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Agnė Narušytė

Pasaulio miestai nusidažo gel-
tona ir mėlyna spalvomis. Gatvė-
mis žygiuoja protestuotojai, nešini 
Ukrainos vėliavomis ir plakatais: 

„Stabdyk karą“, „Rusija, eik namo“, 
„Putin chuilo“. Žiniasklaidoje lie-
jasi komentarai, prognozės, pasi-
piktinimas, desperacija, viltis, bet 
svarbiausia – susižavėjimas ukrai-
niečių drąsa ir pasiryžimu ginti 
savo tėvynę. O aš vis pradedu ra-
šyti šį tekstą ir kasdien ištrinu, ra-
šau iš naujo, nes viskas greitai kei-
čiasi. Iš pradžių atrodė, kad mano 
misija – raginti institucijas siekti, 
kad Rusija būtų pašalinta iš „Eu-
rovizijos“ ir Venecijos bienalės. Bet 
tai įvyko greičiau, nei spėjau para-
ginti. Lenkų ir lietuvių griežtas atsi-
sakymas žaisti su Rusijos komando-
mis, kad ir kaip jos būtų pavadintos, 
paskatino išmesti Rusiją iš didžiojo 
futbolo ir krepšinio. O vakar pre-
kybos tinklai atsisakė pardavinėti 
Putino propagandos ruporą „Res-
publiką“, jau seniai nuodijančią Lie-
tuvos piliečių protus. Daugelio šalių 
vyriausybių paprašyta „Meta“ pa-
galiau pradėjo iš feisbuko ir insta-
gramo valyti Putinui tarnaujančius 
botus, uždrausti propagandiniai ka-
nalai – tarsi savaime išsisprendžia 
viskas, į ką irgi norėjau atkreipti 

dėmesį. Dabar raginti nieko nerei-
kia. Kol kas. Bet rašau, nes reikia 
bent tokiais veiksmais reikšti palai-
kymą Ukrainai ir kasdien kurstyti 
mūsų pačių įkarštį gintis. Nes, taip, 
mes irgi ginamės. 

Ypač sunku rastis žodžiams, kai 
naktis leidžiu rankiodama visą 
prieinamą informaciją internete. 
Feisbukas nuolat įjungtas, prie visų 
mano draugų pavardžių irgi dega 
žalios lempelės. Mes budime, tarsi 
tai galėtų kažką pakeisti. Iš pradžių 
budėjome iš baimės. Dabar jau ki-
taip. Daugeliui baimę išstūmė pasi-
ryžimas padaryti bent ką nors, kad 
Ukraina laimėtų. Nes ji kovoja ne 
tik už savo, bet ir už visos Europos, 
viso laisvojo pasaulio ateitį.

Visi tai žino, tai išsakė daugybė 
žmonių, vienas pirmųjų – pats 
Ukrainos prezidentas Volodymy-
ras Zelenskis, aktorius, tapęs he-
rojumi ir laisvojo pasaulio lyderiu. 
Kartu su savo žmona Olena, kuri 
irgi nebėga, yra šalia ir tautiečiams 
skleidžia pasitikėjimo savimi ir drą-
sos žinią. Stebint ukrainiečių ryžtą, 
susižavėjimas maišosi su ašaromis, 
nes matome ir kitus vaizdus. Dau-
giabučius – labai panašius į mū-
siškius – griauna Rusijos bombos. 
Vis negaliu užmiršti pirmosios karo 
dienos pasakojimo: virtuvėje mama 
rengia vaiką į mokyklą, pasigirsta 
sprogimas, vaikas apsivemia. Tai, 

aišku, nieko, palyginus su pasaulį 
apskriejusiais vaizdais, kur gydy-
tojai mėgina gelbėti šešiametę mer-
gaitę, bet jiems nepavyksta. Lieka 
paklode užklotas kūnelis. Negaliu 
žiūrėti, bet negaliu ir atsitraukti. 
Kažkaip iracionaliai atrodo, kad 
jei budėsim, Kyjivas atlaikys. Taip, 
Kyjivas, ne Kijevas. Pastebiu, kad ir 
mūsų žiniasklaida jau pradeda ra-
šyti Ukrainos sostinės pavadinimą 
taip, kaip jį rašo ukrainiečiai.

Man rašant, jau šeštą dieną 
esame ukrainiečiai. Ketvirtadie-
nio rytą ištikęs šokas, kad ilgai ne-
lauktas karas vis dėlto prasidėjo, 
trukdė kalbėti ir mąstyti. Labiau-
siai gal norėjosi bėgti kuo toliau į 
vakarus, kaip bėga Ukrainos ma-
mos su vaikais. Penktadienį visas 
pasaulis keikėsi. Riebiai rusiškai. 
Nesigėdydamas. Rodydamos Gy-
vatės salą ir ją saugojusių pasie-
niečių pokalbio įrašą žiniasklaidos 
priemonės pypsėjo ir trukdė patirti 
keiksmažodžio jėgą. Todėl visi jų at-
sakymą priešui rašė ir piešė. Mūsų 
grafitininkai – po tiltu. Žodžiai 

„Русский военный корабль, иди 
нахуй!“ (Russkij voennyj korabl, idi 
nachui!) tapo karo šūkiu ir simbo-
liu (už keiksmažodžius neatsipra-
šau). Rusų kalbos mokėti nebūtina. 
Bet aš moku, nes užaugau Sovietų 

Lietuvos grafičių piešėjai
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M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Šiuo laiku nekyla ranka ką nors ra-
šyti. Bet rašyti apie gražius dalykus 
dabar tiesiog būtina. Muzika yra tas 
gražus dalykas, nemirtingas kaip 
ir siela. Kviečiu klausytis muzikos, 
kuri daug ką pasakys, atsakys, at-
vers. Gali net perkelti į kitą, niūriai 
realybei priešingą emocijų pasaulį, 
kaip kitados, romantizmo epochoje. 
Beje, tos epochos realybė buvo labai 
panaši į šiandienos... Kodėl nepa-
būti romantikais! Imkite bet kurią 
kompaktinę plokštelę ir tą laiką, kai 
nesekate naujienų, skirkite muzikai. 
Kokybiškai, intelektualiai muzikai, 
kuri dabar gyvybiškai reikalinga. 
Savai, lietuviškai muzikai.  

Lietuvių kompozitorių išlei-
džiamų įrašų atgimimo banga 
pastaraisiais metais išties džiu-
gina, tarptautinė muzikinė erdvė 
vis pasipildo lietuviška kūryba ir 
jos refleksijomis. Nors tokio reiš-
kinio „vėliavnešės“ yra moterys (Ži-
buoklė Martinaityte, Justė Janulytė, 
Raminta Šerkšnyte ir kt.), visai ne-
seniai plačiau buvo paskleista ir 
šiuolaikinės muzikos grando Al-
girdo Martinaičio muzikos retros-
pektyva, jo tariamas „žodis“, kas-
kart savitai keliantis esminius ne tik 
muzikos estetikos ar stilistikos, bet 
ir tiesiog žmogaus buvimo („būties“ 
būtų pernelyg patetiška) klausimus. 
O jie amžinai aktualūs ir mūsų, ir 
užsienio klausytojams. 

Šiais metais pasirodė net dvi 
Martinaičio kompaktinės plokšte-
lės: naujausia – Lietuvos muzikos 
informacijos centro išleista „Pra-
džios ir pabaigos knyga“, kurioje 
skamba ansamblio „Synaesthesis“ 
narių ir kviestinių atlikėjų įrašyti 
ankstesni, vieni kertinių kompozi-
toriaus kūrinių – „Siloamo tvenki-
nys“, „Muzikinė auka“, „Abaddon“, 

„Arma Christi“ ir „Vigilija“. O mano 
rankoje kita aukščiausios prabos 
kompaktinė plokštelė – „Algirdas 
Martinaitis. Seasons and Serenades“, 
išleista garsios suomių kompanijos 

„Ondine“ kartu su LMITC, „Baltic 
Mobile Recordings“ (bendradar-
biaujant su Lietuvos kultūros taryba 
ir VšĮ „Cantus firmus“). Plokštelę 
įrašė Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras, solistės Asta Krikščiūnaitė 
(sopranas), Rūta Lipinaitytė (smui-
kas), Daumantas Slipkus (klaviši-
niai), dirigentas Modestas Barkaus-
kas. Tad šįkart dėmesį fokusuoju 
būtent į šią plokštelę.

„Seasons and Serenades“ skirta 
tarptautinei auditorijai (bukleto 
tekstai anglų kalba; autorių ir 
kūrinius pristato Ben Lunn), ji 
atsidūrė vienos didžiausių kla-
sikinės muzikos įrašų leidyklos 

„Naxos“ tinklo kataloguose. Plokš-
telė jau sulaukė palankaus užsienio 

Užtat muzika nemirtinga
Mintys pasiklausius naujos kompaktinės plokštelės „Algirdas Martinaitis. Seasons and Serenades“ 
(„Ondine“, 2022)

kritikų įvertinimo (pora trumpų 
fragmentų): „Martinaičio postmo-
dernizme visada jaučiama muzi-
kinė šiluma ir švelnumas, net kai 
negailestingai prieštaringais garsais 
autorius gali priversti užsiliepsnoti 
grotuvus. Mane žavi tai, kad Mar-
tinaitis niekuomet nejuokauja, bet 
tiki, kad muzika gali ir toliau kurti 
bei skleisti prasmes, net ir gana 
tradicinėmis priemonėmis. Marti-
naitis yra nuostabus savo klausytojų 
gidas, o šio albumo muzikos įvai-
rovė leidžia daug ką patirti“ (Kare 
Eskola, „Klassinen“, Suomija). Kitas 
portalas, pažymėjęs, kad „Ondine“ 
sėkmingai tęsia Baltijos šalių mu-
zikos tyrinėjimus, giria plokštelės 
įrašų kokybę, atlikimą ir priduria, 
kad „šis albumas atskleidžia gilią 
emocinę srovę, tekančią Martinai-
čio muzikoje, net kai ji kartais slypi 
po ironijos klodais“ (Christopher 
Little, „MusicWeb-international“).

