturi etatai. 
Tai didžiulė paspirtis, palyginti su 
prieš tai buvusiu vienu etatu Moky-
tojų namuose. Ir net tada tuometinės 
kvarteto narės važinėjo konsultuo-
tis pas profesorių Katkų, dalyvavo ir 
pelnė diplomus tuomečiuose sąjun-
giniuose konkursuose. 

K. B.-P.: Dar yra festivalių, kon-
certinių ciklų etapai. Ypatingas – 
Thomo Manno festivalis, kuriame 
galėdami dalyvauti visada džiaugia-
mės. Jis žymi sezono pabaigą, vai-
nikuoja metų triūsą. 

Kaip sudarote savo repertuarą? 
Kokius kvarteto darbus išskir-
tumėte kaip itin svarbius? 

S. B.: Galiu pasidžiaugti, kad 
šiais laikais, kai arenose, koncertų 
salėse daug pramoginės muzikos, 
mūsų repertuare išsilaiko stabilus 
klasikinės, romantinės ir šiuolaiki-
nės – tad kartu ir lietuvių kompozi-
torių – muzikos santykis. Didžiuo-
jamės, kad keturiolikoje Kauno 
styginių kvarteto įrašytų kompak-
tinių plokštelių didelę dalį užima 
Kauno kompozitorių muzika, mi-
nėto Bartulio – dvi autorinės plokš-
telės, beveik visa jo muzika styginių 
kvartetui. Reziduodami Kaune mes 
paliekame pėdsaką kaip Kauno me-
traštininkai. O tarp įsimintiniausių 
įvykių – po Berlyno sienos griūties 
koncertai Berlyne, Potsdame, Bran-
denburge, kur grojome lietuvių ir 
vokiečių kompozitorių muziką, gas-
trolės ir įsimintini koncertai Argen-
tinoje, Čilėje, puikioje Buenos Airių 
Belgrano salėje, Rosario teatre.

K. B.-P.: Dažnai ir festivalių orga-
nizatoriai pasiūlo repertuarą. Labai 
daug įdomių kūrinių esame pagroję 
būtent dalyvaudami Thomo Manno 
festivalyje. 

S. B.: Esame parengę Lietu-
voje mažai žinomo, itin sudėtin-
gai rašiusio Ericho Wolfgango 
Korngoldo kvintetą, kvartetą. Tai 
buvo Thomo Manno festivalio 
muzikos programų sudarytojos 
Vytautės Markeliūnienės, kuri ne 
kartą įdomiais ir sudėtingais kū-
riniais praplėtė mūsų repertuarą, 
pasiūlymas. 

A. M.: Man vienas įsimintiniau-
sių kūrinių – Pažaislio muzikos 
festivalyje grotas, įtempto ritmikos 
skaičiavimo reikalaujantis George’o 

Crumbo kvartetas „Black angels“ 
(„Juodieji angelai“) su gongais, 
lėkštėmis, barškučiais, sudėtingo-
mis grojimo technikomis, beveik 
be įprastai išgaunamų garsų, ta-
riant žodžius keturiomis kalbomis 
ir šūkaujant. 

Kokius kūrinius galima laikyti 
„everestais“, rodančiais kvar-
teto išskirtinį profesionalumą?

S. B.: Šiuolaikinėje muzikoje yra to-
kių, kuriuos daug laiko šifruojame, o 
pagroję džiaugiamės jų spalvingumu, 
įdomumu. Iš anksčiau grotų – tai ja-
pono Hideki Kozakuros „Triangle“, 
kurio partitūrą šifravome „po mili-
metrą“, ir australo Erico Whitacre’o 
styginių kvartetas.

K. B.-P. Dar sakoma, kad kvarte-
tas yra aukšto lygio, jei sugeba pro-
fesionaliai nepriekaištingai atlikti 
Ludwigo van Beethoveno, Josepho 
Haydno kvartetus. Iš tiesų, pirmoje 
vietoje yra klasika – jos stilistika, 
niuansai, kokybė.  

Grojate daug šiuolaikinės ir 
ypač lietuvių kompozitorių 
muzikos. Ar bendradarbiavi-
mas su kompozitoriais svarbus 
jūsų interpretacijai?

S. B.: Su autoriais pasikalbėti la-
bai vertinga. Pavyzdžiui, Algimantas 
Kubiliūnas, kurio Šeštąjį kvartetą atli-
kome kamerinės muzikos festivalyje 

„Avanti“, per repeticijas nurodo ak-
centus, pasako, ką nori girdėti. Taip 
pasiekiamas geresnis rezultatas. 

O kuo remiatės ruošdamiesi 
atlikti klasikinį ar romantinį 
kūrinį? 

S. B.: Savo mokykla, kurią gavome 
iš profesoriaus Katkaus ir kitų kvar-
teto mokytojų. Katkus nepatingėdavo 
atsakyti į mano laiškus ir detaliai iš-
analizuoti man neaiškias vietas – di-
delė laimė turėti tokį konsultantą. 

A. M.: Šiuo metu studijuoju ba-
rokinę ir klasikinę muziką, tad dar 
vadovaujuosi teorija ir knygomis. 

Pandemija ir karantinas pa-
veikė ne tik muzikantus, bet ir 
klausytojus, nes buvo nuoto-
linių koncertų, pernai vasarą 
negausūs klausytojai sėdėjo 
dideliais atstumais. Dabar 
salės vėl pilnos, nors nežinia, 
kiek tai truks. Ką jums reiškia 
klausytojai?

K. B.-P.: Labai smagu groti pil-
nai salei. Groji gyviems žmonėms, 
matai jų reakcijas, švytinčius vei-
dus, supratimą. Tai labai svarbu. Per 
tiesiogines transliacijas iš pradžių 
buvo keista groti tik kameroms. 
Nors ir žinai, kad kažkas feisbuko 
kanalu žiūri, bet tai ne tas pats, dva-
sinė būklė ne tokia pakylėta, kaip 
grojant gyvai publikai. Nerastu-
mėte nė vieno muzikanto, kuris 
sakytų – taip, man kamerai groti 
smagiau. 

A. M.: Kita vertus, mūsų koncer-
tus stebėjo kone tūkstančiai žmonių, 
o tiek į filharmoniją netilptų. Tai 
irgi savotiškas pliusas.

Kas sudaro jūsų publiką ir 
kokia apskritai yra Kauno 
publika?

S. B.: Kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar kamerinis žanras lankomas 
mažiau. Tad mums natūralu daž-
niausiai groti Kauno filharmonijos 
Mažojoje salėje. Džiaugėmės, kad 
per jubiliejinį koncertą surinkome 
pilną Didžiąją salę. Galima sakyti, 
kad visame pasaulyje kamerinė mu-
zika surenka mažiau žiūrovų, nors 
gastrolių patirtis Didžiojoje Brita-
nijoje parodė, jog į koncertus susi-
renka daug išprususių klausytojų, 
vertinančių tokią muziką ir net ga-
linčių padiskutuoti. Mes tokius ger-
bėjus dar tik auginame. 

K. B.-P.: Pastebėjau, kad Kauno 
jaunimas labiau renkasi šiuolaikinę 
muziką. Mano dukra ir jos klasiokai 
iš pastarųjų koncertų išskyrė Bartu-
lio, Kubiliūno kūrinius. O vyresni 

N u k elta į  3  p s l .

Kauno styginių kvartetas ir Indrė Petrauskaitė jubiliejiniame koncerte J .  Dan iel ev ičiaus  n uotr .
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Živilė Ramoškaitė

Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro įkūrėjas, meno vadovas 
ir vyr. dirigentas Gintaras Rin-
kevičius kolektyvo gimtadienį 
pirmąsyk šventė Nacionalinėje 
filharmonijoje. Savo namų šiuo 
metu neturintis orkestras dabar re-
petuoja Lenkų kultūros namuose, 
koncertuoja Valdovų rūmuose, 
rengia koncertus kituose Lietuvos 
miestuose. Norisi pasidžiaugti, kad 
filharmonijos vadovybė suprato 
šio, iš tiesų neeilinio, koncerto 
svarbą ir suteikė galimybę sausio 
21 d. surengti jį savo patalpose. Dar 
maloniau, kad tai bus ne vieninte-
lis šį pusmetį koncertas šioje salėje. 
Numatyti dar trys!  

Valstybinis simfoninis orkestras 
kasmetiniais gimtadienio kon-
certais išsiskiria iš visų Lietuvos 
meno, ne tik muzikos, kolektyvų. 
Svarbiausia, kasmet jiems paren-
giama ypatinga programa: pirmą-
syk skambantis opusas, išskirtinis 
solistas ar dar koks nors originalus 
sumanymas. Šis, 33-iasis, gimtadie-
nis įsimins dėl dviejų naujų orkes-
tro repertuaro veikalų ir solisto 
pianisto Luko Geniušo. 

Koncertas pradėtas Piotro Čai-
kovskio Antruoju koncertu forte-
pijonui ir orkestrui G-dur, op. 44. 
Tai ypač sudėtingas pianistiniu ir 
muzikiniu požiūriu kūrinys, kurio 
imasi tik meninę brandą ir aukš-
čiausią techninį lygį pasiekę atlikė-
jai. L. Geniušas kūrinį apibūdino 
kaip labai įdomų, tarytum egzo-
tišką žvėrį, monstrą... Šį koncertą 
jis yra skambinęs  P. Čaikovskio 
konkurso finale, kurio klausėmės 

Trisdešimt trečiojo gimtadienio triumfas
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas Nacionalinėje filharmonijoje

beveik nekvėpuodami. Jis grojo taip 
užtikrintai, kad visai ir nepagalvo-
jome, koks sunkus ir sudėtingas tas 
Čaikovskio koncertas. 

Šį kartą buvo atliekama Ale-
xanderio Siloti redakcija, pasak 
L. Geniušo, smarkiai besiski-
rianti nuo originalo. Iš pradžių 
autorius su redaktoriumi nesu-
tiko, bet vėliau pripažino, kad 
daug jo sprendimų yra teisingi. Ka-
dangi Lukas pažįsta abi redakcijas, 
paaiškino, kuo jos skiriasi: Siloti 
kūrinį sutrumpino, daug kur pa-
keitė faktūrą, patobulino formą. Pi-
anistas labai vaizdingai apibūdino, 
kad jį reikia tiesiog įveikti, „praryti“. 
Nesu girdėjusi, kad atlikėjas atvi-
rai reflektuotų savo skambinimą, 
o dviejų prestižiškiausių konkursų 
laureatas tai daro, ir kalba apie tai 
labai paprastai ir tiesiai. Suvokęs, 
kad kai kuriuos dalykus technikos 
požiūriu jis darė neteisingai, dabar 
galėjo pakeisti.  O kad tai su-
prato – labai džiaugėsi. „Žiūriu į 
save kritiškai“, – sakė L. Geniušas.

Klausydamasi filharmonijoje jo 
skambinimo, gerai mačiau rankas 
ir kas ten jomis išdarinėjama. Tai 
buvo tikras kosmosas, kaip dabar 
mėgsta sakyti pasaulio muzikinis 
jaunimas. Pirštai lakstė įvairiau-
siomis kryptimis, kryžiuojant 
rankas, žaibiškai jas permetant 
atgal ir pan. Tačiau ta azartiška 
muzikos tėkmė turėjo ir ramių 
užutėkių, kuriuose ypač įsiklausy-
davome į labai gražų fortepijono 
skambesį. Tokia ilgesne ramybe 
alsavo antroji koncerto dalis An-
dante non troppo, kurioje forte-
pijonas ramiai kalbasi su smuiku 
ir violončele (solo partijas atliko 
Zbignevas Levickis ir Povilas 

Jacunskas). Finalas, prisodrintas 
rusų folkloro intonacijų (jų girdė-
jome ir pirmos dalies akordinėje 
temoje), skambėjo nepaprastai 
veržliai ir šviesiai. Orkestras nuo 
pirmųjų ypač ryžtingai pateiktų 
akordų buvo itin dėmesingas so-
listo partneris, jautriai reagavęs 
į dinamikos kaitą, kartu „bėgęs“ 
su pianisto pirštais iki džiugių pa-
skutinių akordų.

L. Geniušas su LVSO bendra-
darbiauja nuo penkiolikos metų, 
kai pirmąsyk su juo atliko Serge-
jaus Rachmaninovo koncertą. Pa-
sak pianisto, šis orkestras – tai jo 
namai, į kuriuos sugrįžta ne rečiau 
kaip kartą per sezoną, o yra buvę ir 
po kelis kartus. Šįsyk L. Geniušas 
labai pasistengė surasti tarpelį savo 
intensyviame koncertų grafike, at-
skrido iš Kopenhagos ir kitą dieną 

klausytojai ateina pasiklausyti kla-
sikos, romantikos. 

Kokią matote kvarteto žanro 
ateitį? Ar muzika kvartetui 
atspindi dabartį? Gal rašoma 
konservatyvesnė šio klasikinio 
žanro muzika?

S. B.: Galbūt taip, nes ir pats 
žanras yra „užkonservuotas“. Bet 
ką gali žinoti, gal tokie užsispyrę 
žmonės kaip mes išlaikys tą žanrą 
dar ilgai.

K. B.-P.: Šiuolaikinė muzika nėra 
tokia gaji: įvyksta kelios premjeros, ir 
jei tie kūriniai nelabai įdomūs ar efek-
tingi, greitai pasimiršta. O štai kvar-
teto pradininko Haydno muzika nie-
kada neatsibosta. Kaip Saulius sako, 
kiek pavyks išlaikyti tą klasikinę ro-
mantinę giją – tiek ir gyvuosime. 

Kokių savybių reikia muzikan-
tui, grojančiam kvartete?

K. B-P.: Tokių, kurių reikia ne tik 
kvartete, bet ir bet kokiame darbe ar 
bendruomenėje: komunikabilumo, 

lankstumo, diplomatiškumo, taktiš-
kumo, savo srities profesionalumo. 
Patirties ne visada gali turėti, bet 
reikia mokėti gerbti kito nuomonę, 
pritapti. Negalime pasigirti, kad tu-
rime visas šias savybes, bet kiek su-
gebame tarpusavyje lanksčiai derin-
tis, tiek ir pasiekiame gerų rezultatų. 
Mūsų visų tikslas – gražus, įtaigus, 
kokybiškas muzikavimas ir šventė 
klausytojams.  

Koks turi būti kvartetas, kad 
pavadintumėte jį tobulu? 

S. B.: Labai gero kvarteto požy-
mis – ne vienpusis, o įvairiaplanis 
repertuaras. 

K. B.-P.: Tobulų nebūna, bet man 
labai svarbu, kad visi nariai degtų 
noru, muzika. Kai širdis dega ta ais-
tra, didėja ir profesionalumas, to-
bulėja individuali kompetencija. O 
be aistros viskas senka. Tikiu, kad 
tokio užsidegimo mes turime, tad 
ateičiai palinkėčiau, kad visų širdys 
degtų muzika, kad ta liepsnelė ne 
mažėtų, o tik augtų. 

Dėkoju už pokalbį.

Atkelta iš  2  psl .

vėl turėjo išskristi. Publika už Čai-
kovskio koncertą dėkojo taip karštai, 
kad teko vėl sėsti prie fortepijono ir 
padovanoti puikų bisą – Fryderyko 
Chopino Mazurką, op. 63, Nr. 1 
H-dur.

Antroje vakaro dalyje buvo atlie-
kama grandiozinė Dmitrijaus Šos-
takovičiaus Septintoji simfonija 
C-dur, op. 60 („Leningrado“). Kū-
rinys parašytas didžiulei orkestro 
sudėčiai, yra ilgas, dramatiškas, 
filosofiškas. Jam išklausyti, mano 
galva, nepakanka vien susikau-
pimo – ne pro šalį papildomos ži-
nios, tam tikri pagalbiniai orien-
tyrai, kuriuos gausiai susirinkusiai 
publikai prieš koncertą įdavė muzi-
kologas Viktoras Gerulaitis. Jo įtai-
gus žodis labai praverčia orkestrui 
tęsiant visų Šostakovičiaus simfo-
nijų ciklą. Spėju, kad panašiai kaip 

mano kartos muzikantai, mokęsi 
specialiose muzikos mokyklose, da-
lis publikos geriausiai pažįsta pir-
mąją simfonijos dalį su garsiuoju 
maršiniu epizodu. Atliekant šį di-
namiškai augantį epizodą filharmo-
nijos salėje griausmas pasiekė tokį 
lygį, kad galėjo ir lubos nukristi...

Visa simfonija atlikta įspūdingai, 
nežinau, ką labiau girti – didžiulę 
pūtikų armiją su įmarširuojančiais 
dešimt papildomų muzikantų ar 
styginius, mušamųjų grupę, arfi-
ninkes bei pianistę. Daugybė pas-
kirų instrumentų solo suskambėjo 
tiksliai ir išraiškingai, o G. Rinkevi-
čiaus ranka kryptingai vedė ir meis-
triškai valdė šią muzikos jūrą.

Belieka pasveikinti orkestrą su 
dar vienu prasmingai atšvęstu 
gimtadieniu.     

Lukas Geniušas, Gintaras Rinkevičius ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

D. Matv ejevo n uotr aukos
Gintaras Rinkevičius ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
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M u z i k a

Kristupas Antanaitis

Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro operos meno vadovas 
Sesto Quatrini, prieš keletą metų 
pradėjęs eiti šias pareigas, žiniasklai-
dai pateikė nemažai planų, kurių di-
džioji dalis jau įgyvendinta. Vienas 
iš jų – bel canto meno pažinimas. 
2017-ųjų vasarą Vilniaus festivalyje 
maestro pristatė Vincenzo Bellini 
operą „Kapulečiai ir Montekiai“, po 
metų dirigavo Gioacchino Rossini 

„Sevilijos kirpėją“, 2020-aisiais iš-
vydome Gaetano Donizetti veikalą 

„Ana Bolena“. Su bel canto menu sie-
jasi ir išskirtinis koncertas. Sausio 
16-ąją LNOBT įvyko solistės Olgos 
Peretyatko gala koncertas, kuriame 
suskambo bel canto šedevrai.

Dainininkės O. Peretyatko sceni-
niai maršrutai driekiasi per garsiau-
sius pasaulio teatrus. Tai Niujorko 

„Metropolitan Opera“, Londono 
„Covent Garden“ karališkasis ope-
ros teatras, Milano „La Scala“, Sankt 
Peterburgo Marijos, Maskvos Di-
dysis teatrai, Berlyno, Bavarijos ir 
Hamburgo valstybinės operos. 

O. Peretyatko su Lietuva sieja 
glaudus ryšys. Solistė spaudai yra 
pasakojusi: „Būdama septynerių, 
po tėvų skyrybų iš Sankt Peter-
burgo su mama atvažiavau į Visa-
giną, kur gyveno mano seneliai, ir 
išbuvau čia iki keturiolikos metų. 
Ir dabar galiu sugiedoti Lietuvos 
himną – visą prisimenu, tai išlikę 
mano sieloje, nors vėliau tęsti mu-
zikos mokslų išvykau į Sankt Pe-
terburgą. Lietuvoje, Visagine, iki 

Bel canto deimantai
Operos solistės Olgos Peretyatko ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro koncertas

šiol gyvena mano mama. Kai turiu 
laiko, visada čia grįžtu.“ Beje, po 
kelių dienų solistė su pianistu Justu 
Čeponiu surengė koncertą Visagino 
kultūros centre. 

Koncertą LNOBT pradėjo Doni-
zetti Tiudorų trilogijos paskutinė 
dalis – operos „Robertas Deverė“ 
uvertiūra. Iš karto po jos – to pa-
ties kompozitoriaus arijos iš operų 

„Lukrecija Bordžija“ ir „Marija 
Stuart“, nuskambėjo lapkričio mė-
nesį Klaipėdoje pastatytos „Pulko 
duktės“ uvertiūra ir antro veiksmo 
preliudas iš retai statomos operos 

„Marija di Rudenz“. Pirmą koncerto 
dalį užbaigė Bellini operos „Norma“ 
uvertiūra ir garsioji „Casta Diva“. Po 
pertraukos žiūrovų laukė Rossini 
operų „Vilhelmas Telis“ bei „Sinjo-
ras Bruščinas“ uvertiūros ir arijos 
iš operų „Turkas Italijoje“ (rudenį 
ši opera pastatyta Kaune), „Se-
miramidė“ ir „Sevilijos kirpėjas“. 
Koncerto pabaigoje solistė publi-
kai padovanojo du įspūdingus bi-
sus – Charles’io Gounod Džuljetos 
valsą iš operos „Romeo ir Džuljeta“ 
bei Luigi Arditi „Il bacio“.

Sudėtinga ir lietuvių publikai ma-
žiau pažįstama programa buvo gana 
įdomiai sudėliota. Po „Anos Bole-
nos“ premjeros maestro S. Quatrini 
yra sakęs, kad norėtų Lietuvoje 
pastatyti visą trilogiją (dar „Ma-
rija Stuart“ ir „Robertas Deverė“). 
Taip pat jo planuose – ir „Lukre-
cijos Bordžijos“ inscenizacija. Tad 
koncertas buvo puiki proga pasiti-
krinti, kaip Lietuvos publika priima 
šių operų muziką, kuri, nors ir su-
dėtinga savo siužetinėmis linijomis, 

nestokoja žaismingumo, įsimenan-
čių melodijų, įvairių instrumentų 
grupių atliekamų solo epizodų. 

