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Algė Gudaitytė

Nors dauguma Lietuvos muziejų ir 
kuratorių vis dažniau pagalvoja apie 
mažuosius parodų lankytojus, ak-
tualių, įdomių, informatyvių, koky-
biškų į vaikus orientuotų parodų vis 
dar labai trūksta. O parodų, skirtų 
išimtinai vaikams, Lietuvoje nėra 
daug, todėl kiekviena jų – ypatin-
gas įvykis, keliantis susidomėjimą. 

Vieną pirmųjų, „Ežeras pilnas 
žvaigždžių“, 2021 m. surengė MO 
muziejus (kuratorė Karen Van-
hercke), joje kvietė vaikus pažinti 
muziejaus kolekcijos kūrinius, pa-
sitelkiant interaktyvius ir erdvinius 
objektus, padedančius atidžiau, kū-
rybiškiau pažvelgti į menininkų dar-
bus ir patirti parodą panaudojant 
visas savo jusles. Padedami eduka-
torių ir pasitelkę MoMA muziejuje 

išvystytą Vizualiojo mąstymo strate-
giją, vaikai parodoje diskutavo apie 
meno kūrinius, lavindami savo kri-
tinį mąstymą ir individualų meno 
suvokimą.

O unikalus visose Baltijos šalyse 
edukacinis meno projektas jauni-
mui „Kažkoks keistas menas“ pa-
siūlė visai kitą formatą: tais pačiais 
2021 m. Nacionalinėje dailės galeri-
joje 23 paauglių grupė turėjo ypa-
tingą galimybę patys rengti parodą – 
nuo parodos idėjos, architektūros 
ir dizaino sprendimų, menininkų 
ir kūrinių atrankos, auditorijos 
tyrimų, parodos reklamos ir ga-
liausiai parodą lydinčių kūrybinių 
dirbtuvių, padedančių jų dalyviams 
suvokti, kaip meną mato ir patiria 
kiti paaugliai.

Abi parodos turėjo tikslą supažin-
dinti vaikus su menu, meno kūri-
niais, jų analizuojamomis temomis, 

su įrankiais ir būdais tyrinėti bei 
skleisti meną, išbandyti save kura-
toriaus ir kituose vaidmenyse, su-
teikti galimybę per meną kalbėti 
apie vaikams ir jaunimui svarbius 
dalykus ne tik jauno amžiaus audi-
torijai, bet ir suaugusiesiems. 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerijoje į vaikus orientuotos ar pa-
čių vaikų darbų parodos rengiamos 
nuolat – tai turbūt bene vienintelė 
vaikų meno galerija Lietuvoje. O 
šiuo metu čia esanti paroda „Bū-
tybių tyrėjos kabinetas“ įdomi tuo, 
kad pirmiausia atkeliauja iš litera-
tūros, tautosakos bei mitologijos 
pasaulio ir per specialiai parodai 
sukurtus meno objektus pasakoja 
vaikams apie mūsų šalies mito-
logiją, jos veikėjus ir neįtikėtinus 
jų nuotykius. Šiuolaikinis menas, 

Ekspozicijos fragmentas V. Nomado n uotr .
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Monika Sokaitė

Po viso šventinės dienos – Vasario 
16-osios – šurmulio šiemet Nacio-
nalinėje filharmonijoje ir vėl vyko 
iškilmingas koncertas, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nai, „Begalinis skrydis“. Kaip jau 
įprasta, renginyje skambėjo išskir-
tinai lietuviški akordai. Griežė Vil-
niaus miesto savivaldybės Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modes-
tas Barkauskas), dainavo Vilniaus 
miesto savivaldybės choras „Jauna 
muzika“ (meno vadovas Vaclovas 
Augustinas). 

Koncertą pradėjo Algirdo Marti-
naičio „Rojaus paukščiai“. Teko gir-
dėti pirmąją kūrinio versiją, skirtą 
elektrinei violončelei ir fonogramai 
(1981). Dabartinė versija orkestrui at-
skleidė kur kas daugiau spalvų, nuo 
pirmų violončelių aukštame registre 
ir lengvų col legno smuikų partijoje 
kompozicija įsuko į tikrą styginių 
skambesio puotą. Tą pripažįsta ir 
pats autorius, sakęs, kad „dabartinėje 

„Rojaus paukščių“ muzikoje atsirado 
daugiau ritminio judesio, orkestro li-
nijų, „margaplunksniškumo“, kurio 
rojuje niekada nebus per daug“. No-
rėjosi, kad kūrinys tęstųsi ir tęstųsi.

Koncerte skambėjo ir Fausto 
Latėno Styginių kvarteto Nr. 2 

„Šviesiam atminimui“ (1986) versija 
styginių orkestrui. Retas kuris nėra 
girdėjęs šio įstabaus opuso. Šviesaus 
atminimo Fausto Latėno draugas 
Martinaitis koncerte rodytuose vi-
deokadruose sakė, kad šios muzi-
kos skambesys priimtinas daugeliui, 
ir ši partitūra ne sensta, o jaunėja. 
Išties, nostalgiška, dinamiška kom-
pozicija ir šį kartą palietė kiekvieną.

Arvydo Malcio „Izabelės sapno“ 
taip pat klausiausi ne pirmą kartą. 
Esu šio opuso gerbėja, jei pama-
tau, kad programoje skambės šis 
kūrinys – visuomet stengiuosi at-
eiti paklausyti. Nors jis skirtas jau-
niesiems atlikėjams, yra nepapras-
tai skaidrus, šviesus ir jokiu būdu 
ne banalus. Ši orkestrinė pjesė su-
kurta kompozitoriaus anūkei Izabe-
lei. Kūrinį su orkestru atliko jauna, 
talentinga violončelininkė, Nacio-
nalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos mokinė Rugilė Juknevičiūtė.

Antra šventinio vakaro dalis buvo 
skirta kūriniams chorui ir chorui su 
orkestru. Skambėjo trijų „didžiųjų 
dramblių“, ant kurių laikosi lietuviš-
kas chorinės muzikos pasaulis – Vy-
tauto Miškinio, Vaclovo Augustino 
ir Donato Zakaro, – kūriniai. 

Šiemet Nacionalinė kultūros ir 
meno premija buvo įteikta Vytau-
tui Miškiniui. Jo dar 1990-aisiais pa-
rašytą ir iki šiol populiarų „O sa-
lutaris hostia“ atliko choras „Jauna 

muzika“, dirigavo Jaunius Šakalys. 
Kompozicija šviesi, žvali, pakili, 
spalvingos harmonijos. 

Laukiamiausias vakaro akcen-
tas – pirmą kartą atliktas naujas 
Vaclovo Augustino kūrinys „Be-
galinis skrydis“, parašytas specia-
liai iškilmingam Vasario 16-osios 
koncertui. Kompozicija dedikuota 
Dariaus ir Girėno skrydžiui per 
Atlantą atminti (Artūro Valionio 
tekstas). Pats Augustinas sakė, kad 
tai „kūrinys – dokumentinė isto-
rija, kūrinys – blogo oro prognozė, 
kūrinys – užrašas ant antkapio. 37 
valandų skrydį išgyvensime per 27 
minutes.“ Kompozicijos pradžia – 
liaudies dainos harmonizacija, tiesa, 
tai buvo citata iš Augustino kompo-
zicijos „Priesakai sūnui“, dedikuo-
tos Faustui Latėnui. Susidarė graži 
sąsaja su pirmoje dalyje skambė-
jusiu jo kūriniu. „Begalinio skry-
džio“ muzikinė kalba augustiniška, 
nuosaiki, atpažįstamas autoriaus 
braižas, gražiai sužaista orkestro 
ir choro registrais. Styginių par-
tija, anot autoriaus, – tai aliuzija į 
lėktuvo motorų gausmą. Ypač įsi-
minė pabaigos choralas: „Tu prieš 
vėją, vėjau, nepapūsi. / Šiaurės vė-
jau, pūsk į kitą pusę. / Jei suspėsim, 
pjausim ką pasėsim / Ir ragausim 
staltiesę patiesę. / Jei nespėsim, 
neragavę liksim. / Saulės laikrodis 
grėsmingai tiksi.“ Visa muzikinė 

medžiaga nepriekaištinga. Užtat, 
mano nuomone, kūrinį gerokai ap-
sunkino sprangus Artūro Valionio 
tekstas, jo panaudota galbūt netgi 
per daug. Su puikiu naujo opuso 
atlikimu sveikinu visus choristus ir 
solistus Evitą Rudžionytę, Justiną 
Leinartaitę bei Evaldą Alekną!

Vakaro pabaigai pasirinktas Do-
nato Zakaro „Gloria Patri“ iš „Magni-
ficat“, kuris prieš kelerius metus 
buvo sukurtas Lietuvos aukštųjų 
mokyklų chorų festivaliui. Galbūt 
tam renginiui kūrinys puikiai tiko, 
tačiau iškilmingo Vasario 16-osios 
koncerto finalui, manau, vertėjo 
parinkti įspūdingesnį akcentą. 
Pritrūko harmoninių sąskambių 

Begalinis skrydis
Iškilmingo koncerto, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Nacionalinėje filharmonijoje atgarsiai

Elvina Baužaitė

Klaipėdos valstybiniame muziki-
niame teatre vasario 25, 26, 27 d. vyks 
Antoníno Dvořáko operos „Undinė“ 
premjera (režisierius Gytis Padegi-
mas, muzikos vadovas Tomas Am-
brozaitis, scenografė ir kostiumų 
dailininkė Birutė Ukrinaitė, choreo-
grafė Aušra Krasauskaitė). 1901 m. 
Dvořáko sukurta opera yra čekų sce-
nos meno viršukalnė. Libreto autorius 
Jaroslavas Kvapilis rėmėsi Jaromíro 
Erbeno ir Boženos Němcovos pasako-
mis. Undinė yra mistinė, mitologinė, 
stebuklinė vandenų būtybė, įpras-
minta skirtingų tautų kultūrinėse 
legendose. Klaipėdos muzikinio 
teatro scenoje Undinės personažą, 
tarp kitų solisčių, įkūnys sopranas 
Ieva Barbora Juozapaitytė. Tad su 
operos soliste kalbamės apie šio vaidmens 
ypatingumą.

Ieva Barbora, nusakykite savąją 
Dvořáko operos „Undinė“ pajautą. 

Dramaturginiu požiūriu Undinė 
yra vienas įdomiausių iki šiol mano 
kurtų personažų, nes joje išnyksta 
riba tarp anapusinio vandenyno er-
dvės ir žemiškos realybės: ši būtybė 

Undinės meilės galia 
Pokalbis prieš premjerą su operos soliste Ieva Barbora Juozapaityte

paaukoja savo brangiausią turtą, 
kad patirtų tyrą žmogišką meilę, 
tampančią prakeiksmu, dėl kurio 
ji pasmerkta amžinai klajonei.  

Žinoma, visa tai pajusti ir per-
duoti žiūrovui leidžia ypatinga 
muzika, kurioje telpa jautrus nuo-
širdumas ir tuo pat metu didžiulis 
dramatizmas. Tad vokaline pra-
sme Undinės muzikinė partija yra 
vienas didžiausių iššūkių, net ir 
meistrams.

Kiek jums asmeniškai ši opera 
pažįstama? Kiek žinoma Undi-
nės istorija?

Turiu prisipažinti, kad prieš per-
klausą žinojau tik šios operos istoriją 
ir kelias arijas, tarp kurių žinomiau-
sia – ,,Měsíčku na nebi hlubokém“. 
Ši arija man atvėrė dainavimo pa-
žinimo kelią, tačiau gilindamasi į 
visą vokalinę medžiagą supratau, 
kad Undinės partija nėra tokia ly-
riška ir svajinga, kaip atrodė iš šio 
operos „trupinėlio“. Tai kietas rie-
šutėlis, kurį įmanoma perkąsti tik 
profesionaliai nuosekliai ir atsargiai 
dirbant. Šis vaidmuo reikalauja itin 
plataus balso diapazono ir vokalinės 
ištvermės, kuri ugdoma kruopščiai 
ir kantriai lavinantis. 

Pasidalinkite darbo su režisie-
riumi Gyčiu Padegimu ir visa 
kūrybine komanda įspūdžiais.

Man itin svarbu scenoje jaus-
tis saugiai, ypač žengiant pirmuo-
sius karjeros žingsnius. Tad viena 
pagrindinių priežasčių, kodėl nu-
sprendžiau dalyvauti „Undinės“ 
perklausoje, buvo režisierius Gytis 
Padegimas. Ramus bei įtaigus reži-
sieriaus tonas man suteikia jėgų, o 
jo tikėjimas manimi priverčia pati-
kėti savimi. 

Tai jau antras spektaklio pastaty-
mas, kuriame tenka garbė ir džiaugs-
mas dirbti ne tik su režisieriumi 
Gyčiu Padegimu, bet ir su visa šia 
kūrybine komanda: prieš porą metų 
turėjau galimybę debiutuoti kompo-
zitoriaus Eduardo Balsio operoje 
,,Kelionė į Tilžę“. Tąsyk scenografiją 
ir kostiumus taip pat kūrė dailininkė 
Birutė Ukrinaitė, muzikos vadovas 
taip pat buvo maestro Tomas Am-
brozaitis, dirigentas Giedrius Vaznys. 
Tad ir dabar visų šių meistrų pade-
dama einu link naujos meninės vir-
šūnės, kurios siekti padeda ir daug 
puikių kolegų bendražygių – solistų, 
choro, baleto ir orkestro artistų; be 
jų paramos solistas liktų vienas kaip 
pirštas... 

Kiek ir kuo Undinė artima, to-
lima jums? Kiek ir ko ji moko?

Nuo mažumės tikėjau ir vis dar 
tikiu, kad meilė ir gėris išgelbės pa-
saulį. Undinė patvirtina tikrosios 
meilės virsmą. Nepaisant visų išgy-
venimų, ji atvira širdimi išlaisvina 
mylimąjį ir pasiryžta visam laikui 
iškeliauti į nebūtį. 

Tikiu, kad nuskambėjus paskuti-
niams „Undinės“ akordams kiekvienas 
žiūrovas ir klausytojas, paliestas šios ge-
nialios muzikos, susimąstys apie atsa-
komybę už visus savo veiksmus. Atsa-
komybę, kurią turi prisiimti kiekvienas. 
Undinė – tikrasis to įrodymas.

Žinia, didžiąją operos dalį Un-
dinė yra nebyli. Ar jums, kaip 
dainininkei, sudėtinga atlikti 
nebylų vaidmenį? 

Žinoma, keista, kad pagrindinis 
personažas dalį operos lieka tylus, 
tačiau tai tik patvirtina, kokia sudė-
tinga Undinės vokalinė partija. Ne 
veltui kompozitorius leidžia šiek tiek 
vokaliai pailsėti, nes visos kitos sce-
nos atskleidžia Undinės dramatizmą, 
jos nuoseklų virsmą. Nors dalį ope-
ros tenka tylėti, dvasinio poilsio nėra: 
juk negalėdama perteikti visko balsu 
išgyveni dar stipresnę vidinę dramą. 

Tai naujas iššūkis – dar didesnis dra-
minis jausmų atsiskleidimas.

Kiek jums gyvenime svarbus 
balsas? Taip pat ką plačiąja 
prasme reiškia žmogiškoji 
duotybė – kalbos dovana ir 
kiekvieno turimas unikalus 
balso tembras?

Tikrai ne paslaptis, kad mano tė-
veliai – Vytautas ir Eglė Juozapaičiai – 
yra operos solistai bei vokalo pedago-
gai, tad nuo mažų dienų balsas mūsų 
šeimoje turi išskirtinę vietą ir vertę. 
Juk tai Dievo dovana, vienintelis ins-
trumentas, kurio nusipirkti už pinigus 
negalime, tad jo svarba ir mano gyve-
nime, ir šeimoje, ir šioje operoje turi 
ypatingą reikšmę. Apskritai žmogaus 
balso tembras – lyg sielos veidrodis, už 
kurio nepasislėpsi. 

spalvingumo, raiškesnės choro 
partijos. 

Koncerte sužavėjo Kornelijaus 
Jaroševičiaus režisūra ir vaizdo 
projekcijos, kuriose matėme doku-
mentinius kadrus, nebanalius kū-
rėjų pasakojimus apie laisvę, Vasa-
rio 16-osios reikšmę ir kūrybą. Ypač 
noriu pasidžiaugti koncerto atlikėjų 
profesionalumu ir ištverme. Padė-
koti jiems už visą tobulai parengtą 
programą. Nė vienas garsas, bal-
sas ar dirigento mostas nekėlė net 
menkiausios abejonės! Ir Šv. Kris-
toforo orkestras, ir „Jauna muzika“ 
dar sykį įrodė savo vertę bei pro-
fesionalumą. Skambėkite ir toliau!

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras „Jauna muzika“,
dirigentas Modestas Barkauskas

D. Matv ejevo n uotr .

Ieva Barbora Juozapaitytė „Undinės“ 
repeticijoje Asmen inio  archyvo n uotr .
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„Bernardo aistra vargonams ir muzi-
kai yra visas jo gyvenimas, jo stichija, 
pašaukimas ir gyvenimo būdas būti 
šiame pasaulyje. Jis neatsiejamas ly-
gybės ženklas tarp muzikos ir instru-
mento, tiltas, sujungiantis klausytoją 
ir garsą, žemę ir dangų, žmogų ir 
Kūrėją“, – prieš penkerius metus rašė 
Vilniaus Šv. Juozapo parapijos kle-
bonas, Nacionalinės vargonininkų 
asociacijos valdybos narys kun. Ri-
čardas Doveika. Vasario 21 d. Ber-
nardo Vasiliausko netekome... Liko 
ne tik vargonų – kuriais grota, ku-
rie restauruoti, globoti – didingo 
gausmo aidas. Liko žmogiškas me-
nininko, atsidavusio muzikai, pėd-
sakas. Tebyloja apie tai vienas pa-
skutinių dar nepublikuotų pokalbių 
su vargonų maestro. Jo pasakojimas, 
išsakytos mintys, iššūkiai ir rūpesčiai 
teprimena šviesų žmogų, prikėlusį 
ne vieną „instrumentų karalių“. Po-
kalbis užrašytas pernai, spalio mė-
nesį. Bernardą Vasiliauską kalbino 
Lukrecija Stonkutė.

Visokeriopa jūsų patirtis – 
įspūdinga. Kaip nupasako-
tumėte savo gyvenimo kelio 
pradžią? 

Mano tėvai ir giminė – muzi-
kantų puokštė. Tėtis daug metų 
grojo pirmu trombonu Operos te-
atro (dabar Kauno valstybinis mu-
zikinis teatras) orkestre, o mama 
muzikinio išsilavinimo neturėjo, 
bet buvo gamtos apdovanota pui-
kiu balsu. Mama ir tėtis susipažino 
dainuodami Nikodemo Martinonio 
chore Kaune. Gimiau pirmas (esame 
septyni vaikai), su šeima gyvenome 
Žaliakalnyje, mediniame namelyje. 
Kad eisiu muzikos keliu, už mane 
jau buvo tarsi nuspręsta. Iš pradžių 
mokiausi skambinti fortepijonu pri-
vačiai, atėjus metui pradėjau lankyti 
Kauno Jono Jablonskio gimnaziją ir 
sykiu Kauno dešimtmetę muzikos 
mokyklą (dabar Kauno Juozo Nau-
jalio muzikos gimnazija). 

1948 m. Operos teatrą su visais 
jo kolektyvais perkėlė į Vilnių. Mūsų 
šeimai paskyrė butą šalia Tauro kalno. 
Kaimynystėje gyveno dainininkas Pe-
tras Oleka, dirigentas Saulius Son-
deckis, balerina Jadvyga Jovaišaitė, 
aktorius ir režisierius Borisas Dau-
guvietis. Apsuptas iškilių žmonių 
nusprendžiau, kad ir pats noriu tapti 
menininku. Tad padedamas dirigen-
tės Margaritos Dvarionaitės pradėjau 
ruoštis stojamiesiems egzaminams 
į muzikos mokyklą, dabar tai Balio 
Dvariono dešimtmetė muzikos mo-
kykla. Sėkmingai išlaikęs stojamuo-
sius pradėjau lankyti fortepijono spe-
cialybės pamokas profesorės Olgos 
Šteinberg klasėje.

Būdamas šešiolikos, tėčio rūpes-
čiu jau grojau pianinu ir fisharmo-
nija Operos ir baleto teatro spek-
takliuose. Galutinai susižavėjęs 
muzikos menu, toliau studijavau 

Lietuvos valstybinėje konservato-
rijoje (dabar Lietuvos muzikos ir te-
atro akademija), tos pačios profeso-
rės fortepijono klasėje. Mano laikų 
konservatorija stipriai skyrėsi nuo 
dabartinės akademijos. Skirtingų 
specialybių studentai pažinojome 
vieni kitus, o nuo šešių ryto iki vė-
lumos konservatorijoje skambėjo 
muzika. Atlikėjai netgi rengdavo 
varžybas – kas anksčiau pradės 
groti (juokiasi).

Vis dėlto pirmiau buvo fortepi-
jono, o ne vargonų studijos? 

Profesorė Šteinberg dar muzikos 
mokykloje buvo labai patenkinta 
mano grojimu. Taigi, ji už mane nu-
sprendė, kad tęsiu studijas jos kla-
sėje. Konservatorijoje matydavau, 
kaip studentės groja fisharmonija, 
ir man pasidarė labai įdomu. Pro-
fesorė žinojo, kad ir aš kartkartėmis 
prisiliesdavau prie to instrumento, 
ji net skatino tai daryti, sakė: „Gro-
damas fisharmonija geriau pažinsi 
polifoniją.“ Po tokios paskatos de-
kano violončelininko Povilo Ber-
kavičiaus paprašiau leidimo pagre-
čiui studijuoti atlikimą vargonais 
pas Leopoldą Digrį.

Papasakokite, kaip dirbo pro-
fesoriai Šteinberg ir Digrys.

Jų asmenybė ir metodika sky-
rėsi kaip dangus ir žemė. Šteinberg 
įteikdavo pluoštą naujų kūrinių ir 
porą savaičių palikdavo mane dirbti 
savarankiškai. Tik po to prasidė-
davo tikrasis darbas su ja. Profe-
sorė buvo ypač kruopšti: nagrinė-
davome kiekvieną muzikinę frazę, 
technikas, meninės raiškos priemo-
nes. Savo mokiniams ji atiduodavo 
visą save, o per atsiskaitymus dėl 
jų labai jaudindavosi. Digrys elgėsi 
priešingai. Kaip pedagogas buvo 
puikus, tačiau jo mokymo meto-
dika – labai griežta.

Jau paskutiniais studijų metais 
pradėjote dirbti ir pedagoginį 
darbą.

Man labai pasisekė, kad gavau 
paskyrimą dirbti Lietuvos valsty-
binėje konservatorijoje. Dėsčiau 
bendrąjį fortepijoną ir bažnytinio 
vargonavimo praktiką. Tiesą sa-
kant, tada studentai nelabai rim-
tai žiūrėjo į bendrąjį fortepijoną. 
Tačiau dabar galiu prisiminti, kad 
tarp mano studentų buvo operos 
solistė Irena Milkevičiūtė, saksofo-
nininkas Petras Vyšniauskas, kom-
pozitorius Vidmantas Bartulis. Tad 
kukliai pagalvoju, kad galbūt ir aš 
kažkiek prisidėjau prie jų profesi-
nės sėkmės. Tačiau mano mėgsta-
miausias profesinis amplua buvo ir 
yra pianisto koncertmeisterio. Tai 
nuostabi galimybė bendrauti su 
kitu žmogumi ne tik žodžiais, bet 
ir muzika. Koncertmeisterio dar-
bas reikalauja kurti stiprų emocinį 

ryšį su kartu muzikuojančiu atlikėju. 
Deja, pianistai koncertmeisteriai iki 
šiol yra nuvertinami, nors jų svarba 
didžiulė. 

Kaip susidomėjote vargonų 
restauratoriaus-intonuotojo 
profesija?

Muzikologas Rimantas Gučas 
buvo mano bendramokslis ir labai 
geras draugas. Nuo pat studijų pra-
džios jis domėjosi vargonų sandara 
ir gamyba. Sovietinės okupacijos 
ir stalinizmo laikotarpiu daugelis 
bažnyčių buvo uždarytos, vargo-
nai beširdiškai suniokoti, o var-
gonų vamzdžiai vežami į metalo 
laužą. Taigi, po tokio laikotarpio 
Gučas įkūrė vargonų dirbtuvę Vi-
soriuose, kurioje įdarbino gabius 
stalius, elektrikus, mechanikus. 
Netikėtai pakvietė mane dirbti var-
gonų intonuotoju. Ši profesija labai 
svarbi. Pagamintas vargonų vamz-
dis yra nebylus, tad aš, intonuoto-
jas, turėjau išpjauti „burnelę“, sure-
guliuoti „lūpeles“, tinkamai pakalti 
vamzdžio dugnelį ir taip išgauti rei-
kiamą garsą. Kai Rimantas mane 
pakvietė, apie vargonų intonavimą 
neturėjau jokio supratimo. Ištisas 
dienas stebėdavau, kaip statomi 
vargonai 316 auditorijoje Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje. 
Taip pat skaičiau daug literatūros 
vokiečių kalba. Pirmas mano dar-
bas buvo Vilniaus Šv. Jonų bažny-
čios koplyčios vargonėliai. Vėliau 
restauravau pagrindinius šios baž-
nyčios ir Kauno arkikatedros vargo-
nus. Dėl darbo dirbtuvėje atsisakiau 
pedagogo vietos akademijoje, nors 
dabar tokio savo sprendimo truputį 
gailiuosi. Su žinomu posakiu „Var-
gonai – instrumentų karalius“ ne vi-
sai sutinku. Pagal savo dydį, registrų 
gausą vargonai, žinoma, karalius, ta-
čiau pagal muzikos atlikimo galimy-
bes man karalius yra fortepijonas. 

Per jūsų rankas ir klausą „perėjo“ 
daugybė Lietuvos vargonų. Ko-
kia dabartinė šių instrumentų 
būklė?