Plokštelėje įrašyti „Trijų M’art 
komedijų sezonas“ (2014), „Arti-
zarra“ (2001), „Serenada panelei 
Europai“ (1999, nauja redakcija 
2013), „Rojaus paukščiai“ (versija 
styginių orkestrui, 2016), „Valse 
triste“ (2020) ir „Chant de la Loin-
taine“ (2014) – pastarieji abu su-
kurti pagal Oskaro Milašiaus eiles 
prancūzų kalba. Nors kūrinių at-
ranka iš pirmo žvilgsnio keistoka, 
matyt, nulemta buvusio autorinio 
koncerto programos, užtat labai 
taikli: kūriniai tematiškai giminingi 
ir turi nepaprastai stiprų emocinį 
užtaisą, kurį dar labiau paryškina 
Martinaičio muzikai tinkantys at-
likėjai – pasiekę brandą, jaučiantys 
kontekstą, niuansus, nepriekaištin-
gai meistriški. 

Egzistuoja įdomus skirtumas 
tarp muzikos klausymosi gyvai 
koncerte ir iš įrašo. Neturiu omeny 
akustikos, kėdžių braškėjimo ar ki-
tokių trukdžių. Turiu omeny pačios 
muzikos turinio pakitimą, ypač kai 
dabarties muzikoje vizualusis kū-
rinio aspektas tampa vis reikšmin-
gesnis. Ne kartą yra nutikę, kad pa-
siklausius kompaktinės plokštelės 
tekdavo nusivilti: ta muzika, kuri 
koncerte priimama labiau aki-
mis, įraše lieka nuoga, tuščia, be-
prasmė... Nors Martinaičio kūrinių 

klausymasis koncerte ir iš įrašų taip 
pat skiriasi, plokštelėje ši muzika 
dar stipriau įtraukia, dar ryškiau at-
skleidžia dramaturgijos dinamiką, 
nepriekaištingą formą ir turtingą 
turinį. Be to, klausantis plokštelės 
dėmesio nenukreipia netikėti pa-
ties autoriaus „pasirodymai“ kon-
certuose, kai, pavyzdžiui, užlipęs 
į sceną paleidžia nepakeliamą ga-
landimo staklių gausmą („Arma 
Christi“) arba atsistojęs vidury salės 
pučia medžioklės ragą („Trijų M’art 
komedijų sezonas“) ir pan. 

Efektingasis „Trijų M’art kome-
dijų sezonas“ sukelia nuostabą, 
susižavėjimą ir mintis, beveik to-
kias pačias kaip po koncerto prieš 
kelerius metus. Šv. Kristoforo ka-
merinis orkestras su Rūta Lipinai-
tyte groja nepaprastai išraiškingai. 
Smuikininkė taikliai vaidina pa-
grindinį vaidmenį šiame trijų da-
lių „spektaklyje“, koncentruotai ir 
tiksliai išgryninusi viename katile 
verdančius ir komediją dell’arte, ir 
tragediją, ir baletą. Kupinas priešy-
bių, tarsi kaukės, smuikas aktyviai 
dalyvauja visoje muzikinėje me-
džiagoje, kurioje netikėtai išlenda 
tai aimanos intonacijos, tai Piotro 
Čaikovskio mažųjų gulbių šokio at-
plaišėlė, tai „latėniškos“ teatro mu-
zikos atgarsiai. Finalinė dalis „La 
caccia“ („Medžioklė“, „Rudens se-
zonas“) – pašėlusio tempo, „žirgų 
žvengimo“ ir Vivaldi virtuazerijos 
mišinys – kažkokiu nepaaiškinamu 

su Šv. Kristoforo orkestru, bet ir su 
VDU kameriniu orkestru, Šiaulių 
kameriniu, Archangelsko kame-
riniu orkestrais. Belieka sulaukti 
naujo, R. Lipinaitytei skirto Marti-
naičio kūrinio smuikui solo „Kau-
kės“ premjeros.  

Kaip lengvas štrichų ir ritmi-
kos žaismas, bet nepaprastai sti-
priai formos požiūriu sustyguota 
muzika plokštelėje skamba „Arti-
zara“ ir „Rojaus paukščiai“. M. Bar-
kausko vedamas orkestras čia gali 

kontekste. Kai orkestras gražiai 
užaugina kulminaciją, pasigirsta 
tylutėliai muzikantų balsai, uni-
sonu niūniuojantys melodiją. Gal 
tai mūsų balsas Europoje? Norėjosi, 
kad tie balsai dainuotų labai gar-
siai, gal net rėktų atsistoję: Europa, 
kas tu esi?!  

Kūriniui „Valse triste“ („Liūdnas 
valsas“) labai tinka Astos Krikščiū-
naitės – ilgametės ištikimos Mar-
tinaičio kūrinių atlikėjos – balsas. 
Šiame nostalgiškame, stilingame 
valse (vėlgi romantikų žanras) su 
styginių pizzicato akompanimentu 
nereikia forsuoti vokalo partijos, o 
tai leidžia labiau įsiklausyti jei ne 
į prancūziškus žodžius, tai į pačią 
stilistiką, į žmogišką prisiminimą, 
ilgesį... Natūralus A. Krikščiūnaitės 
išsipasakojimas tarsi persmelktas 
la belle époque skonio, beveik jun-
tamo ant lūpų. Tai savotiško diptiko 
pirma dalis, nes be jokio atokvėpio 
pereinama prie plokštelės programos 
tyliosios kulminacijos – „Chant de 
la Lointaine“ („Tolimosios daina“). 
Galima justi, kad apgalvotai nuo 
pirmo iki paskutinio plokštelės 
kūrinio nubrėžiama tarsi arka, su-
grįžta aimanos motyvai, panaši 
ritmika, tik dabar viskas skendi 
šviesoje, nekaltos jaunystės – „kai 
buvo liūdna...“ – tonacijoje, paglos-
tant skaidriais džiaziniais fortepi-
jono pasažais. Nepakartojamą aurą 
sukuria A. Krikščiūnaitė ir subtiliu 
skambesiu ją lyg apgaubiantis orkes-
tras. Pačioje pabaigoje sekvenciška, 
tyli, mielai banali melodija geba su-
kelti giliausius sielos virpesius. Kaip 
gera pasakyti (kalbant apie šiuolai-
kinę muziką!), kad tau tiesiog gražu. 
Ši melodija nugali viską, patikėkite!

Algirdas Martinaitis
A . B a lt ė no  nu ot r.

būdu viską sustato į vietas, sugrą-
žina pirmos dalies intonacijas, niu-
ansus, netgi lyrinius atokvėpius, kol 
galų gale bemaž klasikinė solisto 
kadencija padeda tašką. Orkestras 
nėra fonas, jis turiningai užpildo 
visą paveikslą, o R. Lipinaitytės 
smuiko įtaigumas tiesiog žavi. Ką 
reiškia šiuolaikinės muzikos atli-
kimo patirtis! Pastaraisiais metais 
smuikininkė labai sėkmingai ini-
cijuoja ir atlieka lietuvių autorių, 
tarp jų ir Martinaičio, kūrinius ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, o 

„Sezonai“ jos dėka skambėjo ne tik 

pademonstruoti savo stilistinę nuo-
jautą, dinamikos niuansus. Vis dėlto 
tai tarsi atokvėpis, palyginti su „Se-
zonais“ arba „Serenada panelei Eu-
ropai“. Pastarojo kūrinio šiandien 
klausausi jau kitaip. Iš švelnios iro-
nijos klasikiniam braižui, malonaus 
sūpavimosi tarp klasikos ir džiazo, 
tarp atpažįstamų tematinių užuo-
minų, iš jausmingos serenados po 
panelės Europos langais kūrinys 
tampa paveikia menine inspiracija 
susimąstyti apie Europos kultūrinį 
identitetą, vienybę, atsparumą, pa-
galiau mūsų tautos reikšmę šiame 

Rūta Lipinaitytė D. Matv ejevo n uotr .
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Kristupas Antanaitis

2022-uosius Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras pasitiko iškilmin-
gai – vasario 25, 26 ir 27 d. Žvejų 
kultūros rūmuose (teatro pastatas 
vis dar rekonstruojamas) pristatė 
pirmąją šių metų premjerą, Lietu-
voje retai statomą čekų kompozi-
toriaus Antoníno Dvořáko operą 

„Undinė“. Tai priešpaskutinė ir po-
puliariausia iš dešimties kompozi-
toriaus sukurtų operų. 

Po premjeros 1901 m. Prahos 
nacionaliniame teatre „Undinė“ 
buvo nuolat rodoma ir perstatoma 
tiek Prahoje, tiek kituose Čekijos 
miestuose, buvusios Habsburgų 
imperijos žemėse ir kaimyninėse 
valstybėse. Vis dėlto savo tikrojo 
populiarumo tolėliau už Čekijos 
ribų operai teko palaukti iki XX a. 
8–9-ojo dešimtmečio. Anuomet ši 

„lyrinė pasaka“, kaip ją apibūdino 
pats kompozitorius ir libreto auto-
rius Jaroslavas Kvapilas, poetiškai 
apibendrino čekų tautinės kultūros 
dvasią ir ryškiai reprezentavo besi-
formuojantį čekų nacionalinės mu-
zikos stilių, grįstą ne perimtomis 
austriškos-vokiškos muzikinės tra-
dicijos įtakomis, o profesionalioje 
kūryboje naujai atrandama tauto-
saka ir kultūriniu tautos paveldu.