Maestro S. Quatrini yra tikras 
šios muzikos žinovas – orkestras 
skambėjo labai tiksliai ir lengvai. 
Didelį įspūdį padarė Donizetti 
operos „Marija di Rudenz“ an-
tro veiksmo preliudas, kuriame 
bosinio klarneto solo meistriš-
kai atliko grupės koncertmeiste-
ris Vytautas Giedraitis. Taip pat 
dirigentas didžiavosi (o publika 
tam pritarė griausmingomis ova-
cijomis) Rossini operos „Vilhel-
mas Telis“ uvertiūros atlikimu. Jos 
pradžioje nuskambėjo muzikalus 

penkių violončelių solo, o uvertiū-
ros finalas orkestro buvo pagrotas 
itin greitai, ir nors tai kėlė iššūkių 
ir trimitams, ir styginiams, muzika 
skambėjo puikiai. Ši uvertiūra ir kiti 
kūriniai tarsi vėl įrodė, kad teatro 
kolektyvas tapo vienu geriausių ša-
lies orkestrų.

O. Peretyatko vokalas buvo ne-
prilygstamas – itin tikslios frazuo-
tės, darnus ryšys su orkestru, spin-
duliuojantis artistiškumas, nemažai 
sceninės improvizacijos, žaismin-
gumo. Solistės švariai išdainuo-
tos koloratūros buvo išraiškingos 
ir lengvos. O arijos iš „Lukreci-
jos Bordžijos“ bei „Marijos Stuart“ 

Pasaulinė Arvydo Malcio 
kūrinio premjera, Rūta 
Lipinaitytė ir Modestas 
Pitrėnas

Sausio 29 d. simfoninės muzikos 
vakare Filharmonijoje numatytas 
solidus šalies muzikų susibūrimas. 
Solo smuiku grieš Rūta Lipinaitytė, 
prie dirigento pulto stos Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro 
(LNSO) meno vadovas ir vyriau-
siasis dirigentas Modestas Pitrė-
nas. Programoje, be kitų kūrinių, 
numatyti dviejų lietuvių dabarties 
kompozitorių Arvydo Malcio ir Ra-
mūno Motiekaičio darbai. 

Lietuvos publikai gerai pažįs-
tama koncerto solistė Rūta Lipi-
naitytė yra daugelio tarptautinių 
konkursų laureatė, Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos profesorė, 
akademijos Styginių katedros ve-
dėja. Apie savo koncertinio reper-
tuaro pasirinkimą smuikininkė 
kadaise yra sakiusi, kad jai itin ar-
tima šiuolaikinė muzika: „Ją geriau 
suprantu, geriau jaučiuosi ją atlik-
dama, žinau, ką noriu savo grojimu 
pasakyti. Tai tiesiog mano muzika.“ 

Anonsai

Tad nenuostabu, kad koncerte su 
LNSO išgirsime solistę griežiant 
būtent šiuolaikinę muziką. Įvyks 
naujausio Arvydo Malcio opuso – 
Koncerto smuikui ir styginių orkes-
trui – pasaulinė premjera.

Dualistinė Arvydo Malcio as-
menybė, pasak muzikologės Lau-
ros Rauličkienės, žavi bipoliškumu: 
būdamas kompozitorius ir atlikėjas 
(LNSO violončelininkas), jis pui-
kiai pažįsta klasikinės ir šiuolaiki-
nės muzikos pasaulius, taigi savąjį 
kuria pasitelkdamas neoklasicizmo 
formas, ekspresionizmo aštrumą, 

impresionizmo spalvas, aleatorikos, 
sonorizmo, postminimalizmo ele-
mentus, nevengdamas atsigręžti į 
buvusių epochų palikimą ir panau-
doti „muzikos muzikoje“ kom-
ponavimo techniką. Pasak paties 
A. Malcio, „šiandien įvairiausia 
muzika gali susilieti, ateiti iš įvai-
rių epochų. Modernizmui tarsi iš-
sisėmus, laiko ribos nebėra svarbios. 
Visais laikais formos ir mados kei-
čiasi, o aistros, išgyvenimai ir žmo-
giškasis turinys išlieka toks pats.“

Naują savo kūrinį kompozitorius 
pristato vaizdžiai prisimindamas 

per gamtą atėjusį įkvėpimą: „Pa-
vasarį parskrendantys paukščiai 
pažadino mane ir įdavė kūrinio 
formą bei tėkmę. Ši partitūra pasi-
žymi savotišku siužetu su monolo-
gais, dialogais, alegorijomis, kulmi-
nacijomis, dramatizmu ir lyrizmu. 
Bandžiau sukomponuoti koncertą 
iš daugybės fragmentų, kurie at-
spindėtų ir smuiko galimybes, ir 
nūdienos kultūrinį sluoksnį, šian-
dienos pulsą, žmonių viltis, svajo-
nes ir klystkelius. <...> Tradiciniam 
koncerto žanrui atstovaujantis kūri-
nys grindžiamas solisto ir orkestro 
priešprieša, kuri plėtojama akustiš-
kai, faktūriškai ir emociškai.“

Kitas koncerte skambėsiantis kū-
rinys – Ramūno Motiekaičio „Vabz-
džių žingsniai“. Šio 2011 m. festiva-
lio „Gaida“ užsakymu parašyto 
opuso premjera įvyko 2011 m. 
spalio 21 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose. Už „Vabzdžių žingsnius“ 
kompozitorius pelnė I premiją Lie-
tuvos kompozitorių sąjungos ren-
giamame geriausių metų kūrinių 
konkurse. Apie šį kūrinį R. Motie-
kaitis sako: „Statiška muzika, vis-
kas kartojasi, nors ir nebūna tapatu. 
Pats dekoratyviausias iš mano kū-
rinių (bent jau dabar taip manau). 
Aukštai pakabintas (dūzgiantis) 

orkestras. Garsai vaikšto po du 
arba po keturis, nes vabzdžiai turi 
po du sparnus ir po keturias ko-
jas. Simetriško laiko statinys – tarsi 
monumentas tiems, kurių tiek daug 
sulesama ar pritreškiama per vasarą. 
Iš latvių poeto Uldžio Bėrzinio poe-
zijos knygos, nors ir nenorint, teko 
pasiskolinti šį pavadinimą. Galų 
gale visa, kas čia kalbama, nėra 
teisybė, nors nėra ir melas.“

Modesto Pitrėno diriguojamo 
koncerto programoje prie lietuvių 
muzikos šliesis prancūzų kompo-
zitorių kūryba. Skambės impre-
sionisto Claude’o Debussy simfo-
ninė drobė – spalvingasis triptikas 

„Paveikslai orkestrui“ – ir vienas 
ryškiausių Emmanuelio Chabrier 
kūrinių, po kelionės į Ispaniją su-
kurtoji fantazija „Ispanija. Rapso-
dija orkestrui“. 

Lietuvos nacionalinio simfoni-
nio orkestro koncertas „Smuiki-
ninkė Rūta Lipinaitytė ir maestro 
Modestas Pitrėnas“ vyks sausio 
29 d., šeštadienį, 19 val. Filharmo-
nijos Didžiojoje salėje. Bilietus ga-
lima įsigyti filharmonijos kasose 
ir kakava.lt. Filharmonijos rengi-
niuose yra būtinas galimybių pasas. 

LNF inf.

atskleidė visą dramatizmą, kuris 
kėlė šiurpuliukus stebintis, kokios 
neišsemiamos yra solistės vokalo 
galimybės. Pasirodyti scenoje kartu 
su O. Peretyatko retą galimybę tu-
rėjo jaunasis tenoras Karolis Ka-
šiuba. Jie gražiai atliko fragmentą 
iš operos „Marija Stuart“. Šis solis-
tas turi daug potencialo, teatras jį 
kviečia dalyvauti spektakliuose.

Publika po kiekvieno kūrinio 
negailėjo aplodismentų, o pabai-
goje taip įsišėlo, kad nenorėjo nuo 
scenos paleisti nei solistės, nei or-
kestro. Belieka teatrui palinkėti 
daugiau tokių įspūdingų ir turi-
ningų koncertų. 

Olga Peretyatko, Sesto Quatrini ir LNOBT orkestras M. Alek sos  n uotr .

Rūta Lipinaitytė ir Arvydas Malcys D. Mat ve je vo  nu ot r.
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T e a t r a s , K i n a s

Aistė Šivytė

Šiais laikais labiau negu bet kada 
anksčiau justi, kad progresas tapo 
viena iš pagrindinių visuomenės 
vertybių. Esame vertinami ir neju-
čia vertiname kitus pagal darbin-
gumo lygį, pasiekimus, užimamas 
pozicijas, o jei atrodo, kad nesu-
gebame padaryti tiek, kiek padaro 
kiti, jaučiamės „neišsipildę“, netgi 
nenormalūs. Tokioje aplinkoje se-
nas, lėtas, nerangus kūnas pasidaro 
nereikalingas, o nebegalintis savimi 
pasirūpinti žmogus tampa dar ir 
našta: atsiduria globos namuose 
arba užgula artimųjų pečius. At-
rodo, galėtume pasidžiaugti, kad 
neturime tradicijos vežti senolių 
rogutėmis į mišką ar paleisti ant 
plausto į atvirus vandenis, nors, kita 
vertus, dažniausiai nelaikome svar-
biu ir garbingu darbu globoti juos 
patys. Šiame „darbingame“ pasau-
lyje išlieka moralinė problema – ar 
nesame per daug pasidavę inercijai 
atsitolinti nuo problemų keliančio 
žmogaus ir manyti, kad rūpinima-
sis juo, nepadedantis tobulinti savo 
gyvenimo aprašymo, yra bevertis?

Sausio 13–15 d. galerijoje „Gallery 
1986“ įvyko Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklio „Sieros 
magnolijos“ (rež. Eglė Švedkaus-
kaitė) pagal estų dramaturgo Mar-
tino Alguso pjesę premjera. Spek-
taklis prasideda nuo pažinties su 
patrauklia, sėkmės lydima Martos 
(Jolanta Dapkūnaitė) ir Ralfo (Dai-
nius Gavenonis) pora. Į sceną jie 
įsiveržia nešini buteliu viskio, nes 
švenčia nenumaldomai artėjančią 
Martos pergalę siekiant instituto 

direktoriaus posto. Nors savo riau-
mojimu bei juoku abu atrodo šiek 
tiek groteskiškai, į juos smagu žiū-
rėti, juoktis iš sąmojingo, ugningo 
bendravimo. Nuo pat pirmos spek-
taklio akimirkos jie kuria neabe-
jotinai stiprios, veiklios superpo-
ros įvaizdį – dviejų gražių žmonių, 
gyvenančių, kaip sufleruoja šviesiu 
marmuru blizganti rombo formos 
scenos aikštelė (scenografė Ona Ju-
ciūtė), rafinuotuose ir tvarkinguose 
namuose. Tad nenuostabu, kad ži-
nia apie paliegusį ir globos reikalingą 
Martos tėvą kerta kaip žiauri likimo 
bausmė. Žmogus, Martos vaikystę 
pavertęs pragaru ir dingęs iš jos gy-
venimo, palikdamas tik baisius prisi-
minimus, tebėra gyvas ir vėl kėsinasi 
į jos pagaliau tobulą gyvenimą.

Švedkauskaitė puikiai sugeba 
įtraukti žiūrovą į šią painią situa-
ciją: nuo lengvo poros atsainumo 
ir netikėjimo (lydimo menkos 
Martos abejonės, kurią dar galima 
palaikyti tiesiog nemalonių prisi-
minimų šešėliu), jog kam nors pa-
vyks jiems užkrauti senolio globą, 
iki gyvo košmaro, netikėtai į sceną 
skrendančių akmenų, persekio-
jimo ir grasinimų. Jų fone griūva 
Martos pastangos tapti instituto 
direktore, o galiausiai ir santykiai 
su Ralfu: gavęs per galvą beisbolo 
lazda ir paragavęs sukrečiančio įvy-
kio adrenalino, jis pasiduoda absur-
diškam ir kartu gąsdinančiam bei 
nebeatpažįstamu jį paverčiančiam 
išgyvenimo instinktui: prisiskai-
tęs, kad pagal įstatymus gindama-
sis gali nudėti žmogų, įsigyja ginklą 
ir ima tikinti, jog viską sutvarkys. 
Kone nepastebimai ir žaibiškai 
Marta lieka viena – košmaras ėmė ir 

išsipildė: sceną užlieja sieros geltonis, 
o ant vienos iš marmurinių atbrailų 
išryškėja sėdinčio tėvo (Ramutis Ri-
meikis) nugara.

Rimeikio kuriamas tėvas įsimena 
kaip stiprus ir paveikus personažas, 
nors per spektaklį ištaria vos kelis 
žodžius. Fiziniai aktoriaus duome-
nys – stambus sudėjimas, grubus, 
titaniškas veidas – kuria žiauraus 
tėvo, tikro monstro (kaip jį mato 
Marta), paveikslą. Veikėjo nė kiek 
nenuginkluoja tai, kad jis vos pa-
eina, o pasodintas visai susmunka 
kėdėje, – erdvę vis tiek veria jo žvilgs-
nis. Scenoje, užlietoje pykinančio gel-
tonio, Martos akistata su juo virsta in-
tensyviu išgyvenimu, kryčiu į dugną. 
Moters elgesys desperatiškas ir šoki-
ruojantis: įpykusi ji bando iš besimuis-
tančio tėvo paimti DNR testą, muša jį, 
o pagauta nevilties ima rėkti.

Po ilgos, „akis atvėrusios“ kelio-
nės Martos namuose vėl apsilankius 
Ralfui padėtis jau pasikeitusi. Marta 
atradusi tėvo slaugos prasmę – dėl 
jos pastangų jo būklė gerėja. Slauga 
moteriai tampa susitaikymu su 
savo praeitimi, galimybe atleisti, 
nors skriaudėjas to ir neprašo. O 
anksčiau taip smagiai kartu su ja 
šėldavęs Ralfas dabar atrodo lėkš-
tas ir nesubrendęs, nepaisant savo 
kelionių, visai nepasikeitęs – vis dar 
trokštantis nuolat siekti „naujo le-
vel’io“, negalintis patikėti, kad 
Marta neįžvelgia praradimo savo 
oficialų kostiumėlį išmainiusi į na-
minius slaugės drabužius, kad ji iš 
tiesų nesiruošia leisti jam atsikra-
tyti tėvo.

„Sieros magnolijas“ nulupę iki 
pliko karkaso, išvystume paprastą, 
net krikščioniškai moralizuojantį 

pasakojimą su Marta, kaip nauja 
šventąja, priešakyje: jai tekusi li-
kimo pamoka (galiausiai pasibai-
gianti savotišku pokštu) atskleidžia 
tikrąsias vertybes. Narpliojant tokią 
temą be galo lengva nuklysti šunke-
liais – pailiustruoti, pamoralizuoti, 
pagraudenti. Tad labiausiai nuste-
bino, kaip įtraukiančiai ir paveikiai 
Švedkauskaitė atskleidžia temą, ku-
rios ėmusis taip lengva paslysti, ir 
kaip pakutendama humoru nelei-
džia žiūrovui atsitverti ciniškumo 
siena ir nustoti girdėti. Tai neabe-
jotinai gerai „sukaltas“, tvarkin-
gas spektaklis – nuo puikiai savo 
vaidmenis kuriančių aktorių iki 
veiksmo, kuriame nėra nė akimir-
kos tuščio, ištęsto laiko, kad imtum 
galvoti apie pasaulį už salės durų.

Puoselėti magnolijas
Eglės Švedkauskaitės spektaklis Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

Greta Vilnelė

Naujausias Guillermo del Toro 
filmas „Košmarų skersgatvis“ 
(„Nightmare Alley“, JAV, Meksika, 
2021) yra ne tik intrigos kupina 
veiksmo drama, bet ir psicholo-
gizuotas žmogaus nuopuolio pa-
vyzdys. Filmas pasakoja apie ne-
turtingą, bet ambicingą vyriškį 
Stantoną Karlailą (Bradley Coo-
per) ir jo vidinę kelionę, apiman-
čią ne tik paikus mentalizmo triu-
kus, skirtus publikai linksminti, bet 
ir apgaulingus spiritizmo seansus, 
įtraukiančius į pavojingą žaidimą 
savo ir kitų gyvenimais.

Filmas tarsi skyla į dvi dalis. Pir-
moji – atrakcionų parkas. Šioje da-
lyje daug pastelinių rusvų spalvų, 
blausaus apšvietimo, chaotiškos 
objektų ir subjektų gausos, lietaus, 

Užburtas kartų ratas 
Nauji filmai – „Košmarų skersgatvis“

nešvarios aplinkos. Ši estetika pri-
minė režisieriaus Paulo Weitzo filmo 

„Vampyro padėjėjas“ (2009) grotes-
kišką klajojantį cirką. Kita vertus, 
del Toro vizija šiek tiek subtilesnė, 
nekaltesnė. Filmo siužetui persikė-
lus į Amerikos miestą, atmosfera 
tampa atšiauresnė, labiau prime-
nanti film noir būdingą tamsos ir še-
šėlių žaismą. Tačiau įtampa pradeda 
augti, kai žiūrovas Molės (Rooney 
Mara) ir Stantono konfliktą privers-
tas stebėti pro langą ir prie užvertų 
durų. Dėl tokio režisūrinio spren-
dimo poros interesų kolizija tampa 
paveikesnė, intymesnė ir net esminė. 

Antroje filmo dalyje jau atsiranda 
juodo humoro. Stantonas naiviai ti-
kisi, kad po spiritizmo seanso tei-
sėjo Kimbelo (Peter MacNeill) ir jo 
žmonos (Mary Steenburgen) san-
tykiai bus išgelbėti naujai įkvėp-
tos vilties. Tačiau ironiška, kad tai 

paskatina žmoną nušauti vyrą prie 
pusryčių stalo ir nusižudyti pačią.

Estetine prasme „Košmarų 
skersgatvis“ primena ankstesnius 
režisieriaus filmus, tačiau nuvylė 
plokščiais ir nekintančiais veikėjų 
tipažais. Vienintelis personažas, tu-
rintis spalvotą vidinį pasaulį, yra 
dramos epicentru tapęs Stantonas 
Karlailas. Juo labiau kad kontrastas 
tarp pagrindinio filmo herojaus psi-
chologizmo ir kitų veikėjų pasyvaus 
būdo leidžia giliau pažinti ir suvokti 
Stantono nuosmukio istoriją. Ga-
nėtinai ryškus pagrindinio veikėjo 
charakterio kismas iš atsargaus, ty-
laus stebėtojo į smalsų iliuzionistą, 
galiausiai peraugantis į neurotišką, 
nuo galios apsvaigusį fanatiką, pir-
myn veda filmo siužetą ir suteikia 
dinamikos.

Ganėtinai tragišką naratyvą pra-
turtinantis elementas – Stantono 

tėvo laikrodis, kurį, tėvui mirus, sū-
nus pavogė, o jo prasmė paaiškės tik 
scenoje, kai pasinėręs į alkoholizmą 
veikėjas jį iškeis į butelį stipraus gė-
rimo. Taigi filme pasakojama apie 
užburtą kartų ratą, kartu siūloma 
pasirinkti mirtį kaip vienintelę išeitį 
be galimybės pratęsti giminę.

Spiritizmo seansai įtraukia 
Stantoną į pražūtingą įvykių sū-
kurį. Kaip Sofoklio pjesėje „Oi-
dipas karalius“ veikėjas pamažu 
sužino akis badančią, nemalonią 
tiesą, taip Stantonui ir pastabiam 
žiūrovui subtiliomis nuorodomis 

atskleidžiama tikroji veikėjo istorija. 
Štai atrakcionų parko vadovas Kle-
mas (Willem Dafoe) Stantonui pa-
rodo nuosavą pasaulio neišvydusių 
kūdikių, užkonservuotų formaline, 
kolekciją, atkreipdamas dėmesį į 
ypatingą eksponatą – vaisių, nužu-
džiusį savo motiną, kol dar buvo 
gimdoje, – Enochą. Šis galiausiai 
tampa simboliu, glaudžiai susiju-
siu su Stantono prigimtimi ir lem-
timi. Pasitelkdamas biblinius mo-
tyvus, judėjų mitologiją, Guillermo 
del Toro kuria tikrą proto labirintą, 
bet ar neužstrigo jis skersgatvyje?..

Jolanta Dapkūnaitė ir Dainius Gavenonis spektaklyje „Sieros magnolijos“ D. Matv ejevo n uotr .

„Košmarų skersgatvis“
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darbas, įsivaizduojamą ir jaučiamą 
pasaulį stengiantis priartinant prie 
žiūrovo. 

Kadaise Kazlas maudėsi šlovės 
bangose, kurdamas įvairius komiš-
kus televizijos laidų veikėjus. Vėliau 
to atsisakė, tačiau neatsisakė savęs, 
neišsižadėjo prigimtinių savybių: 
kiekviename naujame spektaklyje 
jis neapsieina be subtilaus humoro, 
savo požiūrio į smulkiausias detales. 
Vis dėlto rizikuodamas būti nesu-
prastas jis dažniausiai laimi. „Pasi-
vaikščiojimas“ – ryškiausias pavyz-
dys, kaip nedramaturginis audinys, 
kuriame siužetas neturi lemiamos 
reikšmės, kiekvienoje „stotyje“ nu-
švinta tokia gyvenimo šviesa, kad 
pačios niūriausios situacijos ima 
spindėti grožiu. Kazlas labai stipriai 
tiki gyvenimu. Jungdamas kraštuti-
nius būvius, kartais net depresyviai 
veikiančias aplinkybes ir tikėjimo 
šviesą, tampa be galo artimas žiūro-
vui. Mirties pamėklę jis paverčia is-
panų flamenko dainininke, tik vie-
toj veido įstato kaukolę, o iškeliavęs 
į mirtį dar ilgai šypsosi, sėdėdamas 
ant balto sceninio „debesies“, ir iš-
taria: „Ar tam skyniau gėles, kad 
padėčiau ant savo nelaimės?“ 

Kazlo teatrinis šmaikštumas – 
moljeriškas: kartais jis būna švel-
nus, kartais groteskiškas, bet visada 
skelbia tiesą. Kai kam gali pasiro-
dyti, kad visoje Lietuvoje populia-
rus aktorius, pritraukiantis pilnas 
sales žiūrovų, „komikuoja“, bet vis-
kas daug įdomiau. Jis „nekomikavo“ 
net tada, kai „sėdėjo televizoriaus 
dėžėje“. Teatre toks glaudus ryšys 
susiformavo tik dėl didžiulio ta-
lento ir nuoseklaus darbo. 