Ne tokia bloga, kokia buvo anais 
laikais, mat dabar veikia daugybė 
bažnyčių. Bėda ta, kad nemažai baž-
nyčių įsigyja elektroninius vargonus, 
o tai tėra imitacija. Liūdna matyti, 
kai šalia elektroninių stovi tikri var-
gonai, kurie kažkada savo skambesiu 
šildė žmonių širdis, o dabar yra ap-
leisti. Labai gaila, kad didžioji dalis 
vargonų dirbtuvių Lietuvoje dabar 
egzistuoja tik „ant popieriaus“. 

1968-aisiais Vilniuje įvyko 
pirmasis Sovietų Sąjungoje 
vargonininkų konkursas – 
Respublikinis Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio vargo-
nininkų konkursas, kuriame 
tapote I premijos laureatu. Ką 
jums reiškė šis laimėjimas? 

Jo reikšmė didžiulė. Konkurso lai-
mėjimas atvėrė tarptautinių salių du-
ris. Žinoma, pagarsėjo ir mano var-
das. Tačiau labiausiai „išgarsėjau“, kai 
dar dirbant vargonų dirbtuvėje įvyko 
nelaimė – prie obliavimo staklių ne-
tekau dalies rankos piršto. Iškart bu-
vau nuvežtas pas nuostabų mikro-
chirurgą Kęstutį Vitkų. Man buvo 
amputuotas kojos pirštas ir prisiū-
tas prie likusio rankos piršto. Vitkus 
išgelbėjo mano karjerą ir grąžino į 
muzikos pasaulį. Po pusmečio Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje suren-
giau koncertą, į kurį susirinko visas 
chirurgijos personalas. Po šio įvykio 
pradėjau manyti, kad gyvenime yra 
dvi svarbiausios profesijos: gydytojas – 
fiziniam kūnui ir pedagogas – sielai. 

Daug metų dirbate Vilniaus 
arkikatedros bazilikos vargo-
nininku. Koks tai darbas? 

Tai vadinu trečiuoju savo profesi-
nio kelio etapu. 1989-aisiais su ma-
nimi netikėtai susisiekė Vilniaus 
arkikatedros klebonas monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas ir pasiūlė 
tapti Katedros vargonininku. Iki tol 
vargonuoti bažnyčiose atsisakyda-
vau, nes sovietmečiu už grojimą baž-
nyčiose buvo pagrasinta likviduoti 
Digrio įkurtą Vargonų katedrą kon-
servatorijoje. Dirbti Arkikatedroje 
nebuvo lengva. Reikėjo išmanyti visą 
liturgijos eigą, repetuoti su chorais, o 
liturginės literatūros beveik nebuvo. 
Todėl savarankiškai, pagal liturgiją 
sudariau giedotinas psalmes visiems 
liturginiams metams. Tad jeigu šalia 
vargonų pamatysite gulinčias storas 
knygas – ten mano darbas. 

Ar vargonininkas turi būti 
religingas?

Esu apie tai kalbėjęs su nemažai 
dvasininkų. Jų nuomone, net ir cho-
ristai privalo būti tikintys, mat gie-
dodami meldžiasi. Yra ir posakis: 

„Giedoti – tai dvigubai melstis.“ Aš 
su tuo ne visai sutinku.

Kokia veikla jums mielesnė – 
bažnyčios vargonininko ar kon-
certuojančio vargonininko?

Koncertinėje veikloje galiu rinktis 
sau mielą repertuarą, labai mėgstu 

romantizmo epochos muziką. Gro-
jimas vien tik liturgijoje – gana mo-
notoniška veikla, o ir profesionalių 
chorų bažnyčiose beveik neturime. 

Ar vargonininko socialinė 
padėtis Lietuvoje šiandien 
užtikrinta?

Visiškai neužtikrinta. Pažvelkite 
į bet kurį Lietuvos vargonininką – 
visi pagrečiui dirba kitus darbus. 
Vilniaus arkikatedroje dirbame pen-
kiese. Mūsų atlygis skirtas tik „pri-
sidurti“ prie pagrindinės algos ar 
pensijos. O darbo labai daug – mi-
šios, darbas su chorais, repeticijos. 
Priklausau Katedros parapijos pasto-
racinei komisijai ir buvau iškėlęs šį 
klausimą. Kol kas išgirstas nesu. 

Ar sutiktumėte, kad studijuo-
jančiųjų grojimą vargonais 
nuolat mažėja? Kaip skatin-
tumėte jaunimą rinktis šią 
profesiją?  

Tikrai mažėja. Įtariu, kad studi-
juojantieji šią specialybę dažniausiai 
tikisi tapti koncertuojančiais vargo-
nininkais, o ne bažnytiniais. Tačiau 
retas suvokia, kad ne kiekvienam 
tai duota, o ir honorarai maži. Taip 
pat sunkoka sulaukti galimybės kon-
certuoti. Manau, reikėtų imtis inicia-
tyvos ir daug ką keisti bažnytinėje 
sistemoje. Pradedant nuo vargonų 
remonto iki profesionalių chorų kū-
rimo. Dabartinė situacija – netvar-
kingi bažnyčių vargonai ir menkai 
pajėgūs mėgėjų chorai – tikrai ne-
motyvuoja jaunimo. 

Kokį kūrinį svajojate atlikti?
Jau nebesvajoju. Prisimenu maes-

tro Konrado Kavecko pavyzdį. Jau 
būdamas garbaus amžiaus jis kon-
certavo, tačiau sekėsi prastai. Svarbu 
suprasti, kada laikas sustoti. Vis dėlto 
norėčiau pagroti Camille’io Saint 
Saënso kūrinius, kuriuos itin mėgstu. 

Prašau užbaigti mintį: „Jei ne 
muzika...“

Sau tokio klausimo nesu uždavęs. 
Tikriausiai rinkčiausi kilnią gydy-
tojo profesiją.  

Dėkoju už pokalbį.

Gydęs sielą
In memoriam ilgamečiam Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkui, pedagogui, vargonų intonuotojui 
Bernardui Vasiliauskui (1938 04 28–2022 02 21)

Bernardas Vasiliauskas Asmen inio  archyvo n uotr .
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Žilvinas Dautartas

„Visas gyvenimas kaip viena diena“, – 
toks apibūdinimas tinka prisime-
nant vieną geriausių ir garsiausių 
Lietuvos baleto pedagogių, išug-
džiusių ištisą plejadą ryškiausių 
balerinų, kurios garsino ir tebe-
garsina Lietuvos vardą pasaulyje. 
Tai ilgametė M.K. Čiurlionio menų 
mokyklos choreografijos skyriaus 
pedagogė Jolanta Vymerytė, su ku-
ria atsisveikinome vos prieš mėnesį. 
Gimusi 1965 m. sausio 16 d. Aly-
tuje, Vymerytė mus paliko šių metų 
sausio 15-ąją, iki gimtadienio likus 
tik vienai dienai. Keisti sutapimai, 
kaip keistas ir XIV „čiurlioniukų“ 
laidos likimas. Nors ši laida ir ne-
pasižymėjo kiekybe – klasikinio 
šokio dėstytojos Irena Kalvaitytė-
Požėrienė ir Lili Navickytė-Rama-
nauskienė į savarankišką gyvenimą 
išlydėjo tik keturias mokines: D. Ba-
nelytę, A. Jurkevičiūtę, I. Rodionovą 
ir Vymerytę, – nė viena jų nebuvo 
priimta į Akademinio operos ir ba-
leto teatro baleto trupę. 

Nemanau, kad ši laida buvo pras-
čiausia iš visų, tačiau šioms ab-
solventėms teko ne tik „nurašyti“ 
aštuonerius metus, praleistus cho-
reografijos skyriuje, anot Vymery-
tės, „sukarintoje baleto mokykloje“, 
bet ir palaidoti svajones apie darbą 
profesionaliausioje šalies baleto 
trupėje. Kodėl taip atsitiko? Šian-
dien gali paaiškinti tik išlikę tuome-
tiniai teatro vadovai. Beje, XIV laida 

Baleto pedagogės talentas
Jolanta Vymerytė ir XIV baleto mokyklos laida

jau ne vienintelė, kurią ištiko toks li-
kimas. Po 38-erių metų Terpsichorė, 
šokio mūza, nusisuko ir nuo 2021 m. 
(vienos iš dviejų laidų, tai bene vie-
nintelis atvejis, kai skyrių baigia dvi 
laidos) klasikinio šokio dėstytojos 
Loretos Bartusevičiūtės-Noreikienės 
paruoštos laidos. Nė viena iš septynių 
šios dėstytojos auklėtinių nebuvo pri-
imta į Lietuvos nacionalinį operos ir 
baleto teatrą. Kodėl? Gal kada nors ir 
sužinosime, jei tik domėsimės.   

Šiandien bandydami rasti atsaky-
mus, kodėl susiklostė tokios neei-
linės situacijos, vadovaukimės su-
vokimu, kad niekada nebūna kalta 
tik viena pusė. Ne visos mokinės 
ar mokiniai gali išlaikyti tokius 
krūvius, kurie tenka būsimiems 
baleto artistams. Ne tik fizinius, 
bet ir psichologinius, kai mokyto-
jai reikalauja tikslaus atlikimo, o 
tu nesupranti, ko iš tavęs nori, ko 

„kabinėjasi“. Leisiu sau pacituoti 
Jūratę Sodytę, XIII baleto laidos 
absolventę: „Buvau tvirto, žemai-
tiško charakterio. Pakėliau griežtą 
discipliną, tvarką, žiaurius mokslo, 
repeticijų krūvius – nuo aštuonių 
ryto iki aštuonių vakaro diena iš 
dienos.“ 

Nieko nestebina, kai mažos mer-
gaitės svajoja tapti balerinomis, 
šokti scenoje, girdėti aplodismentus 
ar net ovacijas. Ir jei pasimokiusios 
suvokia, kad svajones galima įgy-
vendinti tik atkakliai dirbant, kar-
tais daug ko atsisakant ar net paau-
kojant, tik tada atsiranda galimybė 
pasiekti užsibrėžtą tikslą. Ar visos 

tai suvokia? Tikrai ne. Dar kartą 
pacituosiu Sodytę: „Gerai maši-
nai reikia gero benzino, o žmogui 
tinkamo maisto, antraip tu neturi 
energijos, o smegenys blogai dirba. 
Šį supratimą man davė baleto mo-
kykla, kad kūnas turi būti tinkamai 
prižiūrėtas, nes tai žmogaus estetinė 
pusė.“ Taigi kartais ir „sukarinta 
baleto mokykla“ gali duoti naudos. 
Ir jei rimtai galvoji susieti ateitį su 
klasikiniu baletu, ignoruoti tos savo 

„estetinės pusės“ nepatartina.
Kaip sakoma, „nėra to blogo, kas 

neišeitų į gera“. Tai, kad Vymerytė 
nebuvo priimta į baleto trupę, tu-
rėjo ir pliusų. Didžiausias pliusas – 
Lietuvos baletas, laikui bėgant, įgijo 
puikią pedagogę. Mokslai Maskvoje 
(Didžiojo teatro rengiamuose kur-
suose), studijos GITIS’e (Valstybinis 
teatro meno institutas, dabar Rusijos 
teatro meno akademija) pas žymiąją 
Mariną Semionovą ir  pedagoginis 
darbas „gimtajame lopšyje“ padėjo 
Vymerytei ne tik sukaupti žinių, bet 
ir maksimaliai jas naudoti. Tai pui-
kiai įrodo jos žinomiausios mokinės 
Neli Beliakaitė, Olga Konošenko, 
Nailia Adigamova, Greta Gylytė, 
Julija Šumacherytė, ką jau kalbėti 
apie būrį gulbių, vilisų, snaigių, silfi-
džių – kordebaleto šokėjų, be kurių 
neįsivaizduojamas nė vienas klasiki-
nio baleto spektaklis. Ir, žinoma, Vy-
merytės nušlifuotas Lietuvos baleto 
briliantas Jurgita Dronina.

Mėgstame tvirtinti, kad iš dviejų 
blogybių reikia rinktis mažesnę. 
O ką pasirinkti iš dviejų gėrybių? 

Žinoma, aš rinkčiausi didesnę. Jei 
man reikėtų rinktis tarp balerinos 
Vymerytės ir pedagogės Vymery-
tės, rinkčiausi pastarąją. Tais me-
tais Akademinio operos ir baleto 
teatro baleto trupėje buvo nemažai 
solisčių (Leokadija Aškelovičiūtė, 
Svetlana Masaniova, Neli Beredina, 
Loreta Bartusevičiūtė, Jolanta Valei-
kaitė), tad dar viena pretendentė į 
baleto Olimpą norėdama įsitvirtinti 
būtų patyrusi sunkumų. 1984 m. 
estų baletmeisteris Ennas Suve su 
choreografijos skyriaus mokiniais 
pastatė Sergejaus Prokofjevo baletą 

„Pelenė“. Ir nieko nuostabaus, kad 
pagrindinį Pelenės vaidmenį turėjo 
atlikti geriausia Navickytės-Rama-
nauskienės mokinė Vymerytė. Deja, 
prieš pat baleto premjerą XIV lai-
dos absolventė patyrė traumą ir tu-
rėjo galutinai atsisveikinti su gyve-
nimo svajone. Vymerytė yra sakiusi: 

„Aš, turėdama traumuotą koją, su-
pratau, kad į teatrą nebegrįšiu. Su-
vokiau, kad turiu keisti profilį. Man 
paskambino Navickytė ir pasakė: 

„Buvai talentinga, gerai mokeisi, ar 
nenorėtum panaudoti sukauptų ži-
nių ir tęsti mokslus GITIS’e?“ Kar-
jera balete nenulemia pedagoginio 
talento.“ Vymerytė tikrai turėjo ir 

žinių, ir patirties, ir pedagoginio ta-
lento. Ir, svarbiausia, ne tik turėjo, bet 
ir gebėjo tai perteikti savo mokinėms. 

Esu rašęs, kad mes labai lengvai 
nusprendžiam, jog mums nebereikia, 
ir susimąstom tik tada, kai mūsų ne-
bereikia. Todėl ir klausiu – ar ne per 
anksti buvo nuspręsta, kad mums ne-
bereikia Vymerytės, baleto pedagogės, 
Lietuvos baleto mokyklai atidavusios 
visą savo gyvenimą? Nuspręsta, kai 
pedagogei labiausiai reikėjo palai-
kymo. Nacionalinei M.K. Čiurlionio 
mokyklai švenčiant 75-mečio jubiliejų 

„Garbės ženklais“ buvo apdovanoti ir 
choreografijos skyriaus atstovai. Ne-
ginčiju jų nuopelnų, bet ar nereikėjo 
skyriaus vadovybei prisiminti savo ko-
legės nuopelnų ir juos įvertinti, paro-
dant dėmesį ir pagarbą, dar jai esant 
gyvai? Manau, toks žingsnis tikrai 
būtų palengvinęs ir nuskaidrinęs 
paskutines kolegės dienas. Prie 
kapo duobės galima braukti ašaras, 
negailėti gražių žodžių ir dalintis 
prisiminimais. Bet ar ne geriau būtų 
visa tai daryti, kai žmogus dar gy-
vas? Pedagogės Jolantos Vymery-
tės indėlio į Lietuvos baleto tobu-
lėjimą reikia ne tik dabar, jo reikės 
ir tolimoje ateityje, kai dalies mūsų 
nebereikės.

Rita Nomicaitė

Nuraškė žvaigždes – gal ir įtartinai 
skamba šis superlatyvas, bet kodėl 
gi atvirai nepasakius, kad juo ne-
perspaudžiant galima apibūdinti 
Mindaugo Bačkaus (violončelė) ir 
Daumanto Kirilausko (fortepijo-
nas) dueto koncertą Nacionalinėje 
filharmonijoje. Grodami itin sudė-
tingus Johanneso Brahmso ir Bro-
niaus Kutavičiaus kūrinius mūsų 
muzikai padarė viską, ką galėjo. O 
kad savo  muzikalumo kraštų jie 
dar nėra pasiekę, jau esame patyrę ir 
sekmadienio (vasario 20 d.) popietę 
taip pat gražiai jautėme. 

D. Kirilausko ir M. Bačkaus du-
etas nėra nuolatinis. Tačiau abiejų 
muzikantų artistiniai keliai panašūs 
simpatijomis moderniai ir net eks-
perimentinei muzikai, kaip ir tuo, 
kad juose mažiausiai pasitaiko ro-
mantizmo stilistikos. Tiesa, šios 
popietės kūriniai – tiek didžiojo 
romantiko Brahmso, tiek neokla-
sikinio Kutavičiaus – kadaise šio 

Romantizmas dabarties žvilgsniu
Mindaugo Bačkaus ir Daumanto Kirilausko koncertas Mažojoje Nacionalinės filharmonijos salėje

dueto jau buvo atlikti. Žvilgtelė-
kime, kaip jie suskambo keistais 
dabartiniais laikais, ar, anot filo-
sofo Herakleito, apšviesti kasdien 
patekančios vis naujos saulės. 

Kaip reta šiltu ansambliškumu 
buvo nuspalvinti visi koncerto 
opusai – Kutavičiaus „Rhythmus-
Arhythmus“, Brahmso sonatos for-
tepijonui ir violončelei Nr. 1 e-moll, 
op. 38, bei Nr. 2 F-dur, op. 99. Ku-
tavičiaus veikalas taip pat laikytinas 

sonatos tipo opusu, lyg XX a. būdinga 
trumpesne klasikinės formos versija, 
kai ciklinės dalys sujungiamos į vien-
tisą kūrinį, o dalių (padalų) charak-
teriai sukeičiami vietomis – lyriniai 
susimąstymai atsiduria  pabaigoje. 
Ši finalinė padala kontrastingai išsi-
skiria melodingumu, čia abu instru-
mentai dainuoja ilgesnius motyvus, 
ankstesnėse padalose jie kalbėjosi 
įvairiausiais akordiniais sąskam-
biais. Dueto dalyviai traktuojami 

lygiavertiškai – skambesių audinys 
mezgamas lyg dialogas, kintant „be-
sikalbančiųjų“ santykiams. Girdimas 
tipiškas Kutavičiaus garsų „teatras“, 
kurio estetinę švarą perteikti gali tik 
giliai ir neapsimestinai tuos pačius 
virpesius jaučiančių artistų duetas. 
M. Bačkus ir D. Kirilauskas publi-
kos sielas „kutavičiškai“ nuprausė. 
Realiai, o ne pasitelkdami klausytojo 
vaizduotę, kaip nutinka ne tokių ža-
vių interpretacijų metu. 

Minėto kūrinio baigiamoji pa-
dala atlikėjų emocijomis buvo ne-
tikėtai susieta su Brahmso sonatų 
lyrikos traktuote. Čia, sakyčiau, ir 
išsikristalizavo aptariamo koncerto 
meninis unikalumas, svarbiausia 
interpretacijos grožybė, Kutavičiaus 
ir Brahmso kalbėsenų pribloškiantis 
panašumas. Bendrumo nuojautos 
nebūtų pastebėtos, jei ne šiuolaiki-
nis dueto žvilgsnis į prieš 200 metų 
šėlusią epochą. Įprasta traktuote 

„bramsiškus“ deginančius piano du-
etas interpretavo nostalgiškai, apri-
musiais jausmais. Ypač pamėgimu 
tyliai groti garsėjantis pianistas.

Recenzijos pradžioje minėtas 
ypatingas programos sudėtingumas. 
Kai kalbama apie Brahmso sonatas, 
jausmų didybės ir kameriškumo 
kontrastas yra pagrindinis artisti-
nės sveikatos reikalaujantis bruožas. 
Kaip ir muzikinės aistros pliūpsniai 
bei filosofavimas – dramaturgijos 
bangos – be atlikėjo tvirtybės pa-
prasčiausiai nerezonuotų. Nuri-
musių jausmų paprastumas atrodė 
kaip išminties kristalas. Kameriš-
kos traktuotės pasirinkimą, tuo už-
sikrovus kur kas subtilesnę užduotį 
nei vien smagiai dundant, tikriau-
siai taip pat galima suvokti kaip iš-
minties išraišką. 

Grandiozinę programą dar pa-
puošęs lyrinis opusas bisui lyg kon-
ceptuali arka emociškai siejosi su 
Kutavičiaus „sonatos“ finaline pa-
dala. Pianistas patikslino, kad tai 
buvo Brahmso daina „Wie Melo-
dien zieht es mir“ iš Penkių dainų 
ciklo, op. 105, violončelei ir fortepi-
jonui transkribuota Orfeo Mandozzi. 
Lyg rezignacija ir paguoda, lyg išri-
šimas persmelkė susirinkusiuosius. 

Jurgita Dronina ir Jolanta Vymerytė T. Ivana usko n uotr .

Daumantas Kirilauskas ir Mindaugas Bačkus D. Mat ve je vo  nu ot r.
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T e a t r a s

Ignas Zalieckas

Ieva Kaniušaitė – aktorė, režisierė, 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje baigusi Eimunto Nekrošiaus 
vadovaujamą režisierių kursą. Su-
kūrė vaidmenis spektakliuose „Cin-
kas (Zn)“ (rež. Eimuntas Nekrošius, 
Jaunimo teatras, 2017), „Žmogus 
iš žuvies“ (rež. Eglė Švedkauskaitė, 
JT, 2020) ir kt. Režisavo spektaklį 
„Mama“ (JT, 2021).

Kas šiandienos kontekste jums 
yra teatras ir režisūra?

Tai vienas iš mąstymo ir saviraiš-
kos būdų. Stebėdama, kaip pakito 
požiūris į teatrą, galiu pasakyti, kad 
jo vertinimas tapo paprastesnis, be-
veik dingo mistifikavimas – veiklos, 
erdvės, žmonių sudievinimas. Tiek 
vaidyba, tiek režisūra virsta amatu, 
kurio mokausi ir kuriuo užsiimu. 
Tikriausiai atsirado paprastesnis, 
darbininkiškesnis požiūris – po 
vieną lėtą žingsniuką kiekvieną 
dieną, ir kartais to gana. Aišku, 
negaliu teigti, kad teatras man vi-
siškai prarado mistiškumą, nes be 
to apskritai būtų sunku dirbti bet 
kokį darbą. Taip pat suvokiau, kad 
kurti spektaklį galiu ir norėčiau tik 
tuomet, kai tikrai jaučiu tam po-
reikį, o ne tada, kai reikia atsiskai-
tyti už vieną iš šimto prirašytų pro-
jektų. Taip galiu lėčiau, užtikrinčiau 
dirbti, įsigilinti ir išgryninti tai, ką 
noriu pasakyti.  

Mokėtės pas vieną Lietu-
vos teatro korifėjų Eimuntą 

Nekrošių. Ar vis dar jaučiate jo 
įtaką, ar kuriate dialogą su jo 
teatru ir estetika? 

Būtų kvaila kopijuoti šio režisie-
riaus kūrybą, estetiką, braižą, nes 
tai individuali jo kalba, jo atradimai. 
Nekrošius gana dažnai dalijosi min-
timis, kad reikia ieškoti savo kelio, 
kad ir koks jis būtų sudėtingas, lėtas, 
kad ir kaip sunkiai atrandamas. Man 
atrodo, beieškodama to savo kelio, 
nusibrozdinu kelius visais įmano-
mais būdais. Tačiau, nepaisant to, 
man regis, kol kas kalbu taip, kaip 
man atrodo, kaip aš mąstau. Neži-
nau, ar esama dialogo, sąmoningai jo 
neplėtoju, o kasdienybėje gana daž-
nai prisimenu, ką jis sakydavo tiek 
apie profesiją, tiek apie gyvenimą. 
Mintyse tai lieka visam laikui.

Esate vaidinusi spektaklyje 
pagal Asios Vološinos pjesę 

„Žmogus iš žuvies“, taip pat 
režisavote jos kūrinį „Mama“. 
Kuo jus traukia šios dramatur-
gės kūryba? Ar jums artimas 
joje vaizduojamas šiuolaikinės 
Rusijos pasaulis?

Dažniausiai, bent jau šiuo gyve-
nimo etapu, pjesėmis susidomiu 
ne dėl konkrečios vaizduojamos 
šalies ar su ja susijusių socialinių 
bei politinių reiškinių. Dažniausiai 
man tai visiškai nesvarbu. Iš pra-
džių medžiagą pasiimu dėl to, kad 
joje yra kažkas man artima. Galbūt, 
atidžiau patyrinėjus, tas artimumas 
susijęs ir su tautiniu mentalitetu bei 
jo panašumais tarp kai kurių šalių, 
žmonių. Nežinau. Renkuosi me-
džiagą, kurią tuo metu atliepiu kaip 

žmogus. Pjesėje „Mama“ radau at-
pažįstamų temų ir ypač jausmų, ku-
rie man pasirodė be galo tamsūs ir 
sunkiai išreiškiami. Abiejose Vo-
lošinos pjesėse rastos temos arba, 
tiksliau sakant, personažai, kuriuos 
kuriu, ir problemos, su kuriomis jie 
susiduria ir kurios man asmeniš-
kai buvo aktualios, yra kartu ir la-
bai universalios – nepriklausančios 
nuo konkrečios šalies. 

Kokio teatro ieškote režisuodama?
Šiuo metu man aktualus klausi-

mas – kaip nuo pat pradžios neapsi-
brėžti formos? Nes dažniausiai, kai 
sau pasakau, kad štai dabar kursiu 
spektaklį, mintyse iškart iškyla jau 
suformuotas vaizdas, kaip tas spek-
taklis turi atrodyti, kokios neva yra 
teatro taisyklės ir koks turi būti „tei-
singas“ kūrinys. Tai klaikiai trukdo. 
Nežinau, kokio konkretaus teatro 
ieškau, nes formos gali kisti pagal tai, 
ką noriu pasakyti. Todėl apsibrėžti, 

koks tas mano ieškomas ar įsivaiz-
duojamas teatras, – keblu. Nebent 
yra trys atskaitos taškai – švarus, 
erdvus ir paliečiantis žiūrovo sielą. 

Ar skiriasi jūsų aktorinis ir re-
žisūrinis darbas? 