„Undinė“ Lietuvoje statyta tik dukart. 
Pirmoji premjera įvyko 1937 m. Kauno 
Valstybės teatre, antroji – 1972-aisiais, 
jau Kauno muzikiniame. Operos 
siužetas pasakoja apie miško glū-
dumoje tyvuliuojančio ežero pa-
krantėje gyvenančią undinę, kuri 
įsimyli žmogų – princą. Jos liūdesį 
pastebėjusiam tėvui undinė prisi-
pažįsta norinti pati tapti žmogumi, 
kad galėtų būti su savo mylimuoju. 
Laikydamasis nuomonės, kad žmo-
nės – pikti ir žiaurūs, tėvas įnirtin-
gai priešinasi dukters norui, tačiau 
ši įsitikinusi priešingai – žmonės 
spinduliuoja meilę. Galų gale su-
pratęs, kad dukters atkalbėti ne-
pavyks, tėvas sutinka jai padėti ir 
paprašyti raganos pagalbos, kad ši 
undinę paverstų žmogumi. Ragana 
sutinka išpildyti undinės norą, ta-
čiau su viena sąlyga: jeigu princas 
jos neįsimylės, ji bus prakeikta, o jos 
mylimasis žus. Negana to, tapdama 
žmogumi undinė praras kalbos do-
vaną. Meilės apakinta ir įsitikinusi, 
kad jos jausmai nugalės visas kliūtis, 
mergina su viskuo sutinka. Undinė 
išgeria raganos paruoštą gėrimą ir 
krinta be sąmonės. Kitą rytą me-
džiodamas ežero pakrantėje prin-
cas pamato nuostabaus grožio mer-
giną. Nors nepažįstamoji ir nekalba, 
apstulbintas jos grožio princas par-
siveda ją į pilį ir netrukus paskelbia 
apie vestuves. Tarp į puotą besiren-
kančių svečių yra ir viena užjūrio 
princesė, kuriai nesuprantama, 
kaip princas gali vesti nebylę, tad 
ji nutaria pati užkariauti kilmingo 

Nelaimingos Undinės istorija
Antoníno Dvořáko operos „Undinė“ premjera Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre

jaunikaičio širdį. Netrukus savo 
tikslą pasiekia. Sukrėsta – atstumta 
ir nemylima – undinė sugrįžta prie 
gimtojo ežero, kur nuo jos nusisuka 
ir ją anksčiau mylėjusios seserys. 
Sielvarto apimtai undinei ragana 
pasiūlo vienintelę išeitį išsigelbėti: 
jei pati nužudysianti princą – vėl 
atvirsianti į undinę. Mergina šį 
pasiūlymą nedvejodama atmeta ir 
sviedžia raganos ištiestą peilį į ežero 
gelmę. Atsitokėjęs princas suvokia 
savo klaidą ir, beveik paklaikęs nuo 
skausmo ir apgailestavimo, puola 
prie ežero, tikėdamasis ten rasti 
mylimąją. Pagaliau suradęs, prin-
cas meldžia atleidimo ir prašo un-
dinės sugrįžti. Mergina papasakoja 
apie prakeiksmą: po to, kai princas 
ją atstūmė, jųdviejų bučinys dabar 
jam reikštų mirtį. Nebematydamas 
prasmės gyventi be mylimosios, 
princas aistringai ją pabučiuoja ir 
miršta ant undinės rankų.

Spektaklio režisierius Gytis Pa-
degimas prieš premjerą sakė: „Ši 
opera Lietuvoje mažai statyta, o 
publika, nors ją mėgsta, dažniau-
siai yra girdėjusi tik žymiąją Un-
dinės ariją mėnuliui. Džiaugiuosi, 
kad į aktyvų repertuarą ši opera 
grįš būtent Klaipėdoje. Nors pa-
rašyta 1900-aisiais, joje minimus 
žodžius ir šiandien kartojame 
kaip atradimą: „Žmogus nutolo 
nuo gamtos, nukirto savo šaknis.“ 
Ekologijos tema man ypač svarbi, 
apie ją kalbu nuo pat jaunystės, tad 
smagu, kad Klaipėdos teatre radau 
bendraminčių. Visas operos veiks-
mas rutuliojasi gamtoje: pirmame 
veiksme ji vešli ir sodri, o antrame 
jau nualinta. Tokia operos „Undinė“ 
pagrindinė mintis, ja grindžiama 
siužeto plėtotė, scenografija, solistų 
veiksmai scenoje.“ 

Spektaklio scenografė ir kos-
tiumų dailininkė Birutė Ukrinaitė 
scenoje sukūrė apskritimo formos 
vertikaliai stovinčią konstruk-
ciją, kuri pagaminta iš tokio pa-
ties medžio kaip pažintiniai takai, 
besidriekiantys per pajūrio kopas. 
Tarp konstrukcijos ribų ir vyksta 
visas spektaklio veiksmas, kurį pa-
pildo vaizdo projekcijų dailininko 
Linarto Urniežio sukurtos vizua-
lizacijos, itin gerai derančios su 
veiksmu. Spektaklio koncepcijoje 
atsispindi ekologijos tema ir, pana-
šiai kaip Mariaus Katiliškio romane 

„Miškais ateina ruduo“, kuriame 
gamta kenčia drauge su žmogumi, 
čia projekcijos vaizduoja visą blogį – 
užterštus ežerus, upes, milžiniš-
kus elektros stulpus vidury miško 
ar liepsnojančias girias. Drauge su 
laipsniškai kylančia muzikos dina-
mika projekcijos vaizduoja didėjan-
čią dramą ir artėjantį susinaikinimą. 

Spektaklio kostiumai šiuolai-
kiniai, atrodytų, neturintys nieko 
bendro su įsivaizduojamais pasa-
kos veikėjais. Netgi negalime pasa-
kyti, ką matome scenoje – žmones 

ar mitines būtybes. Tai darė įspūdį, 
nes sukurti neapibrėžiantį laiką ir 
aplinką nėra jau taip paprasta.

Šviesų dailininkas Andrius Sta-
siulis papildė scenografės ir vaizdo 
projekcijų autoriaus darbus. Šviesų 
menas šiame spektaklyje yra ryškus 
veikėjas, jautriai reaguojantis į iš-
gyvenimus scenoje. Pabaigoje, pa-
likusi mirusį Princą ir išnykdama 
tamsoje, Undinė perskrodžia erdvę, 
kuri, tarsi po vandeniu bandantys 
prasiskverbti saulės spinduliai, nu-
skaidrina povandeninį pasaulį.

Choreografė Aušra Krasauskaitė 
sukūrė povandeninio pasaulio šo-
kius, kurie lydėjo Vandenio ir Un-
dinės pokalbius, o pokylio scenoje 
choras ne tik dainavo, bet ir šoko. 
Sužavėjo nuoširdus ir atsidavęs 
choro artistų darbas (chormeiste-
ris Vladimiras Konstantinovas). 

Pirmoje premjeroje vasario 25-
ąją dainavo Ona Kolobovaitė (Un-
dinė), Tomas Pavilionis (Princas), 
Kšištofas Bondarenko (Vandenis), 
Gabrielė Bukinė (Svetimšalė prin-
cesė), Dalia Kužmarskytė (Ragana), 
Rosana Štemanetian (Pirmoji 
laumė), Vitalina Trinkė (Antroji 
laumė), Ernesta Stankutė (Trečioji 
laumė), iranietis (dainavęs lietuviš-
kai) Farshadas Abbasabadi (Giri-
ninkas), Vita Merkelytė (Virėjukas) 
ir Valerijus Gončarovas (Medžioklis). 
Iš šios sudėties labiausiai nustebino 
O. Kolobovaitė, kuri pastaraisiais 
metais buvo visiškai dingusi iš Lie-
tuvos kultūrinio gyvenimo, tačiau, 
pasirodo, yra išlaikiusi puikią 
vokalinę formą. Efektingas grįži-
mas į didžiąją sceną! T. Pavilio-
nis – tikras scenos profesionalas, 
kuriantis daugybę vaidmenų Lietu-
voje ir užsienyje, tad buvo proga vėl 
pasidžiaugti jo meistriškumu.

Antrasis vakaras (vasario 26 d.) 
prasidėjo nerimo nuotaikomis, bet 
pakiliai: dėl gerai žinomų priežasčių 
pirmiausia buvo sugrotas Ukrainos 
himnas. Vakaras baigėsi džiugiai – 
mat tądien režisierius G. Padegimas 

scenoje ir su žiūrovais minėjo savo 
70-mečio jubiliejų! Šioje premjeroje 
išvydome Ritą Petrauskaitę (Un-
dinė), Mindaugą Zimkų (Princas), 
Valdą Kazlauską (Vandenis), Be-
atą Ignatavičiūtę (Svetimšalė prin-
cesė), Loretą Ramelienę (Ragana), 
Emiliją Janiną Kozlowską (Pirmoji 
laumė), Diną Mataitienę (Antroji 
laumė), čilietę (taip pat dainavusią 
lietuviškai kaip ir kolega iš Irano) 
Indrą Sofią Marią Nielsen (Trečioji 
laumė), Kęstutį Nevulį (Girininkas), 
Juditą Butkytę-Komovienę (Virėju-
kas) ir V. Gončarovą (Medžioklis).