Kazlas spektaklio nekuria štri-
chais. Spektaklio audinys pagal ne-
įtikėtino sodrumo Walserio kūrinį, 
kurį itin įtaigiai išvertė sunkiosios 
prozos meistrė Rūta Jonynaitė, su-
austas iš atskirų „stočių“, kuriose 
mažiausiais potėpiais, atradimais 
ar pastebėjimais užauginamos be-
galinio intensyvumo istorijos, tam-
pančios paprasto gyvenimo nepa-
prastais nuotykiais. O nuotykiai 
niekada nebūna liūdni. Net pačios 
liūdniausios istorijos, pasakoja-
mos šio aktoriaus lūpomis, tampa 
šmaikščiais nuotykiais. Bet koks 
humoro tyrinėtojas galėtų remtis 
Kazlo vaidyba, nustatydamas, kada 
ir kaip randasi humoras, kai akto-
rius nė nebando to daryti. Aišku, 
pirmiausia privalu pačiam turėti 
humoro jausmą, kad galėtum su-
valdyti šiuos dalykus, tačiau visa 
tai priartinti prie žiūrovo gali tik 
aktorius-režisierius.  

Režisūros požiūriu „Pasivaikš-
čiojimas“ – vienas stipriausių Kazlo 
spektaklių. Nors dramaturginis au-
dinys gana schematiškas, kūrinio 
visumos pojūtis, sceninio laiko 
suvokimas atskleidžia, kaip giliai 
Kazlas supranta patį teatrą. „Pasi-
vaikščiojime“ istorijų daug, ir Kaz-
las galėtų jas pasakoti be atvangos, 

tačiau išsirenka atskiras scenas ir 
„žaidžia“ aplink jas. Aktorius nesie-
kia savimi „užmušti“ žiūrovų, bet, 
tiesiog jausdamas juos, valdo visą 
spektaklio ritmą. Toks nuolatinis 
galvojimas apie žiūrovus ir pagarba 
jiems būdinga tik ypatingo talento 
kūrėjams. Spektaklis pagal gana 
ilgą Walserio apsakymą galėjo tęs-
tis iki begalybės, bet Kazlas tiksliai 
sutraukė scenas, kiekvieną jų „iš-
rašė“ lyg mikroskriptais – smul-
kiausiomis detalėmis ir vaizdingo-
mis metaforomis. 

„Pasivaikščiojime“ mažiausi sce-
niniai veiksmai kantriai sulipdomi 
į tam tikrus emocinius proveržius, 
svarbius pačiam aktoriui, nes jie 
susiformuoja laipsniškai, kaip tam 
tikri nušvitimai. Kitaip Kazlas ne-
galėtų šio kūrinio daug kartų vai-
dinti, reprodukuoti savo jausmo. Jis 
tarytum pats sau sudaro tam tikras 
lygtis, tam tikras kliūtis, ir bando 
tarp jų išlaviruoti. Į žiūrovus rea-
guodamas ne mažiau nei šie į jį, 
kiekvienoje siužetinėje stotelėje pa-
tiria atradimų. Gali justi, kaip akto-
rių kiekvieną kartą naujai ir netikė-
tai veikia tekstas, kaip vaidinamos 
situacijos pareikalauja naujo įsižiū-
rėjimo ir suvokimo. Vien dėl to visa 
sceninė aplinka, kiekviena sceninė 
detalė nepraslysta pro Kazlo akis. 
Jis įveiksmina visą aplinką. Jaunimo 
teatro pagrindinė scena tampa net 
per maža šiam galingam aktoriui.    

Akivaizdu, kad Walserio „Pasi-
vaikščiojime“ pasakojamos istorijos 
Kazlą sužavėjo atvirumu. Rašytojas 
atvirai kalbasi su skaitytojais, Kaz-
las – su žiūrovais. Kartais atrodo, 
lyg rašytojas rašytų laišką, bet ne-
išlaikęs įtampos tiesiog atvirai 
kreipiasi į skaitytoją. Taip ir Kaz-
las, vaidindamas vieną ar kitą sceną, 
netikėtai tampa vaiku ir pradeda 

„žaisti“ teatrą. Jis priartina teatrą 
prie žiūrovų taip arti, tarytum nusi-
lenkdamas jam, parodydamas visas 
jo galias ir pranašystes... Tokiomis 
akimirkomis Kazlui žodžiai tampa 
nereikalingi (tai – lyg nuoroda į tam 
tikra prasme jo mokytojo Eimunto 
Nekrošiaus teatro pasaulį). Aktorius 
sukuria begalę judėjimo trajekto-
rijų, netikėtais rakursais apžaidžia 
įvairias rekvizito detales, įneštas 
pagalbininkų – Audronio Rūko ir 

Dainiaus Taručio. Jis bežodėmis 
scenomis atveria visus rašytojo nu-
tikimus, jausenas, emocijas. Vien 
dėl to Kazlui svarbu statyti prozą, 
nes jis sugeba laisvai interpretuoti 
sceninę mintį. Būtent laisvai in-
terpretuojant aktoriui pavyksta 
pasiekti Walserio kūrinio gelmes, 
kuriomis kadaise žavėjosi Franzas 
Kafka, Hermannas Hesse, Thomas 
Bernhardas ir daugelis kitų. 

Taip giminingos sielos ir susi-
tinka. Kazlas taikliai pajautė Wal-
serio atvirumą. Jie abu labai jautrūs 
kiekvienai detalei. Ir toks bežodis 
dviejų menininkų sutarimas sufor-
mavo dar vieną lygmenį: rašytojo 
biografija, ryškiai atsispindėjusi jo 
kūriniuose, Kazlo sukurtame spek-
taklyje tapo reikšmingais ženklais. 
Rašytojo gyvenimo faktai, „vaikš-
tant“ po kūrinį, yra tokie pat svar-
būs kaip ir pats „Pasivaikščiojimas“. 
Kazlas Walserio biografiją pavertė 
spektaklio atramos tašku, aplink 
kurį dėliojasi visos pagrindinės sce-
nos. Aktorius-režisierius labiausiai 
įvertino rašytojo pomėgį vaikščioti, 
ilgiausius atstumus nueiti pėsčio-
mis. Ir kuo Walseris blogiau jau-
tėsi, tuo daugiau vaikščiojo. Prana-
šiška – rašytojas mirė eidamas, per 
pasivaikščiojimą jam sustojo širdis. 
Buvo žiema, pirma Kalėdų diena. 

Jį rado negreitai, jau sustingusį. O 
baltame sniege – giliai įmintos juo-
dos pėdos... Kazlas kartu su spektaklio 
dailininke Elvita Brazdylyte šį baltą, 
snieguotą, į mirtį vedantį kelią tai-
kliai įtraukė į spektaklį: sceną iš-
klojo balta medžiaga, antrame 
plane tarytum kylančia į kalną. Fi-
nalinėje scenoje nuo to balto kalno 
Kazlo herojus, lyg prisikėlęs Wal-
seris, mėto žemyn juodas savo pė-
das. Ši taikli poetinė metafora, o 
gal greičiau skausmingas susitapa-
tinimas, yra atviras nusilenkimas 
intensyvų dvasinį gyvenimą nugy-
venusiam rašytojui. Neatsitiktinai 
spektaklyje pagrindinio herojaus 
juodų batų padai pabrėžtinai balti. 
Tik mirties žingsniai juodi, palie-
kantys didelius pėdsakus baltame 
gamtos peizaže.   

Gyvenimo pabaigoje, blogėjant 
sveikatai, Walseris vis dažniau nau-
dojo rašymo būdą, vadinamą pieš-
tuko metodu. Eilėraščius ir prozą 
jis rašė „Sütterlin“ šriftu, kurio rai-
dės iki tos labai produktyvios fazės 
pabaigos buvo maždaug milimetro 
aukščio. (Sütterlinschrift – paskuti-
nis plačiai naudojamas Kurrent va-
riantas, istorinė vokiečių rašysenos 
forma, kuri išsivystė kartu su vo-
kiškais šriftais. Jį Prūsijos mokslo, 
meno ir kultūros ministerijos už-
sakymu 1911 m. sukūrė grafikas 
Ludwigas Sütterlinas.) Neatsitik-
tinai Kazlas su Brazdylyte sceną 
kuria kaip baltą popieriaus lapą, 
o pagrindiniu spektaklio atramos 
tašku pasirenka didelį pieštuką, 
kiekvienoje scenoje naudojamą 
skirtingoms reikmėms. Kazlas, kaip 
tikras ekvilibristas, pieštuką paver-
čia  kepyklėle, muitinės skenavimo 
juosta ar sulygina su „aukštu ir gra-
žiu“ prezidentu. Kazlo Vaikščioto-
jas šiuo pieštuku rašo tai, ką mato 
tik aiškiaregiai. („Kai mudu atsi-
dursime prieš jau anksčiau minė-
tąją kepyklėlę su aukso užrašu, kur 
būsim priversti apstulbę stabtelėti 

ir liūdnai nusistebėti ta negrabia 
puikybe, neišvengiamai apgailėti-
nai darkančia meilingą kaimišką 
paveikslą.“) 

O toji visko mačiusi Walserio gy-
venimo skrybėlė puikiai tinka Kazlo 
galvai. Dailininkė aktorių stilingai 
aprengė, sutapatindama su rašytoju: 
kostiumas tiksliai stilizuotas, visko 
nedaug, bet kiekviena sagutė ar raiš-
telis – pagal anų laikų madas.  

Neatsitiktinai spektaklio kom-
pozicijos centre atsiduria scena 
pas siuvėją. Taručio Ponas Diu-
nas elegantiškas, lyg būtų persi-
kūnijęs į garsųjį kostiumų dizai-
nerį, vėduoklių garbintoją Karlą 
Lagerfeldą, pasižymėjusį prancū-
ziškomis, „barokinėmis“, minkš-
tomis manieromis, tačiau Vaikš-
čiotojas, vos tik priartėjęs prie jo 
ateljė, randa būdų „manifestuoti“ 
prieš jį. („Dabar manęs laukė užsi-
spyręs, kietakaktis, savo neabejo-
tinos meistrystės neginčijamumu, 
regis, visais atžvilgiais įsitikinęs, 
savo verte ir ypatingais gebėjimais 
kiaurai persiėmęs bei nepalenkia-
mai įtikėjęs siuvėjas...“) Šioje sce-
noje aktorius bene ryškiausiai per-
teikia rašytojo norą ir aistrą „piešti“ 
gyvenimą žodžiais. Tai – kruopš-
tus ir pedantiškai kiekvieną detalę 
pastebintis žmogus. Kiekvienas jo 
energingai išsakytas sakinys – lyg 
tam tikrų estetinių vertybių gelbė-
jimas. Kazlas savo pastebėjimams 
neleidžia nugrimzti į „dugną“. („Ir 
kaip jūs drįstate garantuoti neprie-
kaištingą sukirpimą bei pasiuvimą, 
kaip įmanoma, kad turite drąsos 
tvirtinti esąs savo amato meistras, 
jei, būdamas nors skurdų truputėlį 
sąžiningas ir nors mažumytį nuo-
širdus bei atidus, iš karto gausite su-
tikti, kad man baisiai nepasisekė ir 
kad ta jūsų gerbiama ir puiki firma, 
žadėjusi nepriekaištingą kostiumą, 
jį visiškai sudirbo.“)

N u k elta į  7  p s l .

Pasivaikščiojimai po baltą popieriaus lapą
Atkelta iš  1  psl .

Rolandas Kazlas spektaklyje „Pasivaikščiojimas“
L. T ri mo ni o  nuotr.

Rolandas Kazlas spektaklyje „Pasivaikščiojimas“ Organi zator ių  n uotr.
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Čia ir prasideda aktorinis trium-
fas. Kazlas save įsuka lyg žaisliuką. 
Norėdamas įrodyti kostiumo „broką“ 
(„aiškiai jaučiu, kad su juo atrodau 
kuprota ir bjauri žmogysta“, „ran-
kovės, deja, abejotinai perdėto ilgio“, 

„liemenė ypač pasižymi tuo, kad daro 
įspūdį ir kuria nemalonią regimybę, 
tartum ją dėvi kažkoks storapilvis“, 

„kelnės tiesiog šlykščios, jų mode-
lis ir sukirpimas kelia man tikrų 
tikriausią siaubą“), jis taip plūstasi, 
taip priekabiauja prie kiekvienos 
detalės, kad pritrūkęs įrodymų pra-
deda nusirenginėti, žiūrovui pano-
sėn kišdamas vieną ar kitą drabužio 
dalį. („Visas šis kostiumas kažkoks 
varganas, kažkoks menkas, paikas 
ir primityvus, kažkoks juokingas ir 
baimingas. To, kuris jį siuvo, tikrai 
nepavadintum kūrybingu. Apgailė-
tinas toks visiškas talento stygius.“) 

Kazlas taip „smulkiai“ viską bando 
įrodyti, taip kruopščiai nusirenginėja, 

kad netrukus lieka tik Adomo kos-
tiumu – nuogut nuogutėlis. Žiūro-
vai sėdi išsišiepę, nes aktoriaus or-
ganiškai perteiktas tekstas atmintin 
sugrąžina begales gyvenimiškų si-
tuacijų, girdėtų, atpažįstamų in-
tonacijų, ir nebūtinai susijusių su 
drabužiais. Kiekviena Kazlo su-
vaidinta situacija – tarytum ats-
kiras monospektaklis, kurį galėtų 
plėsti iki begalybės, bet Walseris jį 
laiko už skverno. Kazlas pamažu 
nurimsta ir patiki scenoje pasiro-
džiusiu Mokesčių inspektoriumi, 
kuris tvirtina: „Kostiumas guli kaip 
nulietas.“ Impozantiškas Rūko ins-
pektorius, kaip ir kiti jo vaidinami 
personažai, puikiai atitinka įvairia-
žanrio spektaklio stilistiką.  

Kazlo herojus, kritikuodamas 
aplinką, taikliai mėto akmenukus 
ir į savo daržą, mat suvokia esąs tik 
visatos dalis. Jis ne tiek priekaiš-
tauja gyvenimui, kiek laiko nesą-
žininga jo pabaigą, nes vienintelis 
kelias žmogui iš žemės į dangų yra 

Atkelta iš  6  psl . per kapus. (Ši scena primena Au-
gusto Strindbergo „Didįjį kelią“, 
tikslią autobiografinę detalę: pro 
rašytojo namus ėjo kelias į kapi-
nes, tapęs kūrinio išeities tašku.) 
Keliaudamas iš „stoties“ į „stotį“, 
lyg tai būtų Kryžiaus kelio stacijos, 
nenutrūkstamas didžiulis apmąs-
tymas per pasivaikščiojimą, hero-
jus sako: „Žvelgiantį į žemę, orą ir į 
dangų, mane užklupo graudi, neiš-
vengiama mintis, kad tarp dangaus 
ir žemės aš esu vargšas kalinys, kad 
šitaip varganai įkalinti visi žmonės, 
kad visi turi tik tą vieną niūrų kelią – 
žemyn į kapo duobę, į žemę, kad jo-
kio kito kelio į kitą pasaulį nėra, tik 
šis vienintelis, einantis per kapus.“

Kazlas, kaip ir Walseris, nori at-
rasti naują santykį su pasauliu, kai 
per kasdienybę ir rutiną į šviesą iš-
traukiamas kiekvieno unikalumas 
ir begalinė įvairovė. Svarbiausias 
pasivaikščiojimo tikslas – kelionė į 
save. Kazlo „Pasivaikščiojimas“ – tai 
įvairių šablonų (mąstymo, matymo, 

požiūrio vienas į kitą) atsisakymas. 
Kazlui nerūpi utriruoti tam tikrą 
nervinę įtampą: kuo tamsesnės 
aplinkinio gyvenimo spalvos, tuo 
šviesesnės scenos komponuojamos 
greta. Aktorius vis primena: gyve-
nimas tęsiasi, ir mes privalome jį 
išgirsti. Kuo daugiau kūrinyje mi-
noro, tuo aktyviau Kazlas bando šias 
scenas išlaisvinti, kartais net įvesda-
mas lengvesnės muzikos, ispaniškų 
dainų. Svarbiausia nepamiršti: pri-
valome gyventi, kad ir kas nutiktų. 

Spektaklis „prismaigstytas“ ir 
Walserio, ir Kazlo išminties. Rū-
kui ir Taručiui tenka įkūnyti net 
po kelias būtybes. Nors jie vizualiai 
ir ryškūs, spektaklio kūrėjas jiems 
suteikia poetiškumo. Tarkim, Ta-
ručio dama su kaukolės veidu – lyg 
prarasta mylimoji, lyg paslaptingoji 
mirtis. O Rūko didžiažmogis – lyg 
pamėklė, kurios herojus neturėjo 
nė menkiausio noro matyti. 

Šis spektaklis – tarsi pavaikščio-
jimas magritiškais padebesiais. Jo 

Ignas Zalieckas

Marius Nekrošius sukūrė scenografiją 
daugeliui režisieriaus Eimunto Ne-
krošiaus spektaklių. Taip pat Sau-
liaus Varno darbams bei Árpádo 
Schillingo spektakliui „Didis blogis“ 
(Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 
2015), Érico Lacascade’o „Balkonui“ 
(Jaunimo teatras, 2019), Adomo Juš-
kos „Don Kichotui“ (Jaunimo teatras, 
2021), Ievos Kaniušaitės „Mamai“ 
(Jaunimo teatras, 2021) ir kt..

Ar scenografas yra režisierius?
Scenografo profesija pasyvi, o re-

žisierius – orkestro dirigentas, atsa-
kantis už visą spektaklį. Gali būti 
bloga scenografija ir gera režisūra, 
ir spektaklis bus geras, bet įvykus 
priešingai darbas bus blogas. Viską 
lemia režisūra, nes scenografijos 
gali iš viso nebūti. Ji yra tarnaitė. 
Scenografija – taikomasis menas.

Sunkiau būti režisieriaus apri-
botam ar paleistam kurti san-
tykinai laisvai?

Turint didesnę laisvę – lengviau, 
bet tai teikia mažiau pasitenkinimo. 
Būna atvejų, kai atnešus pirmą es-
kizą jam pritariama, o kartais kan-
kinuosi mėnesį ir nerandu net geros 
idėjos užuominos. Taigi, kai tenka 
kankintis, ieškoti būdų nekartoti to, 
ką darė kiti, sukurti naujai, kitaip, 
tada darbo pabaigoje būna daug 
maloniau.

Scenografo darbas – tarsi ty-
rinėti simbolių rinkinius 
ir bandyti juos pritaikyti 
konkrečiam kūriniui. Kiek 
to yra iš tiesų? Ar teksto ir 

Suprasti scenografijos idėją per mažiau 
nei minutę 
Pokalbis su scenografu Mariumi Nekrošiumi

situacijos „atrakinimas“ daž-
niau būna loginis, ar vis dėlto 
pasąmoningas?

Nežinau, kas tai diktuoja, bet 
atrasti vieną simbolį, žodį, sakinį, 
apibūdinantį sprendimo raktą, la-
bai svarbu. Turi būti idėja, kurią ga-
lima išreikšti keletu žodžių. Žiūro-
vui idėją turiu papasakoti mažiau 
nei per minutę, ir jis turi ją suprasti. 
Jei nesugebu to padaryti, vadinasi, 
idėja prasta. Tokiu atveju ją reikia 
teisinti, rašyti aiškinamąjį raštą – 
tuo šiuo metu užsiima šiuolaikinis 
menas. Objektas yra numetamas, 
pakabinamas, o šalia pateikiamas 
didelis informacinis tekstas, meno-
tyrininkai jį skaito ir mėgina suprasti, 
kas bandoma pasakyti. Idėja – kaip 
Edisono lemputė: spustelėjus jung-
tuką, ji sužimba.

Jūsų scenografija dažnai ku-
ria dvasinį personažų pasaulį. 
Ar jo sukūrimą lemia konkre-
taus daikto, objekto esmės 
paieškos? 

Nuo Čechovo laikų scenoje ne-
turi būti atsitiktinių daiktų, nes jie 
daro įtaką spektakliui. Nėra ne-
svarbių objektų. Kartais jie gali 
keliauti šalia spektaklio kaip kon-
trapunktas. Tokio objekto niekas 
neliečia, jo nenaudoja, bet jis ku-
ria lauką, į kurį žmonės reaguoja. 
Daiktai dažniausiai atsiranda per 

repeticijas, kai vienam iš kūrybinės 
komandos narių reikia kokio nors 
objekto, kad galėtų veikti. Kartais 
jį bandoma pateisinti režisūriškai. 
Visada stengiuosi apsivalyti nuo 
scenografinio, režisūrinio šiukš-
lyno. Nemėgstu scenoje purvo, bet 
jis neišvengiamas, nors galiausiai 
išsivalo. Pagaliau scena yra tokia 
vieta, kurioje viskas pakylėta lyg 
ant altoriaus. Atrodo, galima bet 
ką ant jos padėti ir tai taps bepro-
tiškai reikšminga – ant rampos pa-
dėta batų pora gali virsti stebuklu.

Ar baisu kurti per daug 
buitiškai?