Šiuos vaidmenis keisti man nėra 
sudėtinga, kai jie atskirti, bet tampa 
sunku, kai vienu metu reikia atlikti 
abu šiuos darbus. Tarkim, kaip 
spektaklyje „Mama“. Tokiu atveju 
tenka pasidalinti – pirma atlikti 
režisūrinį, o po to vaidybinį darbą. 
Reikia sau tūkstantąjį kartą pri-
minti, kad pirmasis darbas jau už-
baigtas ir galiu pradėti antrąjį, bet 
vaidindama kartais vis tiek išgirstu 
garso takelio ar šviesų netikslumus, 
kurie išmuša iš vėžių. Tuomet žai-
biškai suprantu, kad taip neturėtų 
būti, o jau tada suvokiu, kad imu 
galvoti ir nervintis visai ne dėl to, 
dėl ko turėčiau. Kai taip nutinka, 
tenka mintimis susistabdyti ir 

Sunkiai išreiškiami jausmai
Pokalbis su Ieva Kaniušaite

dažniausiai pavyksta susikaupti ir 
atlikti savo darbą – pasakoti istoriją, 
reaguoti į aplinką, jausti. 

Ką jums reiškia vaidinti savo 
režisuojamame spektaklyje? 
Gal norą atlikti abi funkcijas 
lemia nepasitikėjimas kitais?

Galbūt tai yra tam tikras nepasi-
tikėjimas. Tikriausiai nepasitikiu ir 
savimi, ir kitais. Pamenu, stodama į 
režisūrą net nemąsčiau režisuoti – ak-
torinė raiška buvo daug artimesnė. 
Noras būti scenoje stipriai susijęs su 
Nekrošiaus asmenybe ir jo teatru. 
Jis mokėdavo atskleisti aktorių, už-
čiuopti konkretaus žmogaus esmės 
dalelę, išpešti iš kiekvieno tai, kas 
užslėpta, ko žmogus dažnai gėdi-
jasi, o jam, pavyzdžiui, tai atrody-
davo graži savybė. Vėliau, statydama 
diplominį darbą, pagaliau ėmiausi 
ir režisūros. Tikriausiai tai kyla iš 
puikybės ir nepasitikėjimo, kad to, 
ką jaučiu ir kaip matau, negali pa-
daryti niekas kitas, tik aš pati. 

Kur šiandien jus veda teatras – į 
aktorystę ar į režisūrą, ar abiem 
keliais?

Dar nesu to galutinai nustačiusi. 
Einu ten, kur veda gyvenimas. Ste-
biu, jaučiu, kaip manyje subręsta 
įvairūs jausmai, pamąstymai, nuo-
taikos, temos. Vienas norisi išreikšti 
režisūriniu keliu, o kitos, regis, len-
gviau atsiskleistų per vaidybą. Gal-
būt kada nors jausiu poreikį pasi-
rinkti vieną kelią, tačiau dabar 
jaučiu, kad tiek vaidyba, tiek reži-
sūra yra savaip įdomios, savaip at-
skleidžiančios ir savaip išpildančios.

Greta Vilnelė

Tebesitęsianti pasaulinė COVID-19 
pandemija negrįžtamai pakeitė žmo-
nių gyvenimą: vienišumo pakirsta 
visuomenė tapo mažiau sociali, išti-
sos šeimos vis dar neatsigauna po ar-
timųjų praradimo, o ateities pasau-
lio kūrėjai auga prikalti prie kėdžių, 
vietoj emocinio intelekto ugdydami 
kompiuterinį raštingumą. Šiuo sun-
kiu laikotarpiu žmonės ėmėsi namų 
sąlygomis ieškoti emocinės paramos 
kultūroje. Be abejo, šoktelėjo kome-
dijų ir mokslinės fantastikos filmų 
peržiūros. Daugelis paguodos ieš-
kojo distopijose, sukurtose prieš ir 
per pandemiją. Paradoksalu, kad at-
siradus galimybei gyvai apsilankyti 
renginiuose, nepraėjus nė metams 
po karantino pabaigos, žiūrovai ne-
vengia kūrinių, pastatytų remiantis 
pandemijos aktualijomis.

Vienas jų – teatro „Atviras ratas“ 
spektaklis „Karantino dienoraščiai“ 

(rež. Aidas Giniotis). Dokumentinis 
spektaklis sukurtas iš teatrui atsiųstų 
įvairaus amžiaus, profesijų, sociali-
nių grupių lietuvių dienoraščių, ra-
šytų per pirmąjį karantiną (nuo 2020 m. 
kovo 16 d. iki birželio 17 d.). Teatro 
laboratorijai „Atviras ratas“ būdinga 
dokumentinė kryptis, tačiau kiti kū-
riniai nukelia į kur kas tolimesnę 
praeitį: „Juoda balta“ pasakoja apie 
laikotarpį prieš ir po Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo, o „Lie-
taus žemė“ mena partizaninio karo 
laikus. Nors „Karantino dienoraš-
čiai“ ankstesnių spektaklių formos 
neatitinka, pagal turinį galėtų būti 
trilogijos apie jaudinančius Lietuvos 
istorijos etapus finalas.

Daugelis spektaklio veikėjų šar-
žuoti, jų kasdienybė per karantiną 
primena amerikietišką komediją. 
Tarp kitų čia matome stereotipinį 
programuotoją, jo „kurmišką“ pro-
fesiją aktorius Karolis Kasperavičius 
pabrėžia primerktomis akimis; ak-
torė Justina Smieliauskaitė vaidina 

Tyla prieš audrą
„Atviro rato“ spektaklis „Karantino dienoraščiai“ 

atšiaurią, melancholišką jauną mer-
giną, Eimantas Bareikis kuria atsa-
kingo ir pavyzdingo mokytojo per-
sonažą. Pakilia nuotaika ir pozityvia 
perspektyva kūrėjai kankinančią, vis 
besikartojančią „švilpiko dieną“ pa-
vertė nostalgišku, satyriniu reginiu. 
Esant „tylos prieš audrą“ situacijai 
išlaikomas deramas santykis tarp 
juoką keliančių ir susimąstyti ver-
čiančių scenų.

Televizoriaus ekrane rodomi 
reportažai ir jutubo vaizdo įrašai. 
Prezidento sveikinimai, raudonos 
antraštės žiniose neleidžia prarasti 
laiko nuovokos, dėlioja sklandžią 
pirmojo karantino įvykių eigą. Šis 
techninis sprendimas ne tik sukelia 
déjà vu jausmą, bet ir prisideda prie 
nuoseklaus pasakojimo kūrimo.

Tarp begalės komiškų elementų 
„Karantino dienoraščiuose“ įsipynė 
istorija apie gydytoją savanorę. Dar 
prieš pirmąją bangą moteris išvažiavo 
savanoriauti į Afriką. Valinga, drąsi 
gydytoja iškentė badą, antisanitarines 

sąlygas, vaiko mirtį, bet vos grįžusi 
į Lietuvą susidūrė su tragedija: me-
džiokliniu šautuvu nusišovė jaunuo-
lis. Kas kaltas? Socialinių kontaktų 
mažinimas, peraugęs į sveiką protą 
išstumiantį vienišumą? Įtaigiai gydy-
toją vaidinančios aktorės Vestos Šu-
milovaitės papasakota istorija be jo-
kių pagražinimų atskleidė tikruosius 
karantino baisumus. Apskritai gydy-
tojos siužetinė linija pranoko pande-
minį kontekstą. Jos transliuojama ži-
nutė nuspėjo, kaip gyvensime toliau: 
pasibaigus karantinui ligonines už-
plūs žmonės su seniai žinomomis 
ligomis, kurios niekur nepasitraukė, 
tik daugeliu atveju pasunkėjo. 

Spektaklio „Karantino dieno-
raščiai“ premjera (2020 m. spalio 

10–11 d.) įvyko netrukus po pirmojo 
karantino, kai įtampa šalyje didėjo, 
nes plika akimi buvo matoma, kad 
laukia antroji banga. Tuo neramiu 
laikotarpiu žiūrovams nepriimti 
kūrinio asmeniškai buvo neįma-
noma. Spektaklio istorijos kabino 
pulsuojančią, atvirą žaizdą, sukel-
damos nevalingą reakciją. Dau-
gumą palietė jautrus pasakojimas 
apie šeimą, praradusią močiutę. Ta-
čiau dabar, praėjus beveik metams 
nuo antro karantino pabaigos, žiū-
rint spektaklį apima panašus jaus-
mas kaip stebint Sausio 13-osios įvy-
kius Sergejaus Loznicos filme „Mr. 
Landsbergis. Sugriauti blogio impe-
riją“: liko tik randas, kurį retkarčiais 
nudiegia, bet gyventi netrukdo.

Ieva Kaniušaitė spektaklyje „Žmogus iš žuvies“ L. Vansev ičien ės  n uotr .

Scena iš spektaklio „Karantino dienoraščiai“ D. P utin o n uotr .
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Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Žieminių baleto dienoraščių an-
traštė – fragmentas iš pareiškimo, 
kuris atkreipė dėmesį, sausio 26 d. 
sklaidant Lietuvos literatūros ir 
meno archyve saugomus Valsty-
bės teatro dokumentus. 1933 m. 
gruodžio 6 d. artistas Mykolas 
Vansevičius kreipėsi į Valstybės 
teatro direktorių prašydamas tar-
pininkauti, kad jis ir toliau galėtų 
mokytis baleto studijoje: „5 metus 
mokindamasis, stengdamasis ir at-
sidavęs baleto mokslui, jo mylėto-
jas, visa širdimi pasišventęs, jokio 
kito mokslo nesimokindamas, per 
dieną visuomet studijoje užimtas, 
padėjęs daug sveikatos, mokėjęs po 
35 litus į mėnesį už baleto mokslą, 
užduotas roles atlikdamas be jokių 
nusižengimų <...>, dabar štai atėjęs 
į teatrą, į „Coppelia“ repeticiją, ga-
vau išgirst iš pono Zvierevo (iš Pary-
žiaus į Kauną atvykęs rusų baleto 
artistas ir choreografas Nikolajus 
Zverevas 1931–1935 m. vadovavo 
Valstybės teatro baleto trupei – H. Š.), 
kad apleisčiau Valstybės teatro pa-
talpas, kuriose buvo mano ateitis 
ir paguoda. Motina sena, tėvo ne-
turiu, kur aš eisiu ir ką kita pradė-
siu, o skirtis su baletu tai man kaip 
mirtis.“ Pareiškimo viršuje laikinai 
einantis Valstybės teatro direkto-
riaus pareigas Vaclovas Kasakaitis 
nurodė: „Prašyti p. Zvierevo, kad 
leistų p. Vansevičiui baigti studijoj 
mokslą.“ 

Apie šį aistringai baletą mylintį 
šokėją žinome labai nedaug: pirmą 
kartą jis minimas 1931-aisiais pasta-
tyto Adolphe’o Adamo baleto „Žizel“ 
programoje tarp studijos mokinių, 
atlikusių kareivių, muzikantų ir val-
katų vaidmenis, o paskutinį kartą – 
1946-aisiais atnaujintame spek-
taklyje „Don Kichotas“, kuriame 
atliko spektaklio pasakojimui gana 
reikšmingą pantomiminį Gamašo 
vaidmenį. Po to Vansevičiaus pėd-
sakai dokumentuose dingsta, bet 
besąlyginė jo meilė baleto menui 
skatina atkreipti dėmesį ne tik į 
spektakliuose spindinčius solistus, 
bet ir į tuos, kurie atlieka menkes-
nius ar net menkiausius vaidmenis, 
nes be jų klasikinio baleto visavertis 
poveikis nebūtų įmanomas.

Sausio 7 d.
Nauji vardai, nauji veidai, nauji 

vaidmenys – baleto kasdienybė ir 
dabartis, kasdien virstanti istorija. 
Įrašai apie klasikinius baletus daž-
nai kartojasi, nes šių spektaklių 
struktūra gana griežta, o žodynas, 
skirtas muzikos, judesių ir situacijų 
apibrėžtam vaidmeniui ar choreo-
grafinei scenai apibūdinti, gana ri-
botas. Tačiau kiekvienas šokėjas 
santykinai pastoviai baleto struktū-
rai suteikia savitų spalvų, vis kitaip 
nušviečiančių kas vakarą iš naujo 
gimstantį spektaklį. 

„Skirtis su baletu – man kaip mirtis“
Baleto dienoraščiai. 2022-ųjų sausis ir vasaris

Daugybės šalių teatruose gruo-
dis ir sausis – kalėdinių „Spragtukų“ 
laikas, o šiemet šis P. Čaikovskio ba-
letas, kurį 2014 m. pastatė Krzysz-
tofas Pastoras, buvo dukart laukia-
mesnis, nes pernai visus jo rodymus 
negailestingai nubraukė karantinas. 
Teko matyti vieną paskutinių se-
zono „Spragtukų“, kuriame Lietu-
vos nacionalinio operos ir baleto 
teatro (LNOBT) baleto trupė pasi-
rodė mobilizavusi savo jėgas ir jau 
pristačiusi pagrindinius debiutan-
tus, tarp kurių svarbiausia – Mari 
vaidmens atlikėja Jade Isabella Lon-
gley. Jau keletą metų Vilniuje šo-
kanti anglų balerina ryžtingai kopia 
karjeros laiptais, o šalia antraeilių 
solinių partijų atsiradęs pagrindi-
nės „Spragtuko“ veikėjos Mari pa-
veikslas kol kas yra pats didžiausias 
jos laimėjimas. Darbšti šokėja atsa-
kingai parengė nemažo techninio 
meistriškumo reikalaujančią partiją 
ir papildė ją tradiciniais artistiniais 
niuansais, perteikiančiais mergaitės 
kelionę po meilės ir teatro svajonių 
šalį. Kad ši kelionė būtų sklandesnė, 
pasirūpino jos partneris, Princas-
Spragtukas Ignas Armalis. Erdvės 
šiam duetui tobulėti dar liko, ta-
čiau spektaklis sujaudino tikromis 
ir nuoširdžiomis emocijomis. 

Efektingą Pelių karalienės vaidmenį 
iš užtikrintai ryškių pozų bei jude-
sių vėl sukūrė Greta Gylytė, įsiminė 
rafinuotas Rytiečių šokis (Eimantė 
Šeškutė ir Ernestas Barčaitis). Šį 
vakarą buvo ir „pirmasis kartas“ – 
kaip Rusų šokio solistė išraiškingai 
ir nuotaikingai debiutavo Marine 
Pontarlier, papildydama Tomo Cei-
zario ir Danielio Dolano efektingai 
azartišką šokį. 

Pirmajame „Spragtuko“ veiksme 
buvo įdomu stebėti gyvas Kalėdinio 
vakaro Štalbaumų namuose daly-
vių reakcijas, matyti jaudinantį šur-
mulį, sunertą iš mažų, po visą sceną 
pasklidusių istorijų, tarp kurių ypač 
išsiskyrė Senelio – Igorio Zaripovo – 
šmaikšti vaidyba.  

Sausio 27–29 d.
Neseniai rodytas Ludwigo Min-

kaus baletas „Don Kichotas“ sausio 
pabaigoje suspindo naujomis spal-
vomis: nesinorėjo praleisti nė vieno 
iš trijų paskutinių šį sezoną spek-
taklių pagal garsųjį Miguelio de 
Cervanteso romaną, nes kiekvienas 
domino naujais vardais ir vaidme-
nimis, o tai visam spektakliui suteikė 
premjerinio naujumo ir jaudulio. 

Sausio 27 d. Bazilio vaidmenį 
pirmą kartą atliko Jonas Laucius, 
šmaikščiojo barzdaskučio šven-
tinius drabužius pasimatavęs dar 
baigiantis karantinui, kai 2021 metų 
balandžio 23 d. buvo surengtas ba-
leto koncertas „Baleto gala. Nepa-
pasakotos istorijos“. Gavęs progą 
sukurti ne vaidmens fragmentą, 
o visą vaidmenį, solistas pradžiu-
gino apgalvotais artistiniais spren-
dimais, santūria, tačiau gana gyva 

ir niuansuota vaidyba, techniniu 
požiūriu tvirtu ir sklandžiu šokiu, 
partnerystės įgūdžiais. Šiame spek-
taklyje įspūdingą Kitri vaidmenį su-
kūrė Olesia Šaitanova, kurios šokis 
visad teikia didelį malonumą tur-
tingais jausmų atspalviais įpras-
mintais judesiais, ryškiais choreo-
grafinių frazių akcentais, technine 
meistryste. 

Antrajame „Don Kichote“ nu-
džiugino puikiai Kitri vaidmenį 
parengusi Marija Kastorina. Po 

„Korsaro“ tai dar vienas didelis ir 
reikšmingas jos ir Lauciaus bendras 
darbas. Visuose trijuose „Don Ki-
choto“ veiksmuose Kastorina kūrė 
energija pulsuojančią heroję iš lengvų 
šuolių ir ryškių pozų. Žavingai, pa-
sitelkdama skirtingo temperamento 
atspalvius, ji atliko visas variacijas, 
choreografinį Kitri portretą sudė-
liodama iš aistringo kastanječių 
kaukšėjimo lydimų šuolių ir suki-
nių pirmame veiksme, idealizuotų 
siluetų antrajame ir koketiškais 
žvilgsniais bei vėduoklės mostais 
papuoštų choreografinių nėrinių 
trečiajame. 

Dar viena maloni šių „Don Kichotų“ 
staigmena – Mersedes vaidmuo, kurį 
parengė Vilija Montrimaitė. Tai kol 
kas ryškiausias šokėjos vaidmuo iš 
klasikinio repertuaro, atkreipian-
tis dėmesį savitu Gatvės šokėjos 
įvaizdžiu, veido išraiškų drama-
turgija siekiant Espados-Stanis-
lavo Semianiuros dėmesio, gebė-
jimu choreografinius pavidalus 
paryškinti sumaniai „valdomu“ 
kostiumu. Matant, kaip šoka Mon-
trimaitė, akivaizdus šokio malonu-
mas, kuris visada padeda užmegzti 
patikimą ryšį su žiūrovais. Tokiu 
grįžtamuoju ryšiu jau seniai pasi-
žymi Olgos Konošenko kuriami 
personažai: jos Mersedes žavėjo 
sausio 28 d. spektaklyje, o šio va-
karo Espada – Zsoltas Vencelis 
Kovácsas – lengvais ir aistringais 
judesiais prisidėjo kuriant įdomų, 
įtraukiantį šių personažų emocinį 
ryšį.

Visuose trijuose spektakliuose 
Don Kichoto sapno scenoje Dria-
džių valdovę šoko Julija Šumache-
rytė (tai naujas vaidmuo jos biogra-
fijoje), Amūrą – Longley, Grand pas 
variaciją – Julija Stankevičiūtė. 

Trečiajame „Don Kichote“ pa-
grindinius herojus įkūnijo svečiai – 
Maskvos valstybinės choreografijos 
akademijos, veikiančios prie Rusi-
jos Didžiojo teatro, auklėtiniai Ma-
rija Kočetkova ir Artemijus Pyžo-
vas. Kočetkova yra šokusi daugelyje 
baleto trupių, o pastaruoju metu 
pasirinkusi nepriklausomos baleto 
solistės karjerą; Pyžovas šiuo metu 
yra Slovakijos nacionalinio teatro 
solistas – šio teatro repertuare taip 
pat rodoma Vasilijaus Medvedevo 

„Don Kichoto“ redakcija. Svečiai pa-
teisino savo alma mater šlovę: šoko 
efektingai, prisidėjo prie šventiškos 
spektaklio nuotaikos kūrimo, tačiau 

neužgožė pirmuose spektakliuose pa-
tirtų įspūdžių. 

„Don Kichoto“, sukurto pagal 
XIX a. pabaigos baleto spektaklio 
principus, pobūdį atskleidžia pan-
tomiminiai personažai, kurie cho-
reografinius epizodus suveria ant 
naivaus pasakojimo siūlo. Išraiškin-
gas Gedimino Švendravičiaus Don 
Kichotas, sulėtintais judesiais kla-
jojantis po spektaklio erdvę lyg po 
paralelinę realybę, jo priešybė – gu-
vus ir nenustygstantis vietoje Sanča 
Pansa (pirmuose dviejuose šios se-
rijos spektakliuose jį ypač įtaigiai ir 
organiškai vaidino Karolis Šemetas, 
trečiajame – Tomas Ceizaris). Į sko-
ningai improvizuojamas komiškas 
situacijas nuolat patenka smuklinin-
kas Lorencas (Zaripovas) ir turtuo-
lis Gamašas (Lorenzo Epifani arba 
Voicechas Žuromskas).

Klasikinio baleto spektaklį ku-
ria ne tik solistai, bet ir kordeba-
letas, mimanso artistai – ansam-
blis, kas vakarą iš naujo tapantis 
įspūdingą senovinę teatro kultūrą 
primenančią drobę. Joje svarbu 
viskas – Don Kichoto tarnai, aikš-
tės žioplinėtojai, vaikai. Šiame 
spektaklyje ypač reikšmingas 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriaus moksleivių indėlis: 
čigonų teatro personažai, Don Ki-
chotą apspintančios naktinės plaš-
takės, amūrai, paskutinio veiksmo 
Kitri ir Bazilio šventės dalyviai 
(gruodžio mėnesio „Don Kicho-
tuose“ mažųjų „vestuvininkų“ la-
bai trūko). Be visų klasikinio baleto 
grandžių spalvingas „ispaniškas“, 

„čigoniškas“, „driadiškas“ spektaklio 
koloritas būtų neįmanomas. 

Šiais metais LNOBT trupę pa-
pildė nemažai šokėjų, kurie jau 
puikiai pritapo LNOBT repertuaro 
spektakliuose (https://www.7md.lt/
sokis/2021-10-29/Baleto-dienoras-
ciai). Liepsningoje „Don Kichoto“ 
segidilijoje dėmesį atkreipė ir bū-
simasis Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto sky-
riaus diplomantas Jonas Bernardas 
Kertenis, ir visai neseniai prie ba-
leto trupės prisijungęs šokėjas 
João Paulo Jezleris. 2000 m. kovo 
22 d. gimęs Brazilijoje, Salvadoro 
mieste, jis 2017–2020 m. mokėsi 

Valstybinėje baleto mokykloje 
Berlyne, dar mokydamasis šoko 
Valstybinio Berlyno baleto spek-
takliuose, vėliau keletą mėnesių 
dirbo Valstybinėje Gruzijos ba-
leto trupėje, o susidomėjęs įvai-
riu LNOBT baleto repertuaru 
nusprendė atvykti į Vilnių ir da-
lyvauti baleto artistų atrankoje. 

Vasario 6 d.
Keli vieno populiariausių ba-

letų vaikams – lenkų kompozi-
toriaus Bogdano Pawłowskio ir 
choreografo Witoldo Borkows-
kio „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“ – spektakliai ne tik sudo-
mino naujais vaidmenimis, bet ir 
paskatino ilgiau pagalvoti apie šį 
seniausią šiuo metu LNOBT re-
pertuare esantį kūrinį. Pastatytas 
dar 1972-aisiais senajame Operos 
ir baleto teatre Jono Basanavičiaus 
gatvėje, šis baletas tapo tramplinu į 
karjeros aukštumas tokiems legen-
diniams mūsų baleto artistams kaip 
Leokadija Aškelovičiūtė ir Vytau-
tas Kudžma, Loreta Bartusevičiūtė 
ir Petras Skirmantas bei daugeliui 
kitų. Juo labiau kad šalia Snieguo-
lės ir Princo čia veikia Pamotė, ir 
net dviem – Karalienės ir Raganos – 
pavidalais, nuolat primenanti, tarp 
gausybės kitų, nepaprastai ryškius 
Valentinos Tarasovos (Karalienė) 
ir Voldemaro Chlebinsko (Ra-
gana) vaidmenis, taip pat septyni 
nykštukai, įtaigiai charakterizuoti ir 
muzikiniu, ir choreografiniu, ir vai-
dybiniu požiūriu, bei visas pulkas 
miško žvėrelių. 1988 m. spektaklį at-
naujino choreografas Jurijus Smo-
riginas ir dailininkė Giedrė Riškutė, 
tad spektaklis scenoje gyvuoja jau 
trisdešimt ketverius metus. Debiu-
tavę sausio 23 d. ir vasario 6 d. spek-
taklyje šokę Longley (Snieguolė) ir 
Benjaminas Thomas Davisas (Prin-
cas) sklandžiai pasekė pasaką apie 
piktus kėslus nugalintį gerumą ir 
tyrą meilę. Spalvingą gražios, bet 
klastingos Karalienės vaidmenį 
pirmą kartą atliko Miryam Roca 
Cruz, šuolių, sukinių ir kostiumo 
klosčių sūkuriuose šėlte šėlo Zari-
povo Ragana, galantišką prisitaikėlį 
Ceremonmeisterį pirmą kartą šoko 
Kovácsas.

Vilija Montrimaitė ir Stanislavas Semianiura balete „Don Kichotas“
M. Alek sos  n uotr .
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Į v y k i a i

Ar gresia pavojus mūsų 
žmogiškumui?

Šiandien tradicinių iškilmių sa-
lėje susirinkome po metų pertrau-
kos. Kaukės dar dengia veidus, bet 
vis tiek lieka atvertos akys ir žvilgs-
niai žmonių, kuriems svarbu tai, kas 
čia vyksta. Ir kurie, anot Jonatano 
Sackso, pasaulyje po pandemijos 
siekia suprasti, kaip po ilgo izoliacijos 
tarpsnio drauge atkurti savo gyvenimą 
naudojantis šio tarpsnio įkvėptomis 
įžvalgomis ir energija. Rašiau šią kalbą 
iš anksto, tačiau ir tada, ir dabar tikiu, 
kad kitaip būti negali...

Spėju, kad dažno europiečio 
mintys sukasi apie nerimo bran-
duolį: negi iš tiesų stovime ant karo 
ir naujo totalitarizmo briaunos? 

Ar tie dveji pandemijos ir sutriku-
sio bendravimo metai įkvėpė naujas 
mūsų įžvalgas? Ar tapome jautresni, 
ar pravėrėme empatijos menės du-
ris? Ar daug vilties ir naujos ener-
gijos? Tai klausimai mums visiems. 
Tačiau didesnio mūsų visuomenės 
susiskaldymo ir vietinės politikos 
žemumų aš neprisimenu. Regis, net 
Sąjūdžio laikų politiniai ir idėjiniai 
oponentai, brazauskininkai ir lands-
bergininkai, daugiau tarp savęs kal-
bėdavosi, bandydavo vieni kitiems 
paspaust rankas ir susėdę prie ben-
dro stalo imtis tokių klausimų, į ku-
riuos tik bendru sutarimu atsakoma.