Visą spektaklį neapleido jaus-
mas, kad Undinės partija mažiau 
tinkama R. Petrauskaitės diapa-
zonui nei O. Kolobovaitės, solistei 
trūko balso stiprumo, o M. Zimkus 
dainavo tarsi neužtikrintai. Tikro 
scenos vilko K. Nevulio ir J. But-
kytės-Komovienės duetas antro 
veiksmo pradžioje padarė kur kas 
didesnį įspūdį nei kolegų F. Abba-
sabadi, V. Merkelytės. Beje, opera 
buvo atliekama lietuvių kalba, ta-
čiau per abu premjerinius vakarus 
solistų tarties suprasti buvo neįma-
noma. Vienintelis aiškiai ir supran-
tamai dainavo K. Nevulis.

Teatro orkestras labai patobu-
lėjęs, tam tikrai daug nusipelnęs 
teatro muzikos vadovas ir diri-
gentas Tomas Ambrozaitis. Deja, 

premjeriniuose vakaruose ir diri-
gentui, ir orkestrui nepaprastai su-
dėtinga Dvořáko muzika dar kėlė 
iššūkių. Gal prie to prisidėjo ir ne-
patogūs kai kurie sceniniai sprendi-
mai: antai puikiai skambantis teatro 
choras abiejuose spektakliuose vie-
tomis „išsiskyrė“, mat stovi skirtin-
gose scenos pusėse ir akustiškai vieni 
kitų negirdi. Dar vienas nutikimas 
nepapuošė antrosios premjeros, kai 
K. Nevulio ir J. Butkytės-Komovie-
nės duete solistė su orkestru išsiskyrė 
beveik per taktą. Deja, dirigentas si-
tuacijos taip pat nesuvaldė, net nepa-
kėlė akių nuo partitūros... Orkestras 
griaudėjo visu garsumu, taip užgož-
damas ne tik solistus, bet ir nemažą 
chorą. Vis dėlto reikia pripažinti, 
kad tai tik pirmieji spektakliai, tad 
yra laiko tobulėti ir taisyti klaidas. 

Opera „Undinė“ – neabejotinai 
gražus ir ryškus įvykis šių dienų 
kontekste, leidęs nors kiek pamiršti 
negandas. Nors apie tai priminė or-
kestras, antrąjį pasirodymą pradėjęs 
Ukrainos himnu. Klaipėdos muziki-
nis teatras jau ne pirmą kartą įrodo, 
kad yra rimtas konkurentas Lietuvos 
sceninio meno pasaulyje. Pasak 
teatro vadovės Laimos Vilimienės, 
vasarą dar laukia Ludwigo Aloiso 
Minkaus baleto „Don Kichotas“ 
premjera, rudenį – Broniaus Kuta-
vičiaus opera „Lokys“. 

Ona Kolobovaitė (Undinė) ir Tomas Pavilionis (Princas) operoje „Undinė“ O. K a sabovos  n uotr aukos

Rita Petrauskaitė (Undinė), Loreta Ramelienė (Ragana) operoje „Undinė“
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Miglė Munderzbakaitė

Vasario mėnesį Nacionalinis Kauno 
dramos teatras (NKDT) ir Kana-
dos teatras „Porte Parole“ pakvietė 
į Lietuvos scenoje vis dar ne itin 
dažną dokumentinės krypties spek-
taklį. Kūrybinis procesas prasidėjo 
praėjusių metų rugsėjį, kai keturi 
skirtingų pažiūrų žmonės buvo 
susodinti prie bendro stalo disku-
tuoti ir ginčytis daugumai lietu-
vių aktualiomis temomis. Skirtin-
giems požiūriams atstovaujančius 
pašnekovus pasiūlė dramos teatras, 
jų pokalbis buvo įrašytas ir iš to 
gimė sceninis tekstas. Spektaklį 
kūrė NKDT aktoriai ir „Porte Pa-
role“ kūrybinė komanda: režisierius 
Chrisas Abrahamas, scenografas Si-
monas Guilbault, šviesų dailinin-
kas Lucas Prairie, garso režisierius 
Antoine Bédard, vaizdo menininkė 
Amelia Scott ir kt.

Asamblėja, arba, kitaip sakant, 
visuotinis susirinkimas, skamba 
ambicingai, kaip ir intriguojan-
tys spektaklio aprašymai, žadan-
tys apmąstymus keliančias temas. 
Spektaklio koncepcija, paremta 
tikru susitikimu prie vakarienės 
stalo, priklauso Alexui Ivanovici, 

(Su)valdyta diskusija
„Kauno asamblėja“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Annabelai Soutar ir Brettui Wat-
sonui. Tokie dokumentiniai vaidi-
nimai surengti Monrealyje, Miun-
chene ir kitur. Šį kartą siūloma 
pažiūrėti, kaip ši kūrybinė formulė 
suveikia Kauno teatro scenoje. 

Svarbu pristatyti keturis pa-
grindinius pašnekovus, kuriuos 
įkūnijo NKDT aktoriai, o disku-
siją – tiek tikrą kavinėje, tiek re-
konstruotą scenoje – moderavo 
aktoriai Henrikas Savickis ir Aistė 
Zabotkaitė. Kaip liudija praneši-
mai spaudai, diskusija truko pen-
kias valandas, o pašnekesius išgry-
ninus, išsaugant autentišką kalbą, 
išėjo dviejų valandų probleminių 
temų sceninis koncentratas. Pokal-
byje dalyvauja Liucija – liberalių 
pažiūrų, LGBTQ teises aktyviai 
ir drąsiai ginanti mergina (Mar-
tyna Gedvilaitė); Rimas – konser-
vatyvių pažiūrų, tradicinių šeimos 
vertybių gynėjas, nelinkęs išklau-
syti kitų nuomonių (Tomas Erbrė-
deris); Ginas – smalsus, daug in-
formacijos sukaupęs moksleivis 
(Marius Karolis Gotbergas); Rytis 

– savo nuomonę energingai ginan-
tis menininkas-aktorius (Vaidas 
Maršalka). Nors žadėta, kad dis-
kusijoje nebus abstrakčių temų, 
vis dėlto abstrakcijų, santūrumo, 

keliamų klausimų apribojimo čia 
tikrai galima rasti. 

Viena vertus, nepasiginčysi, kad 
dokumentinius herojus kuriantys 
aktoriai kalba mums aktualiomis, 
socialiai jautriomis temomis, to-
kiomis kaip Stambulo konvencija, 
šeimos maršai, abortai, žodžio 
laisvė ir kt., bet nė į vieną jų nepa-
sineriama giliau, jos lieka tik rak-
tažodžiai. Be to, moderatorių ke-
liami klausimai skirti provokuoti, 
net supriešinti, o susodinus tokius 
skirtingus asmenis prie vieno stalo 
oponavimas atrodo nuspėjamas. 
Galima numanyti, kad yra ir kitų 
mūsų visuomenei opių klausimų, 
dėl kurių pašnekovai galbūt su-
tartų, bet tokių čia nepateikiama, 
nors tai diskusiją darytų orga-
niškesnę. Užtat jiems kaip su-
sitaikymo ir bendradarbiavimo 
simbolis skiriama užduotis – pa-
rašyti bendrą atsakymą paauglei 
merginai. „Užkadrinis“ jaunos 
merginos vardu Julija personažas 
parodo maištingos paauglės, nei-
giamai vertinančios esamą situaciją, 
turinčios griežtą nuomonę ir utopi-
nių pasiūlymų, kaip spręsti įvairias 
mūsų visuomenės bėdas, poziciją. 
Pokalbio dalyviai, gavę užduotį pa-
teikti tekstą, kuriam visi be išlygų 

pritartų, įspraudžiami į kampą, yra 
priversti ieškoti kompromiso ir pa-
laikyti ne visai priimtiną poziciją. 

Tokio pobūdžio užduočių ir iš-
šūkių dažnai būna tiek teatro spek-
takliuose, kalbančiuose apie susi-
priešinusią bendruomenę, tiek kino 
scenarijuose, reflektuojančiuose 
mūsų visuomenės problemas ir 
stereotipus. Būtent šios užduoties 
sprendimo procesas atrodė dirb-
tinis ir priminė vieną seną popu-
liariosios kultūros filmą „Pusryčių 
klubas“ (rež. John Hughes, 1985), 
kuriame priešiškai vienas kito at-
žvilgiu nusiteikusių paauglių gru-
pelė buvo uždaryta bibliotekoje. 
Tiesa, spektaklyje tokio taikaus dis-
kusijos galo ar nuoširdesnio susi-
draugavimo nesulaukiame. 

Dokumentinis spektaklis „Kauno 
asamblėja“ kalba mums aktualiomis 
temomis, bet jų išsamiau neplėtoja 

Jekaterina Kostina

Vasario 27-osios vakarą Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijoje 
skambėjęs koncertas buvo pava-
dintas „Laiko strėle“. Kūrinius at-
liko Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos (LMTA) styginių orkestras, 
dirigavo Gediminas Gelgotas. Ta-
čiau daugelio mintys, tikiu, tą va-
karą buvo kitur. Slogios nuotaikos 
dėl netoliese vykstančio karo, dėl 
tiksint laikui vis gausėjančių į am-
žinybę iškeliavusių gyvybių suteikė 
šiam reginiui kitokią prasmę, leido 
permąstyti ir koncerto pavadinimą. 
Su organizatoriais ir atlikėjais jau-
tėmės vieningi: prieš pirmąjį kū-
rinį auditorija ramiai stovėdama 
klausėsi Ukrainos himno, atlie-
kamo LMTA styginių orkestro, o 
jau vėliau, skambant kūriniams, 
akį traukė dvi spalvos, apšviečian-
čios už atlikėjų esančius vargonus, – 
mėlyna ir geltona. Išties, to vakaro 
programa, matyt, ne vienam tapo 
dovana, suburiančia ramybei.