Buitiškumo stengiuosi vengti, 
nes šiuolaikinio pasaulio ir gyve-
nimo kontekste jis egzistuoja visur. 
O jeigu jį dar neši į sceną... Tokio 
buitiškumo, koks jis yra realybėje, 
parodyti neįmanoma. Šiuo metu 
tikrovė stipriai lenkia teatrą. Ne-
verta tokiu būdu scenoje vaiky-
tis realizmo. Kartais mąstau, kaip 
scenoje sukurti smarvę, nes dažnai, 

įlipus į autobusą, žmonės smirda, bet 
to kiekvienam žiūrovui perteikti ne-
įmanoma. Tam tikri potyriai (kaip 
kriminalinėse kronikose vaizduo-
jami įvykiai) teatre yra neparodomi.

Kokį pasaulį norėtumėte su-
kurti iš naujo?

Kartais tenka grįžti prie tų pačių 
kūrinių, bet esminis principas – 
nesikartoti ir nekartoti kitų. Esu du 
kartu dirbęs su Čechovo „Ivanovu“ 
ir antrą kartą stengiausi jį kurti 
taip, kad net minties nekiltų apie 
panašumą su pirmuoju spektakliu. 
Dabar madinga save tiražuoti, tai 
nėra gėdinga, bet mano principas 
paremtas nesikartojimu. Opera ir 
dramos spektaklis „Faustas“, ku-
riuos kūriau, yra visiškai skirtingi 
darbai. Iš esmės sugrįžimas nepri-
klauso nuo manęs, aš tik stengiuosi 
nesikartoti, bet kartais nepavyksta, 
motyvai kartojasi. Turiu silpną vietą – 
triuką, kurį naudoju dažname spek-
taklyje: tai scenoje esančio objekto 
formos skylė scenos gale. Tai viena iš 
mano silpnybių, turėčiau užsirašyti, 
kad daugiau taip nedaryčiau.

Jei režisuotumėte pats, kokį 
spektaklį statytumėte? Kokios 
erdvės, atmosferos domina?

Nesijaučiu pakankamai drąsus, 
kad galėčiau režisuoti dramos spek-
taklius, bet norėčiau dirbti su ope-
romis. Tai sritis, kurioje scenogra-
fas lygus režisieriui, nes dirigentas 
yra pirmasis. Kartais operos sceno-
grafija būna svarbesnė už režisūrą. 
Stalčiuje turiu keletą neįgyvendintų 
projektų, kuriuos daryčiau, tik gal-
būt trūksta muzikinio išsilavinimo.

Dėkoju už pokalbį.

potekstės galingos, paveikios, pla-
čiaformatės. Kazlas, sujungdamas 
klasikinę literatūrą ir šiuolaikinį 
teatrą, sukūrė spektaklį, išpažįs-
tantį bendrąsias estetines meno 
vertybes. Padorumas ir kuklumas – 
negrįžtamai prarandamos morali-
nės vertybės – šiame spektaklyje su-
grąžinamos pasiaukojant. Didžiulė 
spektaklio sėkmė tarp žiūrovų ne-
sumenkina jo vidinio turinio. Kaz-
las, kaip ir jo herojus, pasaulį mato 
sielos akimis ir jam pavyksta su-
mažinti atstumą tarp pasaulio ir jį 
stebinčiojo. Finalinė scena primena 
René Magritte’o paveikslą „Begali-
nis pripažinimas“ (La Reconnais-
sance Infinie), kuriame į debesų 
kalną Kazlas žengia kartu su Wal-
seriu. „Aš daug atiduočiau, net ir 
savo kairę ranką ar kairę koją, kad ši 
auka sugrąžintų pasauliui seną gerą 
garbės jausmą, visuomenei ir šaliai – 
tą padorumą ir kuklumą, kurie, visų 
pozityvių žmonių dideliam apmau-
dui, tikrai buvo prarasti.“

Marius Nekrošius  D. Matve je vo  nu ot r.

Scena iš spektaklio „Don Kichotas“  L . Vansev ičien ės  n uotr .
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Ugnė Brazytė

Vos išgirdus Ievos Rutės jau antros 
personalinės parodos pavadinimą 

„vaizdai virsmai“, įnoringos lietu-
vių kalbos gramatikos ištreniruotas 
protas įtariai suklūsta: ar tik nebus 
praleistas koks nors paaiškinimą ar 
bent jo nuorodą suteikiantis skyry-
bos ženklas? Pavyzdžiui, kableliu 
atskirtas šių žodžių derinys iškart 
nužymėtų dvi skirtingas kūrybos 
koncepcijas, matomas parodoje. 
Pirmoji – tai nespalvotos krašto-
vaizdžio fotografijos juostiniu apa-
ratu, antroji – arbatos žolelių at-
vaizdų išgavimo procesas, kurį be 
kameros atlieka tik fotopopierius. 
Jeigu toks kablelio įsikišimas į pa-
vadinimą vis dėlto neįstengtų nu-
sakyti fototechnikos panaudojimo 
dvilypumo, galbūt padėtų kitas gra-
matinis intarpas, tarkime – brūkš-
nys? Šis pavadinime akcentuotų 
nuoseklų akimi matomo vaizdo ir 
jo virsmo fotografija ryšį. 

Vis dėlto, nepaisant interpreta-
cijoms itin parankaus pavadinimo, 
parodoje išryškėja du idėjiniai 
vaizdo suvokimo pradai, jungiami 
iracionalumo bei atsitiktinumo 
dėmens. Jau pirmoje ekspozicijos 
dalyje raginama gražiai paprašyti 
logiškų atsakymų nuolat ieškantį 
protą atsiriboti ir užleisti vietą 
spontaniškumui. Čia eksponuo-
jami bevardžiai, nespalvoti, kelio-
nėje po Tibetą juostiniu fotoapa-
ratu fiksuoti (daugiausia gamtos) 
vaizdai. Nors protą iškart dirgina 
fotografijose aiškiau už pačius kraš-
tovaizdžius regimi skaičių bei kitų 
atsitiktinių geometrinių formų pėd-
sakai, logiškai ir net konceptualiai 
nepritampantys prie kelioninės 

Paroda, kurioje atsakymų ieškoti nereikia
Ievos Rutės personalinė paroda „vaizdai virsmai“ Vilniaus fotografijos galerijoje

nuotraukos intencijos, šio nesusi-
pratimo paaiškinimas išties papras-
tas. Tai – fotojuostos brokas. Pati 
kūrėja absoliutaus atsitiktinumo 
fakto slėpti nė nemano, atvirai 
pripažindama netyčia išgauto ga-
lutinio vaizdo iracionalumą. Tad, 
žvelgiant į technikos gerokai mo-
difikuotus Tibeto gamtovaizdžius, 
pernelyg rimtai apmąstyti vaizdų 
esmę išties nepatartina. Šiuo atveju 
prasmingiausia tiesiog mėgautis fo-
tojuostos pašmaikštavimų ir meni-
ninkės kūrybos simbioze. Bet jei lo-
ginių jungčių kūrimo potraukiui vis 
dėlto nebus atsispirta, racionales-
nis lankytojas iškart pastebės, kad 
pirma parodos dalis reprezentuoja 
fotografiją kaip galutinio vaizdo, o 
ne virsmo idėją, atsispindinčią 
pirmame „vaizdai virsmai“ pava-
dinimo dėmenyje. 

O štai virsmų koncepcija vys-
toma antrame galerijos aukšte, at-
skiriančiame ne tik erdves, bet ir vi-
zualiai nevienalyčius menininkės 
projektus. Ant baltų, lengvų, visą 
antro aukšto parodos architektūrą 
formuojančių užuolaidų ramiai 
siūbuoja šimtai nedidelio formato 
arbatžolių paveikslėlių. Techniškai 
kalbant, paveikslėlis nėra tinkamas 
terminas apibūdinti šiems iš pirmo 
žvilgsnio gana monotoniškiems, 
bet itin tapybiškiems, švelnaus 
gelsvo, rusvo kolorito vaizdams. Vis 
dėlto priskirti į abstrakciją linkstan-
čius, kai kada net kelias dimensijas 
transliuojančius vizualus fotografi-
jos kategorijai itin sunku. Taip nu-
tinka todėl, kad arbatos fotografi-
nis atvaizdas išgautas nenaudojant 
fototechnikos: žolelės virsta nuo-
traukomis jas paskleidus ant foto-
popieriaus, pagalbon tepasitelkiant 
saulės šviesos spindulį bei kruopelę 

laiko. Tad atsispausdama ant speci-
alaus popieriaus arbata tampa kuo 
tikriausia fotografija, tačiau išoriš-
kai labiau primena dažais ar kitomis 
priemonėmis tapytą kūrinį. Šios jau 
seniai žinomos, bet vis dar kiek 
neįprastos fotografijos technikos 
naudojimas pabrėžia ne galutinio 
vaizdinio rezultato svarbą, o būtent 
jo gimimo procesą. Taip daugybė 
(tačiau nerastume nė vienos tokios 
pat!) mažučių nuotraukėlių tampa 
kūrybinio virsmo simboliu.

Vis dėlto nelaimėliui, kuriam 
nepavyksta net ir arbatos kvapų 
užliūliuotam atitolti nuo įdėmes-
nių pasvarstymų, nuotraukos kaip 
virsmo idėją nagrinėjantis me-
nininkės projektas pradeda kelti 
nerimą. To priežastis – autorystei 

pavojingas spontaniškumo kiekis 
arbatos atvaizdų kūrimo procese. 
Juk tokia kūryba vienareikšmiškai 
atiduodama į atsitiktinumo ran-
kas, praktiškai be jokio meninin-
kės įsiterpimo. Bet ir šįkart I. Rutė 
ramina įsisiautėjusias mintis, kvies-
dama pačius išbandyti fotografijos 
be fotokameros būdą. Dalyvavęs 
tam tikroje arbatos ruošimo cere-
monijoje, plikydamas įvairių rūšių 
arbatžoles ir pasivaišinęs kvapniais 
jų gėrimais, lankytojas galiausiai 
įsitikina, kad jo gertos arbatos at-
vaizdų atsiradimas ne toks ir ira-
cionalus. Vaizdams susiformuoti 
itin reikalinga jauki aplinka, pa-
kili nuotaika ir, svarbiausia, įdomi 
kompanija. Tad fotografijų auto-
rystės klausimas nuo absoliutaus 

Viktorija Mištautaitė

Kasdienybė – vienas gražiausių, tiks-
liau, vienas kūrybiškiausių žodžių. 
Juk kūrybinis procesas vyksta ne 
tik tada, kai rankoje teptukas, mo-
lis, medis ar mikliai spaudžiami 
klaviatūros mygtukai, o, matyt, ir 
tada, kai mintys laisvai sau klajoja 
žiūrėdamos pro langą, nešdamos 
šiukšles į konteinerį, rašydamos 
natas ant elektros laidų penklinės 
ar skaičiuodamos kieme flamingus. 
Paraleliniuose pasauliuose žvilgsniai 
sugaudo skubančio miesto vizualinę 
taršą bei senamiesčio stogus, kurie 
reflektuoja visas saulės patekėjimo, 

Elektros tinklais ateina Čiurlionis
Dovilės Bilkštienės tapybos paroda „Kasdienybė, tiesiog“ galerijoje „Meno niša“

nusileidimo fazes ir kaskart priver-
čia mus aikčioti. Viskas nusėda ant 
odos, apsigaubia sapnais ir kažkur 
tarp riebaluotų pirštų, valant ant šva-
raus kilimo išpiltą jogurtą, gimsta 
kūryba. Ir ji yra šventa. Tad šioje 
tapytojos Dovilės Bilkštienės par-
odoje „Kasdienybė, tiesiog“ vietoje 
mūzų pūstomis tiulio suknelėmis su 
magiškomis dulkėmis atkeliauja ga-
ražo, elektros tinklų ir kiemo įren-
ginių vaizdai. Tamsus dangus pra-
žysta pilnais mėnuliais ir antys sau 
turškiasi SPA. Visus šiuos cirkus iš 
aukštai stebi Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis.

Žiūrovo akys išlepintos ryškių 
vaizdų bei didžiaformačių kūrinių, 

bet jam vis tiek tenka prisitaikyti 
ir naujai mokytis skaityti čia rodo-
mus kūrinius. Ilgainiui suprantu, 
jog šis konceptas primena „Insta-
gram“ tinklelį, kuriame dėl daili-
ninkės įtaigaus vaizdų perteikimo 
dauguma darbų atrodo kaip su-
režisuotos įvaizdinės fotosesijos 
madingiems žurnalams (ypač pa-
veikslas, kuriame mažoji balerina 
susitinka su stebuklingu žirgu gra-
fitu išpuoštų garažų fone). Tik tapy-
toja – labiau ne nuomonės formuo-
toja, o chirurgė, kuri ypač smulkiu 
teptuku operuoja kasdienybės mi-
kroelementus. Jie, kaip nuotrau-
kos (arba koliažai), perteikti nai-
viomis ir įprastomis spalvomis, su 

pataisytais ryškumo ir kontrasto 
parametrais. Tiek tobula, kad net 
šiek tiek nuobodu. Teisinuosi, mes 
visi vienaip ar kitaip esame apsupti 
manipuliacijų ir simuliacijų. Pasi-
telkę mobiliųjų programėlių apli-
kacijas ar filtrus namuose galime 
pasimatuoti vienaragius ar patys 
jais pasiversti, o gulėdami su pi-
žama lovoje šokti lamabadą egzo-
tiškoje saloje. 

Išverstos tikrovės reginiais la-
biau įvardinčiau persotintą vaizdų 
gyvenimo burbulą socialiniuose 
tinkluose, kuris šiuo metu yra siur-
realistiškesnis nei siužetai Dovilės 
Bilkštienės tapyboje. Bet kas pri-
verčia susirinkti visus išpuikusius 

žodžius ir sušluoti juos į kampą, 
tai maestro Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio žvilgsnis paveiksle. 
Stengiausi galerijos vaizdų tinkle-
lyje kuo mažiau į jį žiūrėti, nes vis 
užplūsta šiluma, susižavėjimas jo 
kūryba. Šiek tiek pykstu, kad jis 
elektros stulpuose pakibęs, bet ir 
kviečiu jį pasisvečiuoti ant savo 
stogo. Laidų raizgalynėje, susi-
pynusioje iš magnetinių kasečių 
juodų juostų, natų, minčių ir 
chaosų, Čiurlionis į namus siunčia 
Bacho preliudų šviesą. Taip, labiau 
nei elektros mums reikia vidinės 
šviesos, skirtos sau. Manau, kad 

atsitiktinumo netikėtai išplečiamas 
iki ceremonijos, jos dalyvių bei jų 
emocinės būklės indėlio į meno kū-
rinio gimimą.

Taigi menininkė, priimdama 
daugybę netikėtumų savoje kūry-
boje kaip likimo (ar fotojuostos) 
pokštą, įkvepia parodą veikiau 
patirti nei apmąstyti. Nors kūri-
niai neišvengiamai kelia gausybę 
minčių (pradedant fototechnikos 
galimybėmis ir jų gausa, autorys-
tės klausimu, baigiant meno kaip 
proceso aspektu), įminti „vaizdų 
virsmų“ pavadinimo nebesinori. 
Gal toks ir yra mįslės atsakymas?

Paroda veikia iki vasario 5 d.
Vilniaus fotografijos galerija 
(Stiklių g. 4, Vilnius)

Ekspozicijos fragmentas V. Nomado n uotr .

N u k elta į  9  p s l .



9 psl.7 meno dienos | 2022 m. sausio 28 d. | Nr. 4 (1411)

D a i l ė

Monika Krikštopaitytė

Radvilų rūmų dailės muziejuje pasku-
tines dienas skaičiuoja 14 austrų 
šiuolaikinių menininkų paroda 
su trigubu pavadinimu. Vienas jų 
klausia: „Kodėl dabar austrai?“ Tai 
rodo rengėjų abejonę, nuojautą, 
kad toks klausimas gali kilti. Bet, 
man rodos, visai be reikalo, į jį la-
bai lengva atsakyti: o kodėl gi ne? 
Jei kas nors įsigilinęs ir turi ką pa-
pasakoti apie Japonijos, Austrijos 
ar dar kokios šalies įdomius me-
nininkus ir jų aktualijas, visada 
prasminga pasidomėti. Kad ir kaip 
būtų keista tokio gausybės rago aki-
vaizdoje, mūsų akiratis siauras dėl 
dviejų priežasčių. Viena yra dabarti-
niai ribojimai keliauti, antra – teoriš-
kai pasiekiamų kontekstų gausa, to-
dėl vedlio ar kuratoriaus vaidmens 
vertė kyla iki debesų, nes atsigerti 
iš „gaisrinės žarnos“ darosi vis sun-
kiau. Menininkė Lina Albrikienė, 
susipažinusi su austrų scena, subūrė 
daugiau nei tuziną jų ekspedicijai 
(architektas Aleksandras Kavaliaus-
kas, dizainerė Anna Liska). 

Parodos ekspozicija labai este-
tiška, net daili. Kamerinė ir sceno-
grafiška, tinkama lankyti su vaikais, 
nes nemažai kūrinių primena vaikų 
kambarį. Į Linuso Rieplerio iki dė-
žės dydžio sumažintą baro vidų ga-
lima įkopus laiptais kyštelt galvą ir 
pasidairyti, Georgo Haberlerio siu-
vinėjimai, manau, tiesiogiai įkvėpti 
vaikų piešinių pasaulio – čia gyvū-
nai eina į vakarėlius, plaukioja lai-
vai, skraido lėktuvai, kai kurios da-
lys blizga, viskas spalvota ir visai 
nenuobodu – visiška laisvė. Ernsto 
Koslitscho medinių figūrėlių spie-
čius, pasakojantis apie pirmuosius 
5000 metų, – irgi lyg puikus žai-
dimo rinkinys. O kur dar kitose 

Vandenyno projekcijos
Paroda „Apeiron. – Kodėl dabar austrai? – Austrų ekspedicija 2021“ 

salėse riedučiai, varnos, prie apa-
ratų prijungti pučiamieji, skulptū-
rėlių veideliai it lėlės iš muziejų. Ko 
ten tik nėra. Tiesiog kunstkamera, 
kurioje pasikrauni įspūdžių. Pirmas 
įspūdis toks ir buvo – tai tvarkin-
gas, patrauklus, bet meno parodos 
produktas, kurių dabar daugėja, 
nes, na, reikia gi parduoti bilietus. 
Žmonėms turi patikti. Turi likti 
gera patirtis, smagumo šiek tiek, 
gerų fonų, kad ateitų kitą ir dar 
kitą kartą pirkti bilietų. Na ir ge-
rai, bet aš iš meno noriu daugiau. 
Mažiausiai, kad paliestų, sukeistų, 
papasakotų, įsismelktų, daugiausia – 
kad sukrėstų, užpildytų, atvertų. Na, 
žodžių galima parinkti visokių, bet 
kad išeičiau truputėlį kitokia nei at-
ėjau. Ar intelektualiai, ar jausmiškai, 
ar dar kaip nors pasikeitusi. 

Pasirodė, kad austrų paroda yra 
paslėpto veikimo ir jai reikėjo rakto, 
o jį kuratorė įdėjo į parodos pavadi-
nimo pradžią: „Apeironas“. Senovės 
graikų kalba jis reiškia paradoksą: 
peiras – riba, apeiros – beribis. Jis 
tapatinamas su erdve ir laiku, yra 
neapibrėžtas ir yra kiekviename iš 
mūsų, amžinas, keičiantis formą, 
bet čia turbūt svarbiausia, kad jame 
egzistuoja daug pasaulių. Paradok-
sai visada painūs ir puikūs įvairiems 
išvedžiojimams, tačiau jei papras-
tai – man liko įspūdis, kad kuratorei 
(jos kūrinys ir esė) apeirono me-
tafora tapo vandenynas – didingas, 
neaprėpiamas, daug pasaulių lie-
čiantis tiesiogiai ir perkeltine pra-
sme. O dar apeironas tapo kūrybi-
nės vaizduotės metafora, ja galima 
keliauti, vykdyti ekspedicijas. Tad 

jeigu mes pažiūrėsime į parodą 
kaip į „Nacionalinės geografijos“ 
numerį, skirtą 2021-ųjų ekspedi-
cijoms, vaizdas truputį pasikei-
čia. Jei kiekvieną darbą suprasime 
kaip asmeninius tolius ir pasako-
jimus iš jų, pramoginės parodos 
įvaizdis keičiasi, iš jos ima vynio-
tis visokie liūdnumai, dažniausiai 
šviesūs. 

Liūdniausi Iris Dittler perfor-
mansą, kuriame ji buvo paskuti-
niu žmogumi Žemėje, liudijantys 
objektai. Jie savaip primena atei-
ties ligoninių inventorių ar me-
chanizuotus organus, kurių gy-
vybė nutilusi. Čia pat Andreas 
Wernerio kalnų apsuptas ežeras, 
vaizdas, kurio kažkas ilgisi, bet 
abejingas žmogui lyg Salomėjos 
Nėries alyvos: „Manęs dar nebuvo, 

jam, pavaizdavusiam visas muzi-
kos spalvas, pasaulį užmigdžiu-
siam karalių pasakomis ir išspin-
dėjusiam giliausiomis žvaigždžių 
istorijomis, tos ištapytos spalvų 
ryškios dėmės greta gyvenamojo 
namo garažų, gamtovaizdyje – 
visai nė motais. Tik neramu, kad 
pats maestro juodu šešėliu netaptų, 
grodamas padangių fortepijonais 
ir laidais perduodamas mums vi-
siems tikėjimą kūryba.