Karo grėsmė tvyro mūsų susiau-
rėjusioje, buitinėmis smulkmeno-
mis ir kvailystėmis perpildytoje 
viešojoje erdvėje. Prieš kelias die-
nas savo komentare „Karų išvaka-
rės rašytojo akimis“ taikliausiai ją 
atpažino rašytojas Markas Zinge-
ris. Anot jo, didžiųjų politikų pa-
reiškimai po susitikimų Kremliuje 
geriausiu atveju palieka už ausų pri-
tempto optimizmo įspūdį. Lygiai 
kaip 1938 m. Prancūzijai bei An-
glijai derantis su Vokietija... Žvel-
giant nuo Sugiharos namų pusės 
regisi dar vienas palyginimas. Dar 
tik kalbame apie karo kaimynystėje 
grėsmes, bet jau pajutome, ką reiš-
kia pabėgėlių srautai prie Lietuvos 
sienų. Žinoma, ir skaičiai, ir Lietuvos 
valdžios, ir lietuvių visuomenės elgesys 

yra visiškai skirtingi. O ir užsienio 
valstybių diplomatai nūdien atrodo 
kitaip nei Japonijos konsulas Vaiž-
ganto gatvėje.

Mes nežinome ateities, tačiau 
matome, kad žmogiškumo šiluma 
gali sklisti ir jos nežinant. Tikėti, 
kad šiandienos nerimo virpesius 
jausdami Sugiharos fondo „Diplo-
matai už gyvybę“ valdybos nariai 
balsavo už tai, kad Tolerancijos 
žmogaus titulas būtų suteikiamas 
seseriai Viktorijai Voidogaitei. Bent 
daliai iš mūsų valdybos šis apsis-
prendimas reiškė intenciją pagerbti 
vieną asmenį, tuo pačiu metu pri-
menant daugelį varguolių pabėgėlių 
lemtimi prie Lietuvos sienų susirū-
pinusių vienuolių ir krikščioniškojo 

„Caritas“ savanorių.
Karo grėsmės dažniausiai pakei-

čia laiko skaičiuokles mūsų viduje. 
Ir viena diena, ir vienas atodūsis gali 
būti lemtingas, kai ginklams žvan-
gant nutyla Mūzos. Tad ir vienas 
veiksmas gali tapti nuopelnu Metų 
žmogui. Tas pats laiko pojūtis pa-
diktavo mūsų Fondo valdybai, prieš 
penkerius metus apsisprendusiai 
įsteigti mūsų bendražygio Leonido 
Donskio premiją už gyvenimo nuo-
pelnus pilietinių dorybių, gilesnio 
supratimo, pakantumo, empatijos 
ir tiesos sakymo kalvarijose. Šiemet 
mes pripažinome, kad Anykščių že-
mės sūnus, jos atminties, kilnumo 
ir padorumo liudytojas – rašytojas, 
žurnalistas, vertėjas ir visuomenės 
darbininkas Rimantas Vanagas – yra 
vertas Leonido Donskio premijos. 

Bent jau vienas iš Valdybos narių 
ginčuose teigė, kad nėra mūsų raš-
tuose daug tokių juodžiausių praei-
ties herojų portretų, koks pateko į 
knygą „Anykščių fenomenas“. Kad 
nebūtų pamiršti tokie kaip bruta-
lus žydšaudys Bronius Janickas, kai-
mynų pramintas Kanibala... Gerų ir 
garbingų žmonių prisiminimas yra 
maloni pareiga, o štai tamsiausius 
charakterius įrėminti savo atmintyje 
neretai tampa sunkiausia užduotimi. 
Juk juos labiausiai norisi užmiršti.

Vėtroms siaučiant už sienų ir 
durų yra nelengva derinti sveiką 

protą ir jautrią širdį – čia nė vie-
nam nėra skirta vienareikšmė par-
titūra. Kadaise Tomas Venclova, 
klausinėjamas apie globalizacijos 
pavojus lietuviškumui, išmintin-
gai atsakė, kad jis nematąs kažko 
labai pavojingo, tačiau mano, kad 
didžiulė grėsmė kyla lietuvių žmo-
giškumui. Šiandien, kai į pasaulį su-
grįžta ciniška geopolitika, o globali-
zacijos euforija dingsta pandemijos 
akivaizdoje, drįstu manyti, kad tas 
pavojus mūsų žmogiškumui dar la-
biau padidėja. Algoritmais grįsta 
politika ima dvelkti mašinos šalčiu, 
o žmogiškai jautrai išsaugoti prirei-
kia vis daugiau valios pastangų. To-
dėl sveikindamas visus palinkėsiu vil-
ties, tikėjimo ir stiprybės tuomet, kai 
nieko nedarymas ims reikšti pagalbą 
blogiui. Geros kloties Jums visiems!

Ramūnas Garbaravičius

Saugokime žmogiškumą

Kadangi nuo šiol mano kūrybi-
nėje biografijoje neišvengiamai bus 
įrašytas Leonidas Donskis, išdrįsau 
parašyti jam viešą laišką.

Garbusis Profesoriau Leonidai 
Donski! 

Man būtų garbė ir didelis smalsu-
mas pasikalbėti su Jumis akis į akį 
apie tai, kas šiandien Lietuvoje, Eu-
ropoje ir pasaulyje svarbu, svarbiau-
sia. Tiesa, teoretikas niekad nebuvau, 
gyvenimo išminties sėmiausi iš pa-
ties gyvenimo ir jo dovanotų spal-
vingų asmenybių. Sunkiomis mi-
nutėmis, kai išsenka optimizmas ir 
nusvyra rankos, prisimenu karo pa-
bėgėlių ir Sibiro tremtinių, partizanų 
likimus, jų nepelnytas kančias – ir 
man pasidaro gėda dėl savo smulkių 
nuoskaudų bei negandų.

Auklėtas internacionalizmo dva-
sia, šventai tikėjau, kad visos tautos 
nusipelno dėmesio ir supratimo, iš 
visų yra daugiau ar mažiau ko pasi-
mokyti. Atgimimo metais pradėjęs 
ieškoti Anykščių žydų, atsidūriau 
Izraelyje. Pirmąkart pajutau, koks 
nepaprastas džiaugsmas ir didi ver-
tybė yra laisvė eiti kur nori, kalbėti 
ir rašyti ką nori. Modernioji Izrae-
lio valstybė hebrajų kalbą, gyvavu-
sią daugiau šventraščiuose, prikėlė 
ir įtvirtino kaip valstybinę, – mane, 
filologą lituanistą, ir dar išsivaduo-
jančios šalies pilietį, šis giliai patrioti-
nis pavyzdys sužavėjo ir įkvėpė. 

Išklausęs istorijas, kurias verk-
dami, nostalgiškai prisimindami 
gimtąją Lietuvą, o paskui vėl brauk-
dami ašaras man išklojo prieš karą 
Anykščiuose gyvenę žydai, aš pa-
jutau skaudžią naštą. Ji, manyčiau, 
tenka kiekvienam lietuviui, norin-
čiam, kad jų naujoji, teisėta žmonių 
valia sukurta valstybė jaustųsi laisva 
ir garbinga kitų tokių pat valstybių 
draugijoje. 

Per vėlesnius dešimtmečius mano 
kompiuteryje, bibliotekoje ir atmin-
tyje kaupėsi Holokausto Anykščiuose 
detalės iki netikėčiausių niuansų, 
klausimų. Iš daugybės pasakojimų, 
liudininkų atodūsių susiklostė, susi-
vijo vasaros vakaro šešėlių procesija, 
slenkanti stačia gatvele netoli siau-
rojo geležinkelio. Paklaikę veidai ir 
akys, ryšulėliai drebančiose rankose, 
jaunos motinos, stumiančios įkalnėn 
vežimėlius su kūdikiais – ir ištisinis 
banguojantis vaitojimas... Visas šis 
apokaliptinis reginys buvo toks ne-
realiai, nežmoniškai klaikus, kad man 
jau dingojos, jog net nužudymas būtų 
gailestingesnis už tą myriop nekaltai 
pasmerktųjų būseną. Elementaraus 
žmogiškumo paniekinimą, žmogaus 
kaip sąmoningos būtybės, kaip Dievo 
ir visatos kūrinio pažeminimą. 

Ir štai, man berašant visai kitą 
knygą, toji kosmetiškai aptvarstyta 
votis netikėtai išsiveržė ir sprogo – 
kaip psichinė, moralinė ir emo-
cinė iškrova. Dokumentinė poema 

„Anykščių dantiraštis“ – tai galuti-
nis susitaikymas su tuo, kas įvyko. 
Ne propaganda ar noras kam nors 
įsiteikti, o galutinis asmeninis nuos-
prendis bet kokiam prieš žmogų 
nukreiptam smurtui, agresijai. 

Agresija! Pasaulio akimis žiū-
rint, šis slibinas tebespjaudo siera 
ir mūsų dienomis. 1997 metais su 
pora Lietuvos rašytojų dalyvau-
dami Vašingtone vykusioje pa-
saulio rašytojų konferencijoje „Va-
karų literatūros perspektyvos XXI 
amžiuje“, išgirdome apie žmonijai 
gresiančius pavojus, priešpriešas, 
religinius, ekonominius, informa-
cinius ir dar kitokius karus. Dabar 
jau akivaizdu, jog tos prognozės pil-
dosi su kaupu, pasaulis tampa vis 
konfliktiškesnis, karštligiškas, ma-
žiau nuspėjamas. Tos tendencijos 
atsispindi ir Lietuvoje, jos žmonių 
santykiuose. Tiesa, agresija pas mus 
dar ne tiek suįžūlėjusi, nepalyginti 
rafinuotesnė – bent kol kas. 

Politikai mėgsta girtis, jog su-
kūrėme laisvą, demokratišką vals-
tybę, gyvename kaip niekad gerai. 
Tai tiesa. Bet ar mylime žmogų, ger-
biame jį ir jo nuomonę, rūpinamės 
juo? Kodėl net žodžiai „garbė“, „at-
siprašau“ beveik nebegirdimi? 

Laikausi savo kraštiečio Juozo 
Tumo-Vaižganto nuostatos: man 
nesvarbu, koks tu – baltas, mėly-
nas ar raudonas, svarbu, kad nebū-
tum padliecas! Kaip, jei ne padlie-
cais, turėtume vadinti tuos, kurie 
internete, žiniasklaidoje, o ir iš aukštų 
tribūnų sąmoningai pila patyčias ant 
savo oponentų, niekuo dėtų bendra-
piliečių, net ant vienintelių visos ša-
lies išrinktų asmenų – prezidentų? 
Kai šitaip atvirai ir piktybiškai kirši-
nama visuomenė, kodėl neaktyvuoja-
mas Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 25 straipsnis, skelbiantis: „Laisvė 
reikšti įsitikinimus ir skleisti informa-
ciją nesuderinama su nusikalstamais 
veiksmais – tautinės, rasinės, religi-
nės ar socialinės neapykantos, prie-
vartos bei diskriminacijos kurstymu, 
šmeižtu ir dezinformacija.“ 

Nebe retoriškai, o tiesmukai klau-
siu: ar tikrai saugome žmogiškumą? 

Ne paslaptis, jog nemažai jaunų 
žmonių emigruoja ne tik dėl len-
gvesnio uždarbio, bet ir todėl, kad 
namie jaučiasi neįvertinti, nereika-
lingi. Ne paslaptis ir tai, jog šiais 
prieštaringais, karščiuojančių protų 
ir akių laikais vis daugėja maža-
raščių, adekvačiai nesuvokiančių 
tikrovės. Neatidėliotinai spręstina 
aktualija: kokybiškas, visapusiškas 
lavinimas, švietimas – Jūsų, Garbus 
Profesoriau, žodžiais tarus, asme-
nybę ugdančios Apšvietos būtinybė.  

Kaip šiandien trūksta laisvų, drą-
sių valstybininkų! Aktyvių, ener-
gingų Tolerancijos, Atjautos riterių. 
Lyderių ir šauklių, kurie autorite-
tingai nuo visų bokštų ir piliakal-
nių kviestų žmones šviesos, pagar-
bos, savęs ir savitarpio supratimo 
paieškai. O sukvietęs ir susodinęs 
kažkas juk turi, privalo perspėti, BE 
PYKČIO paaiškinti ir įrodyti, jog 
kiekvienas esam vertybė. Kaip žydų 
išmintis sako, žmogus – tai visata! 

O šią Jūsų, gerbiamasis Profe-
soriau Leonidai, vardu pavadintos 
premijos man suteiktą garbę skiriu 
visiems savo respondentams, lietu-
viams ir žydams, kuriems ne tas pat, 
kuo gyvas žmogus, kaip gyvas ir ar 
išvis gyvas. 

Rimantas Vanagas

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ 
apdovanojimai
Vasario 20 d. VDU Didžiojoje auloje Sugiharos fondas „Diplomatai už gy-
vybę“ tradiciškai paskelbė 2021 m. Tolerancijos žmogų ir įteikė jau penktąją 
profesoriaus Leonido Donskio premiją. 

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos sprendimu 2021 m. Tole-
rancijos žmogumi išrinkta edukologė, vienuolė ses. Viktorija Voidogaitė CC. 
Ji viena pirmųjų savanoriškai prisijungė prie pagalbos pabėgėliams, ypač 
daug dėmesio skirdama vaikams ir jų švietimui. Savo pavyzdžiu ji parodė, 
kad esminis barjeras slypi mūsų galvose ir stereotipuose, kuriuos peržengę 
atrandame tokius pačius žmones kaip ir mes patys. 

Kasmetinė Leonido Donskio premija šiemet skirta rašytojui, žurnalis-
tui, vertėjui Rimantui Vanagui, daugelį metų sistemingai dirbančiam prie 
Anykščių istorijų. Jo kūryboje susisieja meilė savo gimtajam kraštui bei 
globalios tendencijos. Kartu jis primena atvirumo ir skaudžių patirčių aktua-
lizavimo, atminties gaivinimo svarbą, todėl dalį savo darbų yra paskyręs 
Anykščių žydų istorijai, vietinių lietuvių gyventojų dalyvavimui Holokauste. 

Spausdiname Ramūno Garbaravičiaus, Sugiharos fondo „Diplomatai 
už gyvybę“ valdybos pirmininko, ir Rimanto Vanago kalbas, pasakytas 
ceremonijoje. 

Viktorija Voidogaitė CC ir Ramūnas Garbaravičius  L . Br un dzos  n uotr .



8 psl. 7 meno dienos | 2022 m. vasario 25 d. | Nr. 8 (1415)

T a r p  d i s c i p l i n ų

tarpdisciplininiai, interaktyvūs 
sprendimai čia padeda dabarties 
vaikams geriau pažinti, atrasti lie-
tuvių tautosaką, tarsi peržengti se-
nųjų, dažnai nebevartomų knygų 
ir pasakojimų ribas bei patraukliai, 
naujai pateikti gal kiek pamirštus ar 
nuvertintus mūsų krašto gyvento-
jus, ne taip jau paprastai matomus 
ar jaučiamus ir tik nuo mūsų pačių 
sugebėjimo ir noro tikėti stebuklais 
ir pasakomis priklausomus.

Paroda, inicijuota literatūros pa-
žinimo programos „Vaikų žemė“, 
pirmą kartą trumpai parodyta fes-
tivalyje „Vaikų knygų sala“, buvo 
įvertinta mažųjų lankytojų, ku-
riems lietuviškos mitologijos būty-
bės pasirodė ne ką prastesnės ir ne 
mažiau iškalbingesnės, o kai kurios 
ir gerokai baugesnės nei iš kitų ša-
lių atkeliavę ir apsigyvenę smurfai, 
elfai, fėjos, troliai bei kiti padarai. 
Turbūt nieko netikėto, kad parodą 
kuruoti, jos pasakojimus dėlioti 
buvo pakviesta paauglių, vaikų, o 
ir suaugusiųjų pamėgta rašytoja ir 
dailininkė Kotryna Zylė, pati dar 
studijų metais itin susidomėjusi 
lietuvių mitologija, kuri ir tapo 
vienu iš svarbiausių jos knygų ats-
pirties taškų. 

„Būtybių tyrėjos kabinete“ svarbi 
kiekviena detalė – nuo objektų, 
tekstų, šviesos, garso įrašų iki visoje 
parodos erdvėje skambančios mu-
zikos (mokslininkės liudijimus prie 
objektų įskaitė aktorė Aistė Lasytė, 
garso režisierius Martynas Gailius). 
Lankytojus, tarsi sekant besivynio-
jančiu pasakų siūlų kamuoliu, per 
parodą veda mitologinių būtybių 
tyrinėtojos Emilijos Gruodytės gy-
venimo istorija ir per gyvenimą jos 
surinkti faktai apie tų būtybių eg-
zistavimą šiandieniniame pasau-
lyje. Tai liudija užrašai, dokumen-
tinė medžiaga bei pačios Gruodytės 
balso įrašai prie kiekvieno objekto. 
Tikra ar išgalvota mokslininkė Emi-
lija Gruodytė – čia jau kitas klausi-
mas, kuris kyla turbūt tik suaugu-
siems, o vaikai jos egzistavimu net 
neabejoja bei šiurpsta nuo siaubo, 
klausydami legendos, kaip netikėtai 
2019 m., per Heloviną, po butus Vil-
niaus Islandijos gatvėje vaikštantys 
persirengėliai aptiko neužrakintą 
mistiškai iki šiol dingusios moksli-
ninkės kabinetą, pilną paslaptingų 
radinių. Vaikai neabejoja ir viskuo, 
kas eksponuojama parodoje. Tai 
puikiai patvirtino maža mergaitė, 
smalsiai ištyrinėjusi parodą man 
pačiai ten būnant ir galiausiai įsi-
spraudusi į salės kamputį, nebe-
drįsdama viena eiti per galerijos 
erdves atgal, nes ten gali nutikti bet 
kas – pagrobti laumė, nagu drykste-
lėti baubas ar taip mėgstantis šokti 
velnias sugrįžti savo batų. Emilijos 
Gruodytės personažas, pradėjęs 
savo būtybių tyrinėjimus praeito 
amžiaus viduryje, padeda vaikams 
keliauti per parodą ir, pasitelkus 

interaktyvias instaliacijas, pažinti 
mitines būtybes bei savo pasakoji-
mais perkelia jas į šiandieninę, vai-
kams atpažįstamą aplinką ir situa-
cijas, tokiu būdu paversdamas jas 
artimomis ir itin realiomis.

Nuostabu stebėti, kaip šioje paro-
doje vaikai įsijaučia, ir prisiminti 
save mažą, kai raganos, maumai ir 
naminukai buvo tokie realūs kaip ir 
gretimai gyvenanti kaimynė, o tirš-
tas rūkas miškuose, keliuose ar pie-
vose reikšdavo tik viena: kad kažkur 
visai netoliese laumės kūrena katilą 
ir verda savo stebuklingus gėrimus. 
Tas vaikiškas tikėjimas stebuklingo-
mis būtybėmis buvo toks stiprus ir 
tikras, kad iki dabar atsimenu, kaip 
nuklydusi daugiau nei leistina nuo 
namų tikrai tikrai mačiau žalias 
mirksinčias akis sutemose pamiš-
kėje, kaip daužėsi iš siaubo širdis, 
kaip beveik jaučiau ant peties kaž-
kieno sunkią, turbūt kokio miški-
nio, ranką. Ir šiam nuostabiam ti-
kėjimui įtakos turėjo tėvų, dėdžių ir 
tetų skaitomos sakmės, padavimai 
ir net vyresni vaikai, sutikti per va-
saros atostogas, įtikindavę fantas-
tiškiausiais dalykais – užkeiktomis 
antimis, katino arba to kaimyno su 
žaliomis akimis ir dideliais ūsais 
virtimu velniu, o jau vien kokiu 
balsu tai būdavo pasakojama! Šios 
parodos stiprybė irgi atsiskleidžia 
tada, kai vaikus po parodą veda pa-
sakotojas, gyvas žmogus, savo įtai-
giu pasakojimu papildantis viską, 
kas matoma ir girdima. Būtent tada 
paroda suskamba.

Parodos instaliacijos ar, grei-
čiau, baldai ir daiktai, įgavę neti-
kėtas savybes ir funkcijas, patys 
tarsi atkeliavę iš pasakų ar sakmių, – 
dailininko, gatvės menininko, sce-
nografo Antano Dubros kūriniai. 
Jis 2013 m. už spektaklį „Gaidelis 
pinigautojas“ Jaunojo menininko 
kategorijoje buvo apdovanotas 

„Auksiniu scenos kryžiumi“, dirba 
dailininku teatre „Lėlė“, kuria sce-
nografijas vaikų ir paauglių spek-
takliams, domisi magija, mistika ir 
makabriškais dalykais, o realybėje 
moka įžvelgti netikėtus dalykus ir 
rakursus, daiktus savo kūryboje 

mėgsta naudoti ne pagal paskirtį. 
Šįkart jis sukūrė įtikinamą sce-
nografiją ir savotiškas daiktų mi-
zanscenas Emilijos Gruodytės 
pasakojimui-teatrui. Įgyvendinti 
sumanymus jam padėjo skulpto-
rius Lukas Pelegrimas. 

Kiekvienas parodos objektas – ap-
galvotas iki smulkmenų, būtinai at-
liepia vieną ar kitą su juo susijusios 
būtybės ar būtybių silpnybę, galią ar 
kitą savybę. Pavyzdžiui, viena seno 
stalo, virtusio vitrina, koja – šer-
mukšnio šaka. Ir ne veltui – seno-
vės lietuviai tikėjo, kad šermukšnio 
lazda galima atbaidyti velnią, o šer-
mukšnio uogos saugo nuo perkūno 
ir žaibo. Prie namų slenksčio paso-
dintas šermukšnis neįleis į namus 
blogųjų dvasių ir į tokius namus 
niekada netrenks Perkūnas. Todėl ir 
eksponatai šioje vitrinoje – numin-
džioti kipšo batai, prikimšti šiaudų, 
kad jei velniui šokant kas užmintų – 
nepajustų, jog jie tušti, mėšlu saulei 
tekant virtusi jo pypkė bei žirklės 
giltinės liežuviui nukirpti, kaip ir 
pats nukirptas liežuvio galiukas. 
Tikras ir pajuodęs, susisukęs ir pa-
stiręs kaip sprunkanti šalin giltinė. 

Deivei Žemynai skirtas objektas, 
senas lagaminas, transformavosi į 
lentyną, primenančią seną radiolą 
su kojelėm. Lagaminas, kaip sena 
spinta ar dėžė dulkėtoje palėpėje, 
kurioje saugomi laiškai, prisimini-
mai ir kiti brangūs dalykai – perne-
lyg svarbūs, kad būtų išmesti, arba 
todėl, kad kažką nulėmė. Taip ir 
šiuo atveju – jame puikuojasi mil-
žiniška saulėgrąžos sėkla, anot le-
gendos ir tyrėjos Gruodytės pasa-
kojimo, pirmasis jos įrodymas iš 
1959 metų, kurį ji, būdama 9 metų, 
gavo dovanų iš ūkininko Rietavo 
turguje. Žemynai, derlingumo ir 
gausos deivei, nuolat aukojęs ūki-
ninkas išaugindavo ir daugiau mil-
žinų daržovių, uogų ir vaisių, o tai 
ir paskatino Gruodytę toliau ieškoti 
įrodymų apie mistinių būtybių eg-
zistavimą, šiuo atveju atmetant bet 
kokią cheminių trąšų teoriją.

Netoliese stovi iš pirmo žvilgs-
nio labai pozityvus, spalvingas bei 
linksmas eksponatas – stikliniame 

stende eksponuojamas rankomis 
megztas vaikiškas megztinis su sim-
patišku kaimo peizažu, ir tik vienas 

„bet“ – skersai perrėžtame mezgi-
nyje įsipainiojęs didelis, lenktas 
baubo nagas, kuris šį mielą vaizdą 
iškart padaro nejaukų ir kelia ne-
rimą. Kaip perspėjimas vaikams, 
mėgstantiems landžioti po tam-
sius sandėliukus, kurių prietemoje 
dažnai ir snaudžia visokio plauko 
baubai, nemėgstantys, kad jiems 
būtų trukdoma. 

Fotogeniškiausias ir labiausiai 
vaikų mėgstamas parodos objek-
tas – milžino dantis, pasakojantis 
legendą apie sugedusį ir skaudamą 
dantį išsitraukusį milžiną ir tą dantį 
radusius žemdirbius, niekaip nega-
linčius patikėti, jog tai ne papras-
čiausias lauko akmuo, tinkamas ko-
kiam suoliukui ar paminklui. 

Dauguma ekspozicijos objektų – 
įprastos kasdienės aplinkos ar gam-
tos daiktai – atpažįstami ir, atrodytų, 
niekuo neišsiskiriantys, jei ne būty-
bių pėdsakai. Tai ir sename Gruo-
dytės šaldytuve perinamas aitvaro 
kiaušinis, šiuolaikinėje skalbykloje 
stebėjimo kamerų užfiksuotos lau-
mės, kurių vaizdą matome per seną 

„Šilelį“, bitininko atributai ar papras-
čiausias darbo stalas, kurio neįpras-
tumą kuria keistai mirksinti elektros 
lemputės šviesa, išduodanti, kad čia 
pasidarbavo pats Perkūnas. Būtent 
per šį parodoje jaučiamą kasdieniš-
kumą, tam tikrą įprastumą, įrašuose 
girdimos Gruodytės kalbos šiuolai-
kiškumą ir atpažįstamus posakius ir 
yra „įdabartinama“, aktualizuojama 
lietuvių mitologija. 

Kas pagrobė Emiliją Gruodytę?
Atkelta iš  1  psl .

Kalbant apie parodos eksponatus – 
objektus, dauguma jų galėtų būti 
visiškai savarankiški šiuolaikinės, 
konceptualios skulptūros objektai, 
kalbantys apie šiuolaikinei visuo-
menei ir pasauliui aktualias etninės 
kultūros, tautos identiteto ir menta-
liteto formavimosi, gamtines ir net 
ekologines temas. 

