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Kuo daugiau rokenrolo, 
tuo geriau
Pokalbis su kino kritike Rasa Paukštyte

Elena Jasiūnaitė

Šių metų birželį jau tryliktą kartą 
Lietuvos kino kūrėjams bus įteikti 
„Sidabrinės gervės“ apdovanojimai. 
Apie tai, kodėl reikia švęsti kiną, kal-
bamės su kino kritike Rasa Paukštyte.

Per šių metų spaudos konfe-
renciją pristatėte save kaip 

„Sidabrinės gervės“ gerbėją. 
Kodėl?

Nedaug persūdžiau – man tikrai 
patinka skulptoriaus Audriaus 
Liaudansko darbas ir pati sidabri-
nės gervės idėja. Apdovanojimas 
grakštus, originalus, kelia asociacijų 
su filmavimo aikštelių „gervėmis“. 

Kiekvienos šalies kino laukas (ar 
industrija – ir šiandien jau net ga-
lima neironiškai vartoti šį žodį, kai 
kalbame apie lietuvių kiną, atsižvel-
giant į teikiamų paslaugų apimtis) 

turi turėti savo bendrą šventę ir 
apdovanojimus. Tai yra savigar-
bos išraiška ir būtinas kino kultū-
ros sklaidos segmentas. Gaila, kad 
tai taip ir nebuvo pakankamai aiš-
kiai ištransliuota. Kur kas garsiau 
skambėdavo paradoksalus ir net ne 
visada teisingas priekaištas organi-
zatoriams, esą jie naudojosi kinu 
ir kino žmonėmis, kad surengtų 
šventę sau ir savo draugams. Matyt, 
kai tokio pobūdžio šventės yra pri-
vati iniciatyva, ne visada pavyksta 
išlaikyti delikatumą tarp asmeniš-
kumo ir visuomeniškumo. Ypač kai 
esi pirmas. Šiaip ar taip, 2008 me-
tais „gervė“ klyktelėjo: „Lietuviškas 
kinas yra!“ Tam kartui sunku buvo 
reikalauti daugiau.

Tad ir į visokius nesklandumus, 
susijusius su „daugiau popso“, „ma-
žiau popso“, stengiuosi žiūrėti iro-
niškai. Nejuokinga tik nepagarba 
žmonėms, dėl kurių vyksta šventė. 

Visa kita – smulkmenos, kaitinan-
čios aistras. O kokie gi apdovano-
jimai ir apskritai kino gyvenimas 
be aistrų – pergalės džiaugsmo, pa-
vydo, keršto...

Turime gana daug kino apdo-
vanojimų. Ar tikrai mums tiek 
jų reikia?

Nekritikuosiu apdovanojimų, 
nors kartais ir maga – kaip neva 
provincialumo ar susireikšmi-
nimo požymio. Palieku erdvės ko-
legoms. Suskaičiavau tik kelis ap-
dovanojimus: „Sidabrinė gervė“, 
Lietuvos kinematografininkų są-
jungos apdovanojimas už geriau-
sią kūrybinį darbą, Lietuvos kino 
operatorių asociacijos „Ąžuolas“ ir 

„Gilė“, Autorinio kino aljanso „Kino 
ruporas“. Nežiūriu į tai skeptiškai. 
Kuo daugiau rokenrolo, tuo geriau. 

Dž. Barys aitės  n uotr .Rasa Paukštytė

Grupė KÔD ir draugai, „Vieša meno klasė“, 1970 m.
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I n  m e m o r i a m

Laima Slepkovaitė

Vasario 3 d. pasklido žinia apie 
Olego Molokojedovo mirtį – labai 
netikėta, skaudi, džiazuomenėje 
pasėjusi našlaitystės liūdesį. Mat 
kiekvienam teko ar groti drauge, ar 
iš jo mokytis, ar klausytis, skaityti jo 
tekstus, bendrauti, ginčytis – įvai-
riais būdais judėti muzikinės tiesos 
link su jo pagalba. Jis turėjo sąlytį su 
daugybe žmonių ir skleidė galingą 
įtaką, o aš tiesiog per vėlai įsijun-
giau į džiazo šeimą, kad pajėgčiau 
aprėpti jo indėlio į Lietuvos džiazą 
mastelį. Geriausiai papasakoti savo 
istoriją galėjo tik jis pats. O buvo 
puikus pasakotojas! Po muzikos 
studijų (akordeono tuomečiame 
Juozo Tallat-Kelpšos muzikos tech-
nikume ir kompozicijos Antano 
Račiūno klasėje Lietuvos konser-
vatorijoje) baigęs žurnalistiką Latvi-
jos universitete, Molokojedovas 
pasižymėjo neeiline iškalba ir bet 
kokį kasdienį pokalbį vesdavo taip, 
lyg šis būtų skirtas cituoti romane. 
Mėgstamiausia jo pasakojimų tema 
buvo apie laikotarpį, kai grojo su 
Vladimiru Čekasinu.

Neretai nutinka taip, kad kūrė-
jai dalyvauja istoriniuose įvykiuose, 
nenutuokdami ir nesusimąstydami 
apie jų svorį. Molokojedovas, prie-
šingai, puikiausiai suvokė, kad ta 
muzika, kurią skleidė Čekasino 
kvartetas, – nauja, svarbi ir la-
bai aukšto lygio. Jis matė, kad tai 

vartai į ateitį, kad jo akyse ir jam 
aktyviai dalyvaujant kuriama Lie-
tuvos džiazo istorija. Ir aš tikiu, kad 
kiekvieną savo gyvenimo valandą 
jis nuoširdžiai didžiavosi būdamas 
tų muzikinių procesų dalimi. Vėliau, 
burdamas savo kolektyvus – Vilniaus 
džiazo kvartetą ir kitus, grodamas 
kolegų grupėse, jis liko ištikimas tai 
čekasiniškai linijai, visuomet džiazo 
žinias derindamas su nenuspėjamu 
žaidybiškumu. O jo džiazo žinios 
buvo neįtikėtinai gilios. Sakau ne-
įtikėtinai, mat tuo laiku niekas ne-
žinojo metodikos, kaip mokytis 

džiazo, visi bandė pagauti tuos pa-
grindus iš įrašų, vieni kitiems pa-
dėjo. Olegas ne tik pats perprato 
svingo, improvizacijos principus, 
bet ir sukūrė būdą perduoti tas ži-
nias kitiems.

Kai 1981 m. Molokojedovas pra-
dėjo dirbti Balio Dvariono muzikos 
mokykloje, Lietuvos džiazo peda-
gogika žengtelėjo žingsnį į priekį. 
Dmitrijus Golovanovas, Marijus 
Aleksa, Domas Žeromskas, Felik-
sas Zakrevskis, Paulius Andersso-
nas, Nojus Drąsutis, Janas Maksi-
movičius, Beatričė Baltrušaitytė 

ir kiti – daugybė puikių impro-
vizuojančių muzikantų (ne vien 
džiazo), kurie šiandien yra akty-
vūs scenoje, – oficialiai arba neofi-
cialiai mokėsi pas Molokojedovą. 
Savo klasės mokinius jis siųsdavo 
į sceną iš karto, kai tik jie sugebė-
davo pagroti keletą nesudėtingų 
dalykų. Scena – geriausias mo-
kytojas. Jis ne kartą kvietėsi labai 
jaunus žmones groti savo ansam-
bliuose. Taip Marijus Aleksa tapo 
jauniausiu debiutantu „Vilnius Jazz“ 
scenoje, įžengęs į ją kaip Moloko-
jedovo kvarteto narys. Janas Mak-
simovičius, ilgai bendradarbiavęs 
su Molokojedovu, laiko tuos metus 
svarbiu lavinimosi etapu. Netgi to-
kios brandžios muzikos asmenybės 
kaip pianistė Aleksandra Žvirblytė 
ar Vytautas Labutis, kurie buvo ly-
giaverčiai scenos partneriai, kalba 
apie Molokojedovą kaip apie moky-
toją, iš kurio sužinojo daug vertingų 
dalykų. Savo mokiniams jis teikė šį 
tą daugiau negu tinkamai, meto-
diškai išdėstytas žinias ir profesio-
nalų, gyvą pavyzdį. Teikė pasitikė-
jimą savo jėgomis, šiltą tarpusavio 
santykį, įkvėpimą ir pastūmėdavo 
teisinga savęs pažinimo kryptimi.  

O kas esąs pats – žinojo labai ge-
rai: ganėtinai svarbią jo identiteto 
dalį sudarė džiazo kritiko amplua. 
Molokojedovas reguliariai rašė 
1971–1994 m., dvejus metus buvo 
Maskvoje leidžiamo žurnalo „Džaz“ 
vyriausiasis redaktorius – gyvenda-
mas Vilniuje! Nepamirškime, tai 

Dangaus jam session
Išėjo pianistas, džiazo kritikas ir Mokytojas Olegas Molokojedovas

„Čekijos muzikos peizažai“ 
su David Geringu
Vasario 12 d. koncerte „Čekijos 
muzikos peizažai“ Filharmonijoje 
skambės čekų kompozitorių Josefo 
Suko, Antoníno Dvořáko ir Leošo 
Janáčeko kūrinių programa. Ją su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru (LNSO) atliks Čekijos 
kariuomenės orkestro pučiamųjų 
grupė, diriguos svečias iš Čekijos 
Marekas Prašilas, o solo violončele 
grieš David Geringas.

Filharmonijos scenoje su Lietu-
vos atlikėjais muzikuosiantys sve-
čiai iš Čekijos džiaugiasi galėdami 
drauge pristatyti spalvingą savo ša-
lies kompozitorių muzikos peizažą. 

„Programą pradės Josefo Suko orkes-
trinė kompozicija, kurios pavadini-
mas išvertus iš čekų kalbos reiškia 

„Link naujojo gyvenimo“. Ji labai su-
sijusi su koncerte skambėsiančiomis 
įžanginėmis Leošo Janáčeko „Sinfo-
niettos“ fanfaromis. Taip pat publika 
išgirs Antoníno Dvořáko Koncertą 
violončelei ir orkestrui Nr. 2 h-moll, 
op. 104. Kaip sakome Čekijoje, tai 
yra lyg jo dešimtoji simfonija“, – pro-
gramą glaustai pristato Lietuvoje jau 
ne pirmą kartą viešėsiantis dirigen-
tas Marekas Prašilas.

Iš tiesų programa atspindės XIX–
XX a. čekų muzikos stilių, kompo-
zicijos mokyklos dėsningumus. 
Koncerto pradžioje skambėsian-
čio maršo „Link naujojo gyvenimo“ 
autorius Josefas Sukas – XIX–XX a. 
sandūroje gyvenęs kompozitorius, 
smuikininkas, pedagogas, Prahos 
konservatorijoje studijavęs įvai-
rias specialybes, o kompoziciją 
jam dėstė A. Dvořákas. Bendra-
vimas su įžymiuoju čekų klasiku 
(vėliau tapusiu jo uošviu) padarė 
didžiulį poveikį jaunam muzikui, 
tad nenuostabu, kad Suko kūry-
boje neretai pasigirsta ir mokytojo 
muzikos atgarsių. J. Suko maršas 

„Link naujojo gyvenimo“ tapo kone 
ryškiausia muzikine emblema, su-
laukusia ir išskirtinio pasaulinio 
dėmesio. Pradinis jo sumanymas 
buvo tiesiog karinis maršas, skirtas 
1919 m. Čekiją gynusių jaunuolių 
dvasiai pakelti. Pabaigtas gerokai 
vėliau, maršas netikėtai išgarsino 
čekų kompozitorių, tapdamas nu-
galėtoju konkurse, kuriame buvo 
renkamas tinkamiausias muzikos 
kūrinys 1932 m. olimpinėms žai-
dynėms Los Andžele. Įspūdingą 
maršo atmosferą sukuria pačioje 
pradžioje skambančios fanfaros. 

Kaip taik l iai  sakė progra-
mos dirigentas, fanfaros susieja 

koncerte skambėsiančius J. Suko 
ir L. Janáčeko kūrinius. Kartą iš-
girdęs varinių pučiamųjų orkestro 
pasirodymą, Leošas Janáčekas pa-
noro sukurti savąją iškilmingų fan-
farų versiją. Taip 1926 m. jis parašė 
kompoziciją „Sinfonietta“, kuri turi 
dar pora pavadinimų: „Kariškoji“ 
arba „Sokol“ festivaliui“. Kūrinį 
L. Janáčekui užsakė Prahoje vyku-
sio VII „Sokol“ gimnastikos festiva-
lio („Sokol Slet“) organizatoriai. Šis 
renginys buvo itin svarbi čekų visuo-
menės gyvenimo dalis nuo tada, kai 
1862 m. susibūrusi „Sokol“ sąjunga 
ėmėsi propaguoti fiziškai ir dva-
siškai harmoningo žmogaus viziją 
kaip čekų nepriklausomybės siekį. 
L. Janáčekas „Sinfoniettą“ dedikavo 
Čekijos kariuomenei, apibūdinda-
mas kompoziciją kaip „stipraus, 
laimingo ir laisvo žmogaus, pasi-
ryžusio iškovoti pergalę“, muzikinį 
portretą. Beje, kūrinyje skambančios 
fanfaros prieš dešimtmetį L. Janáčeką 
išgarsino literatūros pasaulyje – ja-
ponų rašytojas Haruki Murakami 
savo romaną „1Q84“ pradeda nuo 
epizodo taksi, kur pagrindinė he-
rojė Aomame išgirsta L. Janáčeko 

„Sinfoniettą“.
Nors kompozitorius, dirigen-

tas ir folkloristas L. Janáčekas lai-
komas vienu iš čekų nacionalinės 
kompozicijos mokyklos kūrėjų, 

prieš pasineriant į folkloro, kaip 
pagrindinių jo kūrybos inspira-
cijų, pasaulį, ankstyvuose jo kūri-
niuose jaučiama A. Dvořáko įtaka. 
Tad ir šio koncerto Vilniuje ašimi 
neabejotinai yra paties A. Dvořáko 
muzika. Bus atliktas jo garsusis An-
trasis koncertas violončelei – nepa-
prastai sudėtinga trijų dalių kom-
pozicija, kurios tematika pasižymi 
ypatingu emocionalumu nuo mei-
lės elegijos, lacrimosa įtampos iki 
grėsmingo maršo. Šiame kūrinyje 
individualus autoriaus stilius ir 
čekų folkloras jungiamas su Nau-
jojo pasaulio kultūra, nes Koncertas 
yra vienas iš kelių šedevrų, sukurtų 
Niujorke (1892–1895), kur kompo-
zitorius ėjo rektoriaus pareigas Na-
cionalinėje konservatorijoje. 

Monumentalųjį A. Dvořáko kon-
certą violončelei solo grieš ir simfo-
ninį šio kūrinio mąstymą neabejoti-
nai kuo giliausiai perteiks ištikimas 
mūsų šalies bičiulis David Geringas.

LNSO, Čekijos kariuomenės or-
kestro pučiamųjų grupės, dirigento 
Mareko Prašilo ir violončelininko 
David Geringo koncertas „Čekijos 
muzikos peizažai“ vyks vasario 12 d., 
šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Di-
džiojoje salėje. Bilietus galima įsigyti 
Filharmonijos kasose ir kakava.lt. 

LNF inf.

Anonsai

dar ikiinternetiniai laikai. Vėliau 
buvo Minsko „Džaz Kvadrat“ re-
daktorių kolegijos narys. Rašyda-
mas žinutę apie Molokojedovo ne-
tektį žurnalo „Jazz.ru“ vyriausiasis 
redaktorius Kirilas Moškovas pri-
sipažino, kad Lietuvos pianisto ir 
kritiko redaguoti žurnalai tapo mo-
deliu, kuriuo jis pats sekė kurdamas 
savąjį leidinį, o kolegos žurnalisti-
kos standartai įkvėpė siekti aukš-
čiausio lygio džiazo kritikos srityje. 

2016 m. už nuopelnus Lietu-
vos džiazui Molokojedovui buvo 
įteiktas Birštono džiazo festivalio 
apdovanojimas – ženklas, kad 
pianisto indėlis neliko užmirštas 
ar nepastebėtas. Vis dėlto atrodo, 
kad nepakankamai dažnai jį galė-
jome girdėti, nepakankamai prisi-
minėme jo vaidmenį. Manau, ir pati 
galėjau dažniau prieiti pasilabinti 
ir skirti energijos ginčui (mūsų 
bemaž kiekvienas nuomonių ap-
sikeitimas virsdavo entuziastinga 
konfrontacija). 

Dabar mums lieka prisiminimai 
ir dosnus palikimas: įrašai, straips-
niai (prieinamiausias – Lietuvos 
džiazo istorijos skyrius „Džiazo 
istorijos“ vadovėlyje) ir visas tas 
nuostabus atžalynas, palydintis 
savo Mokytoją. Tai, kaip skamba 
dabartinis Lietuvos džiazas, – la-
bai didele dalimi Olego Molokoje-
dovo nuopelnas. Tad ačiū, Maestro. 
Tegu Milesas Davisas pakviečia Jus 
pagroti duetu dangaus jam session. 

David Geringas
D. Mat ve je vo  nu ot r.

Olegas Molokojedovas Birštono džiazo festivalyje. 2016 m.
D. Klovi e nė s  nu ot r.
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M u z i k a

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Kauno valstybinėje filharmonijoje 
vasario 4-ąją (kitą dieną Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje), di-
riguojant maestro Robertui Šer-
venikui, skambėjo Tarptautinio 
M.K. Čiurlionio pianistų kon-
kurso nugalėtojo Aleksandro Kaš-
purino atliekamas Sergejaus Rach-
maninovo Koncertas fortepijonui 
ir orkestrui Nr. 3 d-moll, op. 30, 
ir Césaro Francko oratorija „At-
pirkimas“ („Rédemption“), skirta 
200-osioms kompozitoriaus gi-
mimo metinėms. Ją atliko Kauno 
valstybinis choras (meno vadovas 
ir vyr. dirigentas Robertas Šerve-
nikas), Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras (meno vadovas ir 
vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas), 
Lina Dambrauskaitė (sopranas), 
Vladas Bagdonas (skaitovas). Ora-
torija Lietuvoje atlikta pirmą kartą! 

Šiuo metu dirigavimą Sankt 
Peterburgo N. Rimskio-Korsa-
kovo konservatorijoje studijuo-
jantis A. Kašpurinas toje pačioje 
konservatorijoje baigė fortepi-
jono studijas (prof. T. Zagorovs-
kaja), yra daugelio nacionalinių 
ir tarptautinių konkursų laurea-
tas, 2021 m. laimėjo pirmą vietą 
tarptautiniame konkurse „Les 
Etoiles du Piano“ Prancūzijoje. 
Galima prisiminti, kad 2019 m. 
Tarptautinio M.K. Čiurlionio 
pianistų konkurso trečiame ture 
pianistas grojo Rachmaninovo 
Koncertą fortepijonui ir orkes-
trui Nr. 2, c-moll, op. 18, ir tapo 
nugalėtoju. 

Trečiojo Rachmaninovo koncerto 
premjera įvyko Niujorke, fortepi-
jono partiją atliko pats kompozi-
torius, dirigavo ilgametis Niujorko 
simfoninio orkestro dirigentas Wal-
teris Johannesas Damroschas. O 
pianistui ir kompozitoriui Józefui 
Kazimierzui Hofmannui, kuriam 
kūrinys dedikuotas, jis buvęs ne-
įveikiamas... Interneto galimybės 
leidžia pasiklausyti geriausiai auto-
riaus vertinto Vladimiro Horowitzo 
šio koncerto atlikimo. 

Kadangi Trečiasis Rachmani-
novo koncertas turi vieno iš su-
dėtingiausių reputaciją, buvo 
nuostabu, kad iš po A. Kašpurino 
pirštų tarsi be pastangų liejosi tiek 
sudėtingos technikos reikalaujantys 
pasažai, tiek pakylėta muzikos ra-
mybė. Gera prisiminti akimirką, kai 
nutilus paskutiniams kūrinio akor-
dams publika sprogo ovacijomis ir 
buvo apdovanota bisu. 

Prieš eidama į koncertą pavar-
čiau Vlado Jakubėno straipsnių 
rinktinę, kurioje priminta, kad 
Francko sakraliniai ir pasaulie-
tiniai kūriniai šmėžavo Lietuvos 
koncertiniame repertuare jau be-
veik prieš šimtą metų, jo kūrinius 

Geriausias laikas – šiandien
Pianistas Aleksandras Kašpurinas ir Césaro Francko oratorija Kaune

atliko ne tik užsienio atlikėjai 
(smuikininkai Bronisławas Huber-
manas, Jaques’as Thibaut, Robertas 
Soetensas, Ruvimas Stenderis), bet 
ir Lietuvos: vargonininkai Konra-
das Kaveckas, Zigmas Aleksandra-
vičius, Jonas Žukas, smuikininkai 
Povilas Matiukas, Izidorius Vosy-
liūnas, pianistai Galina Juodakytė, 
Estera Aranauskaitė, Vytautas Ba-
cevičius, Jurgis Karnavičius, daini-
ninkė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. 

Turiu kelis asmeninius prietarus, 
vienas jų – kad per kūrinio prem-
jerą gimsta šviežias oras. Šiais kau-
kių ir respiratorių laikais prietaras 
beveik nepatikrinamas. Tačiau an-
truoju – kūrinys atliekamas tiksliai 
tada, kada jo labiausiai reikia, – nie-
kuomet neabejoju. Toks savalaikis 
ir Francko „Atpirkimo“ suskambė-
jimas Lietuvoje. „Pažino žmogus 
daug visatos gelmių; atrado viršū-
nių, daug slėnių gilių, gausybę ste-
buklų padarė; bet viso tikslas tik 
vienas yra: žudyt vienas kitą gebėt 
visada ir mirčiai atlaisvinti kelią!“ – 
taip aktoriaus Vlado Bagdono lū-
pomis kalba Žmogus pirmoje da-
lyje „Šiandien“ (tekstus vertė Rūta 
Skučienė ir Giedrius Prunskus). 
Tai eilutės iš tuomet Francką su-
žavėjusios Édouardo Blau poemos 

„Nacionalinė priesaika“. Dabar po-
ema vertinama kaip pagonybės ir 
krikščionybės sankirta, parodanti 
atpirkimą per maldą. Manoma, 
kad dramaturgas ir libretistas Blau 
Prancūzijos problemas laikė Dievo 
bausme už tautos nuodėmes. Ar ga-
lėtume naiviai manyti, jog tai, kas 
poetine kalba buvo išreikšta taip se-
niai, mūsų laikais neaktualu?  