Inžineriniais tinklais į kiekvieno 
namus atkeliauja Čiurlionis, Lady 
Gaga, plunksnuoti flamingai, gy-
vatės akrobatės ar ko tik norisi. 
Tai mums parodo Dovilė Bilkš-
tienė, per šešerius metus išlais-
vinusi vaizduočių dievus ir savo 
vidinio vaiko svajones. Kartais ti-
krai norėtųsi būti katapultuotam iš 

alyvos žydėjo, manęs nebebus jau, 
jos vėliai žydės...“. Iš ekspozicijos 
prieblandos ima ryškėti buvusio, 
praėjusio laiko formos. Patricko 
Topitschnigo videodarbe „Karu-
selė“ jis net dvigubas. Filmuoja-
mos atrakcionu tapusios Rumu-
nijos druskos kasyklos, kurios dar 
buvo ir slėptuvės nuo bombų per 
Antrąjį pasaulinį karą. Dabar vilio-
jami tamsos ir šiurpulio lankytojai 
skrieja žemės viduriais tam, kad 
išlįstų iš jų pakitę. Anja Ronacher 
Jordanijos, Izraelio, Amano ir ki-
tuose muziejuose ypatingu būdu 
fotografuoja senovės artefaktų fra-
gmentus. Tie keraminiai veideliai 
ne tik byloja mums žmogiškąjį tra-
pumą, tolimą tolimą laiką, bet ir 
yra nardinami atgal į tamsą. Ryš-
kindama ji palieka tik fragmentą, 
o foną išdegina šviesa. Tad tamsa 
nuotraukose yra nebe konkreti su 
glūdinčiomis formomis, o kaip 
tuštuma ar apeirono erdvė, o gal 
ir savaip smurtinė – lyg žemėmis 
užbertas kapas. Gilinantis dar to-
liau atrodo, kad parodoje auga at-
sisveikinimo nuojauta. Visas links-
mumas panėšėja į bandymą šyptelt 
prieš iškeliaujant. 

Šiaip jau apeirono samprata la-
bai plati, į ją galima sukišti turbūt 
viską, tačiau ji labai padeda suvokti, 
kaip veikia kūryba. Kaip mes su-
sisiekiame su daugybe pasaulių ir 
juos traukiame, kuriame ir rodome 
parodose, klojame tekstuose. Kūri-
niai kaip tik ir judina tas ribas tarp 
abiejų pusių. O mes, akivaizdu, 
esame apeirono įrankiai. Todėl ga-
lime rasti savyje ne tik vandenynus, 
bet ir austrijas, ir dar dievai žino ką. 

Paroda veikia iki sausio 30 d.
Radvilų rūmų dailės muziejus (Vilniaus g. 24, 
Vilnius) dirba antradieniais–šeštadieniais 
11–18 val. , sekmadieniais 12–17 val.

žaidimų aikštelės tiesiai į kurį nors 
iš išvaizduotų mėnulių ir ten pabūti. 
Na, o šiame vizualiniame triukšme 
pasigendu jausmo ir tylos. Minti-
mis specialiai vedu kūrėjos teptuką 
virš tobulų jos kontūrų, supykstu 
ant kokio nors herojaus ir užmetu 
ant jo vazą, dėmę ar drėbteliu sto-
resnį sluoksnį dažų. Jei atvirai, tai 
mane nustebintų daug labiau nei 
parašiutininkai ties ketvirtu gyve-
namojo namo aukštu ar egzotinio 
rausvumo paukščiai rajono kieme. 
Ir visgi tų kasdienybių yra šimtas, 
jos šnekasi, konstruoja viena kitą, 
kunkuliuoja kūrybiniuose proce-
suose ir nuolatos moko laviruoti. Iš-
einant iš parodos vertėtų atsisukti į 
savąją, puikiai atsispindinčią galeri-
jos languose kasdienybės simfoniją. 
Ir ji yra šventa...

Paroda veikia iki sausio 28 d.

Atkelta iš  8  psl .

Andreas Trobollowisch garso instaliacija „Klangmolk“ ir Leno Göbel kūrinys iš ciklo „Monolitinis kūdikis!“. 2020 m.

L. Al br ikien ės  n uotr.

Ekspozicijos fragmentas V. Nomado n uotr .
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D a i l ė

Kristina Stančienė

Kiprą Černiauską ir Martyną Pe-
karską dar iki šio bendro jų pro-
jekto „Titanike“ laikiau esant kūry-
biniu duetu. Matyt, dėl prieš keletą 
metų „Akademijos“ galerijoje su-
rengtų parodų, kurios, kaip patiks-
lino vienas iš autorių, tąkart dar te-
buvo sutapimas laike ir erdvėje. Bet 
šį kartą abu menininkai, beje, pa-
našiu metu studijavę Vilniaus dai-
lės akademijos Monumentaliosios 
tapybos ir scenografijos katedroje, 
sąmoningai suraizgė, sukryžiavo, 
suklijavo savo kūrybos strategijas 
ir taktikas, idėjas ir artefaktus. 

Paroda-instaliacija, dedikuota 
Platonui, o tiksliau, populiariajai jo 
olos metaforai, ir susidedanti iš še-
šių „kambarių“, arba judėjimo eks-
pozicijoje stotelių, yra teatrališka, 
scenografiška, architektūriška, ki-
nematografiška, virtuali, intelektu-
ali, multiinstrumentiška, linksma, 
liūdna, dramatiška, tragikomiška, 
gili, paviršutiniška... Epitetų, anto-
nimų ir sinonimų sąrašą būtų ga-
lima ir dar gerokai pratęsti. Kieky-
biniu požiūriu tai nusako projekto 
įvairialypiškumą, o kokybiniu – žiū-
rėjimo, patyrimo būdų gausą: žiū-
rovas gali keliauti autorių pasiūlytu 
maršrutu, įsitraukdamas į meninę 
fikciją, taip pat bandyti atsekti jų 
individualų braižą, panašumus ir 
skirtumus, nes menininkai paro-
doje sumėtė pėdas, nenaudodami 
nei kūrinių etiketažo, nei kokių 
nors kitų jų kūrybinę tapatybę 
nurodančių ženklų. Aš šį „detek-
tyvinį“ užsiėmimą parodoje greit 
mečiau. Nors iš esmės hipereks-
presyvų ir plakatišką, apibendrintą, 
geometrišką braižą čia gali identi-
fikuoti kaip dviejų menininkų iš-
raiškos skirtybes, instaliacija vis 
dėlto pagrįsta vaizdų ir daiktų, iš-
raiškos formų hibridais, kartais 
dualistiniais, kartais antrinančiais 
vienas kitam, tačiau traukian-
čiais savo neaiškumu, klaidumu, 
dviprasmybėmis. 

Vienas iš stipriausiai parodoje 
veikiančių faktorių – tiršti, vienas 
kitą nuolat perdengiantys vaizdų 
sluoksniai: tarsi gatvės meną, ne-
žabota laisve alsuojančias miesto 
sienas primenantys intarpai, me-
nininko dirbtuvės mizanscenos, čia 
pat – rafinuoti, santūrūs potėpiai 
bei formos, tradicinis figūrinis pa-
veikslas ir įvairios jo interpretacijos, 
ryškiaspalvės instaliacijos erdvių 
sienos. Taip pat – natūrali dienos 
šviesa, besikaitaliojanti su melan-
choliška prieblanda. Stiprus ir 
prasmių, temų, idėjų koncen-
tratas – filosofijos, asmeninės pa-
tirties, literatūros, dailės istorijos, 
dievogarbos, dvasingumo klausi-
mai. Atrodo, kad autoriai, galbūt dėl 
savo prigimties, o gal ir dėl studijų 

Svečiuose pas Platoną
Kipro Černiausko ir Martyno Pekarsko tarpdisciplininio meno paroda „380 B.C.“

patirties (Kipras Černiauskas ma-
gistrantūros studijas baigė VDA 
Įvietinto meno ir scenografijos 
katedroje) geba su polėkiu sklan-
dyti erdvėje: skaidyti, sutelkti, su-
priešinti, suklaidinti etc. Žiūrint į 
ekspoziciją visai formaliai, net ir 
paveikslų, objektų dydžių kontras-
tai veikia kaip gaivus netikėtumas, 
reikšmių perkrovimas, raminan-
čios tylos pauzės po stipraus vi-
zualinio poveikio „preparatų“. O 
dueto bendradarbiavimas ypač įtai-
giai atsiskleidžia finaliniame reflek-
sijos, bet pagal darbų siužetą – mir-
ties kambaryje. Auka čia tapoma 
vienu teptuku, nužudymo įran-
kis – kitu... Į menininkų dialogą 
reaguoja ir „laukiamajame“ – eks-
pozicijos pradžioje – pasitinkantys 
tekstai, kuriuose monumentalios 
lotyniškos frazės apie gyvenimo 
laikinumą jaudinančiai nutrupa, 
išbyra, susimaišo. 

Tačiau laikantis autorių kelio-
nės plano, jos tikslas ir pagrindinė 
kryptis būtų ola, lyg ir ta platoniš-
koji, kurioje gyvena surakinti žmo-
nės, matantys tik šešėlius už uždangos, 
kartu ir menininko dirbtuvė – saugus 

„urvas“ ar saviapgaulės ertmė, še-
šėlių karalystė, verčianti abejoti 
kūrėjo mitu ir šios veiklos pras-
mingumu. Paveikslų siužetai čia 
primena ir populiarų šiuolaikinį 
pasaulio patyrimo būdą – turizmą, 
keliones, kurios tarsi praturtina in-
dividą, tačiau kartu užpildo kolek-
tyvinę pasąmonę „greituoju“ dva-
siniu maistu, sekliais, vienadieniais 
įspūdžiais. 

Parodą nuolat persmelkia ironiš-
kas autorių šypsnys – ypač linksma 
čia įkurdinta meno „krautuvės“ er-
dvė, kaip privaloma šiuolaikinės 
kultūrinės institucijos dalis, kurioje, 

be įprastų reprodukcijų, gali įsigyti 
ir daiktų, susijusių su tapybos pro-
cesu, pateikiamų tarsi prekė, kves-
tionuojant kūrybos vertę, jos fi-
nansinę išraišką. Panašiai maišomi 
religiniai simboliai, sugretinant, su-
plakant jų kontekstus, kuriant fik-
tyvias istorijas. Pakeliui į „olą“ su-
tinkame „Kelininkų madoną“, kuri 
lyg ir atstovauja vakarietiškam ka-
talikiškam dievobaimingumui, o 
už jos – „iš jūros dugno iškeltos“ 
pagoniškosios Demetros skulptū-
ros atvaizdą. Nors Madona grei-
čiausiai slepia kokią nors nutylėtą 
istoriją, ji mane nuveda į matytus 
vaizdus iš kaimyninės Lenkijos pa-
kelių, kur vis pravažiuoji kryžius, 
šventųjų statulėles, apkarstytus rė-
kiančių spalvų plastikinėmis gėlių 

girliandomis. O apie kito antikos 
dievo skulptūrą, iš tiesų rastą jūroje 
(pagal jos atradėjo versiją), galima 
aptikti pasakojimų žiniasklaidoje. 
Apolono statulą jūros dugne paste-
bėjęs Gazos ruožo gyventojas, žve-
jys, slapčia sau pasilikęs bronzinės 
skulptūros pirštą. Radinys vande-
nyje leidžia pretenduoti į vertingą 
lobį, nes Apoloną radus kieno nors 
žemėje, jo nuosavybė galėtų būti 
ginčijama. Vadinasi, ši Demetra – 
Černiausko ir Pekarsko nuosavybė...

Instaliacijos erdvėse nemažai 
tiesioginių ir paslėptų literatūri-
nių nuorodų. Jos struktūra – kam-
bariai, stotelės ar erdvės – savo ri-
tmu ir sandara įdomiai susikalba 
su menininkams svarbiais teks-
tais. Juk ir Dante’s pragaro ratai, 

ir „Dekameronas“ turi tarsi ant 
pagrindinės siužeto ašies suvertus 
pasakojimo ratus. Tekstą jiedu pa-
naudoja ir savo „racionalizacijos“ er-
dvėje – ranka rašytas pasakojimas 
veikia kaip nuoširdus, tiesioginis 
vizualinis sandas, o jo turinys už-
kabina kaip šiuolaikinio žmogaus 
dvasinių vertybių paieškos. 

Tiesa, dar negalima nepaminėti 
ir virtualaus pasaulio pojūčio, be 
kurio dabarties džiaugsmai ir rū-
pesčiai tikriausiai būtų perteikti la-
bai vienpusiškai. Tokie „kompiu-
teriniai“ elementai kartais perbėga 
per atskirus paveikslus, taip pat ir 
parodoje įsiterpusi Mindaugo Dū-
dėno sumanyta paveikslo pavir-
šiumi slenkanti šviesos juostelė, 
čia pat rodanti ypač artimu planu 
tapybinę faktūrą, tarsi kokį Mėnulio 
peizažą. Pagaliau ir pati kelionė per 
atradimų žadančius kambarius kaž-
kuo primena kompiuterinį žaidimą. 

Savo pamąstymams apie parodą 
pavadinti spontaniškai pasirinkau 
frazę, panašią į pastaruoju metu 
taip išgarsėjusios TV laidos pava-
dinimą. Platonas, simboliškai ats-
tovaujantis Černiausko ir Pekarsko 
parodai, visai kaip garsioji žurna-
listė, kiek „kabinėjasi“ prie žiūrovo, 
siūlo judėti tam tikra trajektorija, 
kirbina religinius, moralinius auto-
ritetus, klaidina, slapukauja. Tiesa, 
tos laidos herojei pokalbis su žur-
naliste buvo nemalonus, o šioje 
parodoje žiūrovas gali smagiai, o 
jei nori – ir labai rimtai pasiginčyti 
su autoriais ir pačiu savimi, pasi-
tikrinti savo dvasinius išteklius ir 
svarbiausias sąvokas. 

Paroda veikia iki vasario 5 d.
VDA parodų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–šestadieniais 12–18 val.Ekspozicijos fragmentai

V. Noma do n uotr aukos
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Dabar sunku įsivaizduoti, kokį at-
garsį sukeldavo Simone Signoret 
(1921–1985) vardas prieš gerą pus-
šimtį metų. Jokia šių dienų pirmo 
ryškumo žvaigždė negali pasigirti 
tokia žiūrovų meile ir tokiu aukš-
čiausios prabos profesionalumu. 
Britų kinotyrininkė Susan Hayward 
mano, kad Signoret ir jos vaidme-
nys atspindėjo Prancūzijos nacio-
nalinės tapatybės permainas nera-
miais pokario istorijos metais iki 
pat François Mitterand’ui ateinant 
į valdžią, kad ji buvo kartu ir ryškus 
prancūzų kultūros ženklas. Marque-
rite Duras sakė, kad Signoret buvo 
tikra karalienė. Žodis „tikra“ (vrai) 
dažnai skamba aktorei skirtuose 
tekstuose. 

Simone Kaminker gimė 1921 m. 
kovo 25 d. Vysbadene, prancūzų ar-
mijos karininko šeimoje, – Reino 
srityje dar buvo įsikūrusi okupa-
cinė Prancūzijos armija. Netrukus 
šeima grįžo į Paryžių. Simone tė-
vas, iš Lenkijos kilęs žydas, buvo 
žurnalistas, taip pat darbavosi ir 
teatro reklamos srityje, dirbo radi-
juje. Būtent jis 1934 m. radijuje tie-
siogiai vertė Hitlerio kalbą Niurn-
berge, nacionalsocialistų partijos 
suvažiavime. Būsima aktorė augo 
klausydamasi diskusijų apie po-
litiką ir šiuolaikinį meną. Iš tėvo 
ji paveldėjo ir politinį angažuo-
tumą, nepakantumą neteisybei. 
Dar mokykloje Signoret gerai 
išmanė teatrinį Paryžiaus gyve-
nimą, žiūrėjo daug filmų ir žavėjosi 
Jeanu Gabinu, su kuriuo vėliau ne 
kartą susitiks filmavimo aikštelėje. 
1939-aisiais, kai prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas, tėvai nusprendė 
keltis į Bretanę, o Simone turėjo 
baigti mokslus ramiame provinci-
jos mieste Vane. Bet merginos sava-
rankiškumas ir manieros šokiravo 
provincialus, jos vienintelis draugas 
buvo Alainas Resnais, vėliau tapęs 
prancūzų kino atnaujintoju. 

Kai vokiečiai okupavo Prancūziją, 
1940-aisiais Simone tėvas atsidūrė 
Londone, kur formavosi „Laisvo-
sios Prancūzijos“ judėjimo centras, 
o motina su dviem broliais grįžo 
į Paryžių. Po brandos egzamino į 
Paryžių grįžo ir Simone – ant jos 
pečių gulė atsakomybė už šeimą. Ji 
mokė anglų ir lotynų kalbų, dirbo 
stenografiste žurnale, bet kartu 
lankė aktorių kursus, filmavosi 
masuotėse (motinos pavardę slapy-
vardžiu pasirinkusi Signoret kine 
debiutavo 1941-aisiais) ir lankėsi ka-
vinėse, kur rinkdavosi intelektualai, 
pasak aktorės, suformavę jos socia-
linę savivoką. Tikra aktorystės mo-
kykla jai tapo dalyvavimas Marce-
lio Carné „Vakaro lankytojų“ („Les 
Visteurs du soir“) filmavime – jis 
truko tris mėnesius ir statistė Signo-
ret galėjo stebėti, kaip vaidina gar-
senybės, tarp jų ir didžioji Arletty. 
Tai buvo įtempti, kupini pavojų me-
tai, nes Signoret turėjo slėpti, kad 
yra pusiau žydė.

Aplenkusi savo laiką
„Žiemos ekranai“ pristato Simone Signoret retrospektyvą

Karjeros pradžioje Signoret tek-
davo ir epizodiniai vaidmenys, rei-
kalaujantys ypatingo lakonizmo. 
Jie išmokė jauną aktorė vertinti 
kiekvieną buvimo ekrane sekundę. 
Matyt, iš to radosi taupi Signoret 
mimika, išraiškingas žvilgsnis, iš-
kalbingi, kartais mikroskopiniai 
gestai, perteikiantys personažo vi-
dinę būseną. Formuoti vaidybos 
stilių padėjo ir pirmasis Signoret 
vyras – režisierius Yves’as Allégret, 
su kuriuo ji susitiko 1943-iaisiais. 
Bet 1949 m. Signoret susipažino su 
dainininku Yves’u Montand’u. Tai 
buvo meilė iš pirmo žvilgsnio ir ji 
paliko vyrą. Su Montand’u jie susi-
tuokė 1951-aisiais. Nepaisant skan-
dalų (vieną jų sukėlė Montand’o ir 
Marilyn Monroe romanas George’o 
Cukoro filmo „Mylėkimės“ („Let’s 
Make Love“) filmavimo aikštelėje), 
santuoka truko iki pat Signoret 
mirties – jie ir palaidoti viename 
kape Per Lašezo kapinėse. 

Apmąstymus apie gyvenimą ak-
torė sudėjo į prisiminimų knygą 

„Nostalgija visai ne tokia, kokia bū-
davo“ („La nostalgie n’est plus ce 
qu’elle était“, 1975). Signoret buvo 
ne tik viena didžiausių savo laikų 
aktorių, bet ir intelektualė, visuo-
menės veikėja, rašytoja. Signoret 
ir Yves’o Montand’o namuose Nor-
mandijoje lankydavosi Jeanas-Pau-
lis Satre’as, Simone de Beauvoir, 
Luisas Buñuelis, Jorge Semprunas, 
daug kairiųjų pažiūrų menininkų. 
Beje, dar 1957-aisiais išsirengę į ke-
lionę po Chruščiovo „atlydį“ išgyve-
nančias Rytų Europos šalis ir SSRS, 
Signoret ir Montand’as grįžo nusi-
vylę „realiuoju socializmu“, bet tapę 
tikrais aplankytų šalių numylėtiniais. 
Tačiau kai pora pasisakė prieš Var-
šuvos bloko invaziją į Čekoslovakiją, 
sovietų cenzūra uždraudė minėti jų 
vardus ir rodyti filmus. 1960-aisiais 
Signoret pasirašė ir atsišaukimą 
prieš karą Alžyre, kartu su kitomis 
garsiomis moterimis gynė teisę į 
abortą garsiajame 343 manifeste, 
kovojo prieš rasizmą. Internete ga-
lima rasti ir televizijos laidos įrašą, 
kuriame Signoret ir Michelis Fou-
cault 1982-aisiais pasakoja apie ap-
silankymą karo padėties įkalintoje 
Varšuvoje: Signoret atlape „Solida-
rumo“ ženklelis, ji susižavėjusi kalba 

apie lenkų aktorius, kurie boiko-
tuoja valstybinę televiziją.

Signoret vaidino svarbiausių 
prancūzų režisierių filmuose. 
1946 m. ji pelnė prestižinį prizą už 
vaidmenį filme „Macadam“ (rež. Ja-
cques Feyder, Marcel Blistène), bet 
žvaigždės šlovė ir pripažinimas at-
ėjo su Jacques’o Beckero filmu 

„Auksinis šalmas“ („Casque d’Or“, 
1952). Filmo siužetą Beckeras rado 
kriminalinėje XIX a. kronikoje: įsi-
mylėjęs laisvo elgesio moterį Mari, 
pramintą „Auksiniu šalmu“, jaunas 
stalius nužudė du savo konkurentus 
ir buvo nuteistas mirti po giljoti-
nos peiliu. Signoret Mari – vulgari, 
bet kupina gyvybės, meilės, patrau-
klumo ir žavesio. Aktorė sulaukė vi-
suotinės meilės.

Šeštajame dešimtmetyje sukurti 
vaidmenys liudijo talento brandą. 
Pripažinimo sulaukė ir „Salemo 
raganos“ („Les Sorcières de Salem“, 
rež. Raymond Rouleau, 1957), pa-
gal Arthuro Millerio pjesę sukurtas 
filmas, kuriame už istorinio siužeto 
slypėjo ir visai nesena dešiniųjų JAV 
inicijuota antikomunistinė raganų 
medžioklė, ir Henri-Georges’o 
Clouzot „Apsėstieji“ („Les Dia-
boliques“, 1955), į detektyvo žanrą 
įvilkta prancūzų šeimos vertybių ir 
tobulos žmonos mito satyra.