Parodos organizatorių komandą 
konsultavo folklorą ir mitologiją ty-
rinėjančios mokslininkės dr. Asta 
Skujytė-Razmienė (Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas) 
ir dr. Dagrún Ósk Jónsdóttir (Is-
landijos universitetas), tad stengtasi 
kuo išsamiau ir tiksliau laikytis se-
nųjų pasakojimų, o pačios rašytojos 
Kotrynos Zylės kūrybos čia lyg ir 
nėra daug. Tačiau vis dėlto būtų be 
galo įdomu sulaukti parodą lydin-
čios rašytojos knygos, daugiau ir iš-
samiau papasakojančios apie Emili-
jos Gruodytės gyvenimą, nuotykius, 
o gal ir šiek tiek praskleidžiančios 
mistiško jos dingimo aplinkybes. 

Na, o jei kas klaustų, kur dar nu-
eiti su vaikais, sakyčiau – aplanky-
kite parodą „Gražina ir drakonas“ 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje, skirtą Gražinos Brašiš-
kytės kūrybos bei senosios animaci-
jos pasauliui, ir būtinai su gidu! Ta-
čiau tai jau galėtų būti kitas tekstas. 

Algė Gudaitytė

Paroda „Būtybių tyrėjos kabinetas“ vei-
kia iki kovo 12 d., „Gražina ir drakonas“ – 
iki gegužės 31 d.

V. No mado  nu ot ra u ko s

Ekspozicijos fragmentas
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Aleksandra Fominaitė

Net per dvi erdves – Vilniaus rotušę 
ir galeriją „Meno niša“ – išsidės-
čiusi latvių tapytojo Andrio Vīto-
liņio paroda „Mums reikia šanso 
atgimti!“ stebina ir įspūdingu kū-
rinių dydžiu, ir neįprasta stilistika. 
Anot menotyrininkės Ramintos Ju-
rėnaitės, sudėtinga būtų ir Lietuvoje, 
ir Latvijoje ją su kuo nors palyginti, 
pati įžvelgiau čia ir architektūros, 
ir dizaino (autorius yra studijavęs 
šias disciplinas Latvijos dailės aka-
demijoje), ir plakato meno įtaką. 
Nuo įprastai išdailinto taikomojo 
meno šiuos kūrinius skiria nenu-
gludinta, „susendinimo“ efektą iš-
laikanti tapybos technika: darbo 
proceso pėdsakai tyčia nemaskuo-
jami, varvančių dažų sluoksniai 
persišviečia, fonas nenudailintas, 
jame pastebimi ir formų atspaudai, 
ir nusitrynimai, ir šiurkštūs potė-
piai. Sukurti vaizdai tarsi levituoja 
ore, bet kartu yra ir labai žemiški, 
išsidėstę tam tikru ritmu, palaikan-
čiu kūrinių kompoziciją. „Meno ni-
šoje“ taip pat rasime ir iš paveikslų 

„nužengusių“ griežtų geometri-
nių formų objektų, į kuriuos žiū-
rint peršasi asociacija su „netašytu 
deimantu“. Kita vertus, parodos pa-
vadinimas priminė reklamos ir po-
puliariosios psichologijos išnaudo-
jamą begalinį optimizmą, „pozityvų 
mąstymą“, skatinimą nuolatos verž-
tis į priekį. Atgimimo retoriką taip 
pat sėkmingai išnaudoja religinės 
institucijos, ją siedamos su dvasine 
egzaltacija. O gal menininkas turi 
omenyje ir su pandemija susijusius 
sunkumus išgyvenančių visuome-
nių vertybių atgimimą? Siekdama 
išsiaiškinti šiuos ir kitus kūrybos 
niuansus, uždaviau autoriui kelis 
klausimus. 

Cituoju iš jūsų tinklalapyje 
(http://www.vitolins.lv) paskelbto 
manifesto: „Stebiu žmogaus 
raidą žiūrėdamas, kaip vystosi 
žmonija, kuri tuo pačiu ir kei-
čia, ir išnaudoja kraštovaizdį. 
Stebiu, kaip mūsų gyvenamoji 
aplinka urbanizuojasi: ji išsi-
vaduoja iš žmonijos kontrolės 
ir virsta netvarkinga sanpyna.“ 
Ką turite omeny sakydamas 

„netvarkinga sanpyna“ (angl. di-
sarranged entanglement)? 

Šiuo metu Žmogus (arba civi-
lizacija apskritai) yra apsėstas su-
dėtingų ir valdomų struktūrų kū-
rimo. Sakydamas „struktūros“ turiu 
omeny įvairius darinius – ir skaitme-
ninius tinklus, ir architektūros, ir 
biurokratines struktūras. Šiuolai-
kinės technologijos leidžia šias 
struktūras kurti vis didesniu greičiu. 
Paprastai statiniai turi skirtingus 
savininkus, kurie neretai pakeičia 
pirminį statinio planą. Tam tikru 
momentu tos struktūros tampa 

Mąstymas turi atgimti iš naujo
Pokalbis su latvių tapytoju Andriu Vītoliņiu

autonomiškos ir praranda savo 
pradinę paskirtį. Fiziškai, gamtoje, 
šį reiškinį galime stebėti perpildy-
tose pasaulio vietose, pavyzdžiui, 
milžiniškuose didmiesčiuose, ku-
rie labiau būdingi Azijos šalims. To-
kios sanpynos ir susipynimai mane 
sudomino pirmiausia dėl jų vizu-
alinės išvaizdos, o piešdamas juos 
pradėjau domėtis jų kilme ir atsi-
radimo būdais. Savo laiku jie buvo 
galingi, tačiau pasibaigus techno-
loginiam ciklui yra apleidžiami ir 
pamirštami. 

Ar turite kokių nors mokytojų? 
Parodos tekstuose minima Neo 
Raucho žvaigždė. Ar yra kitose 
šalyse, taip pat ir Latvijoje, au-
torių, kurie jus įkvepia, kurių 
vizualinis stilius jus žavi, su-
teikia idėjų naujiems darbams?

Verčiau juos vadinčiau įtakos šal-
tiniais. Tiesą sakant, mano susido-
mėjimas tapyba banguoja: kartais 
jis intensyvus, o kartais išgyvenu 
tylos periodus ir apskritai vengiu 
meno. Taip, Neo Rauchas yra vie-
nas iš mane dominančių vokiečių 
tapytojų, taip pat Davidas Schnel-
las, Matthias Weischeris, Katharina 
Grosse, Tilo Baumgartelis. Mane 
taip pat labai domina amerikiečiai – 
Wayne’as Thiebaud, Dirkas Skre-
beris, o iš latvių galėčiau paminėti 
Raimondą Stapraną. Visus šiuos 
menininkus sieja domėjimasis er-
dve ir kraštovaizdžiu, mus supančia 
aplinka, kurią formuoja ir kurioje 
dirba žmonės. Kartu šie meninin-
kai turi techninių tapybos įgūdžių, 
o tai įrodo, kad „tapyba yra gyva“. 
Man asmeniškai svarbu ilgai žiūrėti 
į meno kūrinį, neprarasti jo aktua-
lumo net po 10 ar 20 metų. Iš pradžių 
įkvėpimo sėmiausi iš tikrų peizažų ir 
fotografavau įvairius objektus. Pasta-
raisiais metais atsisakiau fotografijos, 
nes ji per daug kontroliuoja mūsų 
vizualinį suvokimą. 

Mane vis labiau domina, kaip 
atsiskirti nuo šios fotografinės ti-
krovės ir sukurti kažką naujo. Da-
bar savo kūrinių vaizdus stengiuosi 
kurti vaizduotėje – viena vertus, jie 
yra abstraktūs, kita vertus, žiūrovui 
jie vis tiek sukuria tikrovišką įspūdį. 
Tokia tarpinė būsena verčia žiūrovą 
daugiau mąstyti ir meno kūrinyje 
sukuria belaikiškumo pojūtį. Mano 
nuomone, šiame amžiuje, kai pra-
moniniu mastu „kepami“ nuobo-
dūs konceptualūs meno kūriniai, šis 
nepavaldumo laikui jausmas yra la-
bai svarbus. 

Parodoje mačiau įdomių darbų 
pavadinimų („Ar tai kibirkš-
tis, ar žvaigždė?“, „Svajonių 
(sapnų) kibirkštys“, „Pokyčių 
laikas“ ir t.t.). Kas būna pir-
miau: paveikslo mintis ar jo 
pavadinimas? 

Kiek esu pastebėjęs, pirmiausia 
mano vaizduotėje susiformuoja 

vizualinis kūrinio atvaizdas, ir jis 
neatsiejamas nuo jo idėjos. Pava-
dinimas išsikristalizuoja kūrybos 
procesui vykstant arba pasibaigus, 
tačiau kartais nutinka, kad po kurio 
laiko kūrinio pavadinimus pakeičiu. 
Manau, kad tapyboje svarbiausia 
yra vizualinė visuma, tačiau darbo 
pavadinimas priklauso ir nuo in-
dividualios interpretacijos, kurią 
sukuria kalba.

Gal galėtumėte pakomen-
tuoti (mano akimis, šiek tiek 
ironišką) triptiko „Packaging 
process. Delivery is done. Dis-
tributed morality“ (liet. „Paka-
vimo procesas. Siuntinys pri-
statytas. Išdalijama moralė“) 
pavadinimą? Kodėl ir kam 
moralė yra „supakuojama“ ir 

„pristatoma“? 
Pastebėjau, kad šiais laikais svar-

biausia eksporto preke tapo moralė. 
Per pandemiją matėme, kaip greitai 
visuomenę palieka racionalus svei-
kas protas, o vietoj jo išdygsta mo-
ralizuojantys demagogai. Moralė – 
puiki poveikio priemonė visose 
srityse, ypač ekologijos, nešvarių 
pinigų, gyvūnų teisių ir kt. Skaitme-
ninė žiniasklaida leidžia mums savo 
pačių valdžios troškimą supakuoti į 

„teisingos“ moralės pakuotę ir mi-
triai nugalėti savo verslo konkuren-
tus. Žmonės, gyvenantys skaitme-
niniuose burbuluose, ypač jautrūs 
tokiems pristatymams, o pasitelkus 
tokias priemones kaip „atšaukimo 
kultūra“ (angl. cancel culture) ir pa-
sinaudojant „Twitter“ narcizais, šie 
procesai gali stulbinančiai išaugti. 
Taip pat matome, kaip šis pakavimo 
ir pristatymo procesas įgauna pra-
moninį mastą, o į šį verslą vis akty-
viau įsitraukia žiniasklaidos ir vie-
šųjų ryšių agentūros.

Kodėl pasirinkote dirbti su 
akriliniais dažais? Ar jais ta-
pote, ar naudojate kokią nors 
autorinę techniką? Kai kurių 
kūrinių motyvai man pasirodė 
tarsi priklijuoti prie drobės. 
Kokios akrilo savybės jums 
aktualios? 

Šiuo atveju akriliniai dažai yra 
tik technologinis reikalavimas – jie 
greičiau išdžiūsta, o tai yra svarbus 
fizinis pasirinktos tapybos techni-
kos rodiklis. Maždaug prieš 10 metų 
man kilo mintis, kad turiu kažką 
pakeisti savo tapyboje. Tuomet pra-
dėjau daug eksperimentuoti, nau-
doti įvairias spalvas, technikas, sti-
lių ir t.t. Kartu tai buvo tarsi vidinė 
revoliucija – maištas prieš save. 

Vienu metu atrodė, kad galbūt 
galima dažus tepti be teptukų: pa-
vyzdžiui, naudojant epoksidinę 
dervą, glaistus, juostas ir kitus sta-
tybinius įrankius. Pastebėjau, kad 
storas dažų sluoksnis sukuria bū-
tent tokį efektą, kokio noriu pa-
siekti. Su storesniu dažų sluoksniu 

kūrinys tampa trimatis, todėl žiū-
rovui gali susidaryti įspūdis, kad 
kai kurie paveikslo elementai pri-
klijuoti prie paviršiaus.

Neišvengsiu šiuo laikotarpiu 
aktualaus klausimo: kokią 
įtaką jūsų kūrybiniam ir kas-
dieniam gyvenimui padarė 
pandemija? 

Iš pradžių pandemija turėjo tei-
giamos įtakos mano kasdienybei: 
galėjau grįžti į savo studiją, produk-
tyviai tapyti, taip pat dalyvauti Dai-
lės akademijos gyvenime. Tačiau ki-
tose srityse ji man kėlė sunkumų, 
visų pirma kalbant apie tarptauti-
nius projektus. Pavyzdžiui, mūsų 
akademija dalyvauja „EU4ART“ 
projekte, kurio metu organizuoja-
mos plataus masto mainų kelionės, 
stažuotės, seminarai, simpoziumai, 
parodos. Žinoma, dėl apribojimų 
dauguma šių veiklų buvo pakeistos 
skaitmeninėmis atmainomis, tačiau 
tokioje fizinio sąlyčio reikalaujan-
čioje srityje kaip menas ilgainiui tai 
duoda priešingą rezultatą. Sėdėda-
mas bute ir apsimesdamas, kad esi 
Romoje, Budapešte ar Dresdene, 
galiausiai gali būti išvežtas į psi-
chiatrijos ligoninę čia, Rygoje. 

Cituoju iš parodos anotacijos: 
„Mums reikia šanso atgimti“ 
daugiausia dėmesio skiriama 
į kritines situacijas pateku-
sio žmogaus gebėjimui pama-
tyti ateities viziją. Menininko 
kūryba sujungia pasitikėjimą 
idėja, mintimi ir „atgimimu“ 
fizinėje erdvėje.“ Ar šį „šansą 
atgimti“ galėtume sieti su pan-
demijoje įgyta patirtimi?

Pavadinimas susijęs su ideolo-
gine aklaviete, į kurią pateko šiuo-
laikinis pasaulis, ir su tuo, kad vi-
suomenės mąstymas turi atgimti iš 
naujo. Paminklų griovimas, lingvis-
tinių terminų keitimas, isteriškas 
perėjimas prie elektromobilių žymi 

„senąjį mąstymą“, iš kurio turime at-
gimti. Evoliucionavęs žmogus ne-
tikėtai tapo bukaprotis: jis įsivaiz-
davo, kad pirkdamas plastikinius 
elektromobilius ir niokodamas savo 
kultūros istoriją išgelbės pasaulį 
nuo ekologinės ir mąstymo krizės. 

Tikiu, kad turime galimybę atgimti, 
todėl reikia ieškoti kitų sprendimų 
ir pradėti nuo savęs, o ne nuo aplin-
kos ir visuomenės griovimo. Rytoj 
išauš jau kitoks, sąmoningumo 
amžius, ir jis tikrai neturės nieko 
bendra su tuo, ką šiuo metu įsivaiz-
duojame kaip teisingą kelią. Paro-
dos pavadinimas tam tikra prasme 
reiškia tikėjimą pokyčiais ir sveiko 
proto pergale prieš tamsumą.

Ar galėtume teigti, kad jūsų 
pamėgtoms geometrinėms for-
moms, kurių tiek daug beveik 
visuose paveiksluose, turėjo 
įtakos Latvijos architektūra 
ir tautodailės kūriniai (kaip 
kompozicijos pavyzdžiai)? Ti-
kriausiai vis tiek susidūrėte su 
jais studijuodamas meną. 

Tiesą sakant, kai mokiausi, sky-
riau nedaug laiko tautiniams or-
namentams studijuoti. Tuo metu 
mane domino pažangesnis ir tech-
nologiškesnis menas. Vienu metu 
tapydamas pramoninius objektus 
pastebėjau, kad pramoninės kons-
trukcijos ir struktūros atrodo tarsi 
ornamentai. Esu girdėjęs, kad kai 
kurie meno žinovai mano paveiks-
luose įžvelgia „ornamentalizmo po-
žymių“. Baigęs Dailės akademiją, 
pamažu ėmiau studijuoti latvių, 
keltų, kaukaziečių ir arabų orna-
mentus ir raštus. Susidomėjimą 
šiomis kultūromis sukėlė senovės 
liekanos ir belaikiškumo jausmas. 
Lankiausi arabų šalyse, Maroke, 
Egipte, Jungtiniuose Arabų Emy-
ratuose (2015 m. gyvenau reziden-
cijoje Abu Dabyje), Kaukaze, 2020 m. 
apsilankiau Baku Tepiko muzie-
juje Azerbaidžane. Šių skirtingų 
šaltinių sukeltas įkvėpimas palieka 
tam tikrus pėdsakus mano dar-
buose. Kartu geometrinės figūros 
yra tarsi civilizacijos mikrokosmas: 
pavyzdžiui, ant kilimo ar diržo šie 
raštai išsidėstę organizuota geome-
trine tvarka, o šiuolaikiniame pa-
saulyje jie sudaro trapų ir dygliuotą 
tinklą. Matau, kad juose egzistuoja 
struktūrinis ryšys su skaitmeniniu 
pasauliu. 

Paroda veikia iki vasario 26 d.

Andris Vītoliņš, parodos fragmentas. Vilniaus rotušė V. Nomado n uotr .
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D a i l ė

Viktorija Mištautaitė

Kūriniuose vienu metu žydi roz-
marinų žiedai ir kvepia moterimis, 
vejasi praeities pilkai juodi šešėliai, 
purškiamų dažų paviršiais sklen-
džia pasiklydusios maldos, tvyro 
nebeidentifikuojamos, išbalintos 
nuodėmės, meteorologinės ro-
dyklės prognozuoja atsigręžimą į 
gamtą, o dar yra daugybė pasikly-
dusių klaviatūros mygtukų-kva-
dratėlių jau be raidžių, nes sakiniai 
pranyksta, kai šaukia vaizdas. Gir-
disi užrūstintos jūros bangos lūžis, 
vandenį suraibuliavusio akmens 
smūgis, virtusios bučiniais plau-
kia žuvys ir justi kažkokios esmės 
paieškos dugne. Skęstant vizuali-
nėje dinamikoje ir kontekstuose iš 
gelmių išnyra rankos: apglėbiančios, 
rymančios, suglaustais delnais į viršų 
prašančios, įtraukiančios, ieškančios 
meilės, o kartu ir baudžiančios. Fi-
gūros: klumpančios, sugriuvusios ir 
sulipdytos tokiais pačiais netikrais 
klijais, kaip ir mes kaskart sukim-
bam, ieškodami vis naujų dievų, iš-
ganymų ar naujų kelių. Kas tai?

Menininkas Andrius Zakaraus-
kas – tapybos vizionierius, ku-
riantis teptuku ant drobių it teptų 
sielos paviršius tiršta, sūdyta ka-
ramele. Personalinėje parodoje 

„Švenčiamo potėpio aidas“ jis tę-
sia religinių siužetų tyrinėjimus ir 
jų interpretacijas sluoksniuodamas 
jausmų ir mišrių technikų dėlio-
nes. Kontrastingos tikrovės ir iliu-
zinės erdvės, kaip teigia autorius, 

Potėpio malda
Andriaus Zakarausko personalinė paroda „Švenčiamo potėpio aidas“

suteikia jam šv. Tomo poziciją: šis 
tikrino, ar Jėzus yra tikras, ar ne, 
kišdamas pirštus į jo žaizdas. Za-
karauskas kvestionuoja dažą ir jo 
atspindį, kuris parodoje atsikar-
toja fone atsirandant atspausdin-
toms ir išdidintoms jo darbų fo-
tografijoms. Kadaise poetas Rumis 
rašė, jog žaizda – tai vieta, pro kurią 
į mus srūva šviesa. Žaizdų mes tu-
rime daug, o tapyba sodri, sumake-
tuota, dramatiška, kylanti iš sukon-
troliuoto, vietomis atsipalaidavusio 
jausmo, tampa čia laidininku ir pa-
tyriminės kelionės pradžia.

Apčiuopiamo šventumo paieškos 
žvilgsnyje pavirsta juodais neramiais 
dryžiais, aidi mėlynais dažniais ir tie-
sioginėmis transliacijomis amžiny-
bei, o gal miško laumėms. Migdoli-
nių akių nužiūrėjimas kūrinyje „Akių 
linija“ (angl. „Eye line“) virsta potė-
pio virpesiais, pereina per plokščios 
linijos juostos dažo užuominas, sta-
tybinio glaisto juvelyrinius dryžius ir 
įstrižais šešėliais per visus parodoje 
eksponuojamus darbus. Ieškant švel-
numo žvelgia veidai it vaistai, rami-
nantys prieš miegą įkyrias mintis. 
Juos palydi smulkių taškelių pėdsa-
kai – paukščių takas, kviečiantis per-
žengti ribą ir atsidurti ten, anapus 
potėpio. Dairantis balanso, ryškias, 
šokančias spalvas atsveria ir papildo 
pilko grafito piešiniai, parodoje įvar-
dinti „namų darbų“ pavadinimu. 
Juose it šienas rugpjūtį suglostyti 
moters plaukai kartais tampa ir aidu, 
t.y. spausdintos jų fotografijos fonu. 
Šventumas, švelnumas, pusiausvyra – 
vertybės ar tik jų atvaizdavimas?

Kūrinys, virtęs asmenine malda, 
pavadintas „Atidarymas, uždary-
mas“ (angl. „Opening, Closing“), 
primena mūsų širdies darbą: vož-
tuvas atsiverdamas pripildo gyvy-
bės pompą krauju, o užsiverdamas 
leidžia jai pailsėti, todėl kitu savo 
susitraukimu gali aprūpinti mūsų 
gyvybiškai svarbius organus. Pa-
veiksle ištapytos lyg gipsinės Do-
vydo akys, aliejiniais dažais už-
tepant ant šaltos figūros nerimą, 
būties sunkį ir pavargusios odos 
šilumos tekstūrą. Užmerkti vokai, 
kaip nuoroda į savęs įsiklausymą, 
nuo galvos atsiskyrusios suspaustos 
lūpos, pasiruošusios susikalbėjimo 
esmei – tylai, apglėbiamos rankų, 
pabėrusių rausvus žiedlapius aplink. 
Gal ir vėl čia godžiai žydi rozmari-
nas ar alyvmedis – kvepia vasara ir 
Italija. Geltonai auksu sušukuotas 
potėpis, rūgščių spalvų plokštumos 
virsta erdvėmis taškams, iš stipraus 
postūmio augantiems į patirtis. Sti-
priai apkabinusi save prašau jėgų 
surasti prasmę keliauti, gyvenimo 
pakeleivius sutikti, o pamilus – 
mokėt paleisti. Karamelizuotame 
sapne kristalizuojasi ašaros kaip 
laimingoje pabaigoje – figūra ka-
rūnuojama už tikėjimą. Nėra tin-
kamesnio laiko pabusti nei dabar, 
kai ore aplink yra tokia stipri viltis.

Zakarauskiškas stilius, arba vi-
rusas, – kitaip šio autentiško ta-
pybos braižo nepavadinsi. Erdvėje 
suformuoti „netikrus“ paveiks-
lus, kaip naujus objektus, yra tęs-
tinė menininko idėja. Tiesa, pra-
džioje „pagauna“ didesnio formato 

atspausdinti darbai, vėliau jausmas 
harmonizuojasi ir priimama naujoji 
ekspozicijos realybė. Patinka, kad 
šis virusas plinta, su juo teko susi-
durti praeitų metų gruodį lankant 
Šarūno Baltrukonio ir Manto Va-
lentukonio (menininko studentų) 
parodą „Texture pack“ erdvėje 

„Kreatoriumas. Meno krosnys“. 
Tegul būna jis užkrečiamas: kaip 
virusas žmogaus kūne, taip menas, 
radęs asmenybę, gali klestėti ir dau-
gintis. Na, o „The Rooster Gallery“ 
parodų namelyje nuolatos justi 

Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

Luko Marciulevičiaus paveikslus 
jau teko matyti ir įsiminti. Neseniai 
parodinėse erdvėse debiutavusio ta-
pytojo pasaulėvaizdis man pasirodė 
patrauklus, mąslus ir elegantiškas. 
Vilniaus dailės akademijos Kauno 
fakulteto absolvento darbai paro-
doje „Daiktai“, eksponuojami ga-
lerijoje „The Room“, nors formaliai 

„mažakalbiai“, man pasirodė esantys 
kitų nei Vilniaus mokyklos tenden-
cijų pavyzdys.

Kurti abstrahuoto pasaulio vaiz-
dinius nėra lengva, tam reikalingas 
ypatingas spalvinis jautrumas, for-
mos pajauta. Amerikiečių ir euro-
piečių abstrakcionistai, hard edge 
stilistiką naudoję tapytojai savo 
inspiracijų šaltiniu laikė budisti-
nes praktikas, meditacijas. Manau, 
kad ir Lukas imasi aplinkos kon-
templiavimo, išorinio pasaulio ref-
leksijas sieja su autorefleksijomis, 

Kieti pasaulio kontūrai
Luko Marciulevičiaus paroda „Daiktai“ galerijoje „The Room“

per supaprastintą formą, siluetą 
skelbia savo santykį su pažiniu ir 
nepažiniu jausenos, mąstysenos, 
matymo lauku.

Nors paroda vadinasi „Daiktai“, 
daiktiškumo autoriaus paveiksluose 
mažai, tai daugiau „susitarimo rei-
kalas“, nes įpaveikslintame meni-
ninko pasaulyje, nors jis ir labai 
suabstraktintas, minimalus, tau-
pus detalių, žiūrovas puikiausiai 
atpažins aplinkos, peizažo reflek-
sijas, „daiktų“ kontūrus, siluetus 
arba net piktogramomis virstančius 
objektus, to paties peizažo elemen-
tus – medžius...

Minimaliomis priemonėmis, li-
nijos geometrija ir aktyvios spalvos 
segmentais tapytojas konstruoja 
savo pasaulį, savo autentišką rea-
lybę, kurią reikia ne tik matyti, bet 
ir „mąstyti“. Kaip minimaliomis 
priemonėmis sukonstruoti peizažą? 
Atrodo, kad gana paprasta, jeigu 
peizažo kūrimo pagrindu imsime 
horizonto liniją, tik reikia ją pajusti, 

tarsi „padėti į vietą“, o čia ir prasi-
deda abstraktaus vaizdavimo subti-
lybės, nes tam reikia tikros meninės 
juslės, jautraus žvilgsnio ir talento.

Tapytojo paveikslai turi visus 
geram kūriniui būdingus elemen-
tus. Spalvinių niuansų darna jo pa-
veiksluose maloni akiai, išgrynintos 
formos, spalvinių segmentų geome-
trija nuteikia meditatyviai, spalvos 
tarsi skleidžia rimtį, o kai kurie dar-
bai dar ir vilioja savo ramybe. Ne-
vengiama ir kontrastų, jau minėto 
piktograminio ženkliškumo, bet jis 
taupus, elegantiškas ir tikrai daug 
pasakantis, kad ir itin taupiomis 
kontūro bei spalvinėmis priemo-
nėmis. Medžiai, elektros stulpai, gal 
kalnų keteros, kryžkelės, dangaus 
šviesulys horizonte, horizontas... Ir 
spalvinių dermių kontrastai, pui-
kiai pajaustas kompozicinis balan-
sas – stiprioji jauno tapytojo savybė. 