Laiką pralenkusioje oratorijoje 
gieda žmonių (vyrai) ir angelų 
(moterys) chorai, Arkangelas (Lina 
Dambrauskaitė), kalba Žmogus. 
Pirmoje dalyje žmonių chorai dai-
nuoja apie visus paliečiantį kardą ir 
bėdą pavergtiesiems, Žmogus kalba 
apie iš visų pasaulio pusių sklin-
dantį nuožmų garsą ir slinkimą 
link prarajos tik paragavus šviesos, 
nieko neišmokus. Arkangelas rodo 
užgimusį Viešpatį, kurį šlovina ben-
dras žmonių ir angelų choras. Re-
gis, čia turėtų būti kūrinio finalas, 
tačiau nuo antros dalies tekstų to-
liau krečia šiurpas. Ir nors nerims-
tantis Žmogus klausia „Ką turime 
sakyt, kad taptų tai malda?“, galiau-
siai, ragindamas atsisakyti tuštybės, 
ambicijų, nes „vaikams šios žemės 
reikia garbingų pavyzdžių“, kviečia 
maldai, kurią tereikia pradėti. Fi-
nale žmonių ir angelų chorai gieda 
apie atleidimą. 

Šiai,  kaip pats kompozito-
rius vadino, „poemai-simfonijai“ 
(„Poème-symphonie“) „Atpirki-
mas“ vėl susijungė ilgaamžiai mu-
zikos kolektyvai: Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras ir Kauno 
valstybinis choras. Raiškiais mostais 

juos suvienijo nuo 2021 m. Kauno 
valstybiniam chorui vadovaujan-
tis ir diriguojantis Robertas Šerve-
nikas. Monumentalusis Francko 
opusas gražiai papildė dirigento 
įdirbį atliekant stambius žanrus, 
operą, baletą, taip pat – šiuolaiki-
nius lietuvių kompozitorių sceni-
nius veikalus. Tą vakarą ausį glostė 
neabejotina balsų ir instrumentų 
dermė, subtilūs orkestro skambe-
sio niuansai. Dėl Kauno choro dai-
navimo buvau užtikrinta iš anksto: 
šis kolektyvas yra parengęs ne vieną 
lietuvių ir užsienio autorių pirmą 
atlikimą Lietuvoje, tarp jų – ir kitą 
Francko oratoriją „Les Béatitudes“. 

Drąsiai ir įtikinamai dainavo Lina 
Dambrauskaitė – tikrai angeliško 
balso tembro solistė. Po studijų Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje 
į Londono ir Ciuricho teatrus išvy-
kusios dainininkės repertuaras – nuo 
baroko iki šiuolaikinės muzikos. 

Būtina paminėti Londono Karališ-
kajame teatre „Covent Garden“ pa-
rengtą Semelės vaidmenį Georgo 
Friedricho Händelio operoje „Se-
melė“, Laputę Leošo Janáčeko ope-
roje „Laputės gudruolės nuotykiai“ 
ir dainavimą Ramintos Šerkšnytės 
kantatoje-oratorijoje „Saulėlydžio 
ir aušros giesmės“ Vilniaus festiva-
lyje. Ji kviečiama dainuoti simfoni-
niuose ir sakraliniuose kūriniuose, 
laukiama Lietuvos ir užsienio salėse. 

Visus sužavėjo aktorius Vladas 
Bagdonas, labai paveikiai pertei-
kęs filosofines Žmogaus abejones. 
Verta paminėti, kad tik Žmogaus 
tekstas buvo deklamuojamas lietu-
viškai, chorų ir Arkangelo tekstai 
prancūzų ir lietuvių kalbomis buvo 
pateikti programėlėje. 

Koncerte lygindama epochų ir 
erdvių sąsajas galvojau apie dar 
iki Trečiojo fortepijoninio kon-
certo sukūrimo Kaune ir Vilniuje 

koncertavusį Rachmaninovą, grį-
žau prie pianisto A. Kašpurino. Pri-
tariau, kad teisinga užsienyje groti 
savo šalies muziką, nepaisant jos 
sudėtingumo. Tačiau neapleido 
noras Čiurlionio pianistų konkurso 
nugalėtoją Lietuvoje išgirsti skam-
binant ir lietuvių autorių. Bent jau 
bisui. O sveikindama kolektyvus ir 
solistus, pirmą kartą puikiai atliku-
sius monumentalų Francko opusą, 
svajojau, kad kur nors Europoje 
galbūt dabar rengiamas Lietuvos 
kompozitoriaus kūrinys su taip pat 
puikiai išverstais tekstais, parengta 
informacija. Nors gal pakaktų ir ma-
žesnio noro – daugiau puikios čia 
sukurtos muzikos Lietuvos koncer-
tinėse erdvėse. Ir tokių pilnų salių, 
kaip ir atliekant laiko ir nuomonių 
išbandytą europietišką muziką. 

Aleksandras Kašpurinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras V. K am in sko n uotra ukos

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras ir solistai, dirigentas Robertas Šervenikas
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Š o k i s

Ignas Zalieckas

Agnietė Lisičkinaitė – šokėja, cho-
reografė. Šoka šokio teatre „Airos“, 
Vilniaus miesto šokio teatre „Low 
Air“ ir kt. Sukūrė spektaklius „Po-
pular problems“ (kartu su Sigita 
Juraškaite, 2014), „B ir B dialogas“ 
(kartu su Greta Grinevičiūte, 2016), 
„Z+“ (2017), „Banana Dream“ (kartu 
su Greta Grinevičiūte, 2018), „Vonia“ 
(kartu su Greta Grinevičiūte ir Juraš-
kaite, 2021), „Hands up“ (2021) ir kt. 
Kartu su Grinevičiūte įkūrė nepri-
klausomą šiuolaikinio šokio meno 
organizaciją „Be kompanijos“, vyk-
dančią meninę bei edukacinę veiklą. 

Sukūrėte spektaklį jaunimui 
„Z+“. Kaip geriausia priartėti 
prie jauno žmogaus – švelniai 
ir jautriai prie jo prisitaikant 
ar kuriant drastiškus tikrovės 
vaizdinius?

Sukūriau tik vieną spektaklį, 
skirtą paaugliams. Tuo metu tokių 
spektaklių trūko, taip pat domino 
kūryba jaunimui šiuolaikinio šo-
kio kontekste. Pats spektaklis ne-
buvo aštrus, nors dėl šios sąvokos 
galima ginčytis. Kita vertus, Z kartą, 
apie kurią šis darbas, vertinu teigia-
mai, todėl buvo sunku ją kritikuoti. 
Kritika buvo nukreipta į kartas, ne-
gebančias priimti dabar augančios, 
bręstančios visuomenės dalies.

Kartu su kūrybine komanda no-
rėjome iškelti iššūkių ir jauniesiems 
žiūrovams, bet kartu palikome juos 
komforto zonoje: spektaklio pra-
džioje pareiškėme, kad „fotogra-
fuoti ir filmuoti yra privaloma“, taip 
leisdami jiems ir toliau saugiai ma-
tyti pasaulį pro telefono kamerą. 

Spektaklio statymas jauni-
mui ar su jaunimu – kuris 
būdas kelti šio amžiaus gru-
pei jautrius klausimus jums 
artimesnis?

Savo kūrybinėje praktikoje tu-
riu tik vieną jaunimui skirtą spek-
taklį, sukurtą su profesionaliomis 

šiuolaikinio šokio šokėjomis, tad 
sunku atsakyti. Labai norėčiau pa-
bandyti sukurti spektaklį ir su jau-
nimu, nes darbas su juo man nėra 
svetimas. Kurdama „Z+“ paste-
bėjau, kad vyresni šokėjai, nutolę 
nuo paauglių problematikos, gali 
paversti pasirodymą šiek tiek ilius-
tratyviu, todėl perteikti paauglių 
būtį darosi sunkiau. Dėl šios prie-
žasties su šokio teatru „Airos“ tu-
rime idėją perstatyti „Z+“ ir kviesti 
20–25 metų amžiaus šokėjas (-us), 
kad galėtume labiau atliepti Z kar-
tos atstovus. 

Jūsų su Grinevičiūte spektaklis 
„Banana Dream“ svarsto mo-
ters tapatybės, seksualumo 
klausimus. Kuo šiandienos 
kontekste jums tai svarbu?

Visų pirma tai svarbu todėl, kad 
esu moteris. Kūryboje stengiuosi 
pradėti nuo savęs. Mes esame susiję, 
todėl bendražmogiškos temos daž-
nai rezonuoja su žiūrovais. Konkre-
čiai moteriškumo, požiūrio į moterį 
ir į ją nukreiptų socialinių kons-
truktų temos man tapo įdomios 
dar prieš „Banana Dream“. Pirmasis 
mano su Juraškaite sukurtas spek-
taklis „Popular problems“ kalbėjo 
apie moters vaidmenį visuomenėje, 
jos teises ir pareigas. Man svarbu, 
kad šokis nebūtų tik forma, tik es-
tetinis vaizdas, o kartu atsirastų ir 
turinys, kontekstai, kurie būtų so-
cialiai, politiškai angažuoti ir man 
artimi. Todėl renkuosi šias temas.

Kita vertus, kai kūriau vyksmą 
prie Baltarusijos ambasados Vil-
niuje, sąmoningai save seksualiza-
vau, suvokdama, kad darau poli-
tinį veiksmą. Kėliau klausimą – kas 
įvyksta, kai itin seksuali moteris, 
dėvinti apatinius, permatomą pa-
laidinę ir apsiavusi aukštakulniais, 
kovoja politiniame kontekste? Ar 
tai ją sustiprina, ar kaip tik priešin-
gai – padaro silpną?  

Kiek šokyje telpa jūsų nuo-
monės, o kiek – kitų požiūrių 
analizės?

Gyvenu socialiniame burbule, 
todėl mano mąstysena yra ben-
dravimo su žmonėmis, kurie mane 
supa, pasekmė. Tai mano pasirinki-
mas. Kita vertus, scenos meno darbai 
yra kūrybinės komandos produktas, 
todėl eidama į sceną deklaruoju ne 
tik savo asmeninę nuomonę, bet ir 
artimos aplinkos bei kolegų mintis. 
Visi šie požiūriai mane formuoja, nes, 
kaip ir kiti, gyvenu sociume ir negaliu 
nuo jo atsiriboti. 

Šokio vyksme „Hands up“ dirb-
dama su protesto kultūra sten-
giausi suvokti kitą požiūrio, šiuo 
atveju „Šeimų maršo“, pusę. Dėl 
šios priežasties nešiojau skirtingų 
nuomonių plakatus, bet po metus 
trukusio tyrimo turiu pripažinti, 
kad jų taip ir nesupratau. Suvokiu, 
kodėl turėčiau atsiverti, bet ne-
galiu to padaryti. Taigi esu atvira 
tiek, kiek leidžia mano pažiūros, 
nors norėčiau mąstyti plačiau ir 
nesmerkti kitoniškumo, nes pati 
deklaruoju, kaip svarbu priimti 
LGBTQ+ bendruomenę, bet neat-
siveriu antivakseriams.

Šiandien šių klausimų vengi-
mas, regis, gimsta iš žmonių 
noro gyventi patogiai. Kaip 
pati sprendžiate šią problemą?

Kūryba yra vienas geriausių būdų 
analizuoti problemas, kelti rūpimus 
klausimus, todėl ji – pirminis mano 
įrankis. Taip pat kiekvienais metais 
su Grinevičiūte važiuojame į rezi-
dencijas regionuose, kuriuose ga-
lime dirbti su bendruomenėmis. 
2020 m. dirbome su Naujosios 
Vilnios bendruomene, praėjusiais 
metais buvome Raseinių rajone. 
Tai padeda išgirsti, pamatyti kitus 
ir išlipti iš savo socialinio burbulo. 
Stengiamės leisti laiką ir būti tose 
bendruomenės. Tarkim, kai sta-
tėme spektaklį Šeškinės mikrora-
jone, nenorėjome, kad atrodytų, jog 
Vilniaus centro gyventojai „hipste-
riai“ atvyko ir padarė savo socia-
linės grupės darbą. Kartais, galbūt 
net dažniausiai, to padaryti nepa-
vyksta, bet tai patirties klausimas.

Jūsų su Grinevičiūte bučinio 
performansas dar kartą pri-
minė apie personažų B&B 
idėją. Kaip ji sąveikauja su ste-
reotipo sąvoka? 

2015 m. B&B personažai atsi-
rado kaip socialinė kempinė, su-
gerianti stereotipus ir juos per-
daranti dirbtiniu būdu. Mums su 
Greta visada buvo svarbu į kūrybą 
įtraukti popkultūrą, jos realijas, ir 
tai svarbu iki dabar. Galima kelti 
klausimą, kodėl, tarkim, klasikiniai 
teatro pastatymai vis mažiau  artimi 
šiuolaikinei publikai. Jie neatliepia 
į teatrą atėjusio žmogaus kasdieny-
bės ir žiūrovui sunku tapatintis, kai, 
tarkim, jis mato XIX amžių ir pūs-
tas sukneles. Todėl naudojame po-
pmuziką ir kitus šiuolaikinius įvaiz-
džius, nes žiūrovui daug lengviau 
su tuo tapatintis ir suprasti idėjas. 
Darbe „Hands up“ taip pat naudoju 
populiarius įvaizdžius, jie padeda 
šiuolaikiniam menui rasti balansą 
ir neužsidaryti meno burbule.

Grįžkime prie performanso. Ar 
šiandien mums trūksta bučinio 
gesto kaip artumo formos? Juk 
tam tikrose kultūrose jis reiš-
kia priėmimą į savo ratą.

Bučinį akcijos kontekste mes 
traktavome visai kitaip. Performan-
sas vystėsi iš idėjos, kad du tos pa-
čios lyties asmenys suglaudžia lūpas 
ir pusę valandos stovi tyloje. Tuo 
norėjome parodyti, kad tai du už-
tildyti žmonės, negalintys kalbėti. 

Jie yra lygūs, bet nėra lygūs mūsų 
visuomenėje. Todėl tik tada, kai visi 
būsime lygūs, galėsime klausytis ir 
vieni kitus girdėti. Deja, šiandien 
ši žmonių grupė patiria nelygybę, 
todėl nerandu pateisinimo homofo-
biškiems asmenims ir jų argumen-
tams. Balandžio 30 d. surengsime 
vyrišką bučinio versiją. Su Greta 
būsime apsirengusios kaip vyrai ir 
kviesime žmones apsirengti juodai 
bei pusvalandžiui nutilti, susijun-
giant lūpomis.

Judesio ir žodžio sąveika veda 
į tarpdiscipliniškumą, kuriuo 
šiandien dažnai pasižymi soci-
aliai aktyvių menininkų dar-
bai. Žvelgiant į jūsų kūrybą 
kyla klausimas: ar sintezė 
mene gali atvesti prie sintezės 
visuomenėje?

Menas yra paveikus, bet ne visada 
geba pasiekti tuos žmones, kuriuos 
tikiuosi paliesti, dėl to stengiuosi 
neužsirakinti tarp meno institucijų 
sienų, grynojo arba konceptualaus 
šokio formų. Stengiuosi būti atvira, 
kad įvyktų dialogas ir skirtingų 
minčių sintezė. Tai labai ilgi pro-
cesai, norėčiau romantizuoti ir ti-
kėtis, kad mano meno kūriniai nors 
kiek prie to prisideda, bet esminiai 
pokyčiai gali įvykti tik kompleksi-
niu būdu, t.y. vykstant edukacijai, 
atsiveriant menininkams ir žiūro-
vams, nes kūrėjas negali visada tik 
duoti – pats stebėtojas turi vis daž-
niau atverti savo langines.

Kūryboje – pradėti nuo savęs 
Pokalbis su Agniete Lisičkinaite

Koncertai Paliesiaus 
dvare
Vasario mėnesį Paliesiaus dvare 
laukia du gražūs koncertai: vasa-
rio 12 d. – pianisto Jurgio Karna-
vičiaus „Pasimatymas su Philipu 
Glassu“, o vasario 26 d. – jausmin-
gas dainininkės iš Lenkijos Violos 
Brzezińskos pasirodymas.

Jurgis Karnavičius – vienas žy-
miausių lietuvių pianistų. Šalia 
aktyvios solinės veiklos, dažnai 
pasireiškiančios įspūdingomis mo-
nografinėmis programomis, J. Karna-
vičius palieka ryškų pėdsaką kameri-
nio muzikavimo bei akompanavimo 
srityse, nuolat koncertuodamas su 
žymiausiais Lietuvos kameriniais 

Anonsai

ansambliais ir savo žmona, operos 
soliste Sigute Stonyte. Pianisto re-
pertuaro branduolį sudaro Vienos 
klasikų bei romantikų  – Schumanno, 
Brahmso, Liszto – kūryba, taip pat 
prancūzų autorių muzika. Būda-
mas itin reiklus sau, pianistas nele-
pina klausytojų dažnais koncertais 

ar gausybe įrašų, ilgai brandina kū-
rybinius sumanymus, leisdamas lai-
kui maksimaliai paveikti atliekamą 
muziką ir suformuoti turtingiausią 
jos keliamų emocijų spektrą. Bene 
taikliausiai J. Karnavičiaus meną po 
pianisto rečitalio apibūdino Giedrė 
Kaukaitė: „Gera klausytis stiprios ro-
mantinės ir spalvingos impresionistų 
muzikos, kai skambina intelektuali, 
harmoninga asmenybė, kuriai oru-
mas ir išmintis – savaime suprantami, 
gyvenimo tėkmėje kantriai puoselė-
jami dalykai. Emocijų pakilumas tuo-
met suskamba ne tik iš širdies, bet ir 
tauriai, ypač paveikiai, nestokojant 
brandaus filosofinio žvilgsnio“ 
(„7 meno dienos“, 2019 11 08).

Pianisto programos ašis – Phi-
lipas Glassas, bene garsiausias 
visų laikų JAV kompozitorius, 

neprilygstamas novatorius, žydų 
išeivių iš Lietuvos palikuonis. 1967 m. 
jis subūrė „Philip Glass Ensemble“, 
su kuriuo daug dešimtmečių trium-
fuodamas koncertuoja visame pa-
saulyje, ne kartą lankėsi Lietuvoje. 

Dainininkė Viola Brzezińska – 
paskutinio Paliesiaus dvarininko 
Romualdo Brzezyńskio palikuonė. 
Šios Lenkijoje itin žinomos atlikė-
jos pasirodymas Paliesiaus dvare 
simboliškai sujungia praeities is-
torijas su dabartimi.  

Pirmą kartą į didžiąją sceną 
Brzezińska žengė televizijos talentų 
šou „Szansa na sukces“ („Sėkmės ti-
kimybė“), kuriame jos pasirody-
mas pelnė pirmą vietą. Brzezińska 
yra laimėjusi Nacionalinėje lenkų 
dainų šventėje, atstovavo Lenkijai 

„Eurovizijoje“, buvo apdovanota 

Didžiuoju prizu jaunųjų talentų 
festivalyje Mazovijos Ravos mieste, 
lenkų džiazo meistro Jano Ptaszyno 
Wróblewskio prizu džiazo kon-
kurse Lodzėje. Brzezińskos balsas 
skamba filmų garso takeliuose. 
2000 m. Brzezińska tapo „Saruel“ 
soliste, įrašė keletą albumų ir pra-
dėjo koncertines keliones ne tik 
Lenkijoje, bet ir Italijoje, Portuga-
lijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Vengri-
joje, Kanadoje, JAV, bendradarbiavo 
su Marcinu Pospieszalskiu, Justyna 
Steczkowska, Chrisu de Burghu, 
Davidu MacDonaldu. 2008 m. iš-
leistas pirmasis jos solinis albumas 

„Przystań“. 
Paliesiuje V. Brzezińskos vokalą 

lydės Piotro Kurstako gitara. 

Organizatorių inf.

Agnietė Lisičkinaitė šokio vyksme „Hands Up“ „Be  kom pan i j os“ nuotr .

Jurgis Karnavičius
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T e a t r a s

Ieva Tumanovičiūtė

Nesunku susitapatinti su spektaklio 
„Plaučiai“ (premjera sausio 18, 19 d. 
„Menų spaustuvėje“) veikėjų nerimu. 
Jų nervingumas, jautrumas, nesi-
baigiantis žodžių srautas parodo 
šiuolaikinio išsilavinusio žmogaus 
būseną, svyruojančią ties riba su 
psichikos sutrikimu. Viena vertus, 
žmonėms scenoje norėtųsi duoti 
raminamųjų, antra vertus, savotiš-
kai ramina vaizdas, kaip kiti pani-
kuoja susidūrę su gyvenimu, kuris, 
nepaisant visų pastangų, sunkiai 
kontroliuojamas.  

2015 m. festivalyje „Sirenos“ buvo 
parodytas pagal Duncano Macmil-
lano pjesę „Plaučiai“ režisierės Ka-
tie Mitchell sukurtas to paties pava-
dinimo spektaklis („Schaubühne“, 
2013). Konceptualiame kūrinyje ak-
toriai, mindami dviračius, gamino 
spektakliui reikalingą elektros 
energiją. Režisierė pabrėžė globa-
lias pjesės problemas, skatino kri-
tišką personažų vertinimą. Kauno 
miesto kameriniame teatre neseniai 
šią pjesę pastatė režisierė Agnija Le-
onova. Jaunas italų režisierius Luca 
Vassos, Romoje baigęs vaidybos 
studijas, per „Erasmus“ programą 
atvykęs į Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją bei susidomėjęs režisūra, 
savo versijoje susitelkia į aktorius ir 
veikėjų tarpusavio santykius.

Scenoje tarp keliolikos baltų sta-
čiakampių, lengvai imituojančių bet 
kokią erdvę – parduotuvę, namus, 
automobilį, parką, – vaidina ba-
lintos kavos atspalvio drabužius 

vilkintys aktoriai Ainis Storpirštis ir Ga-
bija Siurbytė (scenografė ir kostiumų 
dailininkė Simona Davlidovičiūtė). Jie 
kuria šiuolaikišką porą – išsilavinusią, 
daug besikalbančią ir viską racionaliai 
apsvarstančią. Gyvenimas jiems neteka 
natūraliai. Gyventi jiems reiškia kalbė-
tis apie gyvenimą ir jį planuoti. 