Pasaulinį pripažinimą, Kanų kino 
festivalio apdovanojimą ir „Oskarą“ 
už geriausią moters vaidmenį Si-
gnoret atnešė Anglijoje kurtas Jacko 
Claytono filmas „Kelias į aukštuo-
menę“ („Room at the Top“, 1959, 
pagal ir Lietuvoje populiarią Johno 
Braine’o dilogiją). Šioje psicholo-
ginėje dramoje Signoret suvaidino 
ištekėjusią moterį, kuri užmezga 
romaną su jaunuoliu, svajojančiu 
prasimušti į aukštuomenę. Signo-
ret dažnai vaidino moteris, kurių 
gyvenimą sužlugdo visuomenės 
prietarai, nepakantumas. Jos  he-
rojės dažnai gyvena ne pagal visuo-
tinai priimtinas taisykles. Dažnai 
vienišos, jos patiria pralaimėjimą, 
susidūrusios su apsimetėliais ir fa-
natikais. Tai šiuolaikinių tragedijų 
herojės. Signoret iš tų aktorių, ku-
rie į kiekvieną vaidmenį įdeda da-
lelę savojo „aš“, todėl jos vaidmenys 
visada išsiskiria vidine potekste, 
savitu tikrovės traktavimu. 

„Žiemos ekranai“ suteikia progą 
prisiminti aktorę, kurios šimtąjį 
gimtadienį pernai minėjo ne tik 
Prancūzija. Bus parodyti keturi 
filmai. Jie gal ir ne visapusiškai at-
spindi aktorės kūrybos kelią, bet 
liudija ypatingą Signoret talentą. 

Iškart po „Auksinio šalmo“ pasi-
rodžiusi „Tereza Raken“ („Thérèse 
Raquin“, 1953) įtvirtino ypatingą ak-
torės vietą prancūzų kine. Signo-
ret sutiko vaidinti Emile’io Zola ro-
mano ekranizacijoje su sąlyga, kad 
režisierius bus Marcelis Carné. Tai 
buvo ketvirta romano ekraniza-
cija, tik veiksmas perkeltas į 6-ojo 
dešimtmečio Prancūziją. Signoret 
suvaidinta Tereza – tragiška herojė. 
Kadaise ji buvo priversta ištekėti už 
pusbrolio Kamilio – našlaitė pati 
negalėjo rinktis. Terezos gyvenimas 
kupinas pažeminimų. Kamilis yra 
bevalis, gyvenimą kontroliuoja val-
dinga jo motina. Tereza svajoja apie 
meilę. Ją įplieskia italas vairuoto-
jas Loranas. Aistra žadina viltį, kad 
viską galima pakeisti.

Retrospektyva pristatys ir du 
Costa-Gavraso režisuotus filmus. 

„Žudikų kupė“ („Compartiment 
tueurs“, 1965) – tai ir Lietuvoje po-
puliaraus Sébastieno Japrisot detek-
tyvinio romano ekranizacija, ku-
rioje vaidina daug prancūzų kino 
žvaigždžių – Signoret, Michelis 
Piccoli, Jacques’as Perrinas, Jeanas-
Louis Trintignant’as. Montand’o su-
vaidintas policijos komisaras tiria 

emigravo į Prancūziją, o prasidėjus 
Prahos pavasariui grįžo namo, kur 
sulaukė Varšuvos pakto kareivių įsi-
veržimo. „Prisipažinimas“ – auto-
biografinės Londono knygos ekra-
nizacija. Londoną suvaidino Yves’as 
Montand’as, jo žmoną – Signoret. 

„Prisipažinimo“ pasirodymo 
metais Prancūzų komunistų par-
tija buvo labai populiari ir laikėsi 

„vyresniojo brolio“ – SSRS nuorodų. 
Filmas sulaukė didelės kairiųjų kri-
tikos, bet ir didžiulio atgarsio – tapo 
politiniu ir kultūriniu įvykiu. 

Vėlyvasis aktorės kūrybos pe-
riodas retrospektyvoje pristatytas 
vienu svarbiausių jos filmų „Gy-
venimas dar prieš akis“ („La Vie 
devant soi“, 1978). Moshé Mizrahi 
perkėlė į ekraną Gonkurų premija 
1975 m. apdovanotą romaną, kurį 
parašė Émile’is Ajaras. Skandalas 
kilo paaiškėjus, kad tai Romaino 
Gary pseudonimas.

Signoret herojė ponia Roza yra 
buvusi prostitutė, žydė, Aušvico 
kalinė. Kvartale, kur gyvena arabai, 
juodaodžiai ir žydai, ji augina kitų 
prostitučių vaikus. Ponia Roza vis 
labiau sensta, ji vis labiau priklau-
soma nuo ligų, bet atrama jai tampa 
vienas globotinių. Tai jau paaugęs 
alžyriečių kilmės Momo – jos nu-
mylėtinis. Pinigų vis labiau stinga 
ir Momo bando jų uždirbti, kad 
ir vaidindamas gatvėje. Bet ponia 
Roza nerimauja, kad jis gali pradėti 
verstis prostitucija. 

žmogžudystę traukinio Marselis–
Paryžius kupė. Įtariamuoju gali būti 
kiekvienas kupė keleivis. 

„Prisipažinimo“ („L’Aveu“, 1970) 
idėja gimė per kalėdinius pietus, kai 
režisierius Costa-Gavras dar mon-
tavo garsiausią savo filmą „Z“. Clau-
de’as Lanzmannas jam papasakojo 
apie Arturą Londoną – buvusį Če-
koslovakijos užsienio reikalų minis-
trą, vieną iš trijų politinio proceso 
1952-aisiais aukų. Londonas buvo 
apkaltintas šnipinėjęs JAV. Žiauriai 
kankintas Londonas teisme prisipa-
žino, tiksliau – pasakė tekstą, kurį 
atmintinai jį privertė išmokti tardy-
tojai. 1956 m. jis buvo reabilituotas ir 

Pasirodymo metais filmas buvo 
netikėtas ir realistiškai parodyta 
atstumtųjų kvartalo buitimi (ope-
ratorius – legendinis Néstoras Al-
mendrosas), ir Signoret vaidmeniu. 
Neslėpdama ir savo priklausomybių 
nuo tabako bei alkoholio ar savo 
ligų, aktorė sukūrė sukrečiantį lais-
vos nuo prietarų ir išgyvenusios ne 
vieną tragediją ponios Rozos pa-
veikslą. Ji atskleidė žmogiškumo 
gėrį, kuris yra ponios Rozos esmė.

Parengė Živilė Pipinytė 

Simone Signoret

„Apsėstieji“
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Elena Jasiūnaitė

Šių metų Vilniaus tarptautiniame 
trumpųjų filmų festivalyje tradiciš-
kai pristatytos ir dvi nacionalinio 
kino programos, kuriose – dešimt 
lietuvių režisierių filmų. Nors dalis 
jų – Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos vaizdo režisūros studentų 
baigiamieji darbai, sunku juos pa-
vadint studentiškais – dauguma de-
biutuojančių kūrėjų profesionaliai 
koncentruoja savo mintis trum-
pame formate ir geba pasakoti isto-
rijas, aktualias ne tik jiems patiems.

Galbūt tai – tik atsitiktinumas, 
tačiau ne vieną jaunąjį režisierių 
domina žmonių susvetimėjimo ir 
negebėjimo bendrauti gyvai (gal 
tai – ir karantininės patirties įspau-
das?) temos – jų filmų veikėjai net 
savame pasaulyje nebesijaučia ge-
rai. Luko Kacinausko „Aš buvau 
Maksas“ (2022) pasakoja apie pir-
mąjį dviejų virtualiai susipažinu-
sių vaikinų pasimatymą. Didžioji 
dalis filmo vyksta automobilyje. 
Ankšta filmo erdvė atsitraukti nuo 
filmo veikėjų neleidžia ir žiūrovui: 
pirmo pasimatymo nejaukumas, 
bandymas pasirodyti geresniam 
nei esi ir iš nemeilės sau kylantis 
savidestruktyvus konfliktas tu-
rėtų būti atpažįstamas ne vienam. 
Pirmojo pasimatymo temą tęsia ir 
Jorūnės Greičiūtės „Viskas gerai“ 
(2020). Vidutinio amžiaus žmonių 
pora važiuoja į pirmąjį pasimatymą 
prie ežero. Greičiūtė, regis, puikiai 
jaučia pasaulį, kuriame užaugo jos 
tėvų karta, ir taisykles, pagal kurias 

Nepatogus pasaulis
Apie Vilniaus tarptautinį trumpųjų filmų festivalį

jie buvo auklėjami. Filmo veikėjų 
susikaustymas, baimė pasielgti ne 
taip, kaip iš jų tikimasi, negebėji-
mas išsakyti savo jausmus temdo 
pastebimas abipusių simpatijų 
užuomazgas. Kartų ir lyčių stereo-
tipais žaidžia ir Klementas Leonas 
Davidavičius „Pelkėje“ (2021). Re-
žisieriui rūpi (ir jam sekasi tai at-
skleisti) sužeisto vyro ego psicho-
logija. Vidutinio amžiaus filmo 
veikėjas nesugeba žodžiais išsakyti 
puoselėjamų jausmų jaunai nuo-
mininkei – bando viską parodyti, 
tačiau negrabūs veiksmai tik atito-
lina merginą, o vyriškio viduje su-
kelia sumaištį, prasiveržiančią kaip 
agresija. Justo Ramanausko „Tėtu-
šyje“ (2021) – taip pat susvetimė-
jimo tema, tik šį kartą vienas kitą 
pamiršo sesuo ir du broliai. Juos su-
vedė netikėta tėvo mirtis Kuboje ir 
sprendžiamas finansinis klausimas, 
kaip pargabenti jo kūną atgal į Lie-
tuvą. Pačių artimiausių žmonių nu-
tolimas (dažniausiai net neturintis 
aiškios priežasties) – svarbi tema, 
tačiau nuotaikingam filmui pri-
trūksta realaus konflikto – to lūžio 
taško, po kurio visų trijų vaikų at-
kurtas ryšys neatrodys pritemptas. 
Nutolęs jaučiasi ir Vytauto Katkaus 

„Miegamojo rajono“ (2020) veikė-
jas. Į gimtąjį rajoną jis sugrįžta tik 
tam, kad pamatytų, kaip viskas pa-
sikeitė – čia buvęs zoologijos sodas 
iškraustomas, vietoje jo laukuose 
bus įrengtas oro uostas. Per neby-
lius veiksmus ir simboliškus gestus 
stebime dviejų filmo veikėjų atsis-
veikinimą – pasikeitė ne tik rajonas, 
bet ir jie patys. Ir kai kurie dalykai – ir 

žmonės, ir patirtys – neišvengiamai 
liks praeityje.

Urtės Sabutytės „ Apklausa“ 
(2021) pelnytai išrinktas geriausiu 
lietuvių programos filmu. Jame 
pasakojama apie jauną prokurorę, 
tiriančią prekybos žmonėmis bylą, 
į kurią įsipainioję ir jos mokyklos 
laikų draugai. Trumpame darbo 
dienos epizode Sabutytė sukon-
centruoja daugiasluoksnį tardyto-
jos portretą. Atsidūrusi sudėtingoje 
situacijoje, ji turi išlikti neutrali 
tirdama bylą ir apklausdama seną 
pažįstamą, tačiau už bejausmės 
funkcijos vykdytojos kaukės slypi 
žmogus, norintis padėti kitam ar 
net jaučiantis kaltę dėl vaikystės 
draugų likimo ir savo susiklosčiu-
sios karjeros.

Išsiskiria Vytauto Pluko ir Domo 
Petronio „Ieva“ (2021). Tai – neby-
lus, veikiau patyriminis nei naraty-
vinis filmas. Ieva – pirmasis dirbti-
nio intelekto humanoidas, turintis 
niekuo nesiskirti nuo žmogaus. 
Prieštaringus jausmus Ieva kelia ne 
tik filme pasirodantiems žmonėms 
ir šunims, bet ir žiūrovui. Filmo kū-
rėjai kelia filosofinius klausimus – 
ar Ieva gali būti žmogumi?

Gretos Griniūtės „Pirmas sekma-
dienis po pirmos pilnaties“ (2022) 
savo spalvomis, muzika ir šeimy-
nišku chaosu kiek primena Bal-
kanų kiną. Iš Londono Velykoms 
Eglė grįžta kartu su savo anglu vai-
kinu. Čia juos pasitinka visa spal-
vinga moteriškoji Eglės šeimos pusė 
ir įtraukia į šventinį šurmulį. Reži-
sierė stengiasi aprėpti ir emigrantų 
susvetimėjimo, ir kartų konflikto, 

ir buitinių šeiminių nesutarimų 
temas. Penkiolikos minučių filme, 
skęstančiame spalvų ir dainų jūroje, 
to atrodo tiesiog per daug.

Režisierius Saulius Baradinskas – 
talentingas muzikinių klipų kūrė-
jas. Visgi sudėtingiau tampa, kai 
veikėjams tenka prabilti patiems. 

„Techno, mama“ (2021) pasakoja 
apie jaunuolį Nikitą. Jis gyvena 
vargingomis sąlygomis, padeda 
savo daugiavaikei motinai užsi-
dirbti teikiant valymo paslaugas, 
svajoja išvykti į Berlyną, o pabėgti 
nuo kasdienybės jam padeda tech-
nomuzika. Puikiai parinkęs aktorių 
tipažus, režisierius nemoka su jais 
dirbti – motinos vaidmenį atliku-
sios Neringos Varnelytės rafinuotas 
tonas neturi nieko bendro su so-
cialiniu sluoksniu, kuriam turėtų 
priklausyti filmo veikėjai. Regis, 
režisierius nori kalbėti apie Niki-
tos destruktyvaus elgesio priežastis, 
tačiau po padrikų skurdo, muzikos 

ir buitinių konfliktų vaizdų einan-
tis motinos „nušvitimas“ ir žodžiai 
apie negebėjimą mylėti neįtikina.

Realistiškesnį socialinio paribio 
žmonių vaizdą pavyksta sukurti 
filmo „Paskutinis kartas“ (2022) 
režisieriui Rinaldui Tomasevičiui. 
Jo pasakojimo centre – trijų nar-
komanų istorija. Kūdikio besilau-
kianti Grėtė gyvena landynėje su 
vaikinu Tadu ir jų draugu Robiu. 
Suprasdami savo padėtį jie ren-
giasi užsirašyti į priklausomybės 
ligų centrą gydytis, tačiau trijulės 
jaučiama priklausomybė gerokai 
stipresnė. Režisieriaus pasakojama 
istorija nesuteikia vilties, tačiau pri-
klausomybės anatomija čia atkurta 
juvelyriškai tiksliai. Tomasevičiaus 
filmo pasaulis, dialogai ir gebėjimas 
dirbti su aktoriais verčia suabejoti, 
ar tai, ką matome ekrane – ne do-
kumentinis kinas.

Gediminas Kukta

„Košmarų skersgatvis“ („Nightmare 
Alley“), rež. Guillermo del Toro, 
JAV, Meksika

Galima nemėgti nuarų, šiam žan-
rui būdingos estetikos ar apskritai 
cirko, kuriame vyksta dalis veiksmo, 
tačiau nepastebėti, jog tai kino 
amatą puikiai išmanančio režisie-
riaus kūrinys, tiesiog neįmanoma. 
Vengiu filmus aptarinėti narstant 
po kaulelį, bet šįkart pasakysiu, kad 
pirmiausia į akis krinta grynai tech-
ninis aspektas – kino dailininko, 
kostiumų dizainerio, operatoriaus 
darbas. Viskas tikslu, apgalvota ir 
alsuoja meile senajam Holivudui. 
Akivaizdu, režisierius žavisi klasiki-
niais filmais ir puikiai išmano kino 
istoriją, o už tai jį mėgsta „Oskarų“ 

Košmarai ir klyksmai
Trumpos kino recenzijos

dalintojai, greičiausiai nepagailė-
siantys nominacijų ir šiemet. 

Pati istorija – 1946-aisiais pa-
sirodžiusio amerikiečių rašytojo 

Williamo Lindsay Greshamo ro-
mano tuo pačiu pavadinimu ekrani-
zacija. Jau antroji. Praėjus metams 
po knygos išleidimo, pasakojimą 

apie charizmatiško sukčiaus, apga-
vystės triukų išmokusio iš klajojan-
čio cirko, iškilimą ir nuopuolį pir-
masis į ekranus perkėlė Edmundas 
Gouldingas. Tiesa, filmas sėkmės 
nesulaukė. Žiūrovams jis pasirodė 
per tamsus, pagrindinis herojus – 
per blogas, pabaiga – per liūdna, 
nors ir su vilties krisleliu, ko, pavyz-
džiui, visai nėra del Toro versijoje. 

Pastarojo filmas – žiauri pasaka 
apie ribą tarp žmogaus ir žvėries. 
Apie pasąmonės užkaborius. Apie 
praeities šešėlius ir skeletus spin-
tose. Didelis malonumas stebėti, 
kaip režisierius vedžioja Bradley 
Cooperio vaidinamą herojų po 
tamsias, paslaptingas ir klaidžias 
labirintiškas erdves, tampančias, 
žinoma, jo vidaus metafora, kaip 
prismaigsto kadrus užuominų ir 
simbolių, kaip sulydo asmeninę 

tragediją su istoriniu laikotar-
piu (Antrasis pasaulinis karas) ir 
įdomiai supriešina spiritizmą su 
psichoanalize, kuri XX a. 5-ąjį 
dešimtmetį Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kitaip nei Europoje, iš 
pradžių buvo suvokiama kaip kaž-
kas kone mistiško.

Paprastai tariant, tai vienas tų 
filmų, kuriuose įdomiau ne kas, 
bet kaip pasakojama. Ir tai anaip-
tol nėra minusas.

„Klyksmas 5“ („Scream“), rež. 
Matt Bettinelli-Olpin ir Tyler 
Gillett, JAV

Tai ir vėl save komentuojantis 
filmas. Atrodo, kad dalis šiuolai-
kinių režisierių mano, jog imtis 

N u k elta į  1 3  p s l .

„Techno, mama“

„Košmarų skersgatvis“
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K i n a s

siaubo filmo, bet nieko nepasakyti 
apie patį žanrą yra blogas tonas. 
Ką ten – ne tik blogas tonas, bet 
ir labai neoriginalu. Taigi – pasi-
sako kone visi iš eilės. Paradok-
salu, neoriginaliai.

Štai viena iš veikėjų, supratusi, 
jog su draugais pateko į filmą, ku-
riame galbūt juos vieną po kito iš-
žudys kaukėtasis maniakas, svarsto, 
kad tai nėra nei tęsinys (sequel), nei 
priešistorė (prequel), nei perdirbi-
nys (remake), o naujas kūrinys, tik 
besinaudojantis visais iki tol buvu-
siais franšizės tropais. Žodžiu, jie 
visi pateko į requel. Kažką naujo, 
bet ir šiek tiek pažįstamo, apie ką 

jokio supratimo neturi lietuvių pla-
tintojai, prie pavadinimo pridėję 
skaičių 5. Suprask, tęsinys.

Dėl šios priežasties ar, tiksliau, 
dėl tokio režisierių sumanymo ša-
lia mažai kam žinomų jaunųjų ak-
torių pasirodo ir pirmojo „Klyksmo“ 
žvaigždės Courteney Cox, Davidas 
Arquette’as ir Neve Campbell. Ta-
čiau, gaila, jie visą filmą tik tįsia 
nostalgijos šleifą ir daugiau neturi 
ką veikti. Kitaip nei režisieriai, ku-
rie tiesiog neriasi iš kailio, žaisdami 
metažaidimus. 

Jie sugalvoja daliai personažų 
simboliškus vardus ir pavardes, nu-
rodančius į klasika tapusių slasher’ių 
režisierius (Wesas, Carpenter), juo-
kiasi iš siaubo žanro klišių, cituoja 
pirmuosius franšizės filmus ir juos 
pašiepia, tačiau galiausiai viskas 
vis tiek atsiduoda išsivadėjusiu 

šampanu, kurį gurkšnoti gali ne-
bent tik užkietėję „Klyksmo“ ger-
bėjai. Visą energiją atidavę metada-
lykėliams, kūrėjai tiesiog pamiršo 
pasakoti, intriguoti ir kartkartėmis 
iš tikrųjų pagąsdinti. Kad ir kvailai, 
su tais pakrūpčiojimais.

„Agentės 355“ („The 355“), rež. Si-
mon Kinberg, JAV

Prieš ketverius metus Kanų kino 
festivalio spaudos konferencijoje 
Jessica Chastain, tuomet buvusi 
viena iš žiuri narių, apgailestavo, 
kad daugelyje konkursinės pro-
gramos filmų moterys rodomos 
kaip pasyvios ir nuo vyrų poelgių 
priklausomos, o toks vaizdavimas, 
pasak jos, nebeatitinka realybės.

Aktorės žodžiai sulaukė daug 
atgarsio ir palaikymo, juose iš-
ties yra tiesos, tačiau, pamenu, po 

jos pasisakymo svarsčiau, ar taip 
staiga sukritikuodama moterų re-
prezentaciją ji tikrai suprato visus 
istorinius ir socialinius kontekstus, 
pavyzdžiui, tais metais rodytoje 
Sergejaus Loznicos „Nuolankiojoje“.

Šiaip ar taip, tų metų Kanuose jai 
ir gimė idėja sukurti filmą, kuriame 
moterys būtų aktyvios, užimtų ga-
lios poziciją ir, žinoma, duotų vy-
rams į kaulus. Šiam tikslui ji su-
rinko tarptautinę aktorių komandą 
(Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, 
Diane Kruger, Fan Bingbing), o pati 
ne tik atliko pagrindinį vaidmenį, 
bet ir filmą prodiusavo.