Matydama nemenką stilistinį, 
kokybinį ir motyvacinį menininko 
progresą, lygindama su pirma 

personaline paroda, girdėdama, 
kad turi daug naujų idėjų, tikiu, kad 
Lukas tikrai nebesugrįš prie „lietu-
viškojo ekspresionizmo“ stilistikos, 

vidinio vedlio – potėpio palyda. Jis 
toks pasiliekantis, prilipęs prie odos, 
ilgainiui jo neina iškrapštyti iš akių: 
lyg sakytų „neturėk kitų – tik mane 
vieną“. Ir štai čia švenčiamojo po-
tėpio aidas virsta malda. Net jei tai 
tik mada, geltona ar mėlyna spalva.

Paroda veikia iki vasario 27 d.
„The Rooster Gallery“ (Šv. Brunono Boni-
faco g. 12, Vilnius) dirba ketvirtadieniais–
šeštadieniais 16–19 val., sekmadieniais 
14–17 val.

ieškos gal „minkštesnių“, gal ir dar 
„kietesnių“ tapybinių dermių.

Paroda veikia iki balandžio 9 d.

Lukas Marciulevičius, „Įvykis prie namo“. 2021 m.

Ekspozicijos fragmentai V. Nomado n uotr aukos
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Vasaros nuotaikomis dvelkiančio 
devintojo Paulo Thomo Andersono 
filmo „Saldymedžio pica“ („Licorice 
Pizza“, JAV, Kanada, 2021) veiksmas 
vyksta 8-ajame dešimtmetyje Los 
Andželo priemiestyje, Holivudo šešė-
lyje, kur gimė ankstesni režisieriaus 
filmai „Pašėlusios naktys“ („Boogie 
Nights“, 1997) ir „Magnolija“ („Magno-
lia“, 1999). „Saldymedžio pica“ – tai 
romantiškas brendimo filmas, ku-
riame niekas neužauga. Jame yra 
ir klasikinio, ir naujojo Holivudo 
bruožų. Tai pats šviesiausias An-
dersono filmas. 

„Saldymedžio picos“ centre – du 
veikėjai: paauglys Garis (Coo-
peris Hoffmanas, Philipo Sey-
mouro Hoffmano, kuris filma-
vosi beveik visuose Andersono 
filmuose, sūnus), kuris įsimyli 
už save vyresnę merginą Alaną 
(Alana Haim, muzikantė, se-
serų grupės „Haim“ narė). Kaip 
tai susiję su jūsų patirtimi? Ko-
kia buvo filmo užuomazga?

Turiu vyresnę seserį ir paauglys-
tėje ji, žinoma, turėjo vyresnių 
draugių. Mano bičiulis taip pat tu-
rėjo vyresnę seserį. Taigi, taip jau 
sutapo, kad kai mums buvo ketu-
riolika, penkiolika metų, merginos, 
kurios buvo aplink mus, mūsų se-
serų draugės, buvo aštuoniolikos, 
devyniolikos. Ir jos turėjo auto-
mobilius! Taigi darydavome viską, 
kad jos mus kur nors nuvežtų! Už 
to slypėjo pastangos flirtuoti ar tie-
siog būti jų pastebėtam – nesinorėjo 
tik būti erzinančiu mažuoju broliu. 
Prisimenu, kad su keliomis mergi-
nomis draugavau. Draugauti su šiek 
tiek vyresne mergina, kuri nebuvo 
tavo sesuo, reiškė įkelti koją į suau-
gusiųjų pasaulį.

O filmo idėja gimė seniai. Tapau 
liudininku nuostabios scenos: vieną 
kartą mano gatvėje esančios vidu-
rinės mokyklos mokiniai fotogra-
favosi albumui. Mačiau, kaip vaiki-
nas bėgo paskui vieną iš darbuotojų. 
Kas nutiktų, jei penkiolikmetis pa-
kviestų suaugusią moterį į pasima-
tymą ir ji sutiktų? Iškart kyla šimtai 
klausimų. Ko galėjo trūkti jos eg-
zistencijoje, kad ryžtųsi šiam pasi-
matymui? Kas galėtų lemti jų santy-
kius? Nors tai įvyko prieš dvidešimt 
metų, dažnai apie tai galvojau. Tai 
tipiška klasikinio Holivudo filmo 
įžanga, o vaidinti galėtų Margaret 
Sullavan. Tada prisiminiau draugą 
prodiuserį Gary Goetzmaną, raga-
vusį aktoriaus duonos vaikystėje. 
Daug kas filme „pasiskolinta“ iš jo 
gyvenimo.

Kokio amžiaus jis buvo?
Jis buvo vienas iš tokių paauglių, 

besielgiančių taip, tarsi jau būtų 
suaugęs. Vaikinas augo be tėvo, 
o motina visada dirbo. Gary no-
rėjo jai padėti ir užpildyti spragas. 

Gyvenimo aplinkybės tik padėjo 
jam ugdyti savo asmenybę.

Ar toks personažas kaip Garis 
ir tokia situacija šiandien būtų 
įmanoma?

Šiais laikais iniciatyviam tokio 
amžiaus žmogui tektų naudotis te-
lefonu arba internetu, o tai iš esmės 
yra antikinematografiška ir atgrasu. 
Neturiu jokio noro tai matyti filme.

Tačiau bent dvi esminės filmo 
scenos vyksta veikėjams kal-
bant telefonu...

Tai tik patvirtina tai, ką sakiau. 
Senieji telefonai man atrodo daug 
įdomesni nei dabartiniai.

Grįžtant prie Alanos ir Gario 
santykių kyla jausmas, kad 
filme sąveikauja keli amžiaus 
tarpsniai, kuriuos kine esame 
įpratę matyti atskirtus. Garis 
vis dar žaidžia su vaikais, o 
Alana geria su pagyvenusiais 
vyrais.

Viena iš priežasčių, kodėl man 
patiko kurti filmą, yra ta, kad turiu 
keturis vaikus, iš kurių vienas še-
šiolikmetis, turintis būrį draugų. Jie 
visi pasirodo filme. Alana taip pat 
turi puikią šeimą ir draugus. Mano 
jauniausiam vaikui – aštuoneri. 

„Saldymedžio picos“ istorija labai 
artima dabartiniam mano gyveni-
mui. Kaip minėjau, istoriją įkvėpė 
mano draugo Gary Goetzmano, už-
augusio tame pačiame rajone kaip 
ir aš, gyvenimas ir mano ryšys su 

Alana bei jos šeima, taip pat kilusia 
iš San Fernando slėnio. Beje, Alanos 
mama buvo mano mokytoja. Filmo 
istorijos struktūra labiau primena no-
velę, čia nėra nieko epiško. 

Ar filmas būtų kitoks be šių 
dviejų jaunų aktorių, kurie 
jums tokie artimi?

Be Alanos filmo nebūtų. Jei ne 
Cooperis, tikriausiai vis dar bū-
čiau ieškojęs aktoriaus Gario 
vaidmeniui...

Kartu su Alana kūrėte muziki-
nius vaizdo klipus.

Taip, labai daug. Su ja ir jos se-
serimis dirbu jau daugelį metų. Su-
sisiekiau su jomis, nes man patiko 
jų muzika, ir pasiūliau savo paslau-
gas. Myliu jas kaip šeimą. Tiesą sa-
kant, patirtis, kurią įgijau kurdamas 
muzikinius klipus, padėjo sukurti 

„Saldymedžio picą“. Visada bėgio-
jome Slėnio gatvėmis. Neturėjome 
pinigų. Neturėjome laiko. Paprastai 
kūrybinėje grupėje būdavo apie de-
šimt žmonių, kartais – penki. Ir tai 
buvo pačios laimingiausios mano 
filmavimų dienos. Haim seserys 
yra puikios bendradarbės; aš mai-
tinuosi jų energija. Būtent ta ener-
gija ir pateko į filmo scenarijų.

Filme taip pat galime išvysti 
Bradley Cooperį, Seaną Penną, 
Tomą Waitsą ir choreografą 
Ryaną Heffingtoną. Gal galite 
papasakoti, kaip buvo renka-
mas aktorių kolektyvas?

Su Seanu Pennu norėjau dirbti 
jau seniai, todėl sukūriau personažą, 
kurį, mano manymu, būtų vienas 
malonumas vaidinti. Visada fan-
tazavau apie tai, kaip jį gražiai ap-
kirpsiu, apvilksiu kostiumą, kad 
jis iš tiesų galėtų įkūnyti Williamo 
Holdeno tipo aktorių. Taip pat ir su 
Bradley Cooperiu. Jis neįtikėtinai 
dinamiškas aktorius. Jis gali viską, 
tad jau seniai norėjau rasti pretekstą 
su juo padirbėti. Scenos su Bradley 
buvo pirmos, kurias filmavome. 
Taigi jis turėjo parodyti dviem ne-
patyrusiems aktoriams, kas yra kino 
vaidyba. Prisimenu, kaip mes tarė-
mės, kūrėme intrigas. Jis turėjo išeiti 
į aikštelę ir juos įbauginti. 

Jūsų filmuose ne vienas akto-
rius pradėjo karjerą. Ar ma-
note, kad Cooperis ir Alana 
gali tapti kino žvaigždėmis? 

Niekada negali žinoti, nes abiejų 
prigimtinis talentas yra didžiu-
lis. Alana šiuo metu turi nuolatinį 
darbą, tad aktorystės jai nelabai rei-
kia. Cooperis dar jaunas ir nori tęsti 
studijas, jam nėra kur skubėti. 

Iš tikrųjų yra labai daug gerų ak-
torių, o geros medžiagos – ne tiek 
daug. Aktoriai gauna vaidmenį, o 
paskui jų prašoma tą patį vaidmenį 
vaidinti visą likusį gyvenimą. Tai la-
bai dažnas dalykas. Ir tai vargina, 
nes dauguma aktorių gali pasiū-
lyti daug daugiau nei tik vieną vai-
dmenį. Taigi kartais aktorių reikia 
rinktis ne pagal tai, ką jis yra su-
kūręs, tikrai ne pagal jo patirtį ar 
ankstesnius vaidmenis, bet pagal 
tai, koks jis yra žmogus.

Per atranką daug daugiau galima 
pasakyti iš pokalbio su žmogumi, nei 
iš to, kaip jis perskaito vieną ar kitą 
sceną. Šiuo metu man įdomu dirbti 
su žmonėmis, kuriuos pažįstu asme-
niškai. Neįsivaizduoju, kad galėčiau 
dirbti su kažkuo, su kuo nebendrauju 
už filmavimo aikštelės ribų. Man dar-
bas yra pernelyg intymus, kad galė-
čiau juo dalytis su žmogumi, kurį pa-
žįstu tik filmavimo aikštelėje.

Kodėl šiuo karjeros laikotarpiu 
jautėte poreikį kurti komediją?

„Nematomas siūlas“ („Phantom 
Thread“, 2017) man taip pat labai 
juokingas filmas, tačiau jo humoras 
tamsesnis ir atsiskleidžia filmui vyks-
tant. „Saldymedžio picoje“ jau nuo 
pat pradžių parodau, kad tai lengves-
nis filmas. Tokius filmus pats mie-
liau žiūriu: Billy Wilderio, Prestono 
Sturgeso. Niekada nežiūriu „svarbių“ 
filmų. Žinoma, kartais žiūriu „Dan-
gaus vartus“ (1980) arba „Barį Lin-
doną“ (1975). Tačiau devynis kartus 
iš dešimties renkuosi Woody Alleno 
arba Ernsto Lubitscho filmus.

Ar galėtumėte pasakyti, kad 
„Saldymedžio pica“ yra filmas 
apie filmus?

Žinoma, mane traukia filmų pa-
saulis. Visą savo gyvenimą pasky-
riau filmų kūrimui. Augau Holi-
vudo pakraštyje (Andersono tėvas 
dirbo televizijoje – red. past.). Iki 
šiol daug galvoju apie kino istoriją 
ir už jos slypinčias istorijas. „Nema-
tomas siūlas“ yra būtent apie tai. Juk 
nieko nežinau apie madą. 

Daugumoje filmų apie Ho-
livudo svajonių fabriką nuo 

„Saulėlydžio bulvaro“ (1950) 
laikų rodoma tamsioji, be-
veik satanistinė jo pusė, tai 
matome ir jūsų „Žmogiškoje 
silpnybėje“ („Inherent Vice“, 
2014) ar „Pašėlusiose naktyse“. 
Tačiau „Saldymedžio picos“ vi-
zija yra optimistiškesnė.

Juokinga, nes tai akivaizdu, o 
aš niekada apie tai nepagalvojau. 
Nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio Ho-
livudas vaizduojamas kaip bloga, 
bjauri vieta, kur vienintelis būdas 
išgyventi – būti pasirengusiam bet 
kada smogti peiliu kitam į nugarą. 
Tame esama tiesos, tačiau tokios 
vizijos mano skoniui – pernelyg 
šekspyriškos.

Ar jaučiatės laisvas kurti nori-
mus filmus?

Taip. Kol kas. Bet tai geras klausi-
mas. Tikiuosi, kad sudėtingi filmai 
nenustos būti madingi, nes tada tu-
rėsime didelę problemą.

Dirbate savotiškoje utopijoje, 
kurios nebeturi beveik joks ki-
tas amerikiečių režisierius: ku-
riate filmus, turėdamas visišką 
kūrybinę laisvę ir didelį biu-
džetą. Tačiau jūs esate vienas 
iš paskutinių.

Ką galiu jums atsakyti... Tikiuosi, 
kad šią problemą išspręs jaunoji 
karta.

Kam kūrėte šį filmą? Tai savo-
tiškas filmas paaugliams, bet 
ar paaugliai eis jo žiūrėti?

Galvojau apie savo dukrą. Apie 
jos draugus. Jiems nesukuriame 
pakankamai filmų. Man patinka 

„Marvel“ filmai, žinau, kad ir jiems. 
Serialuose pasakojamos ilgos, vul-
garios, šiurkščios istorijos, kurios 
rutuliojasi tarsi muilo operos, tai 
vienkartinės linksmybės. Tačiau iš 
jaunystės prisimenu tokius filmus 
kaip „Amerikos grafičiai“ („Ame-
rican Graffiti“, rež. Georges Lu-
cas, 1973), „Pašėlęs gyvenimas 
Ridžmonto vidurinėje“ („Fast Ti-
mes at Ridgemont High“, rež. Amy 
Heckerling, 1982). Tai neįtikėtinai 
gerai sukurti filmai apie paauglystę. 
Be abejo, sukurti brandžių vyrų ir 
moterų. Tačiau dėl to jie ne mažiau 
svarbūs.

Pagal užsienio spaudą parengė I. V. 

Įsimylėjimas – didžiausias gyvenimo įvykis
Pokalbis su Paulu Thomu Andersonu

Paul Thomas Anderson

„Saldymedžio pica“
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Elena Jasiūnaitė

Į dokumentinio filmo „Kernagis“ 
(rež. Andrius Lekavičius, Lietuva, 
2022) peržiūrą neabejotinai užsuks 
ne vieno tipo žiūrovas. Buvę pažįs-
tami ir bendražygiai, ir tie, kuriuos 
į salę atgins nostalgija (galbūt juos 
galima pavadinti gerbėjais ar bent 
Kernagio kūrybos mylėtojais). Taip 
pat – tie, kurie neaugo su Kernagio 
dainomis ir savo galvoje turi tik ap-
takią jo viziją (į šią kategoriją pa-
tenku ir aš, ir kurį laiką žiūrėdama 
filmą tikėjausi, kad tai bus prana-
šumas). Galbūt ateis net ir tie, ku-
rie apskritai mažai ką apie jį žino ir 
po filmo, reikia tikėtis, susiras bent 
vieną kitą Kernagio dainą.

Nepulsiu svarstyti apie Vytauto 
Kernagio vietą mūsų kultūroje. Iš 
tiesų norėjau, kad ją ar bent apta-
kius jos kontūrus, nesidangstyda-
mas filmo pradžioje pasirodančio-
mis visiems žinomomis frazėmis 
apie „dainuojamosios poezijos 
pradininką Lietuvoje“ ar paki-
lia nuotaika, man parodytų filmo 
režisierius Andrius Lekavičius. Ir 
atsakytų į klausimą, kas buvo tas 
minias traukęs artistas, kurio dainų 
melodijas ir žodžius kartais žinome 
net nežinodami, kas jas atliko.

Kas tas artistas?
Nauji filmai – „Kernagis“

Vytauto Kernagio kūrybinę ir gy-
venimo istoriją režisierius pasakoja 
vieną prie kito jungdamas archyvi-
nius kadrus. Pradeda nuo debiuto 
Algirdo Aramino filme „Maža iš-
pažintis“ (1971), kuriame atliktas 
gitarą įsitvėrusio vėjavaikio Beno 
vaidmuo Kernagiui tuomet atnešė 
visuotinį pripažinimą. Ir juda toliau – 
per koncertus ir muzikinius kolek-
tyvus, vaizdo klipus, šeimos šventes, 
gastroles ir pramogines televizijos 
laidas, kurias Kernagis vedė. To-
kia pasirinkta eklektika patvirtina 
paties Kernagio žodžius – jis buvo 
ne aktorius ar muzikantas, o artis-
tas, visada ieškojęs išeičių, niekada 
nestovėjęs vietoje ir atradęs save 
ne viename amplua. Filmas pasi-
baigia Vytautui Kernagiui atminti 
skirtais kadrais – jau po Kernagio 
mirties Dainų šventėje chorų atlikta 
jo daina ir suolelio skulptūros Lu-
kiškių aikštėje vaizdais. Už pasirin-
kimą laiku nutraukti pasakojimą ir 
nerodyti Kernagio ligos istorijos re-
žisierių reikėtų pagirti. Kaip ir už 
tai, kad atsisakė tradiciškai tokiuose 
filmuose pasirodančių „kalbančių 
galvų“ – artimųjų ir draugų, besi-
dalinančių prisiminimais, kurie ne-
retai režisierius dar ir įtraukia į pa-
gražintos balastinės istorijos liūną. 
Naratyvą „Kernagyje“ kuria tik 

vaizdas ir kartais pasigirstantis paties 
Kernagio užkadrinis balsas, surink-
tas iš senų jo interviu ir įgarsinantis 
kai kuriuos jo gyvenimo momentus.

Pats archyvinės medžiagos surin-
kimas, žinoma, yra svarbus ir dide-
lis darbas. „Kernagyje“ netrūksta 
vertingos medžiagos – nuo atlikėjų 
turo po Kanadą ir JAV, kur pinigai 
buvo dalinami saujomis ir visus la-
bai stebino egzotinių vaisių pasiūla 
bei skonis (ir visgi, koks charakte-
ringas lietuviško deficito laikui tas 
kokoso riešuto, primenančio buro-
kėlius, ragavimas!), iki labai iškal-
bingo, gal net slegiančio savo paties 
parašytos dainos žodžių pamiršimo 
Kernagiui grojant solo 1991 metais 
dabartiniuose Seimo rūmuose. 
Svarbūs ir pasigirstantys paties Ker-
nagio komentarai, bylojantys apie 
menininko vienatvę ir norą būti 
reikalingam, saviironiška refleksija 
apie žinomumą Lietuvoje ir tai, kad 
tuoj pat už sienos, Latvijos pasienio 
poste, tu jau būsi niekas. Ar net ir 
finansinis karjeros aspektas, kuris 
kūrėjams kartais atrodo gėdingas 
(juk, visuomenės akimis, tikras me-
nininkas turėtų dirbti iš idėjos), iš 
Kernagio lūpų nuskamba paprastai 
ir nuoširdžiai – kad ir koks darbas 
būtų mylimas, jis turi suteikti gali-
mybę pragyventi.

Tačiau žiūrint „Kernagį“ buvo 
sunku atsikratyti minties, kad tai – 
dar viena televizinė dokumentinė 
apybraiža, skirta supažindinti su 
žinoma asmenybe ir svarbiausiais 
jos biografiniais faktais. Lekavičius 
chronologine tvarka sudėliojo su-
rinktus archyvinius kadrus. Tokio 
darbo rezultatas – tvarkingas, ta-
čiau paviršutiniškas pasakojimas, 
vaizdų kompiliacija, iš kurios aki-
vaizdu, kad režisierius nemoka 
dirbti su archyvine medžiaga ir 
galbūt net nelabai supranta, jog ji, 
kaip pats tikriausias savalaikis do-
kumentas, turi potekstę, savo kon-
tekstą, tereikia į ją įsiklausyti, su-
prasti ir gebėti prakalbinti. Tačiau 
režisierius, regis, net ne visada pa-
jautė jų nuotaiką – pavyzdžiui, per 
anšlaginius „Dainos teatro“ atsis-
veikinimo koncertus, Kernagiui 
juokaujant ant scenos (nors atsis-
veikinimas, žinoma, ir liūdnas, ne-
panašu, kad pats maestro būtų no-
rėjęs tai paversti tragedija), vaizdą 

užgožė garsi minorinių tonų mu-
zika. Kai dokumentiniai filmai tik 
iš archyvinės medžiagos, naujai 
atgijusios ir dažnai net be žodžių 
į ekranus išliejančios savo istoriją, 
jau seniai nėra naujiena, pateisini-
mas dėl tokios dokumentikos rūšies 
sudėtingumo taip pat neatrodo ge-
ras argumentas.

„Kernagis“ – filmas, neabejotinai 
turėjęs gražią idėją. Ir vis dėlto toji 
graži idėja – papasakoti ir įpras-
minti – čia svarbesnė už patį filmo 
herojų, kuris ekrane neatsiskleidė 
net ir tose ribose, kurias žadėjo pa-
tys filmo kūrėjai – pamatyti jį tokį, 

„kokio nematėme“. „Kernagis“ tik 
dar kartą priminė, kokia svarbi do-
kumentiniam kinui yra režisieriaus 
ranka, jo noras (ir gebėjimas) for-
muoti savo požiūrį į herojų, laiką, 
kelti sudėtingesnius klausimus, galų 
gale – pasakoti savo turimą viziją 
žiūrovui. Ir kaip nepasiseka, kai 
filme viso to nėra.

Dominykas Niaura

„Netflix“ platforma pastaruosius 
kelerius metus sėkmingai jungia 
pasaulį ar bent jau Vakarus ir Va-
karų kryptimi žvelgiančias šalis. 
Visi žiūri „Netflix“ pasirodančias 
naujienas ir paskui jas aptarinėja, 
nepaisant to, kokia tų filmų ar se-
rialų kokybė. Apie šių metų doku-
mentinį filmą „Tinderio aferistas“ 
(„The Tinder Swindler“, rež. Feli-
city Morris, D. Britanija, 2022) jau 
išleista aibė straipsnių. Kodėl tai 

„sudrebino pasaulį“ ir „sukėlė tikrą 
audrą“, kaip rašoma LRT svetainėje? 
Tai neeilinė istorija apie aferistą Si-
moną Leviev, kuris, naudodamasis 

„Tinder“ pažinčių programėle, už-
siėmė romantiniu sukčiavimu. Jis 
apsimesdavo turtingu verslininku, 
emociškai priartėdavo prie savo 
aukų ir tuomet iš jų prašydavo fi-
nansinės pagalbos. Apie tai filmo 
kūrėjams sutiko papasakoti trys Si-
mono aukos. Iš jų daugiausiai eterio 
skiriama Cecilie patirčiai.

Cecilie susijaudinusi apibūdina 
pirmąjį pasimatymą su Simonu, 
kai po valandėlės pašnekesių praš-
matniame restorane jis pasiūlo jai 

Įsimylėti fantaziją
Nauji filmai – „Tinderio aferistas“

skristi privačiu lėktuvu į Bulgariją. 
Ji nedvejodama sutinka, nes idėja 
skamba kaip romantiškas nuotykis. 
Cecilie skelbiamos vertybės ir pri-
imti pasirinkimai nesudaro rimto 
žmogaus įspūdžio. Moteris sulaukė 
nemažai mizoginiškų komentarų, 
neva ji gavo, ko nusipelnė. Tokį ir 
panašų neigiamą požiūrį galimai 
lėmė tai, kad filmo pradžioje neat-
skleidžiamas Cecilie žmogiškumas. 
Filmo kūrėjai, ko gero, sąmoningai 
pirmąjį pusvalandį bando pateikti 
Cecilie taip, kad žiūrovas nejaustų 
jai simpatijos.

Vis dėlto netrukus įspūdis kei-
čiasi ir moters pasidaro gaila. Ji 
naivi, nuoširdi, svajojanti, o ma-
nipuliacijos meistras Simonas tuo 
pasinaudojo. Vos po mėnesio drau-
gystės jis prikalbino ją pasiskolinti 
500 000 dolerių. Cecilie pradeda 
galvoti apie savižudybę ir jai tenka 
gultis į psichiatrinę ligoninę.

„Tinderio aferisto“ stilius pri-
mena kai kuriuos kitus „Netflix“ 
transliuojamus šio žanro kūrinius, 
pavyzdžiui, „Dont F**K with Cats: 
Hunting an Internet Killer“ (2019), 

„The Social Dilemma“ (2020) ir kt. 
Juose dominuoja trys elementai: 
laisvas interviu stilius, pasakojimo 

inscenizacija ir programinių sis-
temų animacija. „Tinderio aferis-
tas“ rodo ištraukas iš tikrų susiraši-
nėjimų tarp Simono ir jo aukų, taip 
pat nuotraukas ir vaizdo bei garso 
įrašus. Žiūrovas gauna progą pro 
rakto skylutę žvilgtelti į santykių 
užsimezgimą, augimą ir apgaulės 
kulminaciją.

Filmas kalba apie socialinių me-
dijų keliamus pavojus, šiuolaikinę 
lyčių standartų būklę bei Vakarų 
pasaulio romantinius idealus. Ne 
veltui nuskamba Marilyn Monroe 
herojės citata iš filmo „Džentelme-
nai renkasi blondines“ (1953): „Vyro 
turtas kaip moters grožis – galbūt 
tai nėra priežastis susituokti, bet 
tikrai netrukdo.“ Ar Simonas toks 
ypatingas meilužis, kad sugebėjo 
susukti galvą daugybei moterų, 
ar jis tiesiog atrodė kaip galintis 
pasiūlyti tokių materialių gėry-
bių, kurioms tos moterys nepajėgė 
atsispirti?