Koncertą pradėjo lenkų kom-
pozitoriaus Henryko Mikołajaus 
Góreckio Koncerto-noktiurno 
smuikui ir orkestrui (2000) pirma 
dalis. Statiška muzikos tėkmė su-
kūrė rimties būvį, kai kiekviena 
smuiko išgaunama gaida – tylus 

Taikios muzikos laikas
Koncertas visai šeimai „Laiko strėlė“ su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių orkestru Nacionalinėje filharmonijoje

garsas, romantinė noktiurnui bū-
dinga melodija ar švelni skausmo 
intonacija – atrodė prasminga. 
Solo partiją griežusi Klementina 
Venciūtė nudžiugino jautrumu ir 
raiška, koncertą pradėjo emocio-
naliai. Vis dėlto ekspresijos medita-
tyviame kūrinyje pasirodė daugoka, 
norėjosi subtilesnio atlikimo. Šiuo 
požiūriu orkestrui, diriguojamam 
išraiškingo, charizmatiško Gedi-
mino Gelgoto, pavyko išlaikyti ba-
lansą. Pirmąją renginio dalį, itin 
tinkančią ramybės paieškos būse-
nai, pratęsė dvi kompozicijos: Gel-
goto kūrinys „Transitory“ (iš Sim-
fonijos Nr. 1 „Extracultural“, 2020) 
ir britų kompozitoriaus Maxo Rich-
terio „On the Nature of Daylight“ 

(2004) iš filmo „The Blue Notebo-
oks“. Pirmasis, nors pradžioje šiek 
tiek išblaškęs neįprastu styginių 
panaudojimu (akimirką jiems tam-
pant mušamaisiais), nuolat besikar-
tojančia švelnia ritmika, lyg nukėlė 
klausytojus į neįprastą laiką ir erdvę. 
Prie paslaptingos nuotaikos kūrimo 
taip pat prisidėjo atlikėjų (ir net pa-
ties dirigento) vokalinis pritarimas. 
Na, o Richterio kompozicijos sub-
tilūs, nuolat kartojami, į šviesą be-
sistiebiantys melodiniai motyvai 
skambėjo labai paveikiai. Kadangi 
apie virtuoziškumą panašių kom-
pozicijų kontekste kalbėti nereikia 
(jų paskirtis kitokia) – tikėtasi gylio. 
Ir jo pakako, jautri orkestro inter-
pretacija įtikino. 

Svarbiausiu renginio kūriniu 
tapo vokiečių kompozitoriaus Pe-
terio Michaelio Hamelio „Arrow 
of Time“ (1991), pristatantis vieną 
iš dviejų autoriaus tyrinėtų žmoni-
jos laiko sampratų, kai rodyklė nu-
kreipiama tik į ateitį. Klausantis šios 
kompozicijos džiugino spalvinga 
nuotaikų kaita, kurią orkestras per-
teikė gana iliustratyviai, buvo justi 
nuoseklus ir sinchroniškas muzi-
kos auginimas link kulminacinių 
padalų, tikslūs dirigento mostai, 
atskleidžiantys skirtingus muzi-
kos niuansus. Klausytojai tarsi buvo 
įtraukti į emocinius „amerikietiš-
kus kalnelius“ ir išgyveno skirtingas 
nuotaikas – nuo kontempliatyvios 
apmąstymų būsenos iki rytietiškų 
atgarsių, žaismingų ritmų ar vis 
įtampą auginančių motyvų ir sugrį-
žimų į tylą. Panašiu principu kūri-
nys ir baigiamas – iš netikėtos tylos 
išauganti švelni kontraboso melo-
dija gretinama su pritariančiais 
styginiais, pamažu išnykstančiais, 
grįžtančiais į tylą, kuria klausyto-
jams kiek ilgiau leido pasimėgauti 
dirigentas. 

Vakarą vainikavo Gelgoto kū-
riniai „Never Ignore the Cosmic 
Ocean“ (2011) ir „Higher Energy“, 
kuriems (kaip ir kitoms auto-
riaus kompozicijoms) būdingas 
postminimalistinis prieskonis ir 

unikali raiška bei skambesys. „Ne-
ver Ignore the Cosmic Ocean“, pa-
sak kompozitoriaus, auditorijai 
neša pozityvią ir džiugią žinią apie 
kūrėjo identiteto išlaikymą ir žmo-
nes supančių galimybių sampratą. 
Žaismingas muzikos skambesys pa-
tvirtino žinios džiugesį, atlikėjai ne 
tik griežė styginiais, bet ir dainavo, 
išraiškingai judėjo scenoje, sinchro-
niškai tarė sakinius repo stilių pri-
menančia maniera. Veidus pagaliau 
papuošė ir šypsenos – „performan-
sas“ scenoje sukėlė teigiamą atgarsį. 
Panašus jausmas užplūdo ir skam-
bant paskutinei kompozicijai, pasi-
žymėjusiai ekspresyvumu ir stipria 
ritmika, kurios pagrindinė mintis – 
balso ir instrumento vienybė. Abu 
kūriniai skambėjo organiškai, akį 
džiugino dirigento ir atlikėjų išraiš-
kingumas bei sėkmingos pastangos 
suvienyti garsą, vaizdą ir žodį.

Jaunieji scenos atlikėjai ne-
nuvylė, netgi priešingai – nuste-
bino rimtu nusiteikimu, grojimo 
darna bei jautrumu. O programa, 
kitomis aplinkybėmis galėjusi at-
rodyti šiek tiek vienplanė, tą va-
karą puikiai tiko. Kūriniai, nors ir 
trumpam, nukėlė visus į kitą laiką, 
kvietė sustoti, išgyventi skirtingas 
emocijas arba tiesiog pasidžiaugti, 
kad turime galimybę šios muzikos 
ramiai klausytis.

ir verčia suabejoti, ar tikrai mūsų 
mintyse išjudina ką nors naujo, 
teatre dar nepavaizduoto pas-
tarųjų metų socialiai angažuotų 
teatro režisierių pastatymuose. 
Šioje vietoje kyla kelios mintys, 
viena jų – rodyti spektaklį kitose 
šalyse, taip supažindinant su Lie-
tuvoje vyraujančiais probleminiais, 
energingas diskusijas keliančiais so-
cialiniais ir politiniais klausimais 
bei apibendrintais požiūriais. Kita 
vertus, spektaklio pabaigoje paska-
tintas žiūrovų įsitraukimas, siūlant 
perimti vaidmenis, buvo aktyvus, 
o ne mažiau intensyvios diskusijos 
pasibaigus spektakliui sklido teatro 
erdvėse tarp jaunimo. Tad spektaklio 
tikslas – išjudinti ir suaktyvinti jau-
nąjį auditorijos segmentą ir paska-
tinti permąstyti visuomenines pro-
blemas – buvo pasiektas.

Gediminas Gelgotas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių orkestras

Martyna Gedvilaitė, Vaidas Maršalka ir Aistė Zabotkaitė spektaklyje „Kauno asamblėja“
D. Stankev ičiaus  n uotr .

S . Luko še vi či a u s  nuot r.
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T e a t r a s

Agnė Zėringytė

Savo kūrybinio kelio pradžioje ak-
torius Džiugas Grinys jau dirba su 
įvairiais Lietuvos teatrais ir režisie-
riais. Sukūrė vaidmenis spektakliuose 
„Miego brolis“ (rež. Adomas Juška, 
Jaunimo teatras, 2020), „Otelas“ (rež. 
Oskaras Koršunovas, Oskaro Koršu-
novo teatras (OKT) ir Klaipėdos dra-
mos teatro festivalis „TheATRIUM“, 
2021), „Miražas“ (rež. Paulius Mar-
kevičius, Meno ir mokslo labora-
torija, 2020), „Julija“ (rež. Kirilas 
Glušajevas, Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras (LNDT), 2020) ir kt. 

Dėl kokių priežasčių pasirin-
kote aktorystę? 

Baigdamas dvyliktą klasę dar bu-
vau įsitikinęs, kad mano pašauki-
mas – sportas. Norėjau tapti pro-
fesionaliu rankininku, nes rankinį 
žaidžiau nuo vaikystės ir man pui-
kiai sekėsi: buvau savo miesto vyrų 
komandos bei savo amžiaus Lietu-
vos nacionalinės rinktinės narys ir 
jau planavau studijas sieti su sportu, 
jungtis prie aukščiausios lygos ko-
mandos Kaune arba Vilniuje. Bet 
mes planuojam, o Dievas juokiasi. 
Per vienas varžybas patyriau rimtą 
traumą: plyšo kryžminiai, šoniniai 
kelio raiščiai ir meniskas – viskas, 
kas tik galėjo. Prireikė operacijos ir il-
gos reabilitacijos. Buvo be galo sunku, 
tai turėjo būti mano proveržio metai, 
o atrodė, kad visko netekau. Mąsčiau 
apie grįžimą į sportą, bet supratau: 
kad pasiekčiau buvusią formą, reikės 
labai daug laiko, o dar tektų nugalėti 
traumos baimę, nes tokios dažnai 
kartojasi. Reikėjo ieškoti ko nors kito.