Bet, kaip sakoma, gerais norais 
pragaras grįstas. Žiūrint istoriją 
apie skirtingų šalių slaptąsias agen-
tes, suvienijančias jėgas kovai su te-
roristais, kurie turi daikčiuką, ga-
lintį per nuotolį valdyti ir lėktuvus 

danguje, ir mobiliuosius kišenėje, 
neapleido įspūdis, kad tąkart Pran-
cūzijos Rivjeroje gimė ne tik idėja, 
bet per vieną vakarą buvo parašytas 
ir scenarijus. 

Taip, moterys čia tikrai ne vyrų 
užguitos aukos. Jos šaudo, gaudo, 
ropščiasi sienomis su aukštakul-
niais ir atlieka įvairių akrobatinių 
triukų, bet kas iš to, jei viskas ties-
muka, nuspėjama ir be intrigos. At-
rodo, kūrėjai  (Chastain) manė, jog 
vien tai, kad pasaulį gelbėja nebe 
vyrai, o moterys, jau yra pakan-
kama priežastis reginiu ne tik mė-
gautis, bet ir filmą vadinti progresy-
viu, galbūt net darančiu reikšmingą 
pokytį pačioje kino industrijoje. Tik 
pamiršo, kad, norint revoliucijos, 
neužtenka vieną elementą pakeisti 
kitu. Reikia griauti pamatus.

Atkelta iš  12  psl .

Gyvenimas dažnai aplenkia kino 
scenaristų fantaziją, todėl su-
prantu, kodėl norvegų pasiprie-
šinimo kovotojo Jano Baalsrudo 
istorija patraukė režisieriaus Ha-
raldo Zwarto dėmesį. „Dvylik-
tasis vyras“ (LRT, šįvakar, 28 d. 
22.55) nukels į 1943-iųjų žiemą. 
Jano (Thomas Gullestad) ir jo 
draugų misija – diversija vokie-
čių aviacijos bazėje – sužlugo. 
Jano draugus pagavo ir sušaudė, 
jam per stebuklą pavyko pabėgti, 
tad dabar teks vienam bandyti pa-
siekti neutraliąją Švediją. Pakeliui 
Janą kalnuose užklups sniego au-
dra, prasidės kojos gangrena ir 
teks pašalinti kelis pirštus, kad 
ji nesiplėstų, ir tai tikrai ne visi 
filmo herojaus nuotykiai. Neabe-
joju, kad juos bus įdomu stebėti, 
ypač tiems, kurie neabejingi ir 
specialiesiems efektams, ir Nor-
vegijos gamtai, ir pasakojimams 
apie ištvermę. 

Ridley Scotto filmo „Melo pin-
klės“ (BTV, šįvakar, 28 d. 21.30) 
veikėjui CŽV agentui Rodžeriui 
Feriui (Leonardo DiCaprio) teks 
patirti ir sprogdinimus, ir sulaukė-
jusių šunų puolimą, ir žiaurius kan-
kinimus. Tai savaime suprantama, 
nes Feris kovoja su teroristais jų na-
muose – Irake, Jordanijoje, Saudo 
Arabijoje, Palestinos teritorijoje, žo-
džiu, ten, kur mezgasi teroristų ry-
šiai ir kuriami jų planai. Feris – ne 
tik vertingas agentas, jis myli Rytus, 
kalba arabiškai ir jam rūpi arabų ša-
lių likimas. Jo viršininkas Edas Hof-
manas – kitoks, mėgstantis šeimi-
nio gyvenimo patogumus. Tai, kad 
žiaurius ir negailestingus sprendi-
mus Edas priima veždamas vaiką į 
mokyklą ar kitokiomis šeimos gy-
venimo aplinkybėmis, leidžia reži-
sieriui ne tik pabrėžti amerikiečių 
karo su terorizmu kasdieniškumą, 
bet ir išryškinti šio personažo ci-
nizmą. Edą vaidina mėgstamas 
Scotto aktorius Russellas Crowe, 

Kaip atsidurti praeityje
Krėsle prie televizoriaus

specialiai šiam filmui užsiaugi-
nęs keliasdešimt kilogramų svorio. 
Feris ir Hofmanas sugalvoja gudrų 
planą, kuris gali padėti pričiupti 
arabų teroristų vadeivas. Toliau siu-
žeto nepasakosiu, nes Scottui rūpi 
išsaugoti netikėtumo efektą.

Nors filmas sukurtas pagal paty-
rusio JAV žurnalisto Davido Igna-
tiuso romaną (pasirodžiusį ir lietu-
viškai), man regis, virš filmo tvyro 
Johno Le Carre dvasia. Jo šnipų 
romanų herojai dažnai pasijunta 

amerikiečių sraigtasparniai. Filmas 
tarsi patvirtina personažų tezę, kad 
civilizaciją dabar galima būtų su-
naikinti per kelias minutes.

Michaelo Aptedo filmo „Slap-
tasis agentas“ (BTV, 29 d. 22 
val.) veiksmas rutuliojasi Lon-
done, kurį „vaidina“ Praha, bet 
siužetas sukasi apie tai, kaip su-
stabdyti islamo radikalų rengiamą 
teroro aktą. Pagrindinė filmo vei-
kėja Elis (Noomi Rapace) kadaise 
buvo CŽV numylėtinė, bet dabar 

Aš atsipalaiduoju žiūrėdamas 
Woody Alleno filmus, bet jei to-
kių po ranka nėra, galima užmesti 
akį į Nicolas Bedos „Nuostabią 
epochą“ (TV1, 29 d. 22.55), mat 
jis primena Alleno „Vidurnaktį 
Paryžiuje“. Abu filmai kalba apie 
tą patį – savęs paieškas, meilės at-
radimą, hipnotišką praeities žavesį 
ir iš tos hipnozės kylančius pavojus. 
Tik Bedos herojui teks užmokėti už 
galimybę atsidurti praeityje – da-
bar tai brangi paslauga, tačiau jos 

buvo 1974-aisiais. Pasaulis buvo pa-
prastesnis – jokių išmaniųjų tele-
fonų, kavinėse buvo galima rūkyti 
ir šiaip buvo smagu. Tad Viktoras 
grįžta į barą „Belle Epoque“, užsi-
sako pietus, kalbasi su nuolatiniais 
lankytojais, kol pro duris įžengia 
jauna aktorė Margo, atrodanti ly-
giai taip pat, kaip Viktoro žmona 
prieš pusę amžiaus... 

Bedos suplaka romantišką ko-
mediją, farsą ir melancholiją, bet 
proporcijas išsaugo, jam padeda ir 
aktoriai Guillaume’as Canet, Fanny 
Ardant, Doria Tillier. Kita vertus, 
filme man pristigo išmintingo ci-
nizmo, bet dabar jo dažnai stinga 
kine – visi tapo jautrūs ir korek-
tiški. Net atvirai iš visų konvencijų 
besišaipantis Bazas Luhrmannas, 
kurio „Australija“ (TV3, 29 d. 
21.30) gali pretenduoti į saldžiau-
sią savaitgalio tortą. Šiame 2008 m. 
pasirodžiusiame ir beveik iškart 
užmirštame filme režisierius pro-
vokuoja: jis kuria jausmingą epišką 
melodramą, bet kartu neslepia 
kino konvencijos siūlių. Nicole 
Kidman vaidina anglų aristokratę, 
paveldėjusią rančą Australijoje. Jos 
siekia daug sukčių ir gražuolei teks 
nelengva užduotis – pervaryti per 
pusę šalies bandą, kad ūkis būtų 
išsaugotas. Tai padaryti moteriai 
padės bjaurus tipas, kurį suvai-
dino Hugh Jackmanas. Iš pradžių 
jie nelabai patinka vienas kitam, 
bet juk žinote, kaip tokios istori-
jos baigiasi. Tai tik pagrindinė pa-
sakojimo gija, nes filme daugybė 
siužeto linijų, kurias rutuliojo 
legionas scenaristų. Tad Luhra-
mannas laaabai gražiame filme, 
lyg primerkdamas akį žiūrovui, 
pateikia melodramą, istorinį epą, 
kelio filmą. Bet juk pasakos ilgais 
ir baltais žiemos vakarais visai ne-
išėjo iš mados.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

išduoti ir susimąsto apie savo vei-
klos beprasmiškumą, bet ją tęsia, 
nes jaučiasi asmeniškai atsakingi 
už žmonijos likimą. Be abejo, tai 
skambi frazė, bet DiCaprio hero-
jus – būtent iš tokių. Jis nenori ne-
švaraus ir ciniško žaidimo. Deja, 
šiuolaikinis pasaulis vis labiau pri-
mena Orwello fantaziją. Beje, tai 
pabrėžia ir režisierius, rodydamas 
kiekviename žingsnyje CŽV būs-
tinės sekamą Ferį, jo akcijas, ku-
riose lemiamu momentu virš dy-
kumos pasirodo (arba nepasirodo) 

ji „ištremta“ į imigrantų centrą. 
Staiga ją kviečia tardyti įtariamąjį 
džihadistą, bet viskas klostosi ne 
pagal planą ir Elis apkaltinama 
išdavyste. Jai lieka nedaug laiko 
išgelbėti ne tik savo gerą vardą, 
bet ir tūkstančio žmonių gyvy-
bes. Filmas lyg sudėliotas iš jau 
matytų fragmentų, bet įtraukia, 
juolab kad jame vaidina seni vil-
kai – Johnas Malkovichius ir Mi-
chaelas Douglas. Regis, jie atsi-
palaiduoja dalyvaudami tokiuose 
žaidimuose. 

teikėjai gali atkurti bet kurią vietą 
ir bet kurį laiką. (Būtų smalsu su-
žinoti, kur norėtų atsidurti lietuviai, 
bet gal geriau nerizikuoti.)

„Nuostabios epochos“ herojus 
Viktoras (kaip visada puikus Da-
nielis Auteuil’is) – kuklus žmogus. 
Pats jis bilieto į praeitį nenusi-
pirktų – tai sūnaus dovana. Kadaise 
jis buvo populiarus komiksų au-
torius, dabar – bedarbis, apim-
tas kartėlio ir išgyvenantis šeimos 
krizę. Todėl Viktoras renkasi laiką, 
kai susipažino su savo žmona. Tai 

„Slaptasis agentas“
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Sausio 28–vasario 6
P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Tarptautinė paroda „Jonas Mekas ir Niu-
jorko avangardas“
iki II. 6 d. – projekto „Kažkoks keistas me-
nas“ dalyvių paroda „O kur žmonės?“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Paroda „Protesto menas: sovietmečio ne-
paklusnieji“ (Vladimiro Tarasovo Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui dovanota 
kolekcija)
Aldo Gianotti kūrinys „Muziejus 
performanse“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Pranciškus Smuglevičius. Nuo an-
tikinės Romos iki Vilniaus universiteto“
Paroda „Miesto gimimas: valdovų privile-
gijos Vilniui“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Kasdienybės architektės. Gyvena-
mųjų interjerų baldų dizainas. 1959–1984“
Agnės Kuzmickaitės paroda „Drugelio 
efektas“ 
Paroda „Žemė kėlė žolę: augalai ir gyvūnai 
lietuvių liaudies mene“

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“

„Ką slepia sarkofagas: Senovės Egipto mu-
mijų tyrimai“
iki 30 d. – Lietuvos totorių religinių knygų 
paroda „Maldos, burtai ir šafranas“ 

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“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
iki 29 d. – paroda „Štai žvaigždė! Gimimo 
scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Fotografijos paroda „Permainų šventė“ 
iki 30 d. – „Jaunojo tapytojo prizo“ kon-
kurso dalyvių paroda

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

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
nuo 28 d. – paroda „Vokiečių gatvė“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki II. 5 d. – Kipro Černiausko ir Martyno Pe-
karsko tarpdisciplininio meno paroda „380 B.C.“
iki 31 d. – Ievos Bertašiūtės Grosbaha darbų 
paroda „Žemės kvapas“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki II. 4 d. – Alexo Kochano darbų paroda 

„Subversija“
iki II. 4 d. – Agatos Orlovskos darbų paroda 

„Klausytis“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 29 d. – Dovilės Gudačiauskaitės paroda 

„Nigra sum“ 

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki II. 5 d. – Eglės Kuckaitės paroda „Sa-
turnės pienas: spiečiai akyje, o būgneliai 
ausyje“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Paroda „Garso ir tylos autografai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki II. 5 d. – Ievos Rutės personalinė paroda 

„Vaizdai virsmai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 29 d. – Medeinės Revuckaitės ir Airos Ur-
bonavičiūtės kūrybos paroda „No Thoughts / 
Head Empty“ („Jokių minčių / tuščia galva“) 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki II. 3 d. – Ievos Liaugaudaitės zenga kali-
grafijos paroda „Smilgos aplankė peizažą“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 29 d. – Gabijos Pritkovaitės darbų 
paroda „Dabartis ateina“
iki 29 d. – M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
moksleivių paroda „12:16“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
nuo II. 3 d. – Andrio Vitolinio paroda 

„Mums reikia šanso atgimti“  

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Jono Aničo darbų paroda „Niekas neprisi-
mena jo vardo“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – Peeterio Krosmanno tapybos 
paroda „Druska ir pipirai“
iki 29 d. – Jono Daniliausko tapybos paroda 

„Arklio pabučiavimas“
nuo II. 3 d. – Andrio Vitolinio paroda 

„Mums reikia šanso atgimti“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 31 d. – 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
Paroda „Salve, Vilnius“
Tarptautinė Vengrijos dailės akademi-
jos plakatų paroda „PoszTerra“, skirta 
30-osioms Višegrado šalių grupės (V4) įkū-
rimo metinėms

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

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

„Harmonija“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Paroda „Theatrum libri“
Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda 

„Lietuvos žydai, grįžę iš nacių konclagerių“
iki II. 1 d. – Ievos Naginskaitės (1921–2012) 
kūrybos retrospektyva „Ką padarė žirklės“

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

AP galerija
Polocko g. 10
Irmos Balakauskaitės paroda „Senos pasa-
kos. Afrikietiški peizažai“

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

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

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

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
iki 30 d. – bendruomenių platformos „Ma-
žosios istorijos“ paroda „Banga“: žmonių 
balsų kanalas“ 
nuo II. 4 d. – paroda „Pokyčiai ir individu-
alumas: šiuolaikinių Japonijos menininkų 
grafika“

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

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Rymanto Penkausko ir Antano Andziulio 

darbų paroda „Atminties ženklai“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra

Vilniaus g. 33

Paroda „Atiduok, ką privalai: 1920–1940 

metų Lietuvos Respublikos valstybiniai 

apdovanojimai“

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

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Martine Feipel ir Jeano Bechameilio (Liuk-
semburgas) paroda „Rytojaus pasaulio 
mechanika“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Grupinė Serbijos avangardo ir neoavan-
gardo menininkų paroda „Unstable Practi-
ces“ („Nestabilios praktikos“) 

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
iki II. 6 d. – Marco Chagallo darbų paroda

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
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Tomo Daukšos personalinė paroda „Laimės 
švieselės“ 
Jonty’io Tacono ir Laurie Griffitho (D. Bri-
tanija) fotografijų paroda „Babochka“

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras
Bažnyčių g. 4
Roko Čėsnos kūrybos paroda „This Way Up / 
Nevartyti!“
Tarptautinio fotografijos konkurso „Bird In 
Flight Prize ’21“ finalininkų darbų paroda 
Laimdotos Malle (Latvija) paroda „ooze“ 
Jolitos Vaitkutės instaliacijų paroda „Al-
kani meilės“ ir Francescos Levi (D. Brita-
nija) videoprojektas „Dainos sielai“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki II. 5 d. – Daivos Dašenkovienės tapybos 
paroda „Refleksijos“
iki II. 5 d. – Žilvino Bražuko piešinių ir 
skulptūrinių objektų paroda „Gluten Free“

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

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

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Vilniaus žydų bendruomenės dailės studi-
jos „Art Vilna“ paroda „Aistra tapyti“
iki II. 5 d. – Ievos Skauronės tapybos 
paroda „Nežinau kodėl“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki II. 5 d. – Petro Rakštiko kūrybos paroda 

„Latifundai“ 

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

Ch. Frenkelio vila 
Vilniaus g. 74
Skulptoriaus Michaelio Brennerio (1885–1969) 
paroda „Michaelis Brenneris. Laisvas kritimas. 
Šiauliai–Niujorkas–Paryžius–Šiauliai“ 

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Paroda „4R“ (Dianos Rudokienės, Gir-
manto Rudoko, Jolantos Rudokienės, Tomo 
Rudoko kūryba)

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 29 d. – Šiaurės Lietuvos fotomenininkų 
asociacijos grupinė paroda „Laisvai“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
28, 29 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KI-
CHOTAS“. Choreogr. V. Medvedevas (Ru-
sija), muzikos vad. ir dir. M. Staškus
30 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzi-
kos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas
3–5 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
28 d. 19 val. Naujojoje salėje – S. Turunen 

„BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS 
ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen
29 d. 19 val. Naujojoje salėje – S. Parulskio 

„JULIJA“. Rež. K. Glušajevas
30 d. 19 val. Naujojoje salėje – I. Bergmano 

„SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. 
aut. ir rež. V. Rumšas
II. 1, 2 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 
Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas
5 d. 18 val., 6 d. 16 val. Naujojoje salėje – 
PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MIEGAN-
TYS“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
28 d. 17.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal 
M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška
30 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas
29, 30 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal 
A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė
II. 2, 3 d. 17.30 – „PUIKUS NAUJAS PASAU-
LIS“ (pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas
5 d. 18.30 Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. 
Rež. I. Kaniušaitė
6 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
28 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. G. Tuminaitė
29 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. R. Tuminas 
30 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras
2 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – 
M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. 
Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys
2 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEA-
TRAS „KITAS KAMPAS“. Rež. K. Glušajevas
 (VšĮ „Improvizacijos teatras“)
4 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
5 d. 13 val. – Teatralizuota ekskursija 
vaikams

Oskaro Koršunovo teatras
28 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
S. Kane „FEDROS MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė, 
scenogr. ir kost. dail. P. Turauskaitė ir 
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A. Marcinkutė, komp. J.E. Šedytė, operato-
rius P. Chraptavičius. Vaidina G. Ladygaitė, 
D. Starkauskas, K.M. Paškevičiūtė, D. Kulio-
nytė, Dž. Gvozdzinskas
II. 1 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „TRANS 
TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 

Lietuvos rusų dramos teatras
28 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. 
Rež. G. Surkovas (Erdvė A–Z)
29 d. 18.30 – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kū-
rinius). Rež. V. Gurfinkelis
30 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pa-
gal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė 
5 d. 11, 15 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-
NĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis
6 d. 18.30 – E. De Filippo „FILOMENA 
MORTURANO“. Rež. A. Latėnas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
29 d. 12 val. – PREMJERA! „KAVOS MALŪ-
NĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). 
Rež. E. Piotrowska (Lenkija), dail. M. Draczas 
(Lenkija), komp. W. Blazejczykas (Lenkija). 
Vaidina K.A. Butvidas, E. Gaidauskaitė, 
Š. Gedvilas, R. Klezys, D. Sarapinas
29 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
30 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis
30 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
II. 3 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pa-
gal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris
5 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
6 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis

Palėpės salė
5, 6 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pa-
gal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
Teatro festivalis vaikams ir jaunimui „Kitoks“ 
30 d. 15 val. Kišeninėje salėje – teatrinė 
instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO 
MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, 
oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė
30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – G. Aleksos 

„MOOD“. Idėjos aut. ir atlikėjas Dž. Kunsmanas
30 d. 19 val. – K. Steiblytės „MĖLYNA MĖ-
LYNA“. Choreogr., atlikėjai A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, I. Lapelytė
2 d. 19 val. – A. Špilevojaus „ANTI“. 
Rež. A. Špilevojus
II. 1 d. 18 val. – PREMJERA! D. Katiliūtės 

„BŪTI“. Rež. L. Krivickaitė („Taško“ teatras)
3 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGU-
SIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis 
(teatras „Atviras ratas“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBU-
RIADA“. Rež. A. Vilutytė
29, 30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobo-
lio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 

„Utopia“ teatru)
II. 1 d. 15 val. Rūtos salėje – „PASAULIO 
BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto 

„SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis
3, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – I. Vyrypaevo „VA-
SAROS VAPSVOS GELIA MUS NET LAPKRITĮ“. 
Rež., dail. N. Maglakelidzė (Sakartvelas)
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
28, 29 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS 
IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. 