Virtualybės poveikį pasaulio su-
vokimui komiškai iliustruoja „Pietų 
parkas“ („South Park“). Vienoje 
serijoje mokyklos mergaitės su-
mano pasinaudoti fotošopu, kad 
savo nuotraukose pašalintų neto-
bulumus. Berniukai tas nuotraukas 

ima laikyti tikraisiais mergaičių 
atvaizdais ir nebekreipia dėmesio 
į realybę. Panašiu principu Simonas 
išnaudojo virtualybę savo naudai. 
Bendravimas per nuotolį gali kenkti 
santykiams, bet taip pat gali padėti 
suvešėti apgaulingai regimybei. Si-
monas per trumpą laiką spėjo tapti 
Cecilie šeimos nariu, nors iš jo pu-
sės tai tebuvo afera.

Galų gale išsiaiškinusi klastą, Ce-
cilie suvokia, kad vyras, kurį mylėjo, 
niekada nebuvo tikras, nes be kitų 
žmonių pinigų jis niekas. Norisi sa-
kyti daugiau – Simonas Leviev ne 
tik yra netikra tapatybė, bet Cecilie 
buvo įsimylėjusi fantaziją. O pinigai 
nuo istorijos pradžios iki pabaigos 
atrodo kaip svarbi susižavėjimo Ce-
cilie akyse sąlyga.

Tarp 2017-ųjų ir 2019-ųjų Simo-
nas išviliojo apie 10 milijonų dole-
rių iš visų savo aukų. Paskui kalė-
jime atsėdėjo tik 5 iš penkiolikos 
priteistų mėnesių, dabar gyvena 
Izraelyje ir „Instagrame“ toliau 

demonstruoja prabangų gyvenimą. 
Galimas daiktas, kad Simonas šiuo 
metu tęsia tą pačią Ponzi schemą, 
kuri nupasakota filme. Tuo tarpu 
aukos vis dar moka skolas – dėl jų 
Simonas nuteistas nebuvo.

Po savo skaudžios patirties Ce-
cilie nenustojo naudotis „Tinder“. 
Anot jos, programėlė čia niekuo 
dėta. Turint galvoje, kad šioje pa-
žinčių priemonėje sprendimai pri-
imami atsižvelgiant vien į nuo-
traukas, ar tikrai nežaboti „Tinder“ 
paviršutiniškumo principai nereiš-
kia, kad kaip ieškom, taip randam? 
Nors istorijos herojai iš savo išgyve-
nimų pasimokė selektyviai, doku-
mentinis filmas ir yra tam, kad kiti 
galėtų šio to pasisemti. „Tinderio 
aferistas“ trunka dvi ilgas valandas 
ir nežiba originalia kinematografija 
ar ypatingu talentu atskleisti pasa-
kojimą, bet jei žiūrovas pats susi-
deda tam tikrus akcentus toje me-
džiagoje, filmas tampa socialinės 
kritikos užtaisu.

Kadras iš filmo „Kernagis“

Kadras iš filmo „Tinderio aferistas“



13 psl.7 meno dienos | 2022 m. vasario 25 d. | Nr. 8 (1415)

K i n a s

Vienas svarbiausių žmonių Werne-
rio Herzogo gyvenime buvo Klau-
sas Kinskis (1926–1991). Jų bendra-
darbiavimas prasidėjo 1972-aisiais 
filmu „Agirė, Dievo rūstybė“. Tada 
Kinskis jau buvo gana žinomas 
teatro aktorius, vaidinęs Davido 
Leano ir Sergio Leone’s filmuose. 
Kino sluoksniuose jo reputacija at-
rodė abejotina. Skandalistas, eroto-
manas, provokatorius, švaistūnas 
Kinskis visada kėlė didelius reika-
lavimus, jis net atsisakė vaidinti 
Federico Fellini filme, nes gavo ge-
riau apmokamų pasiūlymų. Beje, ir 
trečdalis „Agirės...“ biudžeto buvo 
Kinskio honoraras.

Kinskis gimė Sopote kaip Klausas 
Günteris Karlas Nakrzynskis. Jo tė-
vas buvo vaistininkas, mama – pas-
toriaus duktė, šeima skurdo. Ma-
žasis Klausas vagiliavo. Vėliau jis 
sakydavo, kad vaikystėje neturėjo 
net lovos, nors tikėti viskuo, ką jis 
sakė, neverta. Kinskio autobiografiją 

„Aš noriu meilės!“ kadaise bandžiau 
skaityti, bet neprisiverčiau pabaigti. 
Tiesa, leidėjai knygos pradžioje rie-
biomis juodomis raidėmis perspėjo, 
kad paliko tekstą nepakeistą net ten, 
kur autorius akivaizdžiai peržengia 
priimtas normas, nes toks buvo jo 
reikalavimas. Bet normų peržengi-
mas ne visada pateisinamas, ypač 
kai rašoma apie intymius dalykus ar 
apie vaikus, kuriuos Kinskis pava-
dino Fiodoro Dostojevskio romanų 
veikėjų vardais.

Kinskis nusifilmavo penkiuose 
Herzogo filmuose, nors visą tą laiką 
aktoriaus ir režisieriaus santykiai 
buvo sudėtingi. Aktorius ne kartą 
bandė pabėgti iš filmavimo aikš-
telės, t.y. iš džiunglių, terorizavo 
filmavimo grupę, dievagojosi, kad 
niekad nedirbs su Herzogu, daug 

Kartais beprotystė būna graži
Krėsle prie televizoriaus

šūkavo ir visaip darė gyvenimą 
nepakeliamą. Po Kinskio mirties 
Herzogas sukūrė apie jį dokumen-
tinį filmą iškalbingu pavadinimu 

„Mano mylimas priešas“. Ten jis ir 
paaiškino, kodėl Kinskis jam toks 
svarbus. Esą Herzogas pamatė an-
tikarinį László Benedeko filmą 

„Vaikai, motina ir generolas“ (1955), 
kuriame Kinskis vaidina leitenantą, 
vadovaujantį sušaudymams. Vie-
noje scenoje jo herojus užmiega 
sėdėdamas už stalo ir, pasak Her-
zogo, tai, kaip jis suvaidino pabu-
dimą, nulėmė pasirinkimą.

1982 m. pasirodęs „Fickaraldas“ 
(LRT Plius, 26 d. 21 val.) – pats 
sudėtingiausias ir, ko gero, svar-
biausias Herzogo filmas. Jame ga-
lima aptikti visus Herzogo siužetus, 
temas, režisūros ypatybes. Filmas 
laikomas gražiausiu kino himnu 
žmogaus beprotystei ir siekiui įgy-
vendinti svajonę. Veiksmas per-
kelia į XX a. pradžios Peru. Airių 
inžinierius, kurį vietiniai indėnai 
vadina Fickaraldu, yra didžiulis 
operos gerbėjas. Jis gali nukeliauti 
tūkstančius kilometrų Amazone ir 
jos intakais, kad pasiklausytų En-
rico Caruso. Visas Fickaraldo gy-
venimas Lotynų Amerikoje – ne-
sibaigiančios nesėkmės: nepavyko 
pastatyti kelio per Andus, ledo fa-
briko. Tačiau Fickaraldo meloma-
nija pavirsta gigantomanija: jis nu-
sprendžia pastatyti operą džiunglių 
glūdumoje ir pakviesti ten Caruso. 
Kad surinktų visam tam pinigų, jis 
išsinuomoja kaučiuko plantaciją. 
Patekti į ją nelengva – nėra kelių, 
tik upės. Fickaraldas nusprendžia 
kartu su indėnais pervilkti laivą 
iš vienos upės į kitą per kalno vir-
šūnę. Atrodytų, beprotiška idėja 
sėkmingai įgyvendinama. Tačiau 

Fickaraldas nesuvokia indėnų men-
taliteto. Jiems ir laivas, ir Fickaral-
das yra galimybė sutramdyti upės 
slenksčius „valdančius“ demonus. 
Naktį jie perkerta laivo grandinę... 
Beje, Kinskio personažas turėjo 
savo prototipą, Peru „kaučiuko 
baroną“ Carlosą Femina Fitzcar-
raldo Lopezą.

„Fickaraldo“ gamyba truko 12 
metų, filmavimas – ketverius. Laivo 
perkėlimo scenoje, kurioje daly-
vavo 1200 indėnų, nebuvo naudo-
jami jokie specialieji efektai. Her-
zogas siekė, kad žiūrovai fiziškai 
suvoktų ir patirtų, kas vyksta kadre. 
Tai suteikė filmui beveik dokumen-
tinio autentiškumo. Vokiečių kino 
kritikė Monika Steinhauser 1982 m. 
rašė: „Herzogo pabėgimas į džiun-
gles ir noras ten kurti filmą primena 
beprotišką Fickaraldo poelgį. Tai, 
ką Herzogas, metaforiškai iškelda-
mas Parsifalio motyvą, kalba apie 
savo personažą, galėtų apibūdinti 
ir jį patį: „Štai jis, vyras, kilnumo 
liudininkas. Didis gestas iš scenos 
pasiekia jį lyg ietis.“

LNK (šįvakar, 25 d. 21 val.) paro-
dys puikaus aktoriaus Edwardo Nor-
tono 2019 m. režisuotus „Bruklino 
našlaičius“. Tai Jonathano Let-
hemo kriminalinio romano ekra-
nizacija. Lajonelis, kurį suvaidino 
pats Nortonas, nelabai tipiškas de-
tektyvas. Jau pirmojoje filmo sce-
noje jis pradeda tampyti atspurusį 
megztinio rankovės siūlą ir negali 
sustoti. Atrodytų, detektyvinių in-
trigų metafora – vienas menkas 
siūlelis gali nuvesti prie sudėtingų 
intrigų. Tačiau tai tiesiog Lajone-
lio portreto dalis – jam Tourette’o 
sindromas, galintis sukelti ir žodžių 
srautą, ir minčių draiskalus. Tai ap-
sunkina asmeninį gyvenimą, bet 

daro geru detektyvu, nes jei Lajo-
nelis ties kuo nors užsifiksuos, ne-
nusileis. Tad nieko keisto, kad La-
jonelis nusprendė išsiaiškinti, į ką 
įsipainiojo jo šefas Frenkas (Bruce 
Willis). Būtent Frenkas iš prieglau-
dos vaikinukų subūrė profesionalią 
detektyvų agentūrą. 

Miestas rengiasi permainoms, jų 
trokšta architektai vizionieriai ir 
turtingi pilkieji kardinolai. Vieną jų, 
kontroversišką urbanistą, suvaidino 
Alecas Baldwinas. Taigi, gentrifika-
cija – ne toks jau naujas sumanymas, 
kaip vilniečiams atrodo. Bet ne tai 
filme svarbiausia – jis panardina į 
6-ojo dešimtmečio Niujorką ir ana-
lizuoja taškus, kur susikerta poli-
tika, architektūra ir gyvas sociali-
nis audinys. Tai filmas apie miesto 
splyną, apie žmogų, įsipainiojusį į 
miestietiškų prasmių ir santykių 
voratinklį, apie gatvių, akligatvių ir 
pastatų peizažą, apie tai, kas slypi 
už spindinčio miesto fasado.  

Šiąnakt (TV3, 26 d. 00.15) bus 
proga prisiminti Paulo Verhoeveno 

„Esminį instinktą“ – filmą, kuris 
1992-aisiais sukėlė šoką net Kanų 
žiūrovams, o dabar ilsisi kino is-
torijoje. Tiksliau, šoką sukėlė ne 
istorija apie detektyvą Niką (Mi-
chael Douglas), tiriantį su seksu 
susijusius nužudymus, o įtaria-
moji – rašytoja Ketrin, sugebanti 
manipuliuoti vyrais ir sužadinti jų 
esminius instinktus. Rašytoją suvai-
dinusi Sharon Stone ne vienam įtū-
žusiam žiūrovui tapo feminizmo ir 
net LGBT judėjimo simboliu, nors 
filmavimo grupė skundėsi, kad aš-
tuoniolika dienų filmavimui trukdė 
pasipiktinusių LGBT organizacijų 
rengiamos demonstracijos. Protes-
tuotojai dainavo įžeidžiančias dai-
nas, pjaustė aparatūros laidus, švietė 
žibintuvėliais į kino kameros objek-
tyvą. Verhoevenas prisipažino, kad 
jautėsi kaip kare. Bet „Esminio ins-
tinkto“ istorija tik dar kartą patvir-
tina, kad filme kiekvienas mato save.

Jūsų –
Jonas Ūbis

Kviečia festivalis „Film 
O’Clock“

Kovo 1–6 d. „Skalvijos“ kino cen-
tre pirmąkart vyks tarptautinis 
kino festivalis „Film O’Clock“. Še-
šių vieno laiko juostoje esančių 
šalių – Lietuvos, Rumunijos, Bul-
garijos, Graikijos, Pietų Afrikos 
Respublikos ir Egipto – festivalio 
programoje bus pristatyta šių šalių 
kino klasika ir šiuolaikinių kūrėjų 
trumpametražiai darbai.

Antrą kartą vykstantis festivalis 
visose šalyse pristato vienodą pro-
gramą: 6 kino klasikos filmus ir dvi 
konkursines trumpųjų filmų pro-
gramas. Festivalyje daug dėmesio 
skiriama dokumentikai ir rečiau 
kino teatruose matomų šalių kinui. 

Svarbi „Film O’Clock“ ypatybė – ko-
lektyvinio žiūrėjimo patirtis ir ben-
drystė. Visi seansai kino teatruose 

Anonsai

vyks vienu metu. Po kiekvienos per-
žiūros bus transliuojami pokalbiai 
su kūrėjais. Taip pat vyks virtualūs 
renginiai, skirti kino industrijos 
profesionalams.

Kovo 1-ąją festivalį visose šalyse 
pradės lietuvių kino klasika – Arūno 

Žebriūno miuziklas „Velnio nuo-
taka“ (1974), sukurtas Kazio Boru-
tos romano „Baltaragio malūnas“ 
motyvais. 

Dokumentiniame filme „Van-
duo baubia kaip juodasis buivo-
las“ („Apa ca un bivol negru“, 1970), 

šiandien laikomame tuometinės ru-
munų kartos kino manifestu, pasa-
kojama apie šalyje katastrofą sukė-
lusį potvynį. Filme kino režisūros 
studentai susitinka su žmonėmis 
praėjus kelioms savaitėms po po-
tvynio, jie filmuoja improvizuo-
dami, be struktūros ar scenarijaus. 
Vėliau filmas dėl ideologinių prie-
žasčių buvo uždraustas.

Su draudimais susidūrė ir kūrėja 
Binka Zhelyazkova, laikoma pir-
mąja bulgarų režisiere moterimi. 
Kino klasikos programoje prista-
toma jos siurrealistinė satyra „Pri-
rištas balionas“ („Privarzaniyat ba-
lon“, 1967). Juosta buvo įtraukta į 
Venecijos kino festivalio programą, 
tačiau Bulgarijos valdžia daugiau 
nei dvidešimčiai metų uždraudė 
filmą dėl totalitarizmo alegorijos. 

Komiškoje dokumentikoje „Ke-
turios moterys iš Egipto“ („Quatre 
Femmes d’Égypte“, 1997) atsisklei-
džia Egipto visuomenės prieštara-
vimai. Keturių skirtingų religijų 

ir įsitikinimų draugių nuomonės, 
atrodo, išsiskiria kiekviename 
žingsnyje, tačiau jų draugystei tai 
netrukdo. 

Kovo 6 d. „Film O’Clock“ pa-
sibaigs dokumentine drama „Su-
grįžk, Afrika“ („Come Back, Af-
rica“, 1959), atskleidžiančia žiaurią 
apartheido politikos neteisybę 
1959 m. Pietų Afrikoje. Visus metus 
režisierius fiksavo geto bendruome-
nės gyvenimą (tarp jų – ir Nelsoną 
Mandelą). Griaunant miestą, juo-
daodžiai gyventojai buvo išstumti 
už jo ribų, o gyvenamoji teritorija 
atiduota baltiesiems.

Lietuvoje festivalis vyks tik „Skal-
vijos“ kino centre. Kiekvienas fil-
mas bus rodomas tik po vieną kartą.

Festivalį organizuoja „Creatrix 
Fama“ ir „ABI Foundation“. Ren-
ginį remia „Dacin Sara“.

Rengėjų inf.

„Sugrįžk, Afrika“

„Esminis instinktas“
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Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Emilijos Škarnulytės paroda „Švytintys 
kambariai“
Paroda „Vaidotas Žukas. Deganti Lietuva: 
nepaklusnumo metų kūryba (1975–1983)“, 
skirta Romui Kalantai (1953–1972) atminti

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“
iki 27 d. – 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 
iki 27 d. – XI Baltijos medalių trienalė 

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“

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
Gražiausių Čekijos knygų paroda
iki III. 6 d. – Rimanto Dichavičiaus paroda 

„Vardai, tapę mūsų laiko ženklais“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Baroko skulptūros 
mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti 
XVIII a. Lvovo meistrai“
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
Andrew Miksio fotografijos iš Lietuvos romų 
gyvenimą fiksuojančio projekto „BAXT“ 
Selmos Selman paroda „Poezija be 
trapumo“
iki 27 d. – fotografijos paroda „Permainų 
šventė“ 

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“
Jaunųjų menininkų grafikos paroda „In-
tertwinings and interactions“ 

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 26 d. – Justinos Gražytės paroda „2052“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Arturo Bukausko ir Andriaus Šarapovo 
paroda „Eilutė bėganti abipus jūros lygio“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
iki III. 5 d. – Jurgos Augustaitytės tapybos 
paroda „Šv. Valentinas“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki III. 5 d. – paroda „Jauna / Nauja grafika. 
Kintamieji“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 26 d. – paroda „Garso ir tylos autografai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Tomo Pabedinsko personalinė paroda

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki III. 3 d. – Sigitos Maslauskaitės-Mažy-
lienės kūrybos paroda „Balerinos efektas“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Guodos Taraškevičiūtės, Vytauto Oškinio, 
Eriko Vojevodino, Deinoros Rudėnaitės 
paroda „Laimės ratas“
iki III. 3 d. – Eglės Maskaliūnaitės ir Irinos 
Tromos paroda „Perėjimai“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Medijų meno paroda „Stereoscopus“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 26 d. – Andrio Vitolinio paroda „Mums 
reikia šanso atgimti“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 27 d. – Irenos Jomantienės tapybos 
darbų paroda „Sėklos ir žiedai“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki III. 3 d. – Jono Aničo darbų paroda 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 26 d. – 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“

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
Paroda, skirta Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo 30-mečiui

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Algimanto Zurbos paroda „Apie dovanotą 
laiką“
iki 28 d. – Kęstučio Grigaliūno persona-
linė paroda „Lietuvos žydai, grįžę iš nacių 
konclagerių“
iki 27 d. – paroda „Theatrum libri“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Godos Lukaitės tapybos paroda „Peizažai“

„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
Justės Kuliešaitės darbų paroda „Atminties 
ekranai“ 

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

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
iki 26 d. – grupinė tapybos paroda „Hedo-
nizmas.lt“ 

„Dūmų fabrikas“
Dūmų g. 5
iki 28 d. – fotografijų paroda „Kernagis“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Williamo Kentridge’o paroda „Tai, ko 
nepamename“
Paroda „Kauno tulpės. Liaudies kūrybos 
įtaka modernizmui“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
iki III. 6 d. – paroda „Pokyčiai ir individua-
lumas: šiuolaikinių Japonijos menininkų 
grafika“
Žilvino Landzbergo paroda „Maldos dūmas“
iki 27 d. – Lauros Garbštienės instaliacija

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Hommage à Serge Lifar“ 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

„Moder… kas? Kauno modernizmas! ir ar-
chitekto profesija“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 27 d. – Martine Feipel ir Jeano Becha-
meilio (Liuksemburgas) paroda „Rytojaus 
pasaulio mechanika“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 27 d. – grupinė Serbijos avangardo ir 
neoavangardo menininkų paroda „Nestabi-
lios praktikos“(„Unstable Practices“) 

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

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras
Bažnyčių g. 4
Erikos Povilonytės personalinė paroda 

„Gylio anatomija“
Koliažų paroda „Satyrikonas“
Audriaus Kinčiaus ir Eimanto Budrio kūry-
bos paroda „Būties kasdienybė“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki III. 5 d. – Vaidės Gaudiešiūtės grafikos 
paroda „Minčių piešiniai“

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Vaidoto Janulio kūrybos paroda „Juodai 
tyli grafika“

Galerija „Si:said“ 
Daržų g. 18
Grupinė paroda „Ultramarinas“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki III. 5 d. – Eglės Velaniškytės tapyba

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 26 d. – Romualdo Balinsko paroda 
nuo III. 4 d. – Virginijaus Kinčinaičio mobi-
liografijos paroda „Misère“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Paroda „4R“ 

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Juvelyrės Karinos Kazlauskaitės paroda 

„Organiniai žaidimai. Juvelyrika ir objektai“

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
25, 26 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. G. Rinkevičius
26 d. 12 val. LNOBT Raudonojoje fojė –„MER-
GAITĖS MARIJOS ISTORIJA“. Inscenizac. 
aut. J. Sodytė. Atlikėjai G. Marčiukaitytė, 
T. Kratkovskis (šokėjai), M. Kavaliauskas 
(aktorius), K. Daukšienė (fleita), L. Šalna 
(obojus), V. Kalvėnas (klarnetas), V. Matutis 
(valtorna), R. Šidiškis (fagotas)
27 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLI-
NAS“. Dir. A. Šulčys

III. 3–5 d. – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
3–5 d. 18 val., 6 d. 16 val. Naujojoje salėje – 
L. Adomaičio, A. Obcarsko „BOKSAS“. 
Rež. A. Obcarskas, scenogr. L. Liepaitė, kost. 
dail. J. Valenta, komp. R. Venckys. Vaidina 
G. Rimeika, L. Jurgelis, M. Repšys, G. Savic-
kas, Dž. Grinys, L. Malinauskas, G. Ivanaus-
kas, A. Baranovas, J. Koroliovas

Valstybinis jaunimo teatras
25 d. 18.30 Studijoje – D. Morozovaitės poe-
zijos vakaras „Lytėjimas“
III. 5, 6 d. 16 val. – PREMJERA! „RYTOJ BUVO 
VAKAR“. Rež. A. Giniotis, dail. L. Luišaitytė, 
videomenininkas V. Lekavičius. Vaidina 
I. Kaniušaitė, N. Varnelytė, A. Bendoriūtė-
Gadliauskienė, J. Matekonytė-Antanėlienė, 
G. Storpirštis, N. Gadliauskas

Vilniaus mažasis teatras
25 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKA-
RAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys
26 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. 
Rež. U. Baialievas
III. 3 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. T. Janežičius (Slovėnija)

Oskaro Koršunovo teatras
III. 1 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
D. Zavedskaitės „PIRK DRAMBLĮ“. Rež. 
E.Kižaitė, scenogr. L. Luišaitytė. Vaidina 
M. Bendžius
III. 3 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
K. Gudmonaitės „ŠVENTĖ“. Rež. K. Gudmo-
naitė, scenogr. B. Šulniūtė, komp. S. Šipavi-
čius, choreogr. M. Stabačinskas, šviesų dail. 
V. Vilutis. Vaidina L. Taluntytė, K. Šapa-
rauskaitė, O. Dlugovskij, B. Burokienė, 
J. Platakytė, J. Čepulis, M.  Stabačinskas

Lietuvos rusų dramos teatras
26, III. 2 d. 18.30 – G. Gorino „ATMINIMO 
MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). 
Rež. V. Gurfinkelis 
27 d. 11, 13 val. – teatralizuotas koncertas – 
žaidimas visai šeimai „KAI UŽAUGSIU, BŪ-
SIU...“. Rež. A. Sunklodaitė
III. 4 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys
5 d. 11, 13 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. A. Uteganovas (Rusija) 
6 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
26, 27 d. 12 val. – PREMJERA! „KAVOS MA-
LŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). 
Rež. E. Piotrowska (Lenkija)
III. 5 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis
6 d. 12 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BA-
TUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Be-
prasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliukas“). 
Rež. A. Sunklodaitė

Palėpės salė
26 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
27 d. 14 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. 
ir rež. N. Indriūnaitė
III. 5 d. 14 val., 6 d. 14, 16 val. – „KAIME 
NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės 
knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
25 d. 11 val. Infotekoje – pokalbis su šokio 
kritiku ir žurnalistu Ph. Noisette
25 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – BALTA“. 
Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)
25 d. 19 val. – PREMJERA! „PLUTO“. Choreogr. 
M.D. Livingston (JAV) (šokio teatras „Aura“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JŪRINĖS 
ŠVIESOS“. Rež. J. Tertelis
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Bibliografinės žinios
26 d. 19 val. – „PYPAS IR JO NUTIKIMAI“ 
(pagal to paties pavadinimo A. Jurašiaus 
knygą). Rež. S. Pikturnaitė
27 d. 15 val. Kišeninėje salėje – teatrinė 
instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO 
MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, 
oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BOWEL“. 
Aut. ir rež. N. Jasinskas (Kauno kamerinis 
teatras)
III. 1 d. 18 val. – PREMJERA! D. Katiliūtės 

„BŪTI“. Rež. L. Krivickaitė („Taško“ teatras)
III. 1 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK 
SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Terte-
lis (teatras „Atviras ratas“) 
2 d. 13 val. – A. Špilevojaus „ANTI“. 
Rež. A. Špilevojus
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PYKŠT POKŠT 
TRATATA“. Rež. M. Klimaitė, choreogr. 
P. Soutou (Graikija), komp., atlikėja R. Mur
4 d. 19 val. Juodojoje salėje –„ŠOKIS OBJEK-
TUI IR VAIKUI“. Idėjos aut. ir choreogr. 
G. Grinevičiūtė, dramaturgė B. Kapustinskaitė
6 d. 12 val. Juodojoje salėje – „MAŽI STE-
BUKLAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)
6 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „ŠUO, NAK-
TIS IR PEILIS“. Rež. ir komp. P. Ignatavičius

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
26 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININ-
KAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės 
knygą). Rež. E. Kižaitė
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „PIRMEI-
VIAI“. Rež. G. Padegimas
27 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO 
FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir 
S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas
27 d. 19 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
III. 1 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ 
(pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir 
Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE 
SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus
4 d. 18 val., 5, 6 d. 15 val. Rūtos salėje – 
M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
4 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PA-
LATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
5, 6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! 