Anksčiau mokykloje buvau pra-
vedęs kelis renginius tik todėl, kad 
pakvietė mergina, kurią buvau įsimy-
lėjęs. Paskui, jau renginiuose, įsimy-
lėjau kitą, tai ir dar kelis pravedžiau. 
Vėliau prisiminiau visus plojimus, pa-
gyrimus, kurių sulaukiau, ir nuspren-
džiau – būsiu aktorius. 

Nebuvau matęs nė vieno spektaklio, 
tad prieš stodamas į Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją nutariau pažiūrėti, 
į ką čia veliuosi, ir su mama bei sese 
nuvažiavau į Oskaro Koršunovo „Žu-
vėdrą“. Po spektaklio verkiau, nes bu-
vau stipriai sukrėstas, patyriau visą tea-
tro siaubą ir grožį. Važiuodamas namo 
galvojau: jeigu vaidindamas galėčiau 
bent vieną žmogų salėje priversti jaus-
tis taip, kaip dabar jaučiuosi, privalau 
to išmokti ir daryti tai visą gyvenimą. 
Nuo to momento buvau tikras, kad 
įstosiu ir tapsiu aktoriumi, kitų vari-
antų nebeturėjau.

Ar teatras suformavo jus kaip 
asmenybę?

Tikrai taip, ir vis dar formuoja. 
Teatras man suteikė daug valios, 

Ne stebuklas gimdo tikėjimą, o tikėjimas – 
stebuklą
Pokalbis su aktoriumi Džiugu Griniu

užsispyrimo, kantrybės. Gimė no-
ras rizikuoti, plėsti savo, kaip žmo-
gaus, ribas, sumažėjo baimė klysti. 
Supratau, kad klaidos visuomet 
kažkur nuveda ir yra būtinos no-
rint ką nors daryti meistriškai. 

Teatras man padeda lengviau su-
prasti save ir kitus, atleisti, užjausti, 
kartais suteikia galimybę pažvelgti į 
save iš šalies ir, kai reikia, spirti sau 
į užpakalį. Taip pat jis įpūtė drą-
sos kalbėti apie savo jausmus, juos 
reikšti, neužspausti viduje. Išmokė 
mąstyti ir kalbėti savo mintimis, 
nuolat kelti klausimus. Pažadino 
mano tikėjimą ir padėjo suprasti, 
kad ne stebuklas gimdo tikėjimą, 
o tikėjimas – stebuklą. Taip pat 
teatras suvedė su daugybe nuos-
tabių žmonių, be kurių net neįsi-
vaizduoju savo gyvenimo.

Šiuo metu aktyviai repetuo-
jate Antano Obcarsko spek-
taklį „Boksas“ (LNDT). Kiek 
savo paties bruožų suteikiate 
personažams?

Ruošdamas vaidmenį praleidi su 
juo labai daug laiko: nuolat apie jį gal-
voji, esi įsitraukęs į nenutrūkstamą 
kūrybinį procesą, tad tikriausiai tuo 
metu tai turi įtakos ir tavo asmenybei. 

Jerzy Grotowskis vaidybą yra pa-
lyginęs su skulptūra: aktorius – tarsi 
marmuro luitas, kuriame slypi visos 
formos, o norint jas išvysti reikia 
kaltu ir plaktuku pašalinti tai, kas 
nereikalinga. Tad, manyčiau, vi-
suose mano personažuose yra labai 
daug manęs paties, nes jie gimsta iš 
mano kūno, mano minčių ir jausmų – 
esu tas luitas, iš kurio per repeticijas 
kuriu personažą, o paskui paleidžiu 
į sceną gyventi.

Kokios emocijos apima ruo-
šiant naujus vaidmenis?

Būna visko, kartais jie gimsta lengvai 
ir greitai, užsikabinus už kokio nors 

judesio, eisenos, žodžio, intonacijos 
ar juokelio. Tada kurti nesunku, nes 
idėjos ateina viena po kitos, reak-
cijos iš karto būna gyvos, imi mąs-
tyti ir veikti kaip tas žmogus, lieka 
tik siūlyti režisieriui ir atmesti, kas 
nereikalinga. 

Tačiau kartais turi pereiti gau-
sybę ieškojimų, gerai paprakai-
tuoti ir „nusidrožti“, kol atsi-
randa bent menkiausia tiesa. Bet 
šitaip man netgi labiau patinka, 
nes būnu priverstas kelti sau di-
desnius uždavinius, tobulėti kaip 
aktorius, atverti naujas galimybes, 
kartais net susigriauti ir pasista-
tyti save iš naujo.

Kur ieškote įkvėpimo veikėjų 
charakteriams?

Vienas pirmųjų dalykų, kuriuos 
stengiuosi atrasti, yra personažo 
humoro jausmas. Jeigu jį pagaunu 
ir sugebu juokauti bei juoktis atlik-
damas vaidmenį, suprantu, kad esu 
ryšio zonoje. Svarbiausia suprasti 
jo santykius su aplinka ir pačiu sa-
vimi, sukurti visą tą kompleksą – 
taip gaunamas charakteris. 

Specialiai įkvėpimo neieškau, jis 
pats ateina: iš žmonių, pokalbių, li-
teratūros, kelionių, filmų ir t.t. Jo 
pilna visur, reikia tik pakelti akis.

Kaip kito jūsų požiūris į 
aktorystę? 

Iš esmės nelabai kas pasikeitė, 
gal tik pavyko įsivardyti. Žiūrėjau 
ir žiūriu į tai kaip į dovaną. Nuo 
pat pirmųjų susitikimų su žiūrovais 
pajutau, kad tai prasminga ir reika-
linga tiek man, tiek jiems. 

Ir žiūrovams, ir aktoriams išgyve-
nimai teatre kartais tampa tikresni, 
stipresni ir paliečia labiau nei tie, ku-
riuos patiriame už teatro ribų. Vai-
dyba, forma, fikcijos, melas leidžia 
atrasti tiesą, nuo kurios esame taip 
nutolę realybėje. Dėl šio paradokso 
aktorystė man visuomet atrodys 
nuostabi ir magiška profesija. 

Ar stengiatės išvengti rutinos, 
kai spektaklius tenka vaidinti 
daugybę kartų? 

Visada trinu rankomis, kai reži-
sierius duoda vietos improvizaci-
joms. Jos tikrai padeda neįsivelti 

į rutiną, tačiau jų gauni ne visada. 
Todėl prieš kiekvieną spektaklį 
tenka prisiminti, kad į sceną einu 
kurti, o ne atlikti spektaklio. Kiek 
leidžia struktūra, stengiuosi veikti 
kitaip nei per ankstesnį rodymą: ne-
sikartoti, nustebinti partnerį, jį pro-
vokuoti, susikurti žaidimo aikštelę, 
kurioje visiems būtų gera žaisti, o 
visa tai priverčia ir mane, ir partnerį 
iš tikrųjų klausyti ir matyti, dėl to 
spektaklis tampa gyvas.

Kokie aktoriai tapo jums 
pavyzdžiais?

Pirmiausia mano mokytojai. Da-
rius Meškauskas, išmokęs, kad sce-
noje svarbiausia ne triukai, šviesos ar 
efektai, o tai, kas įvyksta tarp žmo-
nių; kad reikia nesislėpti už puoš-
menų, o visuomet remtis į partnerį, 
kliautis juo bei savo psichofizika, 
vaidinti lengvai, laisvai ir žaismingai. 

Viktorija Kuodytė – besąlygiško 
atsidavimo ir aistros teatrui pavyz-
dys, išmokiusi mane ieškoti jau-
trumo, širdies, siekti preciziškumo, 
subtilumo, vaidmens gylio. 

Nelė Savičenko, Dainius Gave-
nonis, Valentinas Masalskis, Ma-
rius Repšys, Martynas Nedzinskas – 
nuostabūs pavyzdžiai, stengiuosi 
iš jų mokytis. Taip pat režisierius 
Jokūbas Brazys, begalę kartų priver-
tęs mane peržengti savo ribas, už-
krėtęs tikėjimu teatru, daro didžiulę 
įtaką man, kaip aktoriui.

Kaip aktorystė atsiskleidžia 
jūsų asmeniniame gyvenime?

Manau, daugiausia per empa-
tiją, gebėjimą greit prisitaikyti prie 
įvairių situacijų, tinkamai reaguoti, 
kontroliuoti save, suprasti žmones. 
Viskas taip susipynę, kad greičiau-
siai net norėdamas neatskirčiau, 
tačiau ir nejaučiu reikalo to daryti. 
Kai ateina laikas kiek nutolti nuo 
aktorystės, tai įvyksta savaime, sau-
giu atstumu.

Ačiū už pokalbį.

Džiugas Grinys spektaklyje „Miego brolis“ L. Vanse vičien ės  n uotr .

Džiugas Grinys spektaklyje „Miražas“ D. P utin o n uotr .
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Š o k i s

Ignas Zalieckas

Gintarė Masteikaitė – kultūros 
ir scenos menų vadybininkė, Lie-
tuvos šokio informacijos centro 
(LŠIC) bei festivalio „Naujasis 
Baltijos šokis“ vadovė. Rengė to-
kius festivalius kaip „Naujojo cirko 
savaitgalis“ ir „ConTempo“. 2019 m. 
Scenos meno kritikų asociacijos 
apdovanota „Meno raktu“ už 
Lietuvos šiuolaikinio šokio srities 
plėtrą.

Kokia buvo jūsų pradžia šokio 
srityje? 