Siurbytė vaidina protingą, emo-
cingą, jautrią ir perdėtai atsakingą 
perfekcionistę. Kalbėdama ji daug 
gestikuliuoja ir nenustygsta vietoje. 
Aktorę režisierius pamatė filme „Čia 
buvo Saša“ (rež. Ernestas Jankaus-
kas, 2018). Jame Siurbytė vaidino 
ryžtingą, siekiančią to, ko nori, mo-
terį, o spektaklyje jos veikėja pažei-
džiamesnė ir labiau įsitempusi, bet 
abiem būdingas nesusitaikymas su 
jų lūkesčių neatitinkančia tikrove.

Storpirščio kuriamas personažas 
jaudinasi ne mažiau už partnerę, 
bet moka atsiriboti, tarkim, viską 
užmiršęs susitelkti į televizorių. Jis 
paprastesnis už ją, bet pasiduoda jos 
polinkiui viską analizuoti. Aktoriai 
įtikinamai kuria šiek tiek komiškus 
tipažus, kurie siekdami kontroliuoti 
gyvenimą ir apmąstydami kiekvieną 
žingsnį sukelia sau daug papildomo 
nerimo. Jų mintys provokuoja baimę 
ir nesaugumą. Jie patys priveda save 
prie panikos ribos, svarstydami, ar 
turėtų susilaukti vaiko.

Režisierius pjesę stato pažodžiui 
sekdamas dramaturgą, į persona-
žus žiūrėdamas su lengvu humoru. 
Beveik tuščioje erdvėje aktoriai su-
vaidina reikiamas vietas ir aplin-
kybes – tarkim, šokčiodami ant 
kubų „važiuoja“ automobiliu, o 
scenoje kabantys balti marškiniai 

virsta išnaudojančiu viršininku, 
„talžančiu“ vyrą. Vassos pabrėžia 
poros, siekiančios viską padaryti 
tinkamai, santykių dramą, pabai-
goje įgaunančią melodramatiškų 
elementų, tačiau naujų įžvalgų šia 
tema nepateikia. Jaunų lietuvių kū-
rėjų spektakliai pasižymi ryškesnė-
mis režisūrinėmis idėjomis. Tarkim, 
choreografės Gretos Grinevičiūtės 
spektaklyje „Šokis objektui ir vai-
kui“ (2021), jungiant įvairias raiškos 
priemones, parodomi skirtingi po-
žiūriai į vaikus bei (ne)norą jų susi-
laukti, atskleidžiamos su šia tema su-
sijusios baimės, prietarai, stereotipai. 

Nerimaujanti pora
Spektaklis „Plaučiai“

Beveik tuo pat metu, kaip ir „Plaučių“, 
įvyko režisierės Eglės Švedkauskai-
tės spektaklio „Sieros magnolijos“ 
premjera. Čia pagrindiniai veikė-
jai – taip pat pora, tik dvidešimčia 
metų vyresnė už „Plaučių“ veikėjus. 
Jos problemos – jau nebe vaikai, bet 
seni tėvai, ir ne ateities planai, bet į 
antrąją pusę einantis gyvenimas. Ak-
toriai Jolanta Dapkūnaitė ir Dainius 
Gavenonis sukūrė ne visada simpa-
tiškus, užtat netikėtus ir lengvai ne-
nuspėjamus personažus, o spektaklio 
prasmių laukas gerokai platesnis.

Jaunųjų Lietuvos kūrėjų darbų 
kontekste Vassoso spektaklis 

Greta Vilnelė

Stalo teatras su vadove ir režisiere 
Saule Degutyte priešaky savo veiklą 
pradėjo 2004 metais. Teatro reper-
tuaras orientuotas į vaikus ir jau-
nimą. Spektakliai pasižymi objektų 
teatrui būdingais principais, gyvai 
atliekama muzika. Viena naujausių 
Stalo teatro premjerų – Liudviko Rė-
zos biografijos motyvais paremtas 
spektaklis jaunimui „Rhesanium“. 
Tai pasakojimas apie našlaičio 
virsmą į didingą, altruistišką asme-
nybę, palikusią nemenką pėdsaką 
Lietuvos istorijoje. Pasitelkdama 
įvairius objektus režisierė sumaniai 
vaizduoja dinamišką Rėzos gyve-
nimą. Kiekvienoje scenoje kintanti 
objektų funkcija susiejama su vei-
kėjo vidiniais išgyvenimais, jo ge-
bėjimu prisitaikyti prie situacijos ir 
pakreipti ją tėvynės labui.

Jaunimui skirtas spektaklis žadina 
patriotiškumą, nesavanaudiškumą, 

moko neteisti žmogaus, kol neži-
noma visa jo gyvenimo istorija. 
Keisčiausia, kad publikos daugumą 
sudaro suaugusieji ir vos keli lyg 
per klaidą užsukę paaugliai. Lėtas 
spektaklio tempas, senovine kalba, 
vienodu iškilmingu tonu sakomi 
monologai, nuolat besikartojantis 
sakinys apie lietuvybės išsaugojimą 
ir kartais ausį rėžiantys kompozito-
rės Snieguolės Dikčiūtės atliekami 
šiurkštūs garsai gali ne sužavėti, 
bet atbaidyti jaunimą nuo tolesnio 
domėjimosi Rėza. Kita vertus, tai 
gana išsamus įvadas į mokykloje 
aptariamą asmenybę, plečiantis 
jaunųjų žiūrovų akiratį. 

Spektaklio  dramaturgiją sukūrė 
įprastai ironijos nevengianti lietu-
vių autorė Sandra Bernotaitė. Tai 
jos antrasis susidūrimas su drama-
turgija jaunimui: 2019 m. ji parašė ir 
režisavo pjesę „Dabar aš esu“. Apie 
Rėzą nėra išlikę daug informacijos, 
todėl kūrėjos turėjo apsčiai laisvės 
savo vizijai. Tačiau šį kartą scenoje 

aktoriaus Sauliaus Čėplos įkūnija-
mas personažas pasirodė pernelyg 
vienpusiškas. Pabrėžiant vien veikėjo 
kilnumą, tyrumą ir gerumą, dingsta 
tikroviškumas. Rėza tampa herojumi 
iš neatmenamų laikų, o ne žmogumi. 

Daugiafunkcis spektaklio objek-
tas stalčius (dailininkė Renata Val-
čik), virtęs įvairiais daiktais, pavyz-
džiui, antklode, kūrinio pabaigoje 
tapo žmogaus vidinės raidos sim-
boliu. Aktorius iš stalčių sudėjo 

bendrabutį „Rhesanium“, įgijusį 
prasmę Rėzos biografijoje, – tai jo 
palikimas kitiems našlaičiams, kad 
jie, priešingai nei jis, visuomet tu-
rėtų namus.

Ne po vieną vaidmenį spektaklyje 
atlieka ne tik daiktai, bet ir akto-
rius Čėpla: jis – kunigas, mama ar 
net bevardis skaitovas, įgarsinantis 
laiškų turinį. Aktorius kruopščiai 
atskleidžia tiek moteriškus, tiek 
vyriškus įvaizdžius. Plunksnomis 

Altruistiško gyvenimo aprašymas
Stalo teatro spektaklis jaunimui „Rhesanium“

„Plaučiai“ nublanksta prieš ryškias 
režisūrines idėjas ir formos ambi-
cijas. Kūriniui trūksta netikėtumo, 
atradimo momento: jis neatveria 
naujų temos perspektyvų, nepa-
naudoja originalių išraiškos prie-
monių, tik įtaigiai pakartoja tai, kas 
jau žinoma. Aktoriai įtikinamai 
vaizduoja šiuolaikiškus tipažus ir 
leidžia su jais susitapatinti bei iš-
gyventi sudėtingas jų emocijas. Tai 
dar vienas į meninius atradimus ne-
pretenduojantis spektaklis, tačiau 
skirtas teatre susidurti su intymio-
mis problemomis, kasdienybėje rū-
pinčiomis daugeliui.

it virbalais megzdamas ar švel-
niai dėliodamas ir berdamas smė-
lio smiltis ant užpustytų Neringos 
kaimų, jis dėmesingai narplioja Ka-
raliaučiaus universiteto rektoriaus 
gyvenimo mazgus. 

Monospektaklyje liūdnai teisin-
gais atspalviais tapomas ir vieni-
šumo portretas. Neturėdamas kuo 
pasikliauti, kam pasiskųsti, Rėza, 
galima sakyti, sau atstojo anksti 
palaidotus ir motiną, ir tėvą. Šis 
tarp eilučių paslėptas vienišumas 
lyg rūkas plaukia per Kišeninės 
salės grindis, laipteliais kildamas 
žiūrovų link. Vienintelį gelbėjimosi 
ratą veikėjui atstojo begalinis troš-
kimas dirbti tėvynės labui. Tad jis 
sėdasi prie stalo ir plunksna skre-
bena ketinamus išleisti kitų autorių 
veikalus, žymiausias iš jų – Done-
laičio „Metai“. 

„Rhesanium“ teigia viltį: akto-
rius, iš stalčių sudėliojęs bendra-
bučio maketą, viename ar kitame 

„langelyje“ uždega po švieselę, bylo-
jančią altruistiško Rėzos gesto tąsą.

Ainis Storpirštis ir Gabija Siurbytė spektaklyje „Plaučiai“ D. Matv ejevo n uotr .

Saulius Čėpla spektaklyje „Rhesanium“ S . Š ie kštel ės  n uotr .
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T e a t r a s

Agnė Zėringytė

Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją (LMTA) baigęs aktorius Sau-
lius Ambrozaitis sukūrė vaidmenis 
spektakliuose „Otelas“ (rež. Oska-
ras Koršunovas, Oskaro Koršunovo 
teatras (OKT) ir Klaipėdos dramos 
teatro festivalis „TheATRIUM“, 2021) 
ir „Odisėja“ (rež. Žilvinas Beniušis, 
OKT ir LMTA, 2021). Šiuo metu re-
petuoja Nauberto Jasinsko režisuoja-
mame spektaklyje „Pelikanas“ pagal 
Augusto Strindbergo pjesę. Taip pat 
filmuojasi kine.

Kaip jūsų gyvenime atsirado 
teatras?

Iš pradžių teatras man atrodė kaip 
miglota svajonė, kaip kažkas sunkiai 
pasiekiama, nes būdamas vaikas sa-
vimi nepasitikėjau, todėl per daug 
apie šią kryptį negalvojau. Kai man 
buvo apie trylika, su tėvais ir šeimos 
draugais išvykome į kelionę. Kartą 
ekspromtu sugalvojau trumpą „es-
kizą“ su viešbučio kambario raktais 
ir jį pamačiusi moteris iš tos kompa-
nijos man pasakė: „Tu iš to gyvensi.“ 
Tai iškart surezonavo su mano sena 
svajone gyvenimą sieti su aktoryste.

Tik paskutiniais mokyklos me-
tais galutinai ryžausi rinktis akto-
riaus profesiją, nes prieš tai maniau, 
kad žaisiu krepšinį arba būsiu ku-
linaras. Tik suvaidinęs Skrybėlių iš 

„Alisos Stebuklų šalyje“, pajutau visą 
ryšio su publika jėgą. 

Kaip apibūdintumėte studijų 
akademijoje laikotarpį?

Į akademiją stojau norėdamas 
įgyvendinti seniai puoselėtą sva-
jonę ir įrodyti tiek sau, tiek kitiems, 
kad sugebėsiu, kad galiu. Įstojau į 
Aido Giniočio kuruojamą kursą, ta-
čiau kažkas mano viduje pasikeitė 
ir viską prisimenu tarsi per miglą. 
Viskas vyko per greitai ir man pras-
tai sekėsi, o tai dar labiau varžė. Po 
metų perstojau į Oskaro Koršunovo 
kursą – tai laikyčiau savo atėjimo į 
teatrą pradžia. Nuo tada dingo vidi-
nis nerimas, nepasitikėjimas ir aka-
demija parodė visai kitas spalvas. 

Pats požiūris į teatrą nuo atėjimo 
į akademiją iki dabar pasikeitė, atsi-
rado sąmoningumo momentas, kad 
aktorystė – tai profesija ir nereikia jos 
sudievinti. Studijuojant viskas itin su-
reikšminama, lyg tai būtų gyvenimo 
prasmė. Tai atrodė suprantama, kai 
akademijoje būdavome nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro. 

Kodėl aktoriaus profesija taip 
idealizuojama?

Reikia atskirti idealizavimą nuo 
elementarios pagarbos tam, ką da-
rai, nes profesiją sušventinti nėra 
sveika. Atsiranda daug baimės, sa-
vęs nuvertinimo, o kai į viską žiūri 
paprasčiau – pats atsipalaiduoji. 
Gyvenimo prasmė nėra vien tai, 
kaip gerai sukurti personažą ar jį 

suvaidinti. Noriu, kad aktorystė man 
būtų darbas, kurį gerbiu ir mėgstu, ta-
čiau kartu siekiu sužinoti, kas esu aš 
pats. Kartais nuo teatro reikia pailsėti, 
įsikrauti ir vėliau visa tai, ką sukaupi 
savo viduje, atiduoti žiūrovui. 

Manau, aktorystė idealizuojama, 
nes teatras aukščiau už kasdienę 
buitį. Žmogus ateina į spektaklį 
ir viduje jį kažkas paliečia, kažkas 
lieka po spektaklio ir tai turi ritua-
liškumo, sakralumo aspektą. Spek-
taklis ir bažnyčia artimai susiję: nuo 
liturginės dramos iki misterijos 
teatras ir mišios buvo susikabinu-
sios tarpusavyje, ir savotiškas šven-
tumo jausmas liko iki šių dienų.  

Kiek suteikiate savo bruožų 
įkūnijamiems personažams?

Į personažus sudedu tai, ką turiu 
sukaupęs savyje. Suvaidinęs „Otele“ 
Jagą kartais pastebiu, kad į mane 
žiūrima labiau kaip į jį, o ne Saulių, 
nors nesu toks blogas ir toks ma-
nipuliatorius kaip mano kuriamas 
personažas. Tai buvo pirmas dide-
lis mano vaidmuo ir galiu pasakyti, 
kad perėmiau kažkokius jo mąsty-
senos elementus, netgi tam tikras 
neigiamas savybes, kurios tikriausiai 
jau buvo manyje, bet turėjau jas 
sužadinti norėdamas dar labiau 
suprasti Jagą.

Kartais jausdavau, kad tikrovėje 
esu labiau Jagas nei scenoje, ilgai 

užtruko, kol įvyko esminis lūžis ir 
pagaliau galėjau kalbėti jo minti-
mis, perteikti jo tekstą. Esu dėkin-
gas dėstytojams ir Oskarui Koršu-
novui, kad tikėjo manimi ir išlaukė, 
nes iš pradžių dariau judesius, bet 
personažo iki galo neperteikiau. 
Ilgai gyvenau Jagu, o kūrybiniame 
procese buvo daug įvairių kalniukų. 
Šis personažas buvo viena mano 
svajonių, jau antrame kurse pasi-
rinkau šią medžiagą. Skaitydamas 

„Otelą“ iškart supratau, ką noriu vai-
dinti ir su kuo noriu tai daryti. Išėjo 
taip, kad iš antrame kurse sukurto 
eskizo išaugo Koršunovo spektaklis. 

Kaip prisijaukinate personažą, 
jei jis nėra artimas?

Situacijų buvo įvairių, dar stu-
dijų metais man teko brolio vai-
dmuo bendrakursio režisieriaus 
statomoje Molière’o pjesėje „Taria-
mas ligonis“. Problema ta, kad apie 
personažą beveik nieko nėra para-
šyta ir niekaip negalėjai jo apibū-
dinti. Kilo klausimas, kaip sukurti 
personažą, kuris būtų įdomus ne tik 
publikai, bet ir man pačiam. Gau-
džiau kiekvieną detalę, tačiau man 
vis tiek nepavykdavo rasti jo savyje. 
Likus penkioms dienoms iki egza-
mino ėmiau parodijuoti: sudėjau į jį 
vieną iš kurso vadovų ir vieną ani-
macinio filmo veikėją, ir šis ekspe-
rimentas patiko tiek dėstytojui, kurį 
parodijavau, tiek publikai, tiek reži-
sieriui. Kartais reikia nuo savęs nu-
sigręžti ir neiti jau pramintu keliu, 
nenaudoti susiformavusių štampų. 
Nenoriu kartotis, todėl stengiuosi 
kurti kuo įvairesnius personažus. 

Personažą prisijaukinu per jo fiziolo-
giją, logiką, mąstymą: bandau įsivaiz-
duoti, kaip jis juda, kaip vaikšto, nes kū-
nas labai daug pasako apie charakterį, 
pasakoja savo istoriją, prisiminimus. 
Kartais nežinau, kaip veikėjas kalbės, 
bet nujaučiu, kaip jis turėtų vaikščioti 
arba kas jam galėtų patikti ir ko jis ne-
kenčia, o iš to susiformuoja jo kalbė-
sena, balsas, juokas, laikysena. 

Gal galėtumėte papasakoti 
apie patirtį klounados ves-
terne „Odisėja“?

Mūsų kursui klounadą dėstė Žilvi-
nas Beniušis ir jam kilo idėja sukurti 

„Odisėją“, kurioje vaidina klounai. 
Padarėme eskizus su daug Odisėjų, 
Penelopių ir kitų personažų. Vėliau 
režisierius atrinko eskizus ir kilo 
idėja sukurti vesterną. Iš žaidimo at-
sirado komedija su stipria meilės li-
nija, kurioje egzistuoja viltis ir šviesa, 
o to šiandien spektakliuose dažnai 
pritrūksta.

Lietuvos kontekste klounada 
dar sunkiai suprantama, nes žmo-
nės linkę stereotipiškai įsivaizduoti 
klouną su juokingu grimu, peruku, 
didžiule nosimi. Iš tiesų klounadoje 
vaidyba yra labai subtili, palaikomas 
glaudus ryšys su žiūrovais: jaučiama, 
kokia jų nuotaika, kokia emocija 
tvyro, kokios jų reakcijos. Spektaklyje 
nelieka ketvirtosios sienos.

Klounados principą būti čia ir 
dabar su publika ir partneriais sten-
giuosi pritaikyti ir kituose spekta-
kliuose. Jaučiu, kaip turėčiau ištarti 
tam tikrą frazę, numatau porą žings-
nių į priekį, nes žinau, ką žmonės tuo 
metu jaučia ir kaip reaguoja į esamą 
situaciją. Žiūrovams patinka tiesa, ir 
šis aspektas labai svarbus – niekas 

Teatras išmoko tiksliai svajoti
Pokalbis su aktoriumi Sauliumi Ambrozaičiu

nepatikės tavo veikėju, jeigu nepla-
nuotai nukritęs ar susitrenkęs koją to-
liau sakysi rimtą monologą, visiškai 
nereaguodamas į tai, kas ką tik įvyko. 

Kokia sunkiausia aktoriaus už-
duotis scenoje?

Yra daug sunkių užduočių. Turi 
būti sąmoningas, klausytis partnerio 
ir bendrauti su juo, jausti publiką, ne-
pamesti minties, vesdamas savo liniją. 

Kokie žmonės jums yra sektini 
pavyzdžiai?

Tam tikrais gyvenimo etapais 
buvo žmonių, kuriuos išskirčiau 
kaip vedlius. Mano pirmasis auto-
ritetas ir mokytoja buvo Viktorija 
Kuodytė, iš jos išmokau estetinio 
suvokimo apie teatrą. Žinoma, Kor-
šunovas, kuris man suteikė drąsos 
mėginti. Esu labai dėkingas, kad jis 
nepasidavė ir padėjo man sukurti 
Jago personažą, nes tai buvo daug 
jėgų reikalaujantis laikotarpis. Taip 
pat Darius Meškauskas, mokytojas, 
pasitelkiantis paprastumą ir žmogiš-
kumą, nieko neidealizuojantis.Dar 
režisierius Jokūbas Brazys, kuriuo 
pasitikiu ir galiu laikyti vedliu. 

Kiek aktoriui lieka vietos 
improvizacijai?

Viskas priklauso nuo režisieriaus. 
Vieni viską sustyguoja ir nori, kad 
šautum strėlę tiesiai į jo nustatyto 
taikinio vidurį, o kiti ieško pul-
suojančios gyvybės. Man pačiam 
kartais sunku kartotis, noriu pats 
save nustebinti: kitaip atsistoju, ki-
taip pasakau tam tikrą frazę, provo-
kuoju partnerį, nes būtent taip at-
siranda spektaklio gyvybė. Tarkim, 
Koršunovas duoda laisvę improvi-
zuoti, todėl jaučiu, kad kiekvienas 
rodymas skiriasi nuo ankstesnio, at-
siranda vis daugiau žaismės ir naujų 
improvizacijų. 

Ką jums duoda teatras?
Teatras duoda daug gražių, skau-

džių, įdomių patirčių ir akimirkų. 
Taip pat draugų ir pažinčių. Tam 
tikrą suvokimą apie žmones ir jų 
elgseną. Išmokau klausytis ir gir-
dėti kitus. Ir galiausiai – labai tiks-
liai svajoti.