„PAŠTININKAS IR SERBENTAI“ (pagal 
D. Zavedskaitės knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
25–27, III. 3–5 d. 18 val. – PREMJERA! 
M. Kunze ir S. Levay „ELISABETH“. Muziki-
nis vad., dir. J. Janulevičius, režisierė 
V. Streiča, scenogr. A. Šimonis, kost. ir 
grimo dail. K. Daujotaitė, šviesos dail. 
A. Šimonis, K.R. Kondratavičiūtė, videopro-
jekcijos G. Grundhouserio, choreogr. 
D. Bervingis

Kauno kamerinis teatras
25 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. A. Jankevičius 
26 d. 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal 
K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė
27 d. 12 val. – „KNYGŲ PERSONAŽAI AT-
GYJA“. Rež. N. Krunglevičiūtė (Klaipėdos 
jaunimo teatras)
III. 1 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS 
MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

2 d. 18 val. – „TRANS TRANS TRANCE“. 

Rež. K. Gudmonaitė (OKT)

3 d. 18 val. – M. McDonagh „PAGALVINIS“. 

Rež. G. Varnas

4 d. 18 val. – „APIE KĄ VISA TAI?“. 

Rež. B. Ivanauskas ir A. Dubaka

5 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 

MEILE“. Rež. R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
26 d. 12 val. – „BALDIS IR VIVALDIS“. 
Aut. ir rež. D. Krapikas
27 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda
III. 1 d. 18 val. – „MARYTĖ“ (pagal A. Šle-
piko pjesę ir kūrybinės komandos tekstus). 
Rež. S. Zhyrkov (Ukraina) (Alytaus miesto 
teatras)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius
26 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Everetto 

„DEMONAI“. Rež. G. Padegimas
26 d. 19.30 Kamerinėje salėje – „MUSĖ“ (pa-
gal to paties pavadinimo D. Čepauskaitės 
pjesę). Rež. M. Zubkova
27 d. 12 val. Kamerinėje salėje – ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ (pagal V.V. Landsbergio 
pasaką). Rež. K. Kondrotaitė
27 d. 17 val. Didžiojoje salėje – „VAROVAI“ 
(pagal D. Farr pjesę „Medžioklė“). Režisie-
rius E. Seņkovas
III. 3 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza
4 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino 

„PARADAS“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
25, 26 d. 18.30, 27 d. 17 val. Žvejų rūmuose – 
PREMJERA! A. Dvořáko „UNDINĖ“. Muzi-
kos vad. ir dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Pa-
degimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė. 
Atlikėjai I.B. Juozapaitytė, O. Kolobovaitė, 
R. Petrauskaitė, J. Jarašius, T. Pavilionis, 
M. Zimkus, K. Bondarenko, V. Kazlauskas, 
G. Bukinė, B. Ignatavičiūtė, R. Ulteravi-
čiūtė-Kazlauskienė, G. Kuzmickaitė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
26 d. 18 val. – PREMJERA! „PUARO“ (pagal 
A. Christie). Rež. G. Aleksa
27 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. 
Rež. I. Norkutė
27 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj 

„RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda
III. 3 d. 18.30 – PREMJERA! „MAN ŠIANDIEN – 
HAMLETAS“. Rež. I. Stundžytė, scenogr. ir kost. 
dail. J. Ignatavičienė ir G. Milevičiūtė, komp. 
P. Kilbauskas, choreogr. E. Kančauskaitė. 
Vaidina S. Norgaila, M. Geštautaitė, D. Jan-
čiauskas, J. Budriūnaitė, J. Žibūda, J. Bindo-
kas, A. Matutis, A. Gendvilas ir kt.

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
25 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio 

„APSIAUSTAS“. Rež. K. Siaurusaitytė
26 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfen-
nigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius
27 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG PHARMA“. 
Rež. A. Bumšteinas
III. 3 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kymantaitės-
Čiurlionienės „TIE METAI“. Rež. J. Vaitkus
4 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MO-
TERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – kamerinės muzikos koncertas „Sce-
noje – Kristian Benedikt ir Petras Geniušas“. 
K. Benedikt (tenoras), P. Geniušas (forte-
pijonas). Programoje H. Duparco, G. Fauré,          
S. Rachmaninovo, P. Čaikovskio, H. Wolfo ir 
kt. kūriniai
25 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmoni-
jos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos 
koncertas „Scenoje – fortepijono virtuo-
zas Haiou Zhang ir maestro Kai Bumann“. 

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras 
(meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistas 
H. Zhangas (fortepijonas; Kinija, Vokietija). 
Dir. K. Bumannas (Vokietija)
27 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Laiko 
strėlė“. Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos styginių orkestras. Dir. G. Gelgotas. 
Dalyvauja muzikologas V. Gerulaitis. Pro-
gramoje M. Góreckio, G. Gelgoto, M. Rich-
terio, P.M. Hamelio ir kt. kūriniai
III. 2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Mozarto muzikos efektas“. Lietuvos 
kamerinis orchestras (meno vad. ir dir. 
S. Krylovas). Solistai N. Valuntonytė (forte-
pijonas), R. Valuntonis (fortepijonas). Dir. 
Ch. Frattima (Italija). Programoje 
W.A. Mozarto kūriniai
4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – kamerinės muzikos koncertas

„Keliaujančios dainos“. I.B. Juozapaitytė 
(sopranas), V. Juozapaitis (baritonas), 
D. Mažintas (fortepijonas). Programoje 
G. Mahlerio, M. Ravelio, F. Chopino, 
F.A. Barbieri, M. Marqués, V. Barkausko 
kūriniai
5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Koncertuoja prestižinio N. Paganini smui-
kininkų konkurso nugalėtojas Giuseppe 
Gibboni“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrė-
nas). Solistas G. Gibboni (smuikas, Italija). 
Dir. M. Barkauskas. Programoje N. Paga-
nini, S. Prokofjevo kūriniai

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
III. 4 d. 19 val. Valdovų rūmuose – Baltijos 
šalių orkestrų festivalis: „Epitafija pra-
einančiam laikui“. L. Baltābola (smuikas, 
Latvija), M.J. Kitsas (violončelė, Estija), 
Kauno valstybinis choras (vad. R. Šerveni-
kas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-
tras. Dir. G. Rinkevičius. Programoje 
P. Vasko, E.S. Tüüro, B. Kutavičiaus kūriniai

Vilnius 
Šv. Kotrynos bažnyčia
25 d. 19 val. – „Trys tenorai“. Atlikėjai T. Pa-
vilionis, E. Davidovičius, P. Bagdanavičius. 
Koncertmeisteris V. Lukočius
26 d. 18 val. – A. Kaniavos autorinių dainų 
koncertas. Atlikėjai A. Kaniava, T. Dešukas, 
G. Bauerytė
27 d. 19 val. – „John Lennon istorija“. Atli-
kėjai R. Karpis (vokalas, fleita), J. Bareikis 
(vokalas, gitara), V. Smolskas (klavišiniai), 
K. Balčiūnas (gitara), M. Garbačas (bosinė 
gitara), M. Stundžia (perkusija)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
III. 2 d. 15 val. S. Vainiūno namuose – Lie-
tuvos muzikų rėmimo fondui 30 metų. 
Koncertuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos smuiko mokytojos eksper-
tės G. Vitėnaitės ugdytiniai. Koncertmeis-
terės S. Gražinienė ir E. Kuprytė

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas

III. 2 d. 18 val. – D. Tamošaitytės knygos 

„Vapsvos efektas: apmąstymai apie vals-

tybės pagrindus“ pristatymas. Renginyje 

dalyvauja knygos autorė D. Tamošaitytė, 

istorikė R. Čepaitienė, „Versmės“ leidyklos 

vadovas P. Jonušas. P. Tamošaičio harmoni-

zuotas lietuvių liaudies dainas solo su forte-

pijonu atlieka solistė V. Taurinskaitė-Ruk-

šienė ir M. Gutauskaitė, akompanuoja 

D. Tamošaitytė

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dėdės Juzės godos : storos, taukuotos ir truputį pašėlusios / Viktoras Stanislovaitis ; [dailinin-
kas Arvydas Gudas]. – Panevėžys : P4U, 2021. – 245, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 
978-609-8202-31-1

Gyvenimas perbėgo per atmintį : biografinė apybraiža apie Balį Sruogą / Juozas Brazauskas. – 
Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2021. – 153, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 
200 egz.. – ISBN 978-609-8202-36-6

Hotorno palikimas / Jennifer Lynn Barnes ; iš anglų kalbos vertė Indrė Kaulavičiūtė. – Vil-
nius : Alma littera, 2022. – 427, [3] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4945-4 (įr.)

Kodinis vardas – Helena : [romanas] / Ariel Lawhon ; iš anglų kalbos vertė Birutė Bersėnienė. – Vil-
nius : Sofoklis, 2022. – 606, [2] p. : portr., žml.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-449-4 (įr.)

Laikas rašo savo raides : rinktinė (poezija, miniatiūros) / Zuzana Budaitė-Stunžėnienė ; 
[piešiniai autorės]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2021. – 189, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 
egz.. – ISBN 978-609-8174-67-0

Ledinukų bateliai : [romanas] : [romano „Šokoladas“ tęsinys] / Joanne Harris ; iš anglų kal-
bos vertė Eglė Bielskytė. – 3-iasis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2022. – 510, [1] p.. – Tira-
žas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-445-6 (įr.)

Marionetės : [detektyvas] / M.W. Craven ; iš anglų kalbos vertė Gerda Šalengaitė. – Vilnius : 
Sofoklis, 2022. – 350, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-450-0 (įr.)

Ponia Kiuri ir svajonių galia : romanas / Susanna Leonard ; iš vokiečių kalbos vertė Danutė 
Angelina Šaduikienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 333, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 
978-609-01-4950-8 (įr.)

Sanatorija : [trileris] / Sarah Pearse ; iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė. – Vilnius : So-
foklis, 2022. – 447, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-451-7 (įr.)

Stebėk, kaip dingstu : [romanas] / Jannele Brown ; iš anglų kalbos vertė Milda Baronaitė. – 
Vilnius : Sofoklis, 2022. – 383, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-446-3 (įr.)

Tobulas gyvenimas : [psichologinis trileris] / Nuala Ellwood ; iš anglų kalbos vertė Gražina Nemu-
nienė. – Vilnius : Sofoklis, 2022. – 318, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-444-9 (įr.)

Tu mane myli : [trileris] : [knygos „Paslėpti kūnai“ tęsinys] / Caroline Kepnes ; iš anglų 
kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. – Vilnius : Sofoklis, 2022. – 444, [3] p.. – Tiražas 1700 egz.. – 
ISBN 978-609-444-448-7 (įr.)

Visada, Tėve, bus Amerika : romanas / Loreta Jastramskienė. – Vilnius : Homo liber, 2022. – 
273, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-446-263-4 (įr.)

Žinojimo lašai : haiku / [sudarytoja Kristina Jankūnienė]. – [Panevėžys] : [D. Rudžio indivi-
duali įmonė], 2021. – 65, [1] p.. – ISBN 978-609-8202-35-9

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Apie šunis / Ester Dobiášová, Štěpánka Sekaninová ir Jana Sedláčková ; [iš anglų kalbos 
vertė Vita Šileikienė] ; iliustravo Marcel Králik. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 103, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4841-9

Auksaplaukė ir trys lokiai : pirmosios istorijos : pastumk, patrauk, pamatyk / [iš anglų kal-
bos vertė Ada Vilkė] ; [iliustravo Natascha Rosenberg]. – [Vilnius] : Vilko reikalai, [2021]. – 
[10] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-96216-5-4

Bardo Bidlio istorijos / J.K. Rowling ; iliustravo Tomislav Tomic ; [iš anglų kalbos vertė Zita 
Marienė]. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 141, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-01-4890-7 (įr.)

Džiunglių knyga : pirmosios istorijos : pastumk, patrauk, pamatyk / [iš anglų kalbos vertė 
Ada Vilkė] ; [iliustravo Miriam Bos]. – [Vilnius] : Vilko reikalai, [2021]. – [10] p. : iliustr.. – 
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-96216-6-1

Ir vėl meškiukas Pedingtonas / Michael Bond ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; 
iliustravo Peggy Fortnum. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 147, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 
3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4908-9 (įr.)

Jaukumo pagardai, arba Metų laikai pagal katiną Grikį / Kriztina Vabaliuks ; [iliustracijos ir 
nuotraukos: Kristina Juškė]. – Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2021. – 61, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8202-40-3

Kaukučiai : miško pasakos / Tony Wolf ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 83, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-4904-1 (įr.)

Lituanistinio švietimo tekstai / [sudarytojos Audronė Anulienė, Nida Poderienė, Lina Talač-
kienė]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020-    .

D. 2. – 2021. – 327, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-5-420-01841-5

Miegoti jūroje žvaigždžių : [mokslinės fantastikos romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų 
kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 939, [3] p. : iliustr.. – Tira-
žas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-4922-5 (įr.)

Pirmadienį viskas kitaip / Christine Nöstlinger ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četraus-
kas. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 102, [1] p.. – (Vertingiausių klasikos kūrinių kolekcija). – 
Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4917-1 (įr.)

Raudonkepuraitė : pirmosios istorijos : pastumk, patrauk, pamatyk / [iš anglų kalbos vertė 
Ada Vilkė] ; [iliustravo Natascha Rosenberg] . – [Vilnius] : Vilko reikalai, [2021]. – [10] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-96216-7-8

Senelės pasaka : įgarsinta vakaro pasakėlė / Salomėja Nėris ; iliustravo Vilija Kvieskaitė ; 
įgarsino Kristina Savickytė. – Vilnius : Alma littera, [2021]. – [10] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 
egz.. – ISBN 978-609-01-4530-2

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
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Savaitės filmai

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

Vasario 25–kovo 3
Ki no re per tu a ras

Drąsiau drąsiau  ****
Niujorko vienišius Džonis (Joaquin Phoenix) – radijo žurnalistas, keliaujan-

tis po Ameriką ir klausinėjantis vaikų bei paauglių apie jų gyvenimą, svajones, 
supergalias ir ateities planus. Pakeliui jis aplanko Los Andžele gyvenančią se-
serį (Gaby Hoffmann), su kuria nesikalbėjo daug metų ir kuriai dabar reikia 
jo pagalbos. Norėdamas jai padėti rūpintis devynmečiu 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) keliaujančiame cirke 
susipažįsta su neįprasta pora – ateitį spėjančia Zena (Toni Collette) ir jos vyru, 
buvusiu telepatu Pitu (David Strathairn), jis nusprendžia pakeisti savo gyvenimą. 
Kartu su ištikima ir kilniaširde 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). (JAV, Meksika, 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 pasa-
kojama, kaip paslaptinga jėga išmuša Mėnulį iš jo orbitos ir gyvenimas Žemėje 
staiga pasikeičia. Vos po kelių savaičių Mėnulis atsitrenks į Žemę. Buvusi astro-
nautė Džo Fauler (Halle Berry) įsitikinusi, kad žino, kaip išvengti artėjančios 
pasaulio pabaigos. Tačiau vieninteliai, kurie ja tiki, – buvęs kolega astronautas 
Brajanas Harperis (Patrick Wilson) ir sąmokslo teorijų kūrėjas Hausmanas (John 
Bradley). Neįprasta trijulė leidžiasi į kelionę po kosmosą, kurios metu paaiš-
kės, kad Mėnulis nėra tai, kuo mes jį laikome. (D. Britanija, Kinija, JAV, 2022)
Neatrastas  **

Filme pasakojama populiaraus kompiuterinio žaidimo priešistorė. Naš-
laitis Neitanas (Tom Holland) nuo vaikystės svajojo apie lobių paieškas. 
Kai jis sutinka patyrusį nuotykių ieškotoją Viktorą Salivaną (Mark Wahlberg), 
jo svajonės tampa realybe. Kartu jie nori rasti garsaus keliautojo Ferdi-
nando Magelano lobį, kuris 500 metų buvo kažkur paslėptas. Tačiau no-
rint tai padaryti, jiems tenka dirbti kartu su greitakalbe ir apsukria Kloja 
Frazer (Sophia Taylor Ali). Į lobį pretenduoja ir negailestingas Monkadas 
(Antonio Banderas), kurio šeimai lobis priklausė prieš daugelį šimtmečių. 
Norėdamas gauti Magelano palikimą, jis pasinaudos bet kokiomis prie-
monėmis. Prasideda lenktynės dėl aukso: Neitanas ir Salivanas turi įrodyti 
savo gebėjimus, kad lobį pasiektų anksčiau nei piktadarys. (JAV, 2022)
Saldymedžio pica  *****

Naujausio Paulo Thomo Andersono filmo veiksmas vyksta 8-ojo dešim-
tmečio pradžioje, laisvės, eklektiškų madų ir revoliucinės muzikos laikais. 
Penkiolikmetis Garis Valentainas (Cooper Hoffman) įsimyli stačiokišką fo-
tografo asistentę Alaną Kein (Alana Haim). Nors ji dešimčia metų vyresnė, 
savimi pasitikintis paauglys įkalba Alaną pavakarieniauti jo mėgstamame 
restorane. Pinigai Gariui nėra problema, nes jis yra aktorius ir pradedantis 
verslininkas, jau įkūręs savo ryšių su visuomene įmonę. Alana ir Garis tampa 
vis artimesniais draugais, kartu pradeda vandens lovų verslą ir nuo tada negali 
vienas be kito gyventi. Tačiau gyvenimas San Fernando slėnyje vyksta pagal 
savus dėsnius... (Kanada, JAV, 2021)
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). Moteris ketina priimti sprendimą dėl vilos 
nuomos vasarai. Tačiau tai ne vienintelis svarstomas dalykas. Ponia 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
25, 28–III. 3 d. – Monstrų šeimynėlė 2 
(animac. f., Vokietija, D. Britanija) – 13.35, 
16.10; 26, 27 d. – 11, 13.35, 16.10
25, 28 d. – Šešėlių žaidimas (JAV) – 15.10, 
21.40; 26, 27 d. – 16.35, 15.10, 19.10, 21.40; 
III. 1, 2 d. – 15.10, 18.30, 21.40; III. 3 d. – 
15.10, 17.50, 21.40
25, 28–III. 3 d. – Saldymedžio pica (Kanada, 
JAV) – 14.40, 18.20, 21.20; 26, 27 d. – 11.30, 
15, 18.20, 21.20
25, 28–III. 3 d. – Williams metodas (JAV) – 
14.50, 17.30, 20.40; 26, 27 d. – 14.40, 18, 21.10
III. 3 d. – Betmenas (JAV) – 19, 20.30
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
25 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 
19 val.; 27 d. – 13.10; 28 d. – 15.30 (senjorams)
25 d. – Bergmano sala (Prancūzija, 
Švedija) – 16.50; 26 d. – 21 val.
25 d. – Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 
20.50; 26 d. – 18.30; 28 d. – 19.50
26 d. – Trys šeimos (Italija, Prancūzija) – 
14.50; 28 d. – 17.30
26 d. – Anapus laiko ir šviesos (dok. f., 
rež. A. Jauraitė, S. Jauraitė) – 17.10
III. 1 d. – Williams metodas (JAV) – 17.10
2 d. – Mėlyna kaip apelsinas žemė (dok. f., 
Ukraina, Lietuva) – 18 val.; 4 d. – 16.45
3 d. – Fabianas (Vokietija) – 16.50
4 d. – Veidrodėli veidrodėli (Lietuva, 
Latvija) – 18.15
6 d. – Betmenas (JAV) – 14.45
Tarptautinis kino festivalis „Film O’Clock“
III. 1 d. – Velnio nuotaka (rež. A. Žebriū-
nas) – 20 val.
2 d. – Vanduo baubia kaip juodasis buivolas 
(dok. f., Rumunija) – 20 val.
3 d. – Pririštas balionas (Bulgarija) – 20 val.
4 d. – Anos sužadėtuvės (Graikija) – 20 val.
5 d. – Konkursinė trumpųjų filmų programa 
I – 14.30
5 d. – Konkursinė trumpųjų filmų programa 
II – 17 val.
5 d. – Keturios moterys iš Egipto (dok. f., 
Egiptas, Kanada) – 20 val.
6 d. – Sugrįžk, Afrika (dok. f., P. Afrika, 
JAV) – 20 val.
Kino klasikos vakarai
27 d. – Šėtono tango (Vengrija, Vokietija, 
Šveicarija) – 15 val.
III. 6 d. – Ilgos palydos (Rusija) – 18 val.
Karlsono kinas
26, III. 6 d. – Liepsnojanti širdis (animac. f., 
Prancūzija, Kanada) – 13 val.
27 d. – Viškis Piškis ir tamsos žiurkėnas 
(animac. f., Belgija, Prancūzija) – 11.40
5 d. – Ruonių komanda (animac. f., JAV, 
PAR) – 12.30

Pasaka

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

18.15, 18.30, 20.15; 26 d. – 15.15, 21.15; 

27 d. – 18, 20.15; 28, III. 1 d. – 18.15; 

III. 2 d. – 17.30, 18, 20 val.; 3 d. – 18, 18.30

25 d. – Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 
20.45; 26 d. – 18 val.; 27 d. – 15.15, 19.45; 
28 d. – 18 val.; III. 1 d. – 20.30
25 d. – Trys šeimos (Italija, Prancūzija) – 
18 val.; 26 d. – 17.45; 27 d. – 14.30; 28 d. – 
20.30; III. 1 d. – 20.45
25 d. – Williams metodas (JAV) – 20.30; 
26 d. – 15 val.; 27 d. – 20 val.; 28 d. – 20.15; 
III. 1 d. – 18 val.
26 d. – Kino pasimatymų savaitė. Fabianas 
(Vokietija) – 17.15
26 d. – Esminis instinktas (JAV, Prancūzija, 
D. Britanija) – 21 val.
26 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
15.30; 26 d. – 13 val.; 27 d. – 18.15; 28 d. – 
18.30, 21 val.; III. 1 d. – 18.30; 3 d. – 20.30
26 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 17.30; 
26 d. – 15.15; 27 d. – 15 val.; 27 d. – 17 val.; 
28 d. – 20.45; III. 1 d. – 20.30; 2 d. – 18.30; 
3 d. – 20.30
26 d. – Fantazijos tik suaugusiems (Prancū-
zija) – 20 val.; 27 d. – 19.30; 28 d. – 18.30
26 d. – Drive My Car (Japonija) – 20.15
27 d. – Kino pasimatymų savaitė. Pradžia 
(Gruzija, Prancūzija) – 15.30
27 d. – Paryžius. 13-as rajonas (Prancūzija) – 
17.30; III. 2 d. – 19.45
27 d. – Siuzana Andler (Prancūzija) – 12.30
III. 1 d. – Mirtis ant Nilo (D. Britanija, 
JAV) – 21 val.
III. 1, 3 d. – Štai ir mes (Izraelis, Italija) – 18.30
2 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 18.15
2 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, 
Meksika) – 20.30
2 d. – Bergmano sala (Prancūzija, Belgija, 
Vokietija, Švedija, Meksika) – 21 val.
3 d. – Gucci mados namai (Kanada, 
JAV) – 20.15
3 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio im-
periją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
18.15

Paupio salė
25 d. – Kino pasimatymų savaitė. Bergmano 
sala (Prancūzija, Belgija, Vokietija, Švedija, 
Meksika) – 18 val.
25 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 
20.45; 26 d. – 14.45, 16.45, 19 val.; 
27 d. – 16.15, 18.30; 28 d. – 20.30; III. 1 d. – 
21.15; 3 d. – 21.30
26 d. – Monstrų šeimynėlė 2 (animac. f., 
Vokietija, D. Britanija) – 12.30; 27 d. – 
14 val.
26 d. – Mirtis ant Nilo (D. Britanija, 
JAV) – 21.15
27 d. – Viškis Piškis ir tamsos žiurkėnas 
(animac. f., Belgija, Prancūzija) – 12 val.
27 d. – Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 
20.45; III. 2 d. – 18 val.

III. 1 d. – Mėlyna kaip apelsinas žemė 
(Ukraina, Lietuva) – 19 val.
2 d. – Williams metodas (JAV) – 20.45
3 d. – Betmenas (JAV) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
25–27, III. 2, 3 d. – Monstrų šeimynėlė 2 
(animac. f., Vokietija, D. Britanija) – 10.10, 
13.20, 15.20; 28, III. 1 d. – 10.10, 12.40, 
15.20
25–III. 3 d. – Šešėlių žaidimas (JAV) – 13.10, 
18.30, 21 val.
25, 27, III. 1, 3 d. – Saldymedžio pica (Ka-
nada, JAV) – 14.20, 17.50, 20.50; 
26, 28, III. 2 d. – 17.50, 20.50
25, 27, III. 1, 3 d. – Williams metodas 
(JAV) – 17.20, 20.40; 26, 28, III. 2 d. – 14.20, 
17.20, 20.40
III. 3 d. – Betmenas (JAV) – 18.30
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
25–III. 3 d. – Monstrų šeimynėlė 2 
(animac. f., Vokietija, D. Britanija) – 11, 
13.35, 16.10
Šešėlių žaidimas (JAV) – 17.40, 21.10
Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 17.30, 
20.20
Williams metodas (JAV) – 12.30, 20.40
III. 3 d. – Betmenas (JAV) – 18.30
III. 6 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 17 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
25–III. 3 d. – Monstrų šeimynėlė 2 
(animac. f., Vokietija, D. Britanija) – 10.40, 
13, 14.35
Šešėlių žaidimas (JAV) – 13.30, 19, 21.50
25, 27, III. 1, 3 d. – Saldymedžio pica (Ka-
nada, JAV) – 18.30; 26, 28, III. 2 d. – 
10.30
25, 27, III. 1, 3 d. – Williams metodas (JAV) – 
10.30, 18.10; 26, 28, III. 2 d. – 18.10
III. 3 d. – Betmenas (JAV) – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Saldymedžio pica“