Meilė šokiui užaugo dirbant 
pirmą rimtą, nestudentišką darbą 
Kauno šokio teatre „Aura“, kuriame 
praleidau septynerius metus. Atsi-
menu, kai pirmą kartą per gastro-
les Vilniuje teko filmuoti spektaklį, 
buvau sutrikusi ir nesupratau, kur 
patekau. Patyriau didelį šoką, bet 
vėliau ėmiau plačiai domėtis šia 
meno sritimi. Šokis tapo vis arti-
mesnis, įdomesnis. 

Birutė Letukaitė – vaikščiojanti 
enciklopedija, ji pasakojo tiek savo, 
kaip šokėjos ir choreografės, tiek 
Kauno šokio teatro „Aura“, tiek 
Lietuvos bei pasaulio šokio isto-
riją. Ji daug investavo į žmones, 
kurie dirbo jos teatre. Taip per 
keletą metų supratau, kad šokis – 
mano sritis, ir niekada negalvojau 
jo atsisakyti.

Šiuolaikinis šokis neretai gąs-
dina nepatyrusį žiūrovą. Čia nėra 
konkrečių atsakymų, nėra tikslaus 
draminio naratyvo, paliekama daug 
laisvės vaizduotei. Dažnai žiūrovai, 
neperskaitę spektaklio aprašymo, 
po jo išeina įsivaizduodami skir-
tingas istorijas. Šokis – galimybė 
reflektuoti gyvenimą įvairiais mo-
mentais. Įdomu stebėti, kaip jude-
sys, energija, kurią šokėjas paleidžia 
į sceną, pasiekia žiūrovą. Kartais 
taip neįvyksta, tada klausiu – ko-
dėl? Mėgstu stebėti publiką, ją per-
prasti. Keletą kartų tarptautiniuose 
turuose turėjau galimybę stebėti 
spektaklius po 50–90 kartų. Per šias 
patirtis suvokiau, kad spektaklis yra 
gyvas ir kintantis priklausomai nuo 
atlikėjų nuotaikos, erdvės, žiūrovų.

Ar sunku buvo įsilieti į šokio 
bendruomenę, turint omenyje, 
kad tuo metu ji dar kūrėsi?

Buvo labai paprasta, greitai su-
sibūrė draugų ratas. Turėjau vi-
sas sąlygas mokytis, augti, pažinti. 
Per savo karjerą „Auroje“ perėjau 
viską: nuo linoleumo tiesėjos ir 
plovėjos iki aukščiausio laiptelio, 
kai kviesdavau į festivalį tarptau-
tines trupes.

Kad kiekvienas pamatytų bent vieną 
šokio spektaklį per metus 
Pokalbis su Gintare Masteikaite

Kokia šokio bendruomenė yra 
šiandien? Kaip ji kito per pas-
tarąjį dešimtmetį?

Didelis pokytis įvyko, kai M.K. Čiur-
lionio menų mokykloje buvo įkurta 
šiuolaikinio šokio klasė. Tai labai 
paskatino jaunų profesionalų at-
siradimą. Iki tol ilgą laiką šokėjų 
buvo ieškoma tiesiog gatvėje. Per 
pastarąjį dešimtmetį reikalai pasi-
keitė – atsirado aukšto lygio edu-
kacija ir profesionalus parengimas. 
Dėl šių pokyčių smarkiai padaugėjo 
ir užsienyje mokslus baigusių Lietu-
vos šokėjų: dabar turime Anną Ma-
riją Adomaitytę, Luką Karvelį, Do-
vydą Strimaitį, Godą Žukauskaitę. 
Daugumą jų dirba tarp Lietuvos 
ir užsienio. Mūsų šokio bendruo-
menė tampa vis labiau tarptautinė. 
Pavyzdžiui, „Naujojo Baltijos šokio“ 
misija – kiekvienais metais atvežti 
bent vieną užsienyje kuriantį Lietu-
vos šokėją. Dalyvaudami festivalyje 
šokėjai palaiko ryšį su vietos šokio 
bendruomene ir čia auginasi savo 
auditoriją.

Jaunoji karta, studijuojanti užsie-
nyje, labai svarbi šiuolaikinio šokio 
plėtrai Lietuvoje, nes tai yra kitas 
žingsnis, visai kitas lygis, kurio link 
keliaujame. Kalbame apie tarptau-
tinę bendruomenę, turinčią tarp-
tautinių ryšių, jai priklausantys šo-
kėjai atpažįstami ne dėl tautybės, o 
dėl asmenybės, darbų. Šokėjas turi 
būti vertinamas pagal savo kūry-
bingumą, įdomumą, balsą, pagal tai, 
ką sukuria, o ne pagal tai, iš kokios 
šalies yra kilęs.

Šiuolaikinis šokis pritraukia 
vis daugiau žiūrovų. Kaip jis 
tampa patrauklesnis? Ar tai 
lemia jūsų, kaip Lietuvos šo-
kio informacijos centro va-
dovės, ir visos bendruomenės 
veiklų kryptys, siekiančios 
ugdyti žiūrovą? Kaip šis yra 
formuojamas?

Žiūrovo formavimas vyksta dau-
gelyje krypčių. Pirmiausia tiesiogiai 
per renginius, skirtus tiek įvairiems 
žiūrovams, tiek bendruomenėms. 
Padedant Šiuolaikinio šokio asociaci-
jai kuriasi vis daugiau trumpalaikių 
rezidencijų visoje Lietuvoje. Į mažą 
miestelį atvykę šiuolaikinio šokio 
kūrėjai dirba su jo gyventojais, ben-
drauja ir galiausiai parodo bendrą 
jungtinį arba asmeninį darbą. Šie 
pasirodymai sulaukia didelio po-
puliarumo miestelio kontekste. Be 
to, jie iškart aptariami dalyvaujant 
žiūrovams ir menininkams. 

Kita kryptis – įvairios edukacinės 
veiklos: šiuolaikinio šokio pamokų 
populiarinimas skirtingoms amžiaus 
grupėms (vaikams, paaugliams, su-
augusiesiems, senjorams ir negalią 

turintiems žmonėms), edukacinės 
/ pažintinės pamokos mokytojams, 
informaciniai, apžvalginiai straips-
niai ir tekstai, šokio istorijai pažinti 
skirta knyga „Šiuolaikinio šokio va-
dovas“, LRT iniciatyva rodyti šiuo-
laikinio šokio spektaklius. 

Prie šiuolaikinio šokio populiari-
nimo ir sklaidos prisideda ir tokie 
projektai bei veiklos kaip choreo-
grafų kvietimas į dramos teatrus 
dalyvauti naujų spektaklių pasta-
tymuose, vienas iš puikių pavyz-
džių – Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro šokio spektaklis „Durys“ 
(choreografas Jo Strømgrenas), 
tarpsritiniai projektai, tokie kaip 
su LRT ir Architektūros fondu jau 
trejus metus įgyvendinamas projek-
tas „Šokis plius miestas“. Taip pat 
naujų medijų ir formų paieška – 
šokio filmų kūrimas ir jų populia-
rinimas, nemokami renginiai atvi-
rose miestų erdvėse (prisiminkime 
pernai visą mėnesį vykusį „Naująjį 
Baltijos šokį“), šiuolaikinio šokio 
spektaklių ir veiklų pristatymas 
regionuose. 

Asmeniškai skiriu daug laiko šios 
srities populiarinimui per turimus 
socialinių medijų kanalus ar tiesiog 
gyvai bendraudama su žmonėmis. 

Kaip sudaroma festivalio 
„Naujasis Baltijos šokis“ pro-
grama? Ar siekiate parodyti 
labiausiai sužibėjusius pas-
tarojo meto šokėjus, ar nau-
jas koncepcijas kuriančius 
menininkus?

Festivalio programos sudarymas 
dažnai atsiremia į turimą biudžetą 
ir tuo metu prieinamą infrastruk-
tūrą. Labai dažnai turime priimti 
kompromisinius sprendimus tarp 
savo norų bei vizijų ir galimybių. 
Anksčiau siekėme pristatyti kon-
ceptualius pasirodymus, mažiau 
žinomus kūrėjus, bet dabar no-
rime grįžti į didžiąsias scenas ir 
žiūrovams pristatyti daugiau gar-
sių vardų. Pavyzdžiui, šiemet pa-
kvietėme Dimitrį Papaioannou, su 
kuriuo diskusiją dėl jo atvykimo 
pradėjau dar 2018 m., tam reikėjo 
tris kartus skristi į Graikiją, jį įti-
kinėti, bet dabar jis pats atskris į 
Lietuvą. Tokio aukšto lygio šokio 
trupėms Lietuva nėra pati patrau-
kliausia šalis, na, bent jau nebuvo 
iki pandemijos. Dabar, sumažė-
jus tarptautinių gastrolių, atsive-
ria daugiau galimybių ir pačiam 
festivaliui.