Saulius Ambrozaitis spektaklyje „Otelas“ D. Matv ejevo n uotr aukos

Saulius Ambrozaitis

Saulius Ambrozaitis, Digna Kulionytė ir Oneida Kunsunga-Vildžiūnienė spektaklyje „Otelas“



7 psl.7 meno dienos | 2022 m. vasario 11 d. | Nr. 6 (1413)

D a i l ė

Kristina Stančienė

Arūnės Tornau naujausios parodos 
„Ligoninė“ tikslas tarsi memoriali-
nis ir autobiografinis – nebesančiai 
ligoninei ir su ja susijusiems gyve-
nimo tarpsniams prisiminti. Tačiau 
juk ši menininkė ir pati visuomet 
buvo šiek tiek „gydytoja“, nes tapo 
ant senų audinių, neretai švelniai 
juos pataiso, susiuva, sulopo, prieš 
tapydama – skalbia, švarina... O 
jos objektai, susiję daugiausia su 
kaimo buitimi, gamtos aplinka, 
taip pat atsiranda dėl noro „pa-
gydyti“ senus daiktus ar sunkiai 
atpažįstamas jų liekanas, o per šį 
procesą ir save. Visa tai ji daro be 
brutalumo ar ironijos, vengdama 
dramatizmo. Labiau – intuityviai, 
atidžiai, su švelnia atjauta, bet kartu 
tvirtai ir ryžtingai. Tam tikro tera-
pinio žvilgsnio nestokoja ir Tornau 
tapybos motyvai – nors dažniau-
siai jie abstraktūs ir neatpažįstami, 
čia apstu asociacijų su gamtos pa-
sauliu, kurio faktūrose, dėmėse, 
šnabždesiuose kažkaip raminančiai 
nyksta, ištirpsta ir žmogaus veiklos 
pėdsakai. 

Paroda kartu yra ir savotiškas 
menininkės kūrybinių aplinkybių 

„išslaptinimas“ – pasirodo, medi-
cina kaip fonas, kaip jos šeimos, 
vaikystės dalis nuolat buvo šalia. 
Asmeninė patirtis pasakojama per 
šaričių ordino ir XVIII a. pabaigoje 
įkurtos Šv. Jokūbo ligoninės, sovietme-
čiu pervadintos į Pirmąją tarybinę, 
vėliau – klinikinę, istoriją. Joje 

Kūryba kaip gydymas
Arūnės Tornau paroda „Ligoninė“ VDA galerijoje „Artifex“

dirbo Tornau mama, čia, kaip sako 
autorė, gimė ji pati ir jos dukros. 
Be to, nuo vaikystės gyvendama pa-
čiame Vilniaus centre, šalia Lukiš-
kių aikštės, menininkė visada buvo 
ir šalia savo įkvėpimo objekto... Ne-
nuostabu, kad vaikystėje matyti ne-
vaikiški vaizdai pasąmonėje paliko 
gilų pėdsaką, kuris tikriausiai tu-
rėjo anksčiau ar vėliau prasiveržti 
kokia nors kūrybine forma.

Sutapimas ar ne, tačiau juk po 
karštų ginčų ir diskusijų jau nutarta, 
kokie nauji pastatai apsups Šv. Jo-
kūbo bažnyčios, vienuolyno erdvę, 
ir tikriausiai išvaikys visus čia gal 
dar klaidžiojančius vaiduoklius. 
Dėl to visai nelinksma. Tornau 
prisiminimai siekia ir sovietmetį, 
kai kulto pastatai buvo niekinami, 
paverčiami daržovių sandėliais ir 
garažais, o dabar jos vaikystės ir 
sielos ligoninė bus pavyzdys (jau 
antras po Misionierių bažnyčios ir 
vienuolyno), kaip naujai, „šiuolai-
kiškai“, komerciškai galima panau-
doti sakralias erdves. 

Menininkei parodoje pavyko su-
kurti įtaigų, įtraukiantį pasakojimą, 
kuriam istoriškumo suteikia muzie-
jinio Albertinos Miunhausen, šari-
čių ordino vienuolijos vyresniosios, 
XIX a. dirbusios senojoje ligoninėje, 
portreto kopija. Vaiduokliški vie-
nuolių atvaizdai su skulptūriškais 
galvos apdangalais sušmėžuoja ir 
Tornau drobėse, nors esame įpratę, 
kad ši menininkė kuria abstrak-
cijas, niekada neatskleisdama jo-
kių konkretesnių vaizdo nuorodų, 
aplinkybių. Išblukę, vos įžiūrimi 

siluetai ekspozicijoje vizualiai jungiasi 
su „nebyliaisiais“ paveikslais, kuriuose 
svarbus vien paviršius, spalva, toniniai 
niuansai ir audinio „žaizdos“ – susiu-
vimai, nelygumai, raukšlės, lopai, ku-
rių menininkė ne tik kad nesibodi, 
bet paverčia iškalbingiausiais kūry-
bos elementais. Jų akivaizdoje net 
pagalvojau, kad čia gal nebūtini ir 
kūrinių pavadinimai. Ne tik dėl to, 
kad darbai patys savaime yra įtai-
gūs, jaudinantys. Pavyzdžiui, ins-
taliacija, kuri vadinasi „Skausmo 
gėlės“, prasmės, inspiracijų požiū-
riu yra netgi daug talpesnė, negu 
apibrėžia pavadinimas. Iš senų li-
goninės buities audinių – patalynės, 
chalatų – susiūtos formos primena 
ne tik gėlės žiedą, bet ir talpą, er-
tmę, kuri gali apsaugoti, išlaikyti, 
paslėpti. Tai svarbu ne tik žmogui 
ir fiziniam jo kūnui, bet ir atmin-
čiai, istorijai. 

Ligoninės artefaktai – skaidraus 
stiklo butelaičiai ir pūslės, subraižy-
tos skardos lakštas su aštriais, pjau-
nančiais kraštais, taip pat yra do-
kumentiniai – asmeniniai objektai, 
atliekantys laiko sustabdymo, išsau-
gojimo funkciją. O didžiulis šaritės 
galvos apdangalo „maketas“, švel-
niai suklijuotas iš popieriaus, paki-
bęs palubėje, primenantis kažkokio 
fantastinio paukščio ar gyvūno iš-
narą, irgi rekonstruoja praeitį – šari-
tės, gailestingosios seselės iš tiesų ne-
šiodavo tokius įspūdingų matmenų 
sudėtingos konstrukcijos nuome-
tus. Jo formos replika čia veikia ir 
kaip stokos, ilgesio ženklas arba 
klausianti metafora apie buvusį 

(išlikusį?) dvasingumą, gailestin-
gumą, pasiaukojimą. 

Taigi šis Arūnės Tornau projek-
tas – pasinėrimas į savo pačios ir 
senosios ligoninės istoriją – išryš-
kino „gydantį“ jos kūrybos aspektą, 
suteikė progą aiškiai jį artikuliuoti, 
atvėrė jos objektų, instaliatyvaus 
pobūdžio kūrinių strategijas. Nu-
kenksminimo, išsaugojimo troški-
mas, abjektiškų medžiagų naudoji-
mas meniniais ir terapiniais tikslais 
dailės istorijos požiūriu neišvengia-
mai siejasi su Josepho Beuyso idė-
jomis. Tik Tornau naudoja ir kuria 

Valdovų rūmų muziejus 
atveria duris afganista-
niečių vertėjų šeimoms

Valdovų rūmų muziejus rengia 
specialią pažintinę programą, pa-
dėsiančią į Lietuvą atgabentoms af-
ganistaniečių šeimoms pažinti Lie-
tuvos istoriją, Vilniaus senamiestį, 
suprasti mūsų papročius ir gal su-
sirasti naujų draugų.

Praėjusių metų rugpjūtį su ne-
rimu stebėjome, kaip Lietuvos karių 
ir diplomatų komandai sekėsi eva-
kuoti mums padėjusių afganistanie-
čių vertėjų šeimas iš Afganistano 
sostinės Kabulo. Tai buvo ypatingo 
pasirengimo ir kruopštaus koman-
dinio darbo pareikalavusi užduotis, 
kurios sėkminga baigtimi didžia-
vomės visi. Kabulo vienuoliktuko 
komandą per LRT Metų apdova-
nojimus žmonės išrinko Metų as-
menybe. Tačiau šventės praėjo, o 
iš Afganistano atvykę beveik 200 
žmonių pradeda naują gyvenimą 
Lietuvoje ir kasdien susiduria su 
iššūkiais. Lietuvos kariuomenė 

Kronika

nepalieka pagelbėjusiųjų jiems ir 
Lietuvoje – padeda afganistanie-
čių šeimoms nuomojantis butus, 
ieškant darbo ar aiškinantis kitas 
valstybinėse institucijose iškylan-
čias problemas.

Bendradarbiaudamas su Maltos 
ordino pagalbos tarnyba, Valdovų 
rūmų muziejus pasiūlė programą, 
galinčią padėti šeimoms įveikti 
kultūrinius skirtumus, pažinti 
Lietuvą, jos istoriją. „Tie 180 žmo-
nių šiandien – visaverčiai Lietuvos 

gyventojai, kiekvieną mėnesį gau-
nantys vis mažėjančią valstybės 
paramą, nes turi išmokti gyventi 
taip, kaip mes visi – dirbti, mokėti 
mokesčius. Muziejuje diskutavome, 
kad vis dėlto tarp afganistaniečių ir 
mūsų – didžiulė praraja. Ypač di-
delę atskirtį patiria moterys, kurios 
dėl kultūrinių skirtumų kol kas rū-
pinasi tik namais ir buitimi. Šioms 
moterims pasaulis už lango – ne-
pažįstamas, svetimas. Daugelis jų 
jau lanko pirmąsias lietuvių kalbos 

pamokas, bet nekalba nei anglų, nei 
rusų kalbomis. Ir čia jau turbūt 
mūsų – Valdovų rūmų muziejaus, 
kaip nacionalinės kultūros įstaigos, 
pareiga padėti tokiems žmonėms 
integruotis į mūsų visuomenę“, – 
teigia Valdovų rūmų muziejaus 
direktorius dr. Vydas Dolinskas.

„Tarptautinė patirtis rodo, kad 
pavojaus akivaizdoje iš savo šalies 
turėjusiems bėgti žmonėms nelen-
gva integruotis naujoje aplinkoje. 
Afganistaniečiams ir jų šeimų na-
riams teikiama visa reikalinga pa-
galba, kad jų integracija mūsų šalyje 
būtų kuo sklandesnė. Pasitelkiamos 
ne tik nevyriausybinės organizaci-
jos ir jų talkininkai. Ypač vertingos 
iniciatyvos, suteikiančios Lietuvoje 
esančioms afganistaniečių šeimoms 
galimybę pažinti mūsų tradicijas, 
istoriją ir kultūrą. Kviesčiau ir kitas 
šalies institucijas prisidėti prie gra-
žios Nacionalinio muziejaus Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų iniciatyvos“, – sako 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
trė Monika Navickienė.

Valdovų rūmų muziejaus Eduka-
cijos skyriaus vedėja Lirija Stepona-
vičienė teigia, kad „nors kiekvienas 

užsiėmimas, į kurį kviesime afga-
nistaniečių šeimas, bus nemokamas, 
susitikimams rengsimės kruopščiai 
apgalvodami, kaip papasakoti apie 
Lietuvos papročius ir istoriją, kad 
dalyviai susietų mūsų valstybės bei 
savo gimtosios šalies istorijos para-
leles ir suprastų skirtumus.“

Pirmas užsiėmimas – Užgavė-
nių kaukių gamyba – vyks jau va-
sario mėnesį, į jį užsiregistravo 
šešios afganistaniečių šeimos. Per 
keturis mėnesius Valdovų rūmų 
muziejus tikisi suteikti galimybę 
į užsiėmimus, ekskursijas atvykti 
visoms šeimoms. Valdovų rūmų 
muziejus siūlo šioms šeimoms su-
sitikimų vietą – tokios erdvės šian-
dien jiems labai trūksta. Taip pat 
bus skatinama atskleisti kultūrinį 
afganistaniečių bendruomenės 
identitetą; tikimasi, kad vėliau, jau 
pažinę muziejų ir jo darbuotojus, 
Lietuvoje besikuriantys afganis-
taniečiai surengs kultūros vakarą, 
kuriame pristatys savo papročius, 
šalies istoriją.

Valdovų rūmų muziejaus bei 
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos inf.

Iš Kabulo evakuojamos lietuviams padėjusių afganistaniečių šeimos. 2021 m.
Li e t u vo s  ka ri u o me nė s  nu ot r.

sąlyginai mažytį, lokalų, asmeninį 
istorijos ir išgyvenimų lauką. Ir tai 
jai pavyksta. Besidairydama po 
kamerinius „Artifex“ kambarėlius, 
rodos, užuodžiau ir kažkokį for-
malino, dezinfekcijos priemonių 
tvaiką. Matyt, menininkės kūryba 
gydo ir vaizduotę, kuri atsipalai-
duoja, „užsiveda“, o toliau kuria pati.

Paroda veikia iki vasario 19 d.
Vilniaus dailės akademijos galerija „Artifex“ 
(Gaono g. 1, Vilnius) dirba antradieniais–
penktadieniais 11–18 val., šeštadieniais 
11–16 val.

Arūnė Tornau, „Šaritė“. 2022 m. V. Nomado n uotr .
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F o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

Į Serbiją su Gintaru Zinkevičiumi 
skridome dar tik prasidedant omi-
krono bangai. Iš Belgrado Nikolos 
Teslos oro uosto į Novi Sadą važia-
vome per lygumas, artėdami pama-
tėme Fruškos kalną. Vėliau sužino-
sime, kad tai – tik kalva. 

Novi Sadas – antrasis serbų 
miestas, šiemet kartu su Kaunu ta-
pęs Europos kultūros sostine. Ta 
proga rengėme serbų avangardo 
parodą Kauno fotografijos galeri-
joje. Vaikštant Novi Sado gatvėmis 
buvo akivaizdu, kodėl šie miestai 
suporuoti – panašus dydis, jaukios 
erdvės, tik Novi Sade dar neprasi-
dėjo rekonstrukcijos. Jų laukia tru-
putį apšepę pastatai, nors gatvėmis 
važinėja daug apynaujų „Fiatų“. Ma-
tėme, kaip šeimos vaikštinėja pės-
čiųjų alėjomis, centriniame parke 
įrengiama čiuožykla. Sanja Kojić 
Mladenov (mano antrininkė Novi 
Sade) ir Zoranas Pantelićius (Gin-
taro antrininkas) mums sakė, kad 
Voivodinos provincija nuo seno 
yra etniškai marga. O jos sostinėje 
Novi Sade gyvena ne tik serbų dau-
guma, bet ir nemažai vengrų, vo-
kiečių, slovakų, rumunų, kroatų, 
juodkalniečių. Buvo ir žydų, bet 
juos per Antrąjį pasaulinį karą iš-
žudė šalį okupavusios Vengrijos 
policija. Apie tai primena šeimos 
skulptūrinė grupė Dunojaus kran-
tinėje, nes kūnai buvo sumesti į upę.

Serbai didžiuojasi savo laiky-
sena tame kare. Okupantams prie-
šinosi stiprus partizanų judėjimas, 
kurio lyderis Josipas Brozas Tito 
vėliau tapo Jugoslavijos vadovu. 
Iš to laiko liko keista Šiuolaikinio 
meno ir karo muziejų kaimynystė 
viename pastate. Kad patektume į 
tarptautinę Sanjos kuruotą keliau-
jančią parodą „Eurovizija: susidu-
riantys pasakojimai ir erdvės“ (ten 
plaukioja ir Emilijos Škarnulytės 
undinė), turėjome praeiti pro pa-
trankas ir karių, partizanų, masinių 
kapų nuotraukų ekspoziciją. 

Sanjos kabinete tarėmės, ką ro-
dyti Kaune. Galbūt garsiausias Ju-
goslavijos grupes IRWIN ir OHO? 
Muziejaus kolekcijoje yra jų darbų. 
Mat didžiuosiuose miestuose veikę 
studentų kultūros centrai, kuriems 
leista eksperimentuoti, sudarė tin-
klą. Vieni važinėjo pas kitus, o Novi 
Sadas buvo Serbijos kultūros cen-
tras, tad čia vyko ne tik vietinės 
reikšmės procesai. Tuos ryšius ir 
įtakas – artimas bei tolimas – iš-
reiškia koncentrinių apskritimų že-
mėlapis. Centre – Novi Sado me-
nininkų grupės, tapusios pasaulio 
meninių ir filosofinių idėjų taikiniu. 
Nutarėme parodyti ir to apšaudymo 
rezultatus. Pradžiai atrinkome nuo-
trauką iš menininkų susitikimo 
su Josephu Beuysu Belgrade 1974 

Pas serbus
Novi Sado avangardo paroda „Nestabilios praktikos“ Kauno fotografijos galerijoje

metais. Kitaip nei mes, Jugosla-
vijos gyventojai galėjo važinėti 
po Vakarų Europą. Dalyvaudami 
Edinburgo alternatyvaus meno fes-
tivalyje susipažino su Beuysu, pa-
kvietė jį pasidalinti idėjomis. Todėl 
konceptualizmas ir performansas 
Jugoslavijoje prasidėjo ne ką vėliau 
nei Vakaruose.

Avangardo pradžia Novi Sade 
susijusi su Jaunimo forumu, ku-
rio vadove 1968 m. buvo paskirta 
poetė ir menininkė Judita Šalgo. 
Ji pakvietė bendradarbiauti keletą 
studentų – filosofų, sociologų, tei-
sininkų. Jie redagavo serbiškus ir 
vengriškus laikraščius bei žurna-
lus, rengė akcijas. Pavyzdžiui, „Viešą 
meno klasę“, dedikuotą Jacksonui 
Pollockui. Grupelė menininkų nu-
dažė Dunojaus krantinės kvadratinį 
metrą pilkai, visi sustojo ant jo ir iš 
ten pradėjo įgyvendinti savo suma-
nymus – laistė dažus ant popieriaus 
lakštų ir tuos atsitiktinius rašmenis 
spausdino ant betono. Dabar tai liu-
dija tik kelios fotografijos, kurių ne-
pakanka, kad pajustum to bendro 
veiksmo energiją. Bet jos daugeliui 
primins po dviejų dešimtmečių Lie-
tuvoje vykusias „Post Ars“ akcijas 
Kaune ar „Žalio lapo“ – Vilniuje.

Tik nuotraukos liko iš pačios 
Šalgo ir Katalinos Ladik perfor-
mansų. Sakoma, kad pusiau ven-
grė Ladik pirmoji Jugoslavijoje 
pradėjo performansuose naudoti 
savo kūną – ne Marina Abramović. 
Ladik pastebėjo, kad poezijos skai-
tymuose vyrai užsidengia nuo pu-
blikos barzdomis, cigarečių dūmais 
ir popieriaus lakštu. Jai atrodė, kad 
žmonės ateina susitikti su poetu ir 
nori jo viso. Tad ji atmetė popierių 
kaip pasenusią poezijos mediją ir visu 
kūnu – dažnai nuoga – interpretuo-
davo savo eilėraščius, kuriuose iš 

žodžių likdavo tik fonemos, bepras-
miai garsai. Kūnas buvo tarpininkas 
balsui, o menininkė – šamanė. Tai 
tik įsivaizduoju iš fotografijų serijos. 

O Šalgo performansą galima 
beveik patirti, nes jis nufilmuotas: 
poetė suka cilindrą ir skaito ant jo 
išrašytus žodžius. Jie mums nesu-
prantami (nebent pasinaudotume 

„Google“ vertėju), bet svarbu veiks-
mas. Rašymą Šalgo įsivaizduoja 
kaip kovą su kalba, mat serbiškai 
išmoko jau mokykloje. Jos motina, 
nujausdama, kad naciai ją tuoj iš-
veš į naikinimo stovyklą kaip jos 
vyrą ir kitus žydus, Juditą atidavė 
vengrei „tetai Anuškai“, tapusiai jai 
mama. Paskui tikroji mama grįžo 
ir Judita suprato: „Jei mama pakei-
čiama, tuomet viskas pasaulyje yra 

pakeičiama, įskaitant mane pačią ir 
viską, kas sudaro mano tapatybę.“

Šias dvi menininkes Sanja ir Zo-
ranas įtraukė priešindamiesi avan-
gardo kanonui, kuriame dominuoja 
vyrai. Pavyzdžiui, kur kas geriau 
žinomas Božidaras Mandićius, su-
kūręs keletą filmų, kuriuose Novi 
Sado komuna atlieka absurdiškus 
veiksmus, trikdančius „normalius 
žmones“ ir pasišaipančius iš taisy-
klėmis suvaržyto gyvenimo. Apie 
Mandićių garsus serbų režisierius 
Aleksandras Davićius netgi sukūrė 
filmą „Bausmė ir laisvė“ (1991), kurį 
taip pat atvežėme į Kauną. Beje, 
pats Mandićius dabar gyvena Ru-
dniko kalno papėdėje, kur 1977 m. 
įkūrė „Skaidrių šaltinių šeimyną“. Ši 
bendruomenė ieško harmoningos 

egzistencijos su 5E: Ekologija, Es-
tetika, Etika, Erotika ir Emocija – 
aktualu šiems laikams.

Mandićius išsikraustė į kalnus ne 
šiaip sau. Novi Sado valdžia ne tik 
nesuprato meno eksperimentų, bet 
ir įžvelgė komunizmo kritiką. Todėl 
1971 m. keletą menininkų – tarp jų ir 
Mandićių – suėmė ir metams įkalino. 
Be to, atleido Juditą Šalgo, pakeitė 
visus vadovus – trumpai tariant, už-
gniaužė avangardo proveržį. Tą pro-
cesą iliustruoja Bogdankos Pozna-
nović intermedijų performansas 

„Kasečių kūnai“ (1973). Ant sienos 
rodoma skaidrių projekcija – nufo-
tografuotos panaudotos kompiute-
rių juostos ir skaičiai. Pro kiekvieno 
kadro projekciją praeina žmogus. 
Skaičių ir skylučių kombinacijos 
juos dehumanizuoja ir suteikia 

„naują tapatybę kompiuterio laike“. 
Informacinėms technologijoms 
keičiant pasaulį, žmogus paverčia-
mas skaičiumi, nes taip jį lengviau 
kontroliuoti. 

Pati Bogdanka su savo vyru De-
janu priešinosi represijoms savo 
studijoje įsteigdami „Ateljė DT20“. 
Kai Jaunimo forumas tapo dar 
viena nykia institucija, avangardo 
menininkai pradėjo susitikinėti 
pas Poznanovićius. Čia jie, kaip ir 
Lietuvos menininkai savo dirbtu-
vėse, dalijosi žiniomis apie tai, kas 
ką kur matė, girdėjo ar skaitė, ini-
cijavo pašto meno projektus, rengė 
uždraustas parodas. Pavyzdžiui, 

„Knyga kaip atradimų vieta“ (1974), 
kurios nuotraukas rodome Kaune. 
Dejanui 1996 m. mirus, Bogdanka 
atidavė sukauptą archyvą Novi 
Sado kultūros institucijoms. Da-
bar Naujųjų medijų centras „kuda.
org“ mėgina išsaugoti „Ateljė DT20“ 

Katalin Ladik, „Šamano eilės“, performansas Zagrebe, 1974 m.