V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. E. Pehkas
30 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. J. Janulevičius
30 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. 
V. Visockis
II. 4, 5 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUI-
KIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. 
ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
28, 29 d. 18 val. – PREMJERA! „KVĖPAVI-
MAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plaučiai“). 
Rež. A. Leonova, komp. D. Castellucci, cho-
reogr. G. Šmigelskytė, scenogr. G. Jaruševi-
čiūtė. Vaidina I. Šepetkaitė, Š. Zenkevičius
30 d. 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė
II. 3 d. 18 val. – „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas

Kauno lėlių teatras
29, 30, II. 2 d. 12 val. – PREMJERA! D. Če-
pauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo 
kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, 
komp. T. Lygutas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
29 d. 18.30, 30 d. 17 val. – G. Grajausko „PAŠA-
LINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas
II. 5 d. 18.30, 6 d. 17 val. Didžiojoje salėje – 

„TARP LENOS KOJŲ, ARBA ŠVENČIAUSIO-
SIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS PAGAL 
M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., 
kostiumų dail. A. Duda-Gracz

Klaipėdos muzikinis teatras
28, 29 d. 18.30 Žvejų rūmuose – G. Donizetti 

„PULKO DUKTĖ“. Muzikos vad. ir dir. 
M. Staškus, dir. T. Ambrozaitis
30 d. 17 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
29 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-
BOMIS“. Rež. P. Ignatavičius 
30 d. 18 val. – PREMJERA! M. Durnenkovo 

„EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius 
II. 4 d. 18 val. – PREMJERA! „PUARO“ (pa-
gal A. Christie). Rež. G. Aleksa
5 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. 
Rež. O. Koršunovas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
28–30 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEI-
GAS“ (pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį 
aštuonetą“). Rež. A. Špilevojus
30 d. 12 val. – „LOPŠINĖ ŽEMEI“. 
Rež. I. Jackevičiūtė
30, II. 6 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKE-
SIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusai-
tytė (Miltinio laboratorija)

Teatras „Menas“
28, 29 d. 18 val. – „PRAGARAS“ (pagal Dan-
te’s Aligjerio poemą „Dieviškoji komedija“). 
Rež. M. Klimaitė

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
28 d. 19 val. Palangos Kurhauzo koncertų 
salėje – kamerinės muzikos koncertas 

„Nuostabusis amžius“. Ansamblis „Musica 
humana“ (meno vadovas ir dir. R. Beinaris). 
Solistai K. Zmailaitė (sopranas), E. Seilius 
(tenoras), R. Beinaris (obojus), R. Grakaus-
kaitė (smuikas). Programoje F. Bonzono, 
S. Donaudy, J. Massenet, G. Fauré, E. Griego, 
P. Tosti kūriniai
29 d. 16 val. Plungėje, Žemaičių dailės 
muziejaus Didžiojoje rūmų salėje, – ka-
merinės muzikos koncertas. Čiurlionio 
kvartetas. Solistė A. Pilibavičiūtė (sopra-
nas). Programoje J. Haydno, W.A. Mozarto, 

M.K. Čiurlionio, G. Puccini, G. Verdi ir kt. 
kūriniai
29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Smuikininkė Rūta Lipinaitytė ir maestro 
Modestas Pitrėnas“. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro muzikantai (meno va-
dovas ir vyr. dirigentas M. Pitrėnas). Solistė 
R. Lipinaitytė (smuikas). Dir. M. Pitrėnas. 
Programoje R. Motiekaičio, A. Malcio, 
C. Debussy kūriniai
30 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Obojus LT“. Solistas R. Beinaris (obojus, 
meilės obojus, anglų ragas), vaizdo projek-
cijų autorius P. Dautartas. Programoje 
J. Juzeliūno, G. Svilainio, V. Striaupaitės-
Beinarienės, M. Urbaičio, P. Beinario, 
L. Narvilaitės, R. Šileikos kūriniai
II. 2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Tempora mutantur“. Lietuvos kamerinis 
orkestras (meno vad. ir dir. S. Krylovas). 
Solistas T. Motiečius (akordeonas). 
Dir. E. Hoetzlas (Austrija). Programoje 
J. Haydno, A. di Giacomo, A. Malcio, 
G. Holsto, R. Galliano kūriniai
5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Sce-
noje – 2019 m. Tarptautinio M.K. Čiurlionio 
pianistų konkurso nugalėtojas Aleksandr 
Kashpurin“. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Pitrėnas). Solistas A. Kashpurinas 
(fortepijonas, Rusija), L. Dambrauskaitė 
(sopranas), V. Bagdonas (skaitovas), Kauno 
valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. 
R. Šervenikas). Dir. R. Šervenikas. Progra-
moje S. Rachmaninovo, C. Francko kūriniai
6 d. 16 val. trio „Meta“: M. Pranskutė 
(smuikas), D. Dumčius (violončelė), J. Bag-
donavičiūtė (fortepijonas). Programoje 
A. Malcio, D. Šostakovičiaus ir kt. kūriniai

Vilnius 
Šv. Kotrynos bažnyčia
28 d. 19, 21 val. – A. Vetrava (fortepijonas), 
A. Ivanko (violončelė). Programoje L. Park, 
L. del Rey, „One Republic“ ir kt. grupių 
kūriniai
29 d. 18 val. – „Geriausios roko baladės“. 
Atlikėjai Č. Gabalis, J. Milius, F. Zakrevskis 
(fortepijonas)
30 d. 19, 21 val. – A. Vetrava (fortepijonas, 
Baltarusija). Programoje H. Zimmerio, 
Y. Tierseno muzika
II. 2 d. 19 val. – „4 istorijos pagal A. Bocelli 
ir S. Brightman“. Atlikėjai O. Kolabovaitė 
(sopranas), E. Bavikinas (tenoras), Kauno 
valstybinio muzikinio teatro baleto 
artistai – J. Vitkutė ir G. Visockis
3 d. 19 val. – „Gražiausios Franko Sinatros 
dainos naujai!“. Atlikėjai Vilniaus Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras (meno vad. ir 
vyr. dir. M. Barkauskas), J. Lapatinskas (vo-
kalas), Ch. Ruebensas (gitara), P. Jaraminas 
(fortepijonas), A. Balevičius (mušamieji)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
31 d. 18 val. – knygos „Profesorius Juozas 
Girdzijauskas / Atsiminimai, laiškai, pokal-
biai, iš archyvų“/ (sudarytojas E. Žmuida) 
pristatymas. Dalyvauja E. Žmuida, D. Kuo-
lys, D. Alekna, R. Tamošaitis, R. Koženiaus-
kienė, V. Gasiliūnas
Valdovų rūmai
28, 29 d. 12–22 val. Didžiajame kieme – švie-
sos instaliacija „Evanescent“ 
29 d. 11.30 – edukacinis spektaklis vaikams 

„Vilnių kuriam!“

MENAS

Donelaitis. Klaipėda. Sausio 1-oji : [fotoalbumas] / [sudarytojas Antanas Stanevičius]. – Klai-
pėda : Eglės leidykla, 2021. – 141, [3] p. : iliustr., portr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 500 
egz.. – ISBN 978-609-432-142-9 (įr.)

Fokuse: moterys Lietuvos kine / Natalija Arlauskaitė, Lukas Brašiškis, Narius Kairys ... [et al.] ; 
sudarė Natalija Arlauskaitė, Lina Kaminskaitė ; mokslinės recenzentės Violeta Davoliūtė, 
Agnė Narušytė. – [Vilnius] : Lapas, [2021]. – 1 epub failas : iliustr., diagr., portr.. – ISBN 
978-609-8198-42-3

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism : MIK / Vytauto Didžiojo universitetas, Menų 
fakultetas ; editorial team: editor-in-chief Rasutė Žukienė … [et al.]. – Kaunas : Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2021. – ISSN 1822-4555

[Nr.] 17. – 2021. – 136, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 33 egz.

Pokalbiai prie molberto : su menininku Nacionalinės premijos laureatu Antanu Kmieliausku : 
apybraiža / Apolinaras Čepulis. – Vilnius : Žuvėdra, 2022. – 111, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – 
ISBN 978-609-8089-76-9

GROŽINĖ LITERATŪRA

Anyta : psichologinis trileris / Sally Hepworth ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – 
5-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. – 366, [2] p.. – Tiražas 1200 egz.. – 
ISBN 978-609-8233-33-9 (įr.)

Arsenas Liupenas, vagis džentelmenas : romanas / Maurice Leblanc ; iš prancūzų kalbos 
vertė Stasė Banionytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 
978-609-484-373-0

Atsekt iki namų : [psichologinis trileris] / Mark Edwards ; iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė. – 
Kaunas : Jotema, [2021]. – 414, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-490-047-1 (įr.)

Atsisveikinimas : trileris / Kimberly Belle ; [iš anglų kalbos vertė Dovilė Vaišvilaitė]. – Vil-
nius : Svajonių knygos, 2022. – 379, [1] p.. – (Jausmų klasika, ISSN 2335-7126 ). – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-03-0740-3 (įr.)

Bičių šokis : [romanas] / Fiona Valpy ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. – [Vilnius] : 
Alma littera, [2021]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-01-4467-1

Į Rytus nuo Edeno : [romanas] / John Steinbeck ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-
Bernotienė. – Kaunas : Jotema, [2021]. – 751, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
490-045-7 (įr.)

Iš dangaus nukrito trys obuoliai : romanas / Narine Abgaryan ; iš rusų kalbos vertė Alma 
Lapinskienė. – 2-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2022. – 255, [1] p.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-487-201-3 (įr.)

Jautrus žmogus : [romanas] / Jáchym Topol ; iš čekų kalbos vertė Vaida Braškytė-Nemeč-
kova. – Vilnius : Aukso žuvys, 2022. – 410, [1] p.. – (Keliautojai laiku ; 2). – Tiražas 1000 
egz.. – ISBN 978-609-8120-76-9

Juodasis obeliskas : [romanas] / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras 
Četrauskas. – 2-oji laida. – Kaunas : Jotema, [2021]. – 430, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-490-060-0 (įr.)

Kaimynai : psichologinis trileris / Sally Hepworth ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berku-
vienė. – 2-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. – 333, [2] p.. – Tiražas 1200 
egz.. – ISBN 978-609-487-166-5 (įr.)

Kalbėk, atmintie / Vladimir Nabokov ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Kaunas : 
Jotema, [2021]. – 351, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-490-042-6 (įr.)

Kaltinimo liudytojas : geriausios detektyvo karalienės istorijos / Agatha Christie ; iš anglų 
kalbos vertė Vaiva Lanskoronskytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. Lectio divina], [2021]. – 1 epub 
failas. – ISBN 978-609-484-402-7

Kelionės su Čarliu ieškant Amerikos / John Steinbeck ; iš anglų kalbos vertė Arvydas Mali-
nauskas. – Kaunas : Jotema, [2021]. – 319, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-490-
044-0 (įr.)

Lolita : [romanas] / Vladimir Nabokov ; iš rusų kalbos vertė Sigita Papečkienė. – 2-oji laida. – 
Kaunas : Jotema, [2021]. – 439, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-490-061-7 (įr.)

Mefisto klubas : [Ricoli ir Ailz trileris] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Paulina Kru-
glinskienė. – 3-ioji  laida. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 367, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-490-062-4

Mesijas, Efraimo sūnus : romanas / Moišė Kulbakas ; [knygoje Benciono Michtono akvarelė 
„Žydo likimas“] ; iš jidiš kalbos vertė Mindaugas Kvietkauskas. – [Vilnius] : Odilė, [2021]. – 
153, [3] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8222-45-6

Po magnolijomis : romanas / T.I. Lowe ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 366, [1] p. : portr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-4879-2 (įr.)

Raudonos šukos : graikų apsakymai / Giorgos Ioannou, Menis Koumantareas, Zyranna Za-
teli ... [et al.] ; [sudarytoja Kristina Svarevičiūtė] ; iš graikų kalbos vertė Gabrielė Barkaus-
kaitė, Diana Bučiūtė, Alvyda Stepavičiūtė, Kristina Svarevičiūtė. – Vilnius : Gelmės, 2021. – 178, 
[4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8302-09-7

Seserys : [romanas] / Kristin Hannah ; iš anglų kalbos vertė Violeta Meiliūnaitė. – Kaunas : 
Jotema, [2021]. – 447, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-490-048-8 (įr.)

Ten, kur gieda vėžiai : romanas / Delia Owens ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė ; eilė-
raščius vertė Vidas Morkūnas. – 12-asis leid.. – Vilnius : BALTO leidybos namai, 2021. – 415, 
[1] p. : žml.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-609-487-010-1 (įr.)
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Savaitės filmai

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

Sausio 28–vasario 3
Ki no re per tu a ras

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)
Drąsiau drąsiau  ****

Niujorko vienišius Džonis (Joaquin Phoenix) – radijo žurnalistas, ke-
liaujantis po Ameriką ir klausinėjantis vaikų bei paauglių apie jų gyvenimą, 
svajones, supergalias ir ateities planus. Pakeliui jis aplanko Los Andžele 
gyvenančią seserį (Gaby Hoffmann), su kuria nesikalbėjo daug metų ir 
kuriai dabar reikia jo pagalbos. Norėdamas jai padėti rūpintis devynme-
čiu sūnumi Džesiu (Woody Norman), Džonis pasiima vaiką su savimi į 
Niujorką. Jų bendra kelionė taps kantrybės, atsakomybės ir suaugusiųjų 
gyvenimo, kurio žurnalistas iki šiol vengė, pamoka. (JAV, 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 ma-
žiau 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 nepaprastą įrangą, bet ir ypatingus kovos įgūdžius. 
(D. Britanija, JAV, 2021)
Košmarų skersgatvis  ****

Kai charizmatiškasis Stantonas Karlailas (Bradley Cooper) keliaujan-
čiame cirke susipažįsta su neįprasta pora – ateitį spėjančia Zena (Toni 
Collette) ir jos vyru, buvusiu telepatu Pitu (David Strathairn), jis nu-
sprendžia pakeisti savo nelaimingą gyvenimą. Kartu su ištikima ir kil-
niaširde Moli (Rooney Mara) Stantonas ketina pasinaudoti Niujorko 
elito naivumu, kad praturtėtų. Naujai įgytos žinios greitai tampa bilietu 
į sėkmę, o vyras – žymiu „pranašautoju“. Tačiau netrukus Stantonas 
žengia per toli, kai, paveiktas paslaptingos psichiatrės (Cate Blanchett), 
nusprendžia apgauti pavojingą finansų magnatą (Richard Jenkins). Tai 
tamsi istorija, paremta Williamo Lindsay Greshamo romanu tuo pačiu 
pavadinimu. (JAV, Meksika, 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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
28–II. 3 d. – Mano vilkas (Prancūzija) – 12.30, 
14.55, 17.05
Auksas (Australija) – 15.25, 19.20, 21.45
28, 31, II. 1–3 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 13, 
18.30, 21.10; 29, 30 d. – 16.10, 18.50, 21.20
31 d. – Lobis (rež. A. Marcinkevičiūtė) – 19 val.
30 d. – „Alma littera“ premjera. Lobis 
(rež. A. Marcinkevičiūtė) – 12 val.
II. 3 d. – Moonfall: mėnulio kritimas 
(D. Britanija, Kinija, JAV) – 19.20
29 d. – G. Verdi „Rigoletas“. Tiesioginė prem-
jeros transliacija iš Niujorko Metropolitano 
operos – 19.55
III. 6 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. Tie-
sioginės transliacijos iš Maskvos Didžiojo 
teatro įrašas – 17 val.
28 d. – „Žiemos ekranai ’22“ – 18.30; 
29, 30 d. – 16.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Skalvija
28 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, 
Islandija) – 16.45; II. 6 d. – 13.45
28, II. 2, 3 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, 
Meksika) – 21 val. 
28 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 19 val.; 
II. 1, 4 d. – 17 val.; 5 d. – 14.10 
31 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio 
imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
17.30
II. 2 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 17 val.
2 d. – Didžioji laisvė (Austrija, Vokietija) – 
21 val.
3 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 17.15
Animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ 
29 d. – Henriko Vaigausko filmų retrospek-
tyva – 14.45
30 d. – Algirdo Selenio animacinių filmų ir 
Lietuvos kino centro restauruotų filmų re-
trospektyva – 14.25
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
29 d. – Kruvini apelsinai (Prancūzija) – 
20.30; II. 5 d. – 20 val.
29 d. – Žudikų kupė (Prancūzija) – 16.20
29 d. – Žmogus iš Rio (Prancūzija, 
Brazilija) – 18.15; II. 4 d. – 19 val.
30 d. – Gyvenimas dar prieš akis (Prancū-
zija) – 18 val.
30 d. – Tiesiog juodas (Prancūzija) – 20.15; 
II. 2 d. – 19 val.
II. 1 d. – Pasaulis po mūsų (Prancūzija) – 
19 val.; 4 d. – 21 val.
3 d. – Mūsų kritę broliai (Prancūzija, Bel-
gija) – 19 val.
5 d. – Amžinoji vasara (Prancūzija) – 16.15
5 d. – Prisipažinimas (Prancūzija) – 18 val.
6 d. – Vasara Korsikoje (Prancūzija) – 16 val.
6 d. – Sudie, kvailiai! (Prancūzija) – 20.30
6 d. – Tereza Raken (Prancūzija, Italija) – 18.30
Karlsono kinas
29 d. – Mano vilkas (Prancūzija) – 13 val.; 
II. 6 d. – 12 val.
30 d. – Mano mama gorilla (animac. f., Šve-
dija, Danija, Norvegija) – 12.50
II. 5 d. d. – Ainbo (animac. f., Peru, Nyder-
landai) – 12.30

Pasaka
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
28 d. – Sudie, kvailiai! (Prancūzija) – 18.15; 
II. 3 d. – 18 val.

28 d. – Žmogus iš Rio (Prancūzija, Brazi-
lija) – 20.30
29 d. – Pasaulis po mūsų (Prancūzija) – 16.30
29 d. – Tereza Raken (Prancūzija, Italija) – 18.30 
30 d. – Kruvini apelsinai (Prancūzija) – 17.30
30 d. – Žudikų kupė (Prancūzija) – 15.45
31 d. – Vasara Korsikoje (Prancūzija) – 20.15
II. 1 d. – Gyvenimas dar prieš akis (Prancū-
zija) – 18.15
2 d. – Prisipažinimas (Prancūzija) – 20 val.

28 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 18, 20.15; 
29 d. – 16.15; 30 d. – 18.15; II. 1 d. – 18 val. 
28 d. – Meilė kaip bestseleris (Meksika, 
D. Britanija) – 18.30; 30 d. – 19.30; 31 d. – 
18.15; II. 1 d. – 20.45
28 d. – Kaimynai (Ispanija) – 20.45; 
31 d. – 20.30
28 d. – Martinas Margiela (Vokietija, Bel-
gija, Prancūzija) – 18.30; 29 d. – 16 val.; 
II. 1, 3 d. – 18.30
28 d. – Paryžius. 13-as rajonas (Prancūzija) – 
28 d. – 20.30; 29 d. – 18 val.; 2 d. – 20.45
29 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, Meksika) – 
20.45; 30 d. – 20.30; 2 d. – 17.45
29 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio 
imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
18.45; 2 d. – 18.15
29 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 16 val.; 
30 d. – 20.45; 31 d. – 18.30; II. 2 d. – 18.15
29 d. – Įsimylėjusi Figaro (Australija, JAV, 
D. Britanija) – 18 val.
29 d. – Benedeta (Prancūzija, Belgija, Ny-
derlandai) – 20.15
29 d. – Alkio skonis (Danija, Švedija) – 13.45
29 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 20.15
30 d. – Kur tu, Adomai? (dok. f., Ukraina, 
Graikija) – 15.30
30, 31 d. – Gucci mados namai (JAV, Ka-
nada) – 19.45
30 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 15.15, 
18.45; 31 d. – 17.45; 2 d. – 18 val.; 3 d. – 18.15
30 d. – Eifelis (Prancūzija) – 17.15
30 d. – Drive My Car (Japonija) – 12.45; 
II. 1 d. – 20.15; 3 d. – 20 val.
30 d. – Viskas praėjo gerai (Prancūzija) – 16.15

31 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, 

Kanzaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) –

18 val. 

31 d. – Didžioji laisvė (Austrija, 

Vokietija) – 20.45

II. 1 d. – Matrica. Prisikėlimas (JAV) – 

20.30

II. 1 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 18.30

II. 1 d. – Margarita – Šiaurės karalienė 

(Danija, Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, 

Islandija) – 20.45

2 d. – Tėvas (D. Britanija, Prancūzija) – 

20.15

3 d. – The King's Man (D. Britanija, JAV) – 20.15
3 d. – Dar po vieną (Danija) – 20.30

Paupio salė
28 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 19 val.; 
29 d. – 17 val.; II. 1 d. – 18 val.
28 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
21 val.; 29 d. – 21.15; II. 1 d. – 20 val.; 
2 d. – 17.45
29 d. – Mano vilkas (Prancūzija) – 12.30; 
30 d. – 14.45
29 d. – Encanto (animac. f., JAV) – 14.30
29 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 19 val.; 
30 d. – 20.15; 31, II. 3 d. – 18 val.; 2 d. – 
21 val.
30 d. – Dainuok (JAV, Japonija, Prancū-
zija) – 212.15
30 d. – Sen Loranas. Stilius – tai aš (Pran-
cūzija, Belgija) – 17 val.
31 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, 
Meksika) – 20.15
II. 3 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, 
Kanzaso vakaro saulės (JAV, 
Vokietija) – 20.30

Kaunas
Forum Cinemas
28–II. 3 d. – Auksas (Australija) – 13.25, 
18.55, 21.20
Mano vilkas (Prancūzija) – 10.10, 12.20, 
14.40, 17 val.
Drąsiau drąsiau (JAV) – 10.50, 18 val.
30 d. – „Alma littera“ premjera. Lobis 
(rež. A. Marcinkevičiūtė) – 12.55
II. 3 d. – Moonfall: mėnulio kritimas 
(D. Britanija, Kinija, JAV) – 19 val.
29 d. – G. Verdi „Rigoletas“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politano operos – 19.55
III. 6 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Klaipėda
Forum Cinemas
28–II. 3 d. – Mano vilkas (Prancūzija) – 
10.10, 12.20, 14.35, 16.50
Auksas (Australija) – 14.50, 19.15, 21.50

28, 30, II. 1, 3 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 

20.50; 29, 31, II. 2 d. – 10.10, 20.50

III. 6 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 

Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-

džiojo teatro įrašas – 17 val.

30 d. – „Alma littera“ premjera. Lobis 

(rež. A. Marcinkevičiūtė) – 12 val.

II. 3 d. – Moonfall: mėnulio kritimas 

(D. Britanija, Kinija, JAV) – 19.10

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Drąsiau drąsiau“