N u k elta į  9  p s l .Bogdanka Poznanović, „Kasečių kūnai“, intermedijų performansas, 1973 m.
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kaip avangardo paveldą, bet provin-
cijos valdžiai tokie dalykai nerūpi. 
Tai irgi mums pažįstama.

Į menininkus niekas nekreipė dė-
mesio ir tada, kai jie savo kūriniais 
perspėjo apie kylančio nacional-
socializmo pavojų. Sanja ir Zora-
nas ėjo į protestus prieš Slobodano 
Miloševićiaus agresiją, kai slovėnai, 
kroatai ir bosniai nusprendė kurti 
nepriklausomas valstybes. Belgra-
dui visur ginklais remiant serbų 
separatistus, pačioje Serbijoje pra-
sidėjo 22 mėnesius trukusi hipe-
rinfliacija. Sanja pasakojo, kad jos 
mama, gavusi mėnesio atlyginimą, 
bėgdavo nupirkti pieno ir duonos, 
nes kitą rytą tie pinigai jau būdavo 
beverčiai. Internete ieškodama in-
formacijos apie daktarą ir poetą 
Jovaną Jovanovićių Zmajų (1833–
1904), kurio paminklas stovi prie-
šais pagrindinę ortodoksų bažnyčią, 
radau jo atvaizdą ant penkių šimtų 
milijardų (500 000 000 000) dinarų 
banknoto. Jis taip pat buvo bevertis.

Jugoslavijos subyrėjimas, kaip ir 
šiurpūs Balkanų karo įvykiai, iki 
šiol apmąstomi meno kūriniuose. 
Minėtoje parodoje „Eurovizijos“ 

yra bosnio Adnano Softićiaus fil-
mas, keliantis klausimą, kodėl mies-
tai „išvalo“ daugiakultūrį paveldą. 
Vakare su juo, Sanja, jos vyru ir 
Zoranu airiškoje aludėje kalbėjo-
mės apie meną, istoriją ir politiką. 

„Autokratai vėl valdžioje, o žmonės 
per daug silpni, jie nieko negali pa-
daryti“, – sakė Adnanas. Paskui jie 
mokė mane tarti kietą ir minkštą č, 
kuris skirtingai ir užrašomas – ћ ir 

Marija Martinaitytė

Kaip vizualiai perteikti muziką? Ti-
kriausiai aiškiausias atsakymas į šį 
klausimą – natos, penklinė, parti-
tūra. Tačiau „Prospekto“ galerijoje 
vykstančioje grupinėje parodoje 

„Garso ir tylos autografai“ meninin-
kai (Antonas Lukoszevieze, Kristi-
jonas Nenartavičius, Lukas Atas ir 
Gytis Skudžinskas) atsisako prak-
tiškiausio, įprasto muzikos dėmenų 
(ar, greičiau, techniško muzikos dė-
mens) vaizdavimo. Parodoje ban-
doma per vizualiojo meno prizmę 
užfiksuoti muziką jungiant jos pa-
tyrimo ir kūrimo procesus.

Parodos anotacija – erdvės pla-
nas su autoriais, jų darbų pavadini-
mais ir lakoniškais sakiniais – šiuo 
atveju gana neįprasta, kadangi po-
pieriaus lape atvaizduotame erdvės 
plane tekstas susuktas ir išdėliotas į 
spirales, lankus, kreives. Tokie ban-
guojantys sakiniai, žodžiai ir raidės 
primena skirtingus garso ir jo vaiz-
davimo aspektus, kuriais naudojasi 
autoriai: ritmiški ornamentai, fizi-
kinės garso bangos ar garsą kurian-
čios švytuoklės judesio trajektorijos. 
Toks neaiškus žemėlapis neišsamiai, 
bet išradingai suglumina, bet pa-
sukus galvą ar lapą atskleidžia, kas 
laukia lankytojo.

Vos įėjus į galeriją, matoma An-
tono Lukoszevieze „Fotogramų“ 
serija. Ant sienų iškabinti kūriniai 

– tarsi nenuspėjamos nespalvotos 
šviesos mozaikos: vienose ritmiškai 

Garsas, įstrigęs vaizde 
Paroda „Garso ir tylos autografai“ „Prospekto“ galerijoje

pakartojami elementai primena or-
namento raštą, kitose šviesos blyks-
niai ir linijiškos dėmės sukuria mi-
glotą partitūrą primenantį raižinį. 
O tarp šių nespalvotų fotogramų 
priešais galerijos langus į fotogra-
mas įsileidžiamos spalvos – muzi-
kos potyrio nenuspėjamumas per-
teikiamas neryškiais atspalviais, 
atsiradusiais dėl eksperimentų su 
chemikalais. Iš naujų bandymų ir 
klaidų gimsta potyrių atradimai. 
Menininkas jau minėtame paro-
dos žemėlapyje įvardija savo kūri-
nius „poetinėmis sonogramomis“, o 
kad žiūrovui vien iš vaizdo nebūtų 
sunku suprasti fotogramų ritmika ir 
eksperimentais perteikiamo garso 
potyrio poetiškumo, šalia cituojama 
Raymond’o Queneau poezija. Ji ne-
išversta, originalo kalba – galbūt 
nemokant prancūzų kalbos tikėtina 
suprasti šį eilėraštį kaip dainą, ku-
rios žodžius sunku sugaudyti, todėl 
užčiuopiami ir suprantami tik fra-
gmentai: laikas, erdvė, diena, nak-
tis, šviesa...

Kristijono Nenartavičiaus ir Luko 
Ato bendras projektas susikoncen-
truoja į paties garso kaip vizualumo 
kūrėjo vaidmenį. Menininkai ant 
šviesai jautraus popieriaus fiksuoja 
garso vibracijų keliones – eksponuo-
jama filmuota medžiaga tampa ne 
tik įrodymu, kad menininkai atidavė 
kūrėjo vaidmenį garsui, bet ir paaiš-
kinimu pasimetusiam praeiviui, kaip 
garsams tiesiogiai leidžiama kurti ir 
palikti pėdsakus ne tik ausų būgne-
liuose ar smegenų klausos centre. 

Menininko Gyčio Skudžinsko, 
tuo pačiu metu ir kuravusio šią 
parodą, fotografijos tiesioginio 
įkvėpimo semiasi iš Steve’o Reicho 
kompozicijos „Švytuoklės mu-
zika“ („Pendulum Music“), kuriai 
skambant virš garso kolonėlių pa-
leidžiami svyruoti keli mikrofonai 
ir sukuriamas šmaikštokas mikro-
fonų orkestrėlis. Skudžinskas savo 
fotografijose tiesiogiai perteikia mi-
nėtos kompozicijos dinamiškumą ir 

judrumą. Tokį įspūdį sukuria ne tik 
besisukančios šviesos linijos, bet ir 
kadrų gausa – kiekvienoje fotogra-
fijoje šviesinės švytuoklės trajekto-
rija vis pakitusi. Tikriausiai, jei šias 
paprastai smeigtukais pritvirtintas 
nuotraukas nukabintume nuo sie-
nos ir susegtume, jos primintų ani-
macijos knygutę.

Blausiai apšviesta parodos erdvė, 
taip pat ir Skudžinsko darbai, pri-
mena tamsųjį kambarį, laboratoriją, 

kurioje ne tik ryškinamos nuotrau-
kos, bet ir juntama muzikinių tonų 
sintezė, pertvarkymai. Turėčiau 
jaustis lyg įsibrovėlė, slapčia ste-
binti menininko studiją. Tačiau 
nerimas nekankina. Gal prie to 
prisideda ir vakaro prieblanda, o 
gal – nuo Nenartavičiaus ir Ato 
darbų sklindantis mėlis.

Paroda veikia iki vasario 26 d.

Gyčio Skudžinsko kūrinio fragmentas V. Nomado n uotr .

ч kirilica, ć ir č lotyniškais rašme-
nimis. Tik neprisimenu, kuris yra 
kuris, bet rašydama serbų pavardes 
gale neberašau č, kur turi būti ć.

Parodai atrinktais kūriniais brė-
žiame punktyrą iš Balkanų karo 
laikų į dabartį. Akcentas – kintan-
čios medijos. Tai atitraukia nuo tie-
sioginio smurto vaizdavimo, bet 
medijų nesusikalbėjimas yra po-
litinių nesusikalbėjimų veidrodis 

ir visada domino Novi Sado avan-
gardistus, iš pradžių paveiktus „Art 
& Language“ judėjimo. Grupės 
APSOLUTNO (kurioje dalyvauja 
Zoranas) videofilme matome – arba, 
tiksliau, NEmatome – Juodąją jūrą, 
nufilmuotą viena technologija, pas-
kui Amerikoje perrašyta į kitą, tada 
dar į kitą, kol vaizdas virsta traške-
siu – kaip ir Balkanai pasaulio vaiz-
duotėje. Menininkų Isidoros Ilić ir 
Boško Prostrano duetas „Doplgen-
ger“ preparuoja dokumentinius ka-
drus iš 1989-ųjų mitingo Kosove. 
Sulėtindami judesius jie tarsi sten-
giasi įžvelgti tada kalbėjusio Milo-
ševićiaus ir jo pamaldžiai klausiusių 
žmonių veiduose karo ateitį, kuri 
tada ir prasidėjo ištartais žodžiais. 

Vladanas Joleris pasiskolina žai-
dimo „Sims“ modelį ir rodo skaitme-
ninėje tuštumoje be tikslo slankio-
jančius – jau be žodžių – kenčiančius 
dabarties žmonių avatarus. O jau 
minėtas Naujųjų medijų centras 

„kuda.org“ pristato prie sudužusio 
NATO lėktuvo rastą vaizdajuostę, 
kurioje matoma kabina pusvalandį 
iki katastrofos. Keli lėktuvai 1999 m. 
skrido bombarduoti taikinių prie 
Novi Sado. Čia jie grįžta jau atlikę 
užduotį. Destrukcijos žemėje jie ne-
matė, tik skaičiukus – savo pačių 

Atkelta iš  8  psl .

koordinates, radare pasirodančius 
objektus. Tai panašu į simuliaciją, 
nes mes įpratę tokį vaizdą suvokti 
kaip netikrą, kaip žaidimą. Mono-
toniškas vaizdas ir pilotų pokalbiai 
migdo, bet maždaug po dvidešimt 
penkių minučių pažadina mūsų 
avataru tapusio piloto žodžiai: „Į 
mane pataikė.“ Matome, kaip jo 
greitis lėtėja, aukštis žemėja, vaiz-
das suyra, girdisi tik kvėpavimas.

Medijos kuria tarsi saugų ats-
tumą nuo karo. Bet karas nebūna 
saugus, ką liudija ir ta rastoji vaiz-
dajuostė – tikras mirties pėdsakas. 
O katastrofą žemėje parodoje taikliai 
vaizduoja viena pasenusi medija. 
Draganas Vojvodićius kolekcio-
navo vinilines plokšteles. Per karą 
jam teko bėgti, kolekcija pražuvo, 
liko tyla. Tą tylą jis įrašė į plokš-
telę, kurią dabar galerijoje atka-
kliai groja patefonas. O per garso 
kolonėles kartais pasigirsta dulke-
lių trakštelėjimai kaip Johno Cage’o 

„4'33''“ pergrojimas Kaune, pasauliui 
vėl ruošiantis karui.

Paroda veikia iki vasario 27 d.
Kauno fotografijos galerija 
(Vilniaus g. 2, Kaunas)

Bogdankos ir Dejano Poznanovićių studijos „Ateljė DT20“ archyvas, „Balandžio 
susitikimai – išplėstinės medijos festivalis“, dalyvauja Josephas Beuysas, Dejanas 
Poznanovićius, László Kerekesas, Nuša Dragan, Bogdanka Poznanović, Goranas 
Đorđevićius, Studentų kultūros centras, Belgradas, 1974 m.
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K i n a s

Dominykas Niaura

Dar filmui nepasirodžius didžiuo-
siuose ekranuose, NASA suskubo 

„Twitter“ platformoje paskelbti, 
kad „Moonfall: Mėnulio kritimo“ 
(„Moonfall“, D. Britanija, Kinija, 
JAV, 2022) įvykiai tikrovėje nie-
kada nenutiktų. Tai buvo eilinis 
viešųjų ryšių triukas, nors naujasis 
režisieriaus Rolando Emmericho 
(„Nepriklausomybės diena“, „Diena 
po rytojaus“, „2012-ieji“) darbas už-
pildytų kino teatrų sales ir be to-
kios reklamos. Filmo aprašymas iš 
tikrųjų pažadina vaizduotę: neaiški 
jėga išmuša Mėnulį iš orbitos ir šis 
ima skrieti į mūsų planetą. Trijų 
žmonių grupelė leidžiasi į pavo-
jingą kelionę, kad išspręstų kos-
minę dilemą.

Anestetikas masėms
Nauji filmai – „Moonfall: Mėnulio kritimas“

Pasakojimu filmas primena ne-
seniai kinomanų dėmesį prikaus-
čiusį „Nežiūrėk aukštyn“ („Don’t 
Look Up“, 2021). Abiejuose vaidina 
žymūs aktoriai, nevengiama kome-
dijos, pasakojama apie gyvybės ir 
mirties situaciją. Tiesa, „Moonfall: 
Mėnulio kritimas“ satyra ir subti-
lumu nepasižymi, bet Emmerichas 
niekada neslėpė, kad kuria kiną ma-
sėms. Šiame filme tai pasireiškia 
veiksmo žanro tropais, standartinė-
mis veikėjų šeiminėmis intrigomis, 
pribloškiančiai realistiškais artėjan-
čios apokalipsės vaizdais. Pastarasis 
aspektas išties daro įspūdį: įdomu 
stebėti pasaulį niokojančius potvy-
nius, cunamius, dangaus kūnų lietų, 
ugnikalnių išsiveržimus, gravitaci-
jos pokyčius ir panašų chaosą. Vi-
zualumas yra didžiausia šio filmo 
stiprybė.

Kaip vieną iš trūkumų galima 
įvardyti parodiją primenančią vai-
dybą, prajuokinančią savo drama-
tiškumu. Taip pat prajuokinti gali 
akimirkos, akivaizdžiai prasilen-
kiančios su fizikos dėsniais, bet 
fantastiniuose filmuose kai ku-
riuos dalykus reikia atleisti. O esmi-
nis trūkumas – neišnaudota proga 
autentiškai žinutei pasiųsti. Sunku 
įžvelgti kitokį atsakymą į klausimą, 
kodėl kūrėjai būtent šiuo metu no-
rėjo sukurti šį darbą, nei „šiaip sau“. 
Kokybiškas kinas visada remiasi 
tam tikromis aktualijomis ir per 
jas transliuoja savo tiesą, bet šis kū-
rinys greičiau siūlo saldžią iliuziją. 
Jeanui-Lucui Godard’ui kinas yra 
tiesa 24 kartus per sekundę, Michae-
lis Haneke sako, kad kinas yra me-
las tiesos labui ar bent jau pastanga 
ieškoti tam tikrų tiesų. „Moonfall: 

Mėnulio kritimo“ atvejis slepia tiesą 
taip stipriai, kad priverčia jos ilgėtis.

Filosofas Nerijus Milerius Em-
merichą vadina apokalipsės žanro 
klasiku, įvaldžiusiu formulę, kurios 
vienas iš pagrindinių principų yra 
nepriekaištinga vizualinė raiška. 
Vizualieji efektai įtikina žiūrovą, 
kad katastrofa vyksta čia ir dabar, 
o grįžęs į savo gyvenimą jis gali atsi-
palaiduoti, nes kasdienybė visai ne-
primena kine matyto pragaro. To-
kiu būdu apokalipsę vaizduojantys 
filmai veikiau pateisina kasdienybės 
status quo negu atvirkščiai. Be to, 
NASA, viešai paneigdama galimybę, 
kad gali išsipildyti šio fantastinio 
filmo scenarijus, prisideda prie sta-
tus quo užtvirtinimo. Tai malšina 
žiūrovo nerimą ir ragina pasimė-
gauti reginiu, nes mes iš tikrųjų 
esame saugūs.

Deja, reikia pripažinti, kad šian-
dien tokia išvada yra klaidinga. 
Sunku tam prieštarauti, kai visame 
pasaulyje dedasi neramumai: karo 
grėsmė, įtampa su Rytų valstybė-
mis, COVID-19 vis dar neša mirti-
nas pasekmes ir lemia visuomenių 
susipriešinimą. Maža to, mokslas 
jau seniai sako, kad mūsų laikas 
ekologinės krizės akivaizdoje su-
skaičiuotas. Todėl kosminė katas-
trofa – paskutinis dalykas, dėl kurio 

Vitalij Binevič

Aštuntajame dešimtmetyje namų 
keliamas nejaukumas tapo svarbia 
siaubo kino tema. Čia žmogaus, o 
ne monstrų kuriamas blogis per-
keliamas į mums artimiausią erdvę. 
Namai figūruoja tokiuose visų ma-
tytuose siaubo filmuose kaip „Kruvi-
nos skerdynės Teksase“ („The Texas 
Chain Saw Massacre“, 1974), „Egzor-
cistas“ („The Exorcist“, 1973) ar „Švy-
tėjimas“ („The Shinning“, 1980). Dėl 
pasaulyje įvesto karantino ši tema ir 
vėl tapo aktuali – juk nūdien namai 
tapo savotišku kalėjimu. Štai kodėl 

„Netflixe“ atsirado serialas „Mieli na-
mai“ („Sweet Home“, 2020) ar filmas 

„#Gyvas“ („#Alive“, 2020). Būtent sė-
dint karantine derėtų žiūrėti ir toje 
pačioje platformoje pasirodžiusį ani-
macinį mini serialą „Namas“ („The 
House“, 2022).

Namų nejauka 
Nauji serialai  – „Namas“

Dar prieš peržiūrą „Namas“ jau 
kėsinasi į metalygmenį – savo na-
muose per namų transliavimo plat-
formą žiūrime serialą, kuriame pa-
sakojama apie namą. Šis žaidybinis 
kūrinio pagrindas pabrėžiamas ir 
pačioje pirmoje scenoje, kurioje 
matome mažą mergaitę, žaidžian-
čią prie žaislinio namuko. Tačiau 
serialas remiasi ne tik tokiomis 
intertekstualiomis nuorodomis ar 
postmoderniu žaidimu. Čia ke-
liami ir konkretūs istoriniai klau-
simai ar apmąstomos žmonių bai-
mės. Kadangi „Namas“ padalintas 
į tris dalis, apžvelkime kiekvieną iš 
jų atskirai.

Pirmoji filmo dalis nukelia į XIX a. 
priemiestį. Čia pasakojama apie 
gana paprastoje troboje gyvenančią 
šeimą. Senieji antikvariniai baldai 
išduoda, kad tai yra nusigyvenę di-
dikai, o ir iš miesto atkeliavę gimi-
naičiai negali nepastebėti jų buities 

skurdumo. Tačiau vieną naktį ap-
girtęs šeimos tėvas sutinka mįslingą 
architektą, pažadantį jam nemoka-
mai pastatyti naują namą. Šeimai 
pagaliau persikrausčius, naujuose 
namuose pradeda vykti įvairūs 
mistiški ir nepaaiškinami dalykai. 
Atrodytų, kad tai yra eilinė siaubo 
istorija, papasakota gana origina-
liu būdu – visas serialo pasaulis su-
kurtas iš siūlų, vilnos, šilko ar kitų 
panašių medžiagų. Tačiau pirmoji 
dalis puikiai atskleidžia, kaip kei-
tėsi namų ir privatumo sampratos. 

Nors namai egzistavo jau nuo 
žmonijos atsiradimo laikų, pats 
požiūris į juos nuolat keitėsi. Pa-
vyzdžiui, tik XVIII a. namai pra-
dėti sieti su komforto zona, kai 
lotyniškas žodis confortare (liet. 

„sustiprinti“ arba „paguosti“) ėmė 
nurodyti į tai, kas patogu ar malonu. 
Neatsitiktinai to meto Nyderlandų 
žanrinėje tapyboje (kūriniuose, 

kurie skirti kambarių sienoms pa-
puošti) ėmė dominuoti namų in-
terjerus vaizduojantys paveikslai. 
Tačiau didžiausią transformaciją 
namai patyrė būtent XIX a., į kurį 
mus nukelia pirmoji filmo dalis. 
Joje nagrinėjamas namų sampra-
tos modernėjimas, kuris atsklei-
džiamas įvairiose kūrinio scenose. 
Pavyzdžiui, vienoje iš jų mes ma-
tome prie bendro vakarienės stalo 
sėdinčius šeimos narius, kurie nu-
stemba, kai naujame name netikėtai 
įsižiebia dujinis apšvietimas. Būtent 
žvakes pakeitusios dujinės lempos 
turėjo didžiulę įtaką privatumo ir 

namų sampratos pasikeitimui – na-
mai tapo saugia ir privačia erdve, 
kurioje patogiai skaitomi romanai 
ar rašomi dienoraščiai. Modernė-
jimo procesą pabrėžia ir pirmosios 
dalies atomazga, kurioje parodoma, 
kaip prabangos ir patogumo vejami 
šeimos nariai patys pavirsta į naujus, 
sparčiai augančiai vidurinei klasei 
skirtus baldus. 

Antroji serialo dalis plėtojasi jau 
mūsų dienomis. Čia pasakojama, 
kaip tą patį mistišką namą bando 
parduoti jį renovavęs statybininkas. 

N u k elta į  1 1  p s l .

žmonija turėtų jaudintis, bet tai ne-
reiškia, kad galime panirti į jaukų 
abejingumą.

„Moonfall: Mėnulio kritimas“ yra 
herojaus epas. Filmo herojų misija – 
išgelbėti žmoniją. Tai būtų gėrio 
pergalė prieš blogį, tačiau kas šiuo 
atveju yra blogis? Pasakojimui ne-
būtų trūkę intrigos, jei jis būtų apie 
Mėnulio nevaldomą artėjimą prie 
Žemės, bet kūrėjai nusprendė pa-
pildyti scenarijų sudėtingesniais 
vingiais. Blogiu tampa technolo-
gija. Ironiška, kad šis „blokbasteris“ 
aukština žmogaus protą bei drąsą ir 
visai nekritikuoja jo veiklos, tarsi 
žmogus niekaip nesusijęs ir nėra at-
sakingas už technologijų progresą. 
Ar netiesa, kad tikroji kova turėtų 
būti prieš planetą stekenančius 
kapitalistus?

Vargu ar filmas nori pasakyti, 
kad išsigelbėjusi žmonija priima 
šį klaikų išgyvenimą kaip sava-
laikę pamoką ir pasidarys reika-
lingas išvadas. Prieš pat filmo pa-
baigos titrus vienas iš pagrindinių 
veikėjų taria: „Jei Žemė nusipelno 
antro šanso, nusipelnėm ir mes.“ Ir 
tai tik liudija, kad „Moonfall: Mė-
nulio kritimo“ žmonija gyvens kaip 
gyvenusi. Belieka viltis, kad žiūro-
vas supras, jog šis filmas yra kaip 
anestetikas.

Kadras iš mini serialo „Namas“

Kadrai iš filmo „Moonfall: Mėnulio kritimas“
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Tačiau jo planus nutraukia netikė-
tai atsikraustę graužikai ir niekaip 
neišnaikinami vabalai. Taip atkar-
tojamas siaubo kine neretas inva-
zinis naratyvas, pastebimas įsibro-
vimo į namus (angl. home invasion), 
zombių ar ateivių filmuose. Pasta-
ruosiuose demonstruojama, kaip 
kažkas iš išorės įsiveržia į mūsų 
aplinką ir pasikėsina į jos tei-
kiamą komfortą ar saugumą. Šio 
naratyvo veikimą puikiai atsklei-
džia Sigmundo Freudo pasiūlyta 
unheim lich (liet. „nejaukumas“) ka-
tegorija, kuri etimologiškai artima 
namų (vok. Heim) sampratai. Pasak 
šios logikos, jaukumas mums pa-
deda jaustis „kaip namuose“, o štai 
nejaukumas atsiranda, kai įprasti 
objektai netenka savo kasdienio at-
pažįstamumo ir galiausiai išmuša 

mus iš vėžių. Vaizdingai kalbant, 
nejaukumas „išvaro mus iš namų“. 
Ir būtent ši logika matoma antroje 
serialo dalyje, kurioje apstu haliu-
cinacijas primenančių scenų. Pa-
vyzdžiui, vienoje iš jų pagrindinis 
veikėjas žvelgia į ant lubų šokančius 

parazitus. Beje, viena mano pažįs-
tama prasitarė, kad būtent ši dalis 
jai buvo nejaukiausia, kadangi ji 
pati savo namuose yra išgyvenusi 
blusų antplūdį.  

Trečioje, šviesiausioje serialo 
dalyje aktualizuojama namų (angl. 

Atkelta iš  10  psl .

Eidama 91-uosius Romoje mirė Mo-
nica Vitti, pati neitališkiausia italų 
kino žvaigždė, intelektualaus kino ir 

„itališkosios komedijos“ deivė, Mi-
chelangelo Antonioni mūza.

Iš pradžių Antonioni patraukė 
skardus aktorės balsas, tad pakvietė 
ją įgarsinti vaidmenį savo filme 

„Riksmas“ („Il grido“, 1957). Vėliau, 
užėjęs į įrašų studiją, ilgai, niekieno 
nepastebėtas, žiūrėjo į Vitti ir ga-
liausiai tarė: „Gražus jūsų pakau-
šis, reikia jus filmuoti.“ Ji įširdo: 

„Jūs ką, filmuosite mane tik iš nu-
garos?“ Ir tada jis pagaliau pamatė 
jos akis. „Keisčiausia pasirodė tai, 
kad jos žvilgsnis ties niekuo neuž-
silaiko, tačiau žvelgia į tolimas pa-
slaptis. Tai žvilgsnis žmogaus, kuris 
ieško ir negali rasti, kur baigti savo 
skrydį“, – kalbėjo Antonioni.

Per dešimt jų meilės metų gimė 
keturi šedevrai apie „nesusikal-
bėjimą“, kaip buvo madinga sa-
kyti 7-ajame dešimtmetyje. Hero-
jės lyg ir neatsiskleisdavo iki galo, 
lyg nieko nedarydavo, neįsiparei-
godavo. Išvengdavo psichologinių 
ir socialinių interpretacijų, kaip ir 
vyrų apkabinimų. Vitti herojė Klau-
dija filme „Nuotykis“ („L’avventura“, 
1960) lyg ir pavogė, bet ir tuo pat 
metu prarado savo dingusios drau-
gės mylimąjį, draugės irgi ieškojo, 
bet taip ir nerado. Jos Valentina 
lyg ir suviliojo Mastroianni herojų 
filme „Naktis“ („La notte“, 1961), bet 
kartu ir nesuviliojo. Vertėja Vitorija 
tiesiog plaukė per gyvenimo ban-
gas filme „Užtemimas“ („L’eclisse“, 
1962), užmiršdama ateiti į pasi-
matymą, kaip ir pamiršo ateiti jos 
naujasis meilužis. Seksualiai nusi-
vylusi inžinieriaus žmona Džuli-
jana filme „Raudonoji dykuma“ („Il 
deserto rosso“, 1964) tiesiog bijojo 
gyvenimo.

Vitti vis kartojo: „Nesvarbu, kas 
atsitinka mano herojėms. Žmonės 

In memoriam Monicai Vitti 
(1931–2022)

mano, kad filmas pasakoja apie įvy-
kius. Netiesa. Filmas pasakoja apie 
vidinius personažų pokyčius.“

Savo ruožtu Antonioni teigė: 
jam aktorius lygus bet kokiam 
aplinkos elementui – sienai, me-
džiui ar debesiui. Tačiau Vitti 
aplinka taip paklusdavo, kad ši 
tapdavo jos sielos projekcija, jos 
vidiniu peizažu. Visa buvo ja: tai 
Lipario salelės uolos („Nuotykis“), 
tai isteriškas biržos skruzdėlynas 
(„Užtemimas“). Filme „Raudonoji 
dykuma“ Antonioni ekstravagan-
tiškomis spalvomis nutapė žolę, 
medžius ir sienas, kad jų kontras-
tai perteiktų Džulijanos sudaužy-
tos sielos kontrastus. 

Tokio absoliutaus režisieriaus ir 
aktorės susiliejimo kinas dar nepa-
žinojo. Vitti buvo Antonioni avata-
ras, jos akys – jo akys. Vienintelis 
dalykas, kurį ji iš esmės darė, tai 
įsižiūrėdavo. Į šeimos nuotraukas 
ant mylimojo buto sienų, į lėktuvus 
oro uoste, į bankrutavusio biržos 
maklerio veidą – nusižudys jis ar ne. 
Ir svarbiausia – įsižiūrėdavo į save: 
Vitorija, su žiedais ausyse ir kovi-
niu makiažu, šoko afrikietišką šokį 

priešais veidrodį, o paskui sustingo, 
žiūrėdama į savo atspindį, nematy-
dama ir neatpažindama savęs.

Monicai Vitti norėjosi būti pana-
šiai į Sofią Loren ar Ornellą Muti, 
vaidinti užsispyrusias merginas, 
vaidingas žmonas, kaprizingas su-
guloves. „Supratau, kad esu talen-
tinga komikė, kai Teatro akademi-
jos draugams deklamavau tragiškus 
tekstus, o jie apsiverkė iš juoko“,  – 
pasakojo aktorė.

Išsiskyrusi su Antonioni, Vitti su 
palengvėjimu atsikratė intelektua-
lios kino ikonos statuso ir pradėjo 
savarankišką gyvenimą. Už pirmą 
naują patirtį filme „Mergina su pis-
toletu“ („La ragazza con la pistola“, 
rež. Mario Monicelli, 1968) ji pelnė 
pirmąjį iš penkių Italijos kino aka-
demijos Davido di Donatello prizų. 
Vitti herojė Asunta, su ilga kasa ir 
pistoletu rankinėje, išvyko į Ško-
tiją nubausti suvedžiotojo: su di-
deliu džiaugsmu būtų už jo ištekė-
jusi, tačiau reikėjo vendetos. Vitti, 
kurios tikrasis vardas buvo Maria 
Luisa Cecciarelli, taip kartu atker-
šijo už sicilietišką vaikystę, tėvų ti-
roniją, mat tik jų emigracija į JAV 

išgelbėjo ją, dar aštuoniolikmetę, 
nuo savižudybės.

Dvidešimt metų Monica Vitti 
vaidino beveik vien komedijose – 
viename Dino Risi filme („Štai ko-
kios mes, moterys, esame“, „Noi 
donne siamo fatte così“, 1971) ji at-
liko net dvylika vaidmenų. Kartą ji 
grįžo į Antonioni filmavimo aikš-
telę, nesikėsindama į bendro mito 
paslaptį. Tuomet „Obervaldo pa-
slaptyje“ („Il mistero di Oberwald“, 
1981) Vitti suvaidinta karalienė 
slėpė savo veidą po šydu.

Aktorės gyvenimo atgalinis skai-
čiavimas prasidėjo nuo beprotiško 
incidento. 1988 m. gegužę pran-
cūzų dienraštis „Le Monde“ pir-
majame puslapyje paskelbė, kad 
Monica Vitti nusižudė. Už tai at-
leista kino skyriaus vadovė Nicole 

Cornu-Langlois prisiekinėjo, kad 
apie tragediją sužinojo iš patiki-
miausio šaltinio – pačios Vitti agen-
tės. Kas tai buvo per intriga, taip ir 
neatskleista. Vitti paskutinį kartą 
ekrane pasirodė 1992 m., o viešu-
moje – 2000-ųjų pradžioje. Režisie-
rius Roberto Russo, pusę amžiaus 
šalia buvęs jos gyvenimo palydovas, 
pranešė, kad aktorę pakirto Alzhei-
merio liga. Pasakojama, kad auštant 
juos kartais matydavo Romos ga-
tvėse, vaikščiojant susikibusius ran-
komis: tai širdį verianti mizanscena, 
verta didžiųjų Vitti filmų. 

Pagal Michailo Trofimenkovo 
tekstą, išspausdintą „Kommersant“, 
parengė S. L.

home) ir namo (angl. house) per-
skyra. Čia pasakojama apie vis tą 
patį apokalipsę išgyvenusį, tačiau 
pražūties galiausiai neišvengsiantį 
namą. Jo šeimininkė laikinai nuo-
moja kambarius ir svajoja apie 
renovaciją, tačiau kituose kam-
bariuose apsigyvenę svečiai aki-
vaizdžiai mato, kad visi jie greitu 
metu privalės iškeliauti. Ir vienin-
telė šeimininkė dar svajoja, kad 
po truputį griūnantis pastatas ir 
vėl gali tapti jaukia vieta. Taip pa-
skutinėje filmo dalyje nagrinėjami 
nemalonūs jausmai, kuriuos mums 
kelia mūsų pačių namai. Pastarieji, 
beje, aprašyti jau Homero „Odisė-
joje“. Prisiminkime, kad ilgus de-
šimtmečius po pasaulį klajojusio ir 
pagaliau į tėviškę sugrįžusio Odi-
sėjo laukė staigmena – jo žmoną 
Penelopę jau ketverius metus mer-
gino kažkokie neaiškūs tipai. Bū-
tent tokius jausmus, įžengęs į savo 

naujai įsigytą būstą, pajutau ir aš. 
Vietoj žadėtos laimės mane apėmė 
paniška baimė. Šią nejaukių namų 
idėją puikiai atskleidžia ir einant 
pabaigos titrams skambanti daina: 
koks skirtumas tarp namo ir namų? 
Namai yra vieta, kur tu niekad ne-
sijauti vienišas, o namas – tai tik 
plytų krūva.

Visuose „Namo“ aprašymuose 
skelbiama, kad tai yra suaugusiems 
skirtas animacinis serialas. Su šia 
mintimi sunku nesutikti. Tačiau 
taip yra ne dėl kūrinyje esančių 
siaubo elementų, o dėl paties kūri-
nio sudėtingumo. Būtent tai yra vie-
nintelis serialo trūkumas – trijose 
dalyse nagrinėjami labai gilūs ir su-
dėtingi klausimai. Turbūt šį serialą 
derėtų žiūrėti su pertraukomis, ta-
čiau niekas ir nesakė, kad susikurti 
tikrus namus bus lengva. 

„Naktis“

„Nuotykis“

Monica Vitti Venecijos kino festivalyje. 1962 m.

Kadras iš mini serialo „Namas“
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Antra, į kiekvienus apdovanojimus, 
ar jie būtų dideli (kaip „Sidabrinė 
gervė“), ar mažesni (kaip visi kiti), 
žiūriu kaip į galimybę pranešti apie 
lietuvišką kiną ir jame dirbančius 
talentingus žmones. Kaip į pagarbą 
profesionalams. Pasikartosiu – kaip 
į nacionalinio kino sklaidos projek-
tus. Kas čia blogo? Blogai, kai tai 
daroma neskoningai, susireikšmi-
nus organizatoriams, negerbiant 
kino žmonių, neištransliuojant jų 
apdovanojimų kalbų per tiesioginę 
transliaciją (kaip tai atsitiko per-
nai per „gerves“, net prisiminti ne-
gera), nepažįstant jų, stumdant juos, 
idant jie netrukdytų prie sienelių 
fotografuotis organizatorių drau-
gams ir pažįstamiems, nerandant 
kino žmonių pavardžių sąrašuose ir, 
užuot atsiprašius, chamiškai klau-
sinėjant, o kas jūs iš viso tokios ir 
tokie... Kiek tokių akimirkų esu ma-
čiusi, net nenoriu aptarinėti.

Ir dar svarbu prisiminti, kad jo-
kie apdovanojimai nėra didžiausias 
metų kino įvykis. Įvykiai yra geri 
filmai, geri vaidmenys, geri kūry-
biniai darbai. Jokia palmės šakelė 
ar lauro lapelis filmo nepadarys nei 
geresnio, nei blogesnio, tačiau tai 
didina žinomumą apie kino lauką 
ir kam jame teikiami prioritetai. Ar 
verta tai daryti? Būtinai, ir ne tik dėl 
pandeminės situacijos, pabloginu-
sios kino teatrų lankomumą. Dėl to, 
kad geram kinui pilna konkurentų 
kituose kultūros laukuose – šiuo-
laikinės muzikos, šokio, teatro. O 
dar šįmet „Kauno žvėris“ staugia...

Ko jūs tikitės iš šių 
apdovanojimų?

Kad būtų ir blizgesys, ir turinys. 
Man labai patiko Kanų festivalio 
meno vadovo Thierry Frémaux 
pernai išsakyta formulė: „Čia viskas 
yra svarbu ir nieko nėra mirtinai 
rimta.“ Ji tinka ir Kanams, ir gyve-
nimui, pritiktų ir „gervėms“. Reikia 
išlaikyti balansą – svarbu pareikšti, 
kokį kiną palaikome, kokios ten-
dencijos mums svarbios, ir kartu 
į viską nežiūrėti laidotuvių rim-
ties perkreiptais veidais. Kaip tai 
suderinti? Nežinau. Reikia kultū-
ros ir skonio. Betgi būna akimirkų, 
kai visa sudera – ir svarba, ir ge-
ras skonis, ir gera, nefasadinė nuo-
taika. Kalbu apie Miko ir Ingridos 

„duetą“ pernai Lietuvos kino centro 
surengtuose Nacionaliniuose apdo-
vanojimuose Valdovų rūmų kieme 
(miela redakcija, tik nesugalvokite 
skliausteliuose tikslinti, kas yra Mi-
kas ir Ingrida – kam įdomu, tikrai 
prisimena).

„Sidabrinės gervės“ apdova-
nojimai gyvuoja jau daugiau 
nei dešimtmetį. Kur slypi jų 
sėkmė?

Pabandysiu spėlioti. „Sidabrinės 
gervės“ istorijoje buvo ir sėkmingų 
ceremonijų, ir nesėkmingų, ma-
lonių akimirkų ir nemalonių 

pokiliminių intrigų – visa tai su-
kūrė tarsi vientisą „pasakojimą“, ku-
rio dalimi jaučiasi daug kino žmo-
nių, nemažai jų buvo nominuoti 
apdovanojimui, daugybė žmonių 
dirbo prie nominuotų ir apdova-
notų filmų, atrankos komisijose. 
Patraukli idėja ir tęstinis pasakoji-
mas, kurio sunku atsisakyti. Beje, ta 
gervės skulptūrėlė – labai sunki. Ką 
nors gali ir prislėgti. Tad palinkėsiu 
visiems, kurie ją gavo ir dar gaus, – 
kad neprislėgtų.

Tačiau kino kūrėjai apdova-
nojimą iš tiesų vertina rimtai. 
Taip pat ir tie, kurie jo negavo 
ar liko nepastebėti.

Žinoma! Kūrėjai visada viską ver-
tina rimtai, ypač save. Kiekvienas 
kuria savo filmą ir neabejoja, kad 
jis yra pats svarbiausias, įdomiau-
sias, reikšmingiausias. Ir nelaimėlis 
ar kvailys tas, kuris šito nesupranta. 
O jeigu kūrėjas dar jaučia viešumo 
malonumą, tada vargas vertintojai 
ar vertintojui, socialiniuose tin-
kluose jai ar jam bent jau pusva-
landžiui sugadins nuotaiką. Jeigu 
rimtai – savaime suprantama, kad 
atgalinis ryšys kiekvienam meni-
ninkui turėtų būti bent šiek tiek 
įdomus, ir apdovanojimai yra toks 
radikalesnis atgalinio ryšio įsikūni-
jimas. Bet kiek svajonėse apie „Si-
dabrinę gervę“ yra tuštybės, kiek 
neužtikrintumo tuo, ką darai, kom-
pleksų, kiek tiesiog paprasto noro 
laimėti lenktynes (patikti balsuo-
tojams), kiek poreikio politiniams 
pareiškimams – neįmanoma pama-
tuoti. Bet gal nelabai gerai, jeigu na-
ratyvuose apie „gervę“ (viešai ar už-
kulisiuose) pradeda dominuoti toks 
trepsėjimas – „aš noriu gervės“. O 
ne žinia – mums svarbu, kad ji, ta 

„gervė“, sklando ir, pirmiausia, vienija 
kino žmones. Tai akcentų klausimas. 
Ar reiktų kartoti banalybę, kad rei-
kia išmokti ir laimėti, ir pralaimėti, 
ironiškai pažvelgti į save? Žaidimas 
turėtų būti smagus ir reikalingas vi-
siems jame dalyvaujantiems. 

O ar turime pakankamai filmų, 
kad apdovanojimus būtų ga-
lima rengti kasmet, o ne, pa-
vyzdžiui, kas antrus metus? 

Tikrai turime. Šiandien kine si-
tuacija labai skiriasi nuo tos, kuri 
buvo tada, kai „Sidabrinė gervė“ 
tik prasidėjo. Skiriasi ir sukuriamų 
filmų gausos, ir jų meninės kokybės 
prasme. Šiemet komisijai, kuri su-
darinės apdovanojimų nominantų 
sąrašus, atrodo, bus labai sudėtinga 
apsiriboti keliais pretendentais. 
Spėlioju, kad gali būti ir rimtų mū-
šių už nominacijas. Įdomu muštis 
dėl to, kuris filmas yra reikšminges-
nis, svarbesnis, net suvokiant dau-
giau mažiau jų lygiavertiškumą. Tik 
ką rinkome Lietuvos kino opera-
torių asociacijos apdovanojimo 

„Ąžuolas“ nominantus. Koks ma-
lonumas! Nes tai – pokalbiai apie 

kiną, jo prasmes, vaizdus, o ne apie 
pinigus ar apie intrigas. 

Tačiau dažnai tie pokalbiai, 
nominantų atrankos motyvai 
taip ir lieka už uždarų durų. 

Todėl, kad, pasikartosiu, ne vie-
noje „Sidabrinėje gervėje“ kinas bū-
davo ne svarbiausia šioje šventėje. 
Ar atkreipėte dėmesį, kad beveik 
niekada į apdovanojimų spaudos 
konferencijas nebuvo kviečiami ko-
misijos nariai? Sprendimai būdavo 
paskelbiami, ir tiek. Esu už tai, kad 
publika, kuriai įdomus kino kultū-
ros laukas, žinotų, kas „kaltas“ dėl 
vienokių ar kitokių sprendimų, kad 
komisijos nariai įgarsintų savo pasi-
rinkimus. Nominacijų pristatymas 
ir jų aptarimas – ne mažiau svarbi 
šventės dalis nei pati apdovanojimų 
ceremonija. Jeigu per tai pavyktų 
kalbėti ir apie šiuolaikinio lietu-
viško kino turinį – būtų šaunu.

Nes kai prasideda balsavimas už 
laureatus, kai balsuoja dešimtys ar 
šimtai balsuotojų, ten jau nelieka er-
dvės nei diskusijai, nei detalesniems 
aptarimams. Ir apie balsuotojų mo-
tyvus galima tik spėlioti. 

Ar nemanote, kad „Sidabrinėje 
gervėje“ turėtų būti apdovano-
jimas ir kino kritikams?

Buvo kažkokių bandymų ir jie 
nebuvo sėkmingi – dėl pernelyg 
skirtingų nominantų ir nominan-
čių veiklų. Nežinau. Bet tarp išvar-
dintų anksčiau apdovanojimų tikrai 
trūksta dar vieno – kino kritikų. 
Turiu šitą idée fixe – kada nors to-
kius apdovanojimus pradėti rengti. 
Kad kino kritikai turėtų savo ats-
kirą balsą, apdovanojimą, kuriuo 
pasisakytų apie padėtį lietuvių kine. 
Kuris būtų ir jų savotiškas veidrodis. 
Tuose apdovanojimuose galėtų (tu-
rėtų) būti ir prizas kolegoms. 

Praėjusiais metais matėme 
keistą situaciją, kai įvyko 
net dveji nacionalinio kino 

apdovanojimai. Šiemet jie su-
sivienijo. Ar manote, kad buvo 
verta?

Praėjusiais metais „Sidabrinė 
gervė“ pasislėpė intrigų krūmuose, 
tada Lietuvos kino centras pasakė, 
kad jie surengs nacionalinius kino 
apdovanojimus. Ir kai pradėjo or-
ganizacinius darbus, paaiškėjo, kad 
visgi įvyks ir „Sidabrinė gervė“. Ką 
reikėjo daryti Lietuvos kino cen-
trui? Būtų keista, jei jie staiga būtų 
sustabdę darbus. Buvo verta padaryti 
dvejus apdovanojimus, kad pamaty-
tume, jog dvejų jų neturi būti – be 
kino lauko žmonių ir institucijos da-
lyvavimo išeina turgus, o viena ins-
titucija... Na, ne jos tai užsiėmimas. 
Be to, jeigu jau būtų rengiami dveji 
nacionaliniai apdovanojimai, tai tada 
reiktų ryškių skirtumų tarp jų nomi-
navimo, laureatų rinkimo, pačių ap-
dovanojimų formato sistemoje. Teo-
riškai įmanoma, praktiškai beveik ne. 

Kaip vertinate šiuolaikinį 
lietuvių kiną ir kas jame 
džiugina?

Tai klausimas, provokuojantis 
generalizavimą, kuris man nepa-
trauklus iš principo. Kiek kartų 
kartota, kad lietuviškas kinas blo-
gas, be idėjų. Visas? Tikrai? O gal 
kiekvienas atvejis visgi kitoks? Ir 
su kuo lyginti? Kas yra gero kino 
matas? „Amarkordas“? „Septintas 
antspaudas“? „Sudie, Baltazarai“? 
Ir taip, ir ne. Dešimtmečiai, kai di-
dieji klasikai kalbėjo, atleiskite už 
patosą, su amžinybe ir apie amži-
nybę, tolsta negrįžtamai. Dažniau-
siai (yra išimčių, aišku) šiuolaikiniai 
režisieriai (visur Europoje) filmais 
kalbasi su draugais, kaimynais, tam 
tikra amžiaus, socialine grupe čia ir 
dabar apie čia ir dabar. Kolegės ir 
kolegos nevengia lietuviško kino ly-
ginti su kaimynais lenkais, bet man 
tai kelia abejonių. Skiriasi industri-
jos dydis, intelektiniai pajėgumai, 
kinotyros tradicijos. Gal verta ly-
gintis su latviais ir estais, panašių 

dydžių ir istorinių aplinkybių šali-
mis? Kelerius metus iš eilės vykstu 
į Talino „Juodųjų naktų“ festivalį ir 
matau, kad lietuviškas kinas išsiski-
ria įvairove, siūlo didelį temų spek-
trą – nuo sapnų iki visiško hiperre-
alizmo, nuo asmeninės išpažinties 
universalumo iki žanro malonumo. 
Lietuvių kine yra ką veikti smege-
nims (ir jausmams), net jeigu kaž-
kuriuo filmu abejoji ar jis yra toli-
mas dėl autoriaus požiūrio į pasaulį, 
kiną („nepatinka“). O beprasmiškų, 
tuščių, kvailų dalykų pasitaiko visur, 
ne tik kine.

Džiugina, kad atsiranda doku-
mentinio kino formų įvairovė (ir 
kaip ją palaiko publika – tik sal-
džiame sapne galėjai sapnuoti, kad 
dokumentinis filmas surinks kino 
teatruose daugiau kaip 27 tūkst. žiū-
rovų, – tai Giedrės Žickytės „Šuo-
lis“; ar kad keturių valandų monta-
žinis filmas nenusileis autoriniam 
vaidybiniam filmui, kaip Sergejaus 
Loznicos „Mr. Landsbergis. Su-
griauti blogio imperiją“). Kad bui-
tinis realizmas ar gyvenimo stebė-
jimas vaidybiniame kine pamažėle 
tampa įrankiu filosofiniams pokal-
biams apie žmogaus prigimtį. Kad 
talentingi žmonės turi galimybę 
debiutuoti (ir kaip smarkiai tos 
galimybės skiriasi nuo ankstesnių 
dešimtmečių). Tai susiję, žinoma, 
su struktūriniais pasikeitimais ben-
drame kultūros lauke ir Lietuvos kino 
centro įkūrimu 2012 metais. Jis tapo 
visai neblogu skėčiu, suvienijusiu ats-
kirus, kaip nors išgyventi bandančius 
kino lauko segmentus į sistemą.

O erzina?
Niekas. Gal trikdo užkulisiuose 

ne taip jau ir retai pasitaikantis „ei-
džizmas“. Suprantu, kad jaunesnės 
kartos grumiasi dėl vietos po saule. 
Tik liūdina, kad kai kurie metodai 
beveik nesikeičia nuo sovietmečio. 
Stebiuosi, kad mažai skiriasi ir re-
torika. Kaip sakė Kira Muratova – 
nėra kartų, yra žmonės. 

Kuo daugiau rokenrolo, tuo geriau
Atkelta iš  1  psl .

T. Juknev ičiaus  n uotr .
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K i n a s

Skaitau Grzegorzo Uzdańskio pas-
tišą „Wypiór“ apie trisdešimtmečių 
Varšuvos hipsterių porą, kurių nuo-
mojamo buto Varšuvos centre spin-
toje gyvena vampyras Adomas Mic-
kevičius. Jis nebekuria eilių, kaip ir 
buto šeimininkai yra priklausomas 
nuo socialinių medijų – net rašo 
komentarus apie futbolo rungty-
nes, internete klausosi Broniaus 
Kutavičiaus „Paskutinių pagonių 
apeigų“, dirba naktiniu sargu. Di-
džioji romano dalis parašyta lenkų 
romantikų pamėgtu metru (ir net 
hegzametru), bet tai visai nekliudo 
užsiminti apie serialą „Euforija“ ar 
kitus XXI a. pradžios nepoetiškus 
dalykus. Skaitau, mėgaujuosi sti-
liaus įmantrybėmis ir pavydžiu, 
nes lietuviškai kalbėti apie mitus, 
kurie miega giliai mūsų spintose, 
iš kurių dažnai esame „pagaminti“ 
ir be kurių neįsivaizduojame savęs, 
nesugebame. Todėl ir mūsų šven-
tės primena laidotuvių ritualus: 
visi rimti, įsitempę, iškilmingi ir 
be kunigų, žinoma, niekaip neap-
sieinama. Ateinančią savaitę laukia 
viena tokių, bet laukia ir filmai, ku-
rių siūlau nepražiopsoti, užsiklau-
sius iškilmingų ir negyvų kalbų.

Svarbiausias, be abejo, Werne-
rio Herzogo filmas „Kasparas Hau-
zeris. Kiekvienas už save ir Dievas 
prieš visus“ (LRT Plius, 12 d. 21 val.). 

„Europos vaiku“ pramintas jaunuo-
lis Kasparas Hauseris buvo rastas 
Niurnbergo gatvėje 1828-aisiais. Jis 
beveik nemokėjo kalbėti ir vaikš-
čioti. Po penkerių metų jaunuolį 
nužudė. Nepaisant Bavarijos kara-
liaus paskirto atlygio, nei vaikino 
kilmės, nei jo tikrojo vardo, nei žu-
diko nepavyko nustatyti. Iš Kasparo 
prisiminimų nuotrupų pavyko su-
žinoti, kad trejų ar ketverių metų 
jis buvo uždarytas į požemio ka-
merą, prirakintas grandinėmis, kur 
visiškai vienas gyveno iki šešiolikos 

Ritualų dūdelės
Krėsle prie televizoriaus

metų. Jis matė vienintelį žmogų, ku-
ris atnešdavo maisto. Tas žmogus 
kartą jį ištraukė į paviršių, pamokė 
vaikščioti ir paliko miesto viduryje. 
Žmonės kalbėjo, o prie jų prisijungė 
ir dalis istorikų, kad Kasparas – pa-
grobtas Badeno kunigaikštystės 
sosto paveldėtojas. Iki šiol tiksliai 
nežinoma, kas buvo tas Kasparas 
Hauseris.

Herzogas mėgsta mįsles, bet pri-
simindamas, kaip kūrė filmą, sakė, 
kad jį mažiausiai domino Kasparo 
paslaptis. Pasak Herzogo, filmas 
pasakoja apie tai, ką su mumis 
daro civilizacija, kaip ji tvirkina ir 
naikina mus, versdama šokti pa-
gal aplinkinių dūdelę. Herzogas 
mano, kad viską, kas jo herojuje 
spontaniška, sistemingai naikina 
miesčionių aplinka. Kino teoreti-
kas Thomas Elsaesseris rašė, kad 

„Kasparas Hauseris – centrinė ir 
Herzogo, ir Naujojo vokiečių kino 
figūra. Ne tik kaip vieno garsiausių 
filmų herojus, bet ir kaip komplek-
sinis psichoanalitinis motyvas. Tai 
fantazija apie atskirtį, benamystę, 
neapibrėžtą požiūrį į visas sociali-
zacijos formas, seksualinę tapatybę 
ir suaugimą; filmas apie pastangas 
išgyventi, kartu turint ir gero tėvo 
pakaitalą, ir blogo tėvo įvaizdį.“

Herzogo filmuose dažnai vaidina 
neprofesionalūs aktoriai. Kasparą 
suvaidino Bruno S. Vaikystėje 
motina prostitutė ji mušė, beveik 
apkurtusį berniuką atidavė į prie-
glaudą protiškai atsilikusiems vai-
kams. Bruno S. dvidešimt trejus 
metus praleido psichiatrinėse gy-
dyklose, prieglaudose, nepilname-
čių kolonijose. Apie save jis kalbėjo 
trečiuoju asmeniu, prastai įsimin-
davo tekstą, bet kiekvienoje situaci-
joje išlikdavo savimi. Šito ir reikėjo 
Herzogui, nes Bruno S. veide atsi-
spindėjo tiesa, kurios neįmanoma 
suvaidinti. 

Maciejaus Pieprzycos filmo 
„Ikaras. Mieteko Košo legenda“ 
(LRT Plius, 17 d. 21.33) herojus – 
trumpam lenkų džiazo padangėje 
sužibėjęs Mieczysławas Koszas 
(1944–1973). Jis buvo aklas, gyveno 
trumpai – dvidešimt devynerių iš-
krito pro langą. Iki šiol neaišku, ar 
tai buvo savižudybė, ar nelaimin-
gas atsitikimas. „Ikaras“ – tradi-
cinis biografinis filmas apie vaiką, 
kuris, jei ne liga, gal ir būtų likęs 
tokiu pat beraščiu valstiečiu kaip 
jo tėvai. Tačiau ankantį berniuką 
mama atidavė globoti vienuolėms 
ir internate atsiskleidė jo muzikinis 
talentas. Muzika berniukui tampa 
būdu matyti pasaulį, pasakoti apie jį 
ir save. Atsisakęs klasikinio pianisto 
karjeros, Košas, kurį meistriškai su-
vaidino Dawidas Ogrodnikas, nu-
sprendžia tapti geriausiu džiazo pi-
anistu, jį lydi sėkmė. Tačiau taip pat 
ir skurdas, vienatvė, meilės ilgesys, 
alkoholis, depresija. Košas filme – 
tragiškas herojus: jis negali pakeisti 
likimo, bet nesiliauja ieškoti meilės, 
grožio, supratimo. Filmo kūrėjai at-
sisakė autentiškų muzikanto įrašų, 
už kadro groja kita svarbi lenkų 
džiazo figūra Leszekas Możdżeris.

Nuo mažens nemėgstu vestuvių. 
Regis, nesu toks vienas. Filmo „Slė-
pynės“ (TV 3, 12 d. 23.45) kūrėjai 
Mattas Bettinelli-Olpinas ir Tyleris 
Gillettas savo herojams – jaunave-
džiams Greis (Samara Weaving) ir 
Aleksui (Mark O’Brien) – nežada 
nieko gero, nors iš pradžių jaunoji 
ir džiaugiasi, kad netrukus taps di-
delės ir turtingos šeimos dalimi. Ji 
nenujaučia, koks išbandymas lau-
kia, mat ekscentriški milijonieriai 
rimtai laikosi vertybinių tradicijų, 
kurių sudėtinė dalis – kirviai, re-
volveriai ir arbaletai. Panašiai kaip 
Jordanas Peele’as, režisieriai jungia 
gore estetiką, absurdą ir juodąjį 
humorą, bet susitelkia ne į rasių 

konfliktą, o kuria satyrą apie kla-
sių kovą, kuri, regis, niekur nedingo 
net ir visuotinės gerovės laikais. 

Pamenu, pamatęs Bazo Luhr-
manno filmą „Didysis Getsbis“ 
(LNK, 15 d. 22.30) prisiminiau, kaip 
Viktoras Šklovskis pavadino pirmą 
spalvotą filmą. „Pasiutęs čiulpinu-
kas“ („Vzbesivšijsia landrin“) tinka 
ir šiai vieno svarbiausių amerikie-
čių XX a. romanų ekranizacijai. Su 
Franciso Scotto Fitzgeraldo ro-
manu – neišsipildžiusių ambicijų, 
meilės ir amerikietiškos svajonės 
drama – Luhrmannas elgiasi taip, 

Paskelbti Lietuvos kino 
operatorių „Ąžuolas 
2021“ apdovanojimų 
nominantai 

Jau ilgiau nei dešimtmetį Lietu-
vos kino operatorių asociacijos 
(LAC) organizuojami apdovano-
jimai „Ąžuolas“ tęsia tradiciją pa-
gerbti ir įvertinti geriausius ope-
ratoriaus meistriškumo darbus. 
Apdovanojimai vyks virtualiu for-
matu – nominantai bus kviečiami 
į diskusiją prie apskrito stalo su 
kitais kino profesionalais. Iš viso 
žiūrovų laukia 3 apskritojo stalo 
diskusijos, kurių įrašai pasirodys 
vasario 18, 23 ir 25 dienomis LRT 
mediatekoje.

„Ąžuolo“ statulėlė, simboli-
zuojanti brandą ir kūrybiškumą, 
kiekvienais metais įteikiama 

Kronika
geriausiam metų kino operato-
riui, o „Gilės“ apdovanojimu įver-
tinamas geriausias metų jaunojo 
kino operatoriaus darbas. Kon-
kurse dalyvavo net 17 lietuviškų 
ilgametražių ir trumpametražių, 
vaidybinių bei dokumentinių 
kino filmų, kurių oficiali premjera 

įvyko 2021-aisiais. Šįmet vyksian-
čiuose apdovanojimuose iš viso 
nominuoti 6 filmai – 3 „Gilės“ ir 
3 „Ąžuolo“ kategorijose.

Apdovanojimo „Gilė“ 2021 m. 
nominantai:

• Meida Lileikytė („Aš buvau 
Maksas“, rež. Lukas Kacinauskas)

• Nojus Drąsutis („Paskutinis 
kartas“, rež. Rinaldas Tomaševičius)

• Oskaras Abramavičius („Dance“, 
rež. Danielius Minkevičius)

Apdovanojimo „Ąžuolas“ 2021 m. 
nominantai:

• Feliksas Abrukauskas, LAC 
(„Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

• Narvydas Naujalis, LAC („Bė-
gikė“, rež. Andrius Blaževičius)

• Vytautas Plukas, LAC („Žmo-
nės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas 
Smulkis)

Tokį sprendimą paskelbė „Ąžuo-
las 2021“ vertinimo komisija, kurią 
sudarė LAC nariai kino operatoriai 
Algimantas Mikutėnas, Audrius 
Budrys ir Tomas Vilys, taip pat re-
žisierė Dovilė Šarutytė bei kino kri-
tikė Rasa Paukštytė, jai teko ir ko-
misijos pirmininkės pareigos.

Apskritojo stalo diskusijomis sie-
kiama ne tik pasidžiaugti lietuviško 
kino augimu ir operatorių kūrybiš-
kumu, bet ir atkreipti visuomenės, 

ypač jaunosios kartos, dėmesį į kiną 
kuriančius profesionalus. Tokiu 
būdu žiūrovus viliamasi sudominti 
kino operatoriaus menu, iš arčiau 
supažindinti su šio amato subtily-
bėmis, kompleksiškumu bei kino 
filmų kūrimo užkulisiais.

Pirmasis pokalbis su jaunaisiais 
kino operatoriais, pretenduojan-
čiais į „Gilės“ apdovanojimą, LRT 
mediatekoje pasirodys jau vasario 
18-ąją, vasario 23-iąją bus galima iš-
vysti diskusiją su „Ąžuolo“ nomi-
nantais. Nominacijų laureatus pla-
nuojama skelbti vasario 25 dieną. 
Be pagrindinių apdovanojimų, 
LAC tradiciškai įteiks statulėlę už 
kūrybinius gyvenimo pasiekimus 
bei operatorių dėkingumo prizą, 
kuris skirtas su operatorių darbu 
glaudžiai susijusioms profesijoms 
pagerbti.

Rengėjų inf.

kaip kinas dažniausiai ir elgiasi su 
didžiąja literatūra. Jis ima melodra-
mišką siužetą, kurį, beje, perteikia 
tiksliai, ir atmeta tai, kas svarbiau-
sia, – tankų psichologinių niuansų, 
skaitytojų galvoje gimstančių ref-
leksijų audinį. Todėl melancho-
liškus rašytojo žodžius: „Taip mes 
stengiamės plaukti pirmyn, kovo-
dami su srove, bet ji vis neša ir neša 
mūsų laivelius atgal į praeitį“, siūlau 
perskaityti vėl atsivertus romaną.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

„Ikaras. Mieteko Košo legenda“

„Kasparas Hauzeris. Kiekvienas už save ir Dievas prieš visus“

O rga ni zato ri ų  nu ot r.
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Vasario 11–20
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“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Emilijos Škarnulytės paroda „Švytintys 
kambariai“
iki 13 d. – 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“
Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus 
paveikslų galerijos pradžia“

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

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

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
XI Baltijos medalių trienalė 

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

„Ką slepia sarkofagas: Senovės Egipto mu-
mijų tyrimai“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Paroda „Pirmųjų krikščionių pėdsakai pa-
goniškame Vilniuje“ 

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

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Dr. Prano Kiznio paveikslų galerija
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Fotografijos paroda „Permainų šventė“ 
Andrew Miksio fotografijos iš Lietuvos 
romų gyvenimą fiksuojančio projekto 

„BAXT“ 
Selmos Selman paroda „Poezija be 
trapumo“

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

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Vokiečių gatvė“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Dovilės Bagdonaitės paroda „Pastoralė. 
Aitvarų ganyklos“
nuo 11 d. – jaunųjų menininkų grafikos 
paroda „Intertwinings and interactions“ 

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Justinos Gražytės paroda „2052“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 19 d. – Arūnės Tornau darbų paroda 

„Ligoninė“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
iki 12 d. – Įvietinto meno katedros III 
kurso studentų paroda „Išvietintos dvasios 
beieškant“ 

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Paroda „Jauna / Nauja grafika. Kintamieji“ 
(Ema Alševskaja, Vaiva Frančiakaitė, Paulė 
Vaitkutė) 

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

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Tomo Pabedinsko paroda „Spektaklio vienišiai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės kūrybos 
paroda „Balerinos efektas“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 11 d. – medijų meno paroda 

„Stereoscopus“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Irenos Jomantienės tapybos darbų paroda 

„Sėklos ir žiedai“ 

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Andrio Vitolinio paroda „Mums reikia 
šanso atgimti“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Prano Gailiaus (1928–2015) darbų paroda 

„Nuo kalno matau aš tave“

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“

iki 20 d. – Angelikos Sher (Izraelis) darbų 

paroda „Eglė žalčių karalienė“ 

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

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Būtybių tyrinėtojos kabinetas“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Valdemaro Šoblinsko fotografijų paroda 

„Ugnies ir vaivorų ribėjimas“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Fotografijų paroda „Senieji Druskininkai“

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“

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos ir piešinių 
paroda „Ars et sanitas“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Luko Marciulevičiaus tapybos paroda 

„Daiktai daiktai daiktai!“ 

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

AP galerija
Polocko g. 10
iki 13 d. – Irmos Balakauskaitės paroda „Se-
nos pasakos. Afrikietiški peizažai“

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

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
Grupinė tapybos paroda „Hedonizmas.lt“ 

„Dūmų fabrikas“
Dūmų g. 5
Fotografijų paroda „Kernagis“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Williamo Kentridge’o paroda „Tai, ko 
nepamename“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Lauros Garbštienės instaliacija „Sopulin-
goji ir Banga“
Paroda „Pokyčiai ir individualumas: šiuo-
laikinių Japonijos menininkų grafika“
Žilvino Landzbergo paroda „Maldos dūmas“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
iki 16 d. – Evaldo Pauzos paroda „Pienių vy-
nas, arba Žmuidzinavičius ir kiti kareivėliai“
iki 13 d. – Mildos Gailiūtės paroda „Pilka“ 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

„Moder… kas? Kauno modernizmas! ir 
architekto profesija“

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

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

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

Galerija „101“ 
Muitinės g. 7
iki 20 d. – 13-os Kauno bienalės ekspozicija

Lietuvos krepšinio namai
Santakos g. 11
iki 20 d. – 13-os Kauno bienalės paroda

Kauno T. Ivanausko zoologijos 
muziejus
Laisvės al. 106
iki 20 d. – 13-os Kauno bienalės ekspozicija

LDS galerija
Drobės g. 62 
iki 20 d. – Lietuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyriaus narių „Paroda Nr. 1“

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
iki 13 d. – tarptautinio fotografijos kon-
kurso „Bird In Flight Prize ’21“ finalininkų 
darbų paroda 
iki 13 d. – Laimdotos Malle (Latvija) 
paroda „ooze“ 
iki 13 d. – Jolitos Vaitkutės instaliacijų 
paroda „Alkani meilės“ ir Francescos Levi 
(D. Britanija) videoprojektas „Dainos sielai“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Vaidės Gaudiešiūtės grafikos paroda „Min-
čių piešiniai“

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

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
nuo 11 d. – Eglės Velaniškytės tapybos 
paroda „Puota maro metu“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Romualdo Balinsko paroda „Re – vėl iš 
naujo, priešingai“ 

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)

Palanga

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

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
11 d. 18.30 – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir kon-
cepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus
12, 15, 17, 18 d. 18.30, 13 d. 18 val. – G. Verdi 

„TRAVIATA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. J. Geniušas
19 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-
gonzetti (Italija)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
11, 12 d. 18 val. Naujojoje salėje – PREM-
JERA! M. Ivaškevičiaus „MIEGANTYS“. 
Rež. O. Koršunovas
15 d. 19 val. Naujojoje salėje – R. Riba-
čiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. 
Rež. M. Jančiauskas 
17 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „LEDO VAI-
KAI“. Rež. B. Mar
18, 19 d. 19 val. Naujojoje salėje – A. Strind-
bergo „DIDYSIS KELIAS“. Rež. J. Vaitkus 
18 d.19 val. Menų spaustuvėje – PREMJERA! 
É. Louis „KAS NUŽUDĖ MANO TĖVĄ“. 
Rež. A. Obcarskas

Valstybinis jaunimo teatras
11 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-
geso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška
13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas 
13 d. 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės 

„SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė
17 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška 
17 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ (pagal 
R. Walserio apsakymą). Rež. R. Kazlas
18 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. 
Rež. Á. Schillingas 
19 d. 18.30 – „MIEGO BROLIS“ (pagal 
R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

Vilniaus mažasis teatras
11 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-
LEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. R. Tuminas
13 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius
15 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. R. Tuminas 
17 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis tea-
tras. Mažoji forma“)
19 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. 
Rež. M. Vaitiekūnas

Oskaro Koršunovo teatras
15 d. 18 val. Utenos kultūros centre – A. Če-
chovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas
16 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
 S. Kane „FEDROS MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė
17 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! – 
M. Jančiausko „PORTALAS“. 
Rež. B. Kapustinskaitė

18 d. 18 val. Kaune, Girstučio kultūros ir 

sporto centre, – Ž. Beniušio ir R. Barranco 

„ODISĖJA“. Rež. Ž. Beniušis, scenogr. 

V. Strigunkovas, kost. dail. D. Urbonavi-

čiūtė, šviesų dail. V. Latonas. Vaidina 

A. Pocius, S. Gedgaudaitė, S. Ambrozaitis, 

J. Korpačiova, D. Kulionytė, Dž. Gvozdins-

kas, K. Norvilas, D. Starkauskas

19 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-

kaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

Lietuvos rusų dramos teatras
11 d. 10, 13 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-
NĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis
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Bibliografinės žinios
12 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pa-
gal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė 
12 d. 18.30 – PREMJERA! M. Durnenkovo 

„UTOPIJA“. Rež. F. Losas
13 d. 13 val. – Vaikų knygų klubas Lietuvos 
rusų dramos teatre
13 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
17 d. 18.30 – M. Valiuko „VILKINĖ MEILĖ“. 
Rež. M. Valiukas (Erdvė A–Z)
19 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, 
ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Maja-
kovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
12, 13 d. 12 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. 
BATUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę 

„Beprasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliu-
kas“). Rež. A. Sunklodaitė
13 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
15, 17 d. 18.30 – Ekskursija į gyvąjį lėlių 
muziejų

Palėpės salė
12 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės 
aut. ir rež. N. Indriūnaitė, scenogr., lėlių ir 
kostiumų dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, 
muzikos komp. aut. V. Aškelavičius. Vai-
dina B.M. Braškytė, E. Piškinaitė
17 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRE-
TAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). 
Rež. G. Radvilavičiūtė

„Menų spaustuvė“
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KANDIDAS 
ARBA OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa 
(„Teatronas“) 
12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pa-
gal to paties pavadinimo M. Ende romaną)
12 d. 14 val.  Juodojoje salėje – „SENELĖS 
PASAKA“. Rež. A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)
13 d. 18.30 Juodojoje salėje – „KARANTINO 
DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atvi-
ras ratas“)
12 d. 19 val. – PREMJERA! „SKAMBUTIS 
TĖVUI“ (monospektaklis pagal F. Kafkos 

„Laišką tėvui“). Rež. G. Aleksa, komp. J. Tu-
laba, dail. M. Arlauskas. Vaidina A. Ašmonas
13 d. 14 val. – „OBUOLIŲ PASAKOS“. Rež. 
J. Tertelis
13 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „RHESA-
NIUM“ (L. Rėzos biografijos motyvais). 
Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)
17 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 
J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (tea-
tras „Atviras ratas“)
19 d. 12 val. – PREMJERA! „MIKĖ PŪKUO-
TUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė

Solo teatras
12 d. 19 val. Meno forto salėje – „MOTINOS PIE-
NAS“ (pagal N. Ikstenos romaną). Rež. B. Mar
15 d. 19 val. Meno forto salėje – „POETĖ“ 
(B. Mar monospektaklis S. Nėries dienoraš-
čių ir kūrybos motyvais)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius
12, 13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – I. Vyrypaevo 

„VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NET 
LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė 
(Sakartvelas)
18–20 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 
B. Watson, A. Ivanovici „KAUNO ASAMBLĖJA“. 
Rež. Ch. Abraham (Kanada), šviesų dail. L. Prai-
rie, scenogr. S. Guilbault. Vaidina A. Zabotkaitė, 
G. Petkutė, H. Savickis, V. Maršalka, M. Gedvi-
laitė, M.K. Gotbergas, T. Erbrėderis

20 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMI-
LIS“. Rež. A. Gornatkevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
11, 12 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis 
vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila
13 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO 
KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto 
aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. 
V. Visockis
13 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
11 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
12 d. 15, 17 val., 13 d. 16, 18 val. – M. Pranulio 
kosmologinė opera „S'ANATOMIA | ŽENKLAI“
13 d. 12 val. – „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“ 
(pagal V.V. Landsbergio pasaką). 
Rež. K. Kondrotaitė
14 d. 18.30 – „ADOMAS 2.0“. Rež. Ž. Beniušis ( 
Šiuolaikinės intelektualios klounados teatras)
16 d. 18 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. G. Padegimas
19 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa
20 d. 18 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMil-
lan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova

Kauno lėlių teatras
12 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskai-
tės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). 
Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, komp. 
T. Lygutas
13 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. A. Sunklodaitė
14 d. 18 val. – „AŠ – ROMEO, TU – DŽUL-
JETA“ (pagal W. Shakespeare’o tragediją). 
Rež. R. Lažaunykas
16 d. 12 val. – „KUDLIUS IR MIŠKO BRO-
LIAI“ (pagal J. Lukšos Daumanto atsimini-
mus). Rež. A. Sunklodaitė
19 d. 12 val. – „M♥Š“. Rež. A. Žiurauskas
20 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU 
DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį 

„Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
12 d. 14 val., 13 d. 17 val. – PREMJERA! 
R. Jaroszo „ROBOTŲ PASAKOS“. Rež., 
šviesų dail. K. Dworakowski. Vaidina 
K. Maiskis, J. Baranauskas, J. Viršilas ir kt.
13 d. 15 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės 

„PUPOS“. Rež. M. Zubkova, komp. G. Valio-
nytė. Vaidina S. Norkevičienė, E. Barškė-
tienė, R. Jančauskas, V. Budrikas, D. Šakar-
nis, E. Norkevičiūtė
17 d. 19 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SO-
NATA“. Insc. aut., rež. V. Masalskis (Klaipė-
dos jaunimo teatras)
18, 19 d. 18.30 – G. Grajausko „TINKLAS“. 
Rež. A. Leonova

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
12 d. 17 val. – „PLANETA EGO“ (pagal 
F. Kafką). Rež. ir insc. aut. N. Darnstädtas
13 d. 18 val. – R. Kmitos „REMYGA“. 
Rež. O. Koršunovas
19 d 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis
20 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ 
(„THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS 
METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę 

„Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
11, 18 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO 
KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Milti-
nio laboratorija)

12 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kymantaitės-
Čiurlionienės „TIE METAI“. Rež. J. Vaitkus
13 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATO-
RIAI“. Rež. R. Teresas
15 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson 
pjesę). Rež A. Giniotis
19, 20 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEIGAS“ 
(pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį aštuo-
netą“). Rež. A. Špilevojus

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Čekijos muzikos peizažai“. Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir 
vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistas D. Geringas 
(violončelė; Vokietija, Lietuva), Čekijos ka-
riuomenės orkestro pučiamųjų grupė. Dir. 
M. Prašilis (Čekija). Programoje J. Suko, 
A. Dvořáko, L. Janáčeko kūriniai 
13 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Prisilietimai“. Ansamblis „Musica humana“ 
(meno vad. ir dir. R. Beinaris). Solistai 
R. Beinaris (obojus), E. Upatniekas (obojus, 
Latvija), G. Kuzma (klarnetas, Latvija), 
R. Grakauskaitė (smuikas). Dirigentai R. 
Beinaris, G. Kuzma. Programoje A. Altma-
nio, J. Tamulionio, P. Vasko, V. Striaupaitės-
Beinarienės, P. Plakidžio kūriniai
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – iškilmingas koncertas Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienai „Begalinis 
skrydis“. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), cho-
ras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. 
V. Augustinas), R. Juknevičiūtė (violončelė), 
skaitovas aktorius G. Arbačiauskas. Dir.           
M. Barkauskas. Vaizdo projekcijų aut. ir rež. 
K. Jaroševičius. Programoje A. Martinaičio, 
F. Latėno, A. Malcio, V. Miškinio, V. Augus-
tino, D. Zakaro kūriniai
20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Pla-
neta – orkestras“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Pitrėnas). Dir. M. Barkauskas. Koncertą 
veda J. Šležaitė-Paukštė. Programoje 
G. Bizet kūriniai
20 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažo-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Su(už)buriantis Brahmsas“. M. Bačkus (vio-
lončelė), D. Kirilauskas (fortepijonas). Pro-
grampje B. Kutavičiaus, J. Brahmso kūriniai
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
13 d. 17 val. Birštono kultūros centre, 14 d. 
19 val. Valdovų rūmuose – „Meilės lyrika“. 
Atlikėjai P. Geniušas (fortepijonas), L. Dam-
brauskaitė (sopranas), Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius. 
Programoje R. Wagnerio, P. Čaikovskio, 
S. Rachmaninovo, V. Bartulio, W.A. Mozarto 
ir G. Mahlerio kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
14 d. 18 val. – rašytojo, Lietuvos Nepriklau-
somybės akto signataro R. Gudaičio knygos 

„Vėlyva malda / Esė“ pristatymas. Dalyvaus 
knygos autorius, rašytojas R. Gudaitis, lite-
ratūrologai P. Bražėnas, J. Sprindytė, 
V. Gužauskis, aktorius R. Bagdzevičius

M.K. Čiurlionio namai
17 d. 19 val. – aštuntoji ciklo „Pasaulio kino 
vakarai su Audriumi Stoniu“ peržiūra. 
V. Kosakovskio kino juosta „Belovai“ 
(1992 m.)
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Vasario 11–17
Ki no re per tu a ras

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)
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)
Mergina ir voras  ****

Liza (Liliane Amuat) palieka kambariokus ir persikelia į butą, kuriame 
gyvens viena. Per šias dvi dienas ir vieną naktį bus rezgamas sudėtingas 
paslėptų troškimų ir tylių emocijų tinklas. Perėjimas iš vieno buto į kitą, 
energija, išsiskirianti baigiantis vienam etapui ir prasidedant kitam, suke-
lia įtampą, kuri kaip herpis nuo Lizos lūpų persiduoda Marai (Henriette 
Confurius). Merginų santykiai aiškiai neįvardijami, tačiau nesunku su-
prasti, kad jos buvo ne tik kambariokės... (Šveicarija, 2021)
Mirtis ant Nilo  ***

Idilišką jaunos poros medaus mėnesio nuotaiką prabangiame kruiziniame 
laive nutraukia niūrus įvykis. Nerūpestinga kelionė po Egiptą virsta žudiko 
paieškomis, kurioms vadovauja vienas iš kruizo po Nilą dalyvių, patikimasis 
Erkiulis Puaro (Kenneth Branagh). Egzotiškas, paslaptingas ir pavojingas 
kraštovaizdis – puikus fonas šiam tamsiam pasakojimui apie beprotišką 
meilę ir tragiškas jos pasekmes. Juolab kad istorija tarsi upė vingiuoja labai 
paslaptingai, neleisdama žiūrovams atspėti pabaigos iki pat finalinio, šoki-
ruojančio demaskavimo. (D. Britanija, JAV, 2022)
Moonfall: Mėnulio kritimas  ***

Naujausiame apokaliptinio kino „eksperto“ Rolando Emmericho filme 
pasakojama, kaip paslaptinga jėga išmuša Mėnulį iš jo orbitos ir gyvenimas 
Žemėje staiga pasikeičia. Vos po kelių savaičių Mėnulis atsitrenks į Žemę. 
Pasaulis nesulaikomai juda neišvengiamos katastrofos ir žmonijos pabaigos 
link. Buvusi astronautė Džo Fauler (Halle Berry) įsitikinusi, kad žino, kaip 
išvengti artėjančios pasaulio pabaigos. Tačiau vieninteliai, kurie ja tiki, – bu-
vęs kolega astronautas Brajanas Harperis (Patrick Wilson) ir sąmokslo teo-
rijų kūrėjas Hausmanas (John Bradley). Neįprasta trijulė leidžiasi į kelionę 
po kosmosą, kurios metu paaiškės, kad Mėnulis nėra tai, kuo mes jį laikome. 
(D. Britanija, Kinija, JAV, 2022)
Siuzana Andler  ***

Septintasis dešimtmetis. Viena diena tarp 11.25 ir 19.00 val. Prancūzijos 
Rivjeroje, o tiksliau – prabangioje viloje su aštuoniais miegamaisiais, didžiule 
terasa ir privačiu paplūdimiu. Į vilą atvyksta itin elegantiška 40-metė Siuzana 
Andler (Charlotte Gainsbourg). Ji yra milijardieriaus žmona ir „viena labiau-
siai išduotų moterų Žydrojoje pakrantėje“. Moteris ketina priimti sprendimą 
dėl vilos nuomos vasarai. Tačiau tai ne vienintelis svarstomas dalykas. Po-
nia Andler, atsidūrusi gyvenimo kryžkelėje, laukia jaunesnio meilužio. Ar 
šie santykiai gali turėti ateitį? Ateina laikas rinktis tarp tolesnio tradicinės 
žmonos vaidmens ir laisvės, kurią įkūnija jaunas meilužis. (Prancūzija, 2021)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
11–17 d. – Atsitiktinis jaunikis (JAV) – 11, 
13.40, 16.20, 19, 21.40
Liepsnojanti širdis (animac. f., Kanada, 
Prancūzija) – 11, 13.20, 15.40
Mirtis ant Nilo (D. Britanija, JAV) – 12, 
14.50, 18, 21 val.
Fantazijos tik suaugusiems (Prancūzija) – 21.10
Esminis instinktas (JAV, Prancūzija, D. Bri-
tanija) – 20.30
Romeo ir Džuljeta (D. Britanija) – 20.40
Meilė, seksas ir pandemija (Lenkija) – 20.50
Nepaklusnusis (Rusija) – 18.15
13 d. – „Tavo vaikas“ sekmadienio kinas. Viš-
kis piškis ir tamsos žiurkėnas (Prancūzija, 
Belgija) – 11.20
16 d. – Kernagis (dok. f., 
rež. A. Lekavičius) – 18.10
17 d. – Neatrastas (JAV) – 19.10
III. 12 d. – R. Strausso „Ariadnė iš Nakso“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano 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 

Skalvija
11 d. – Siuzana Andler (Prancūzija) – 17 val.; 
15 d. – 17.10
11 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 19.10; 
13 d. – 17 val.; 17 d. – 19.15
11–13, 15, 18 d. – Mirtis ant Nilo (D. Brita-
nija, JAV) – 21 val.
12 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 13.15; 14 d. – 
15.40; 20 d. – 13.15 
12 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio 
imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
19 val.; 12, 19 d. – 15.30; 16 d. – 13.30
13 d. – Drive My Car (Japonija) – 13.40
14 d. – Liberté (Ispanija, Prancūzija) – 21 val.
14 d. – Bergmano sala (Prancūzija, Šve-
dija) – 18 val.
15 d. – Tarpininkas (Vokietija, Danija, Ka-
nada, Norvegija) – 19 val.
16 d. – Kernagis (dok f., rež. A. Lekavičius) – 
18 val.; 18 d. – 17.05; 19 d. – 13.30; 20 d. – 15.30
16 d. – Fabianas (Vokietija) – 20 val.
17 d. – Paralelinės mamos (Ispanija) – 17 val.
17 d. – Nedvejok (Olandija) – 21 val.
21 d. – Margarita – Šiaurės karalienė (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Lenkija, Čekija, 
Islandija) – 14.30
13 d. – Kino klasikos vakarai. Medžiotojo 
naktis (JAV) – 18.50; 20 d. – 18.20
Karlsono kinas
12, 20 d. – Lobis (rež. A. Marcinkeviūtė) – 11.30
13 d. – Liepsnojanti širdis (animac. f., Pran-
cūzija, Kanada) – 11.45

Pasaka
11 d. – Mirtis ant Nilo (D. Britanija, JAV) – 
18.15; 12 d. – 20.15; 13 d. – 16.30; 15 d. – 20.30
11 d. – Fantazijos tik suaugusiems (Prancū-
zija) – 21 val.; 12 d. – 20.30; 14 d. – 21 val.
11 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 18 val.; 
13 d. – 14.45; 13 d. – 17 val.; 15 d. – 18.15; 
17 d. – 18.30
11 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 20 val.; 
12 d. – 18 val.; 13 d. – 16.45; 13 d. – 14.30; 
15 d. – 20.15; 17 d. – 20.45
11, 15 d. – Mergina ir voras (Šveicarija) – 18.30

11 d. – Kaimynai (Ispanija) – 20.45; 12 d. – 
19.30; 14 d. – 18.30
11 d. – Martinas Margiela (Vokietija, Belgija, 
Prancūzija) – 18 val.; 13 d. – 12.30
11 d. – Drive My Car (Japonija) – 20val.; 
12 d. – 19.45
12 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 15 val.
12 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, Mek-
sika) – 17.15
12 d. – Atsitiktinis jaunikis (JAV) – 15.30; 
13 d. – 16.30; 15 d. – 18 val.; 17 d. – 20.15
12 d. – Eifelis (Prancūzija) – 15.15
12 d. – Paryžius. 13-as rajonas (Prancūzija) – 
17.30; 14 d. – 18.15; 17 d. – 20.45
12 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 13 val.; 
15 d. – 20.45; 16 d. – 15 val.
12 d. – Meilė kaip bestseleris (Meksika, 
D. Britanija) – 15 val.
12 d. – (Ne)Tobulas vyras (Vokietija) – 
21.30; 14 d. – 20.15
13 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio im-
periją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 14 val. 
(susitikimas su režisieriumi S. Loznica)
13 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 19.30
13 d. – Kur tu, Adomai? (Ukraina, 
Graikija) – 14.30
13 d. – Klajoklių žemė (JAV) – 19 val.
13 d. – Titanė (Prancūzija, Belgija) – 19.15
13 d. – Didžioji laisvė (Austrija, 
Vokietija) – 19 val.
14 d. – „Aklas pasimatymas su „Kino pava-
sariu“ – 20.15, 20.30
14 d. – Įsimylėjusi Figaro (Australija, JAV, 
D. Britanija) – 18.30
16 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 
16, 17, 18, 19.15, 20.15, 20.45; 17 d. – 18, 18.15, 
18.3020.30

Paupio salė
11 d. – Atsitiktinis jaunikis (JAV) – 18.30; 
12 d. – 18.30
11 d. – Gucci mados namai (JAV, Kanada) – 
21 val.; 12 d. – 21 val.; 15 d. – 20.15
12 d. – Liepsnojanti širdis (Premjera) – 
12.30; 13 d. – 12 val.

12 d. – Lobis (rež. A. Marcinkevičiūtė) – 14.30

12 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 16.30

13 d. – Enkanto (animac. f., JAV) – 14 val.

13 d. – Mirtis ant Nilo (D. Britanija, JAV) – 16.30

13 d. – Fantazijos tik suaugusiems (Prancū-

zija) – 20.15; 15 d. – 18 val.

14 d. – „Aklas pasimatymas su „Kino pava-

sariu“ – 18, 20.45

16 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 

15.30, 17.45, 20 val.; 17 d. – 18, 20.15 

Kaunas
Forum Cinemas
11–17 d. – Atsitiktinis jaunikis (JAV) – 13, 16, 
18.50, 21.40
Liepsnojanti širdis (animac. f., Kanada, 
Prancūzija) – 11, 13.15, 15.40, 16.50
Mirtis ant Nilo (D. Britanija, JAV) – 10.50, 
15.15, 18, 21.10
Romeo ir Džuljeta (D. Britanija) – 18.20
Esminis instinktas (JAV, Prancūzija, D. Bri-
tanija) – 18.30
Meilė, seksas ir pandemija (Lenkija) – 
21.20
Fantazijos tik suaugusiems 
(Prancūzija) – 21.50
13 d. – „Tavo vaikas“ sekmadienio kinas. Viš-
kis piškis ir tamsos žiurkėnas (Prancūzija, 
Belgija) – 11.10
14 d. – „Aklas pasimatymas su „Kino pava-
sariu“ – 18.10
16 d. – Kernagis (dok. f.,
rež. A. Lekavičius) – 18 val.
17 d. – Neatrastas (JAV) – 18.40
III. 12 d. – R. Strausso „Ariadnė iš Nakso“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano 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
11–17 d. – Liepsnojanti širdis (animac. f., Ka-
nada, Prancūzija) – 10.50, 13.30, 15.50, 16.40
Atsitiktinis jaunikis (JAV) – 13.10, 16.05, 
18.45, 21.30
Mirtis ant Nilo (D. Britanija, JAV) – 12.40, 
15.35, 18.15, 21.10
Romeo ir Džuljeta (D. Britanija) – 18 val.
Esminis instinktas (JAV, Prancūzija, D. Bri-
tanija) – 20.50
Meilė, seksas ir pandemija (Lenkija) – 
21.20
Fantazijos tik suaugusiems 
(Prancūzija) – 21.40
16 d. – Nepaklusnusis (Rusija) – 18.30
13 d. – „Tavo vaikas“ sekmadienio kinas. Viš-
kis piškis ir tamsos žiurkėnas (Prancūzija, 
Belgija) – 11.10
17 d. – Neatrastas (JAV) – 19 val.
III. 6 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Mirtis ant Nilo“