Jei festivalio koncepciją formuo-
čiau egoistiškai, jis būtų specifinis, 
eksperimentinis, bet turiu suprasti, 
kad šiuolaikinio šokio stilių ampli-
tudė labai plati, todėl reikia prisitai-
kyti ir plėsti programą. Vis dėlto tai 

yra visuomeniniai pinigai. Be to, jei 
norime stiprinti šokio srities įvaizdį, 
turime rodyti didelį spektaklių, 
stilių spektrą. Aišku, už tai sulau-
kiame ir kritikos, nes gali atrodyti, 
kad nebelieka aiškaus tikslo. Ber-
lyne ir Nyderlanduose yra festiva-
lių, kurių vienos dienos biudžetas 
toks kaip viso mūsų festivalio, jie 
gali kviesti, ką tik nori, eksperi-
mentuoti ir rodyti plačią didelio 
formato darbų perspektyvą, tuo 
pat metu išlaikydami savo įvaizdį. 
Mūsų situacija skiriasi, todėl pri-
valome viską kruopščiai apgal-
voti, kad išlaikytume kokybę ir 
kartu pasiektume kuo didesnę 
auditoriją: neturime prabangos 
rengti festivalį tik profesionalams 
ar mažai saujelei žiūrovų. Kartais 
būna taip, kad keleri metai po pa-
sirodymo mūsų festivalyje šokė-
jai tampa žvaigždėmis, todėl galiu 
teigti, jog lygį tikrai išlaikome. Tik 
toks ateities nuspėjimas reikalauja 
akylo kasdienio darbo.

Lietuvių pasirodymais stengia-
mės atliepti Lietuvos kūrėjų pozi-
cijas ir parodyti tai, kas įdomiausia. 
Dabar linkstame prie užsienyje ku-
riančių lietuvių, nes jų darbus sun-
kiau pamatyti. Pavyzdžiui, pernai 
festivalyje rodėme Annos Marijos 
Adomaitytės performansą, o šiemet 
kitas jos darbas „Pas de deux“ buvo 
pakviestas į „Aerowaves“ platformą. 
Gali būti, kad ateityje turėsime pa-
saulinio garso choreografę iš Lie-
tuvos. Kviesdami Lietuvos kūrėjus, 
gyvenančius užsienyje, norime ir 
turime parodyti, kodėl tokie įvy-
kiai kaip šis yra svarbūs.

Kiek festivalyje skiriama 
dėmesio naujų talentų 
paieškoms?

Jiems skiriama didžioji dalis 
laiko, nes didieji vardai ir taip yra 
žinomi, turime jų sąrašus ir lieka tik 
pasižymėti, ką galime atvežti. Daž-
niausiai tam, kad rastume jaunų kū-
rėjų, važinėjame po tarptautinius 

festivalius, muges, kūrėjų prista-
tymus, skirtingų šalių rengiamas 
platformas, jose dalyvauju kaip 
komisijos narė. Su kolegomis 
dalinamės išgirstais, pamatytais 
naujais vardais. Labai svarbu at-
rasti šokėjus, kol jie nėra įšokę į 
žvaigždžių traukinį, nes tada jau 
gali būti per vėlu (ar per sunku) 
juos pasikviesti.

Esame platformos „Aerowaves“ 
nariai, todėl kiekvienais metais 
turime galimybę susipažinti su 
daugiau nei 600 naujausių cho-
reografinių pasiūlymų iš visos 
Europos.

Kokia jūsų šiuolaikinio šokio 
Lietuvoje plėtros vizija? Ar rei-
kėtų pritraukti lietuvių šokėjų 
iš užsienio, ar kaip tik kviesti 
užsieniečius kurti Lietuvoje?

Svajojame, kad kiekviename Lie-
tuvos miestelyje gyvenantys žmo-
nės per metus pamatytų bent vieną 
kokybišką šiuolaikinio šokio pasi-
rodymą. Formatai gali būti skirtingi, 
bet norime, kad tai vyktų. Bendra-
darbiaujame su savivaldybių kul-
tūros centrais, kad pripratintume 
juos atvežti į regionus kokybiško 
šiuolaikinio meno, dėl kurio auga 
kritiškai mąstanti, atviresnė, pakan-
tesnė visuomenė. 

Investuojame į šiuolaikinio šokio 
edukacijos sklaidą, bendradarbia-
vimą su kitomis kultūros organi-
zacijomis. Norime išlaikyti jau su-
kurtas festivalio „Naujasis Baltijos 
šokis“ pozicijas regione. 

Tarptautiniai projektai, eduka-
cija ir skirtingų bendruomenių 
įtraukimas yra pagrindinės kryp-
tys, kuriomis dirbame, kad didin-
tume šiuolaikinio šokio sklaidą ir 
kuo daugiau žmonių įsitrauktų į 
šokio virusą, kuris Lietuvoje spar-
čiai plinta.

Dėkoju už pokalbį.

Gintarė Masteikaitė LŠIC  n uotr .
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T e a t r a s

Greta Vilnelė

Aktorė Agnieška Ravdo sukūrė 
vaidmenis tokiuose spektakliuose 
kaip „Žuvėdra“ (rež. Oskaras Kor-
šunovas, OKT, 2015), „Įstabioji ir 
graudžioji Romeo ir Džuljetos is-
torija“ (rež. Koršunovas, Lietu-
vos nacionalinis dramos teatras 
(LNDT) ir OKT, 2015), „Fjorenca“ 
(rež. Jonas Vaitkus, Nacionalinis 
Kauno dramos teatras (NKDT), 
2016), „Apreiškimas Marijai“ (rež. 
Vaitkus, LNDT, 2016), „Mūsiškiai“ 
(rež. Artūras Areima, Juozo Milti-
nio dramos teatras (JMDT), 2019), 
„Detoksikacija“ (rež. Darius Gu-
mauskas, OKT, 2021) ir kt. 2020 m. 
aktorė buvo nominuota „Auksi-
niam scenos kryžiui“ už Monikos 
vaidmenį spektaklyje „Kelionė į 
Edeną“ (rež. Augustas Gornatke-
vičius, JMDT, 2019). 

Vaidinate ir teatre, ir kine. 
Augusto Gornatkevičiaus re-
žisuotas spektaklis „Kelionė į 
Edeną“, kuriame sukūrėte Mo-
nikos vaidmenį, kritikų apibū-
dintas kaip kinematografiškas 
kūrinys. Kaip vertinate kino ir 
teatro sandūrą scenoje? 

Šiuolaikinis teatras glaudžiai su-
sijęs su kinematografiška vaidyba, 
nes šiandien organiška vaidyba 
tampa būtinybe. Atotrūkio nuo 
kino vaidybos šiuolaikiniame teatre 
praktiškai nėra. Tad galiausiai, kai 
siūloma vaidinti „kinematografiš-
kai“, tai nuskamba lyg keiksmažo-
dis. Juk tada net nebereikia tokios 
profesijos kaip aktorystė. Jeigu šne-
kama aktualia, socialiai angažuota 
tema, įdomiai ir įtaigiai atrodys ir 
iš gatvės paimtas žmogus. Tačiau 
aktorinis meistriškumas pasireiš-
kia, kai keliskart vaidinama ta pati 
scena išlieka tiek pat paveiki. Ap-
maudu, kad šių dienų teatre beveik 
nebelikę kūrybiškumo. Jis aukoja-
mas dėl temos ar formos populia-
rumo, aktualumo. Mes teatrą su-
paprastiname, įvilkdami į patogų, 
visiems suprantamą, šiuolaikišką 
audinį.

Gornatkevičiaus darbe puikiai 
išlaviruota tarp teatro ir kino vai-
dybos. Man patiko, kad nebuvo 
pasirinkta vieno kelio, bandyta 
ieškoti jų sandūros. Todėl vaidinti 
buvo smagu, nes kitu atveju ga-
lėjo būti nuobodu arba pernelyg 
paviršutiniška.

Kuo rėmėtės kurdama Ninos 
Zarečnajos personažą spek-
taklyje „Žuvėdra“?

Visų pirma reikėtų pradėti nuo 
to, kad į spektaklį buvau įvesta, to-
dėl kūrybinis procesas buvo pa-
greitintas. Iš pradžių įkritau į kito 
žmogaus, komandos ir režisieriaus 
jau sukonstruotą formą. O vėliau 

Teatras, nukeltas nuo konvejerio
Pokalbis su aktore Agnieška Ravdo

personažas ėmė plėstis, kisti. Šis 
vaidmuo mane augino. Tuo metu 
buvau studentė, karštai tikinti, sie-
kianti, norinti, svajojanti. Dabar, po 
šitiek laiko vaidinant Niną, jau rei-
kia prisiminti, koks tas tyro tikė-
jimo jausmas, kai galvoji: „Dieve, 
užkariausiu pasaulį.“ Visa mano 
širdis ir siela sudėta į Ninos vai-
dmenį, jį kūriau su begaliniu tikė-
jimu ir aistra.

Kokią Džuljetą kūrėte spek-
taklyje „Įstabioji ir graudžioji 
Romeo ir Džuljetos istorija“?

Vaidinti Džuljetą – vienas di-
džiausių malonumų. „Žuvėdroje“ 
Niną reikia vaidinti kinematogra-
fiškai, prisideda papildomos sub-
tilybės, nes spektaklis rodomas 
itin mažoje salėje. O vaidindama 
Džuljetą paleidi save ir tave neša. 
Rasa Samuolytė kartą paklausė, ku-
ris vaidmuo – Ninos ar Džuljetos – 
man labiau patinka. Atsakiau, kad 
su Nina reikia įdėti daug darbo, o 
vaidinant Džuljetą tereikia išeiti į 
sceną ir viskas ima plaukti iš vidaus. 
Vaidmenyje daug azarto, geismo, 
aistros, jaunatviško gaivalo, bega-
linio noro gyventi ir patirti. Visa tai 
užkoduota Shakespeare’o dramoje 
ir Koršunovo pastatyme, todėl ne-
įmanoma, kad tavęs neneštų. 

Atsimenu, Koršunovas prieš 
premjerą man ir Laurynui Jurgeliui 
sakė, kad nusiramintume, nes čia 

neįmanoma suklysti. Drama, eilės, 
partneriai, muzika, scenografija – 
viskas taip pribrinkę, kad tereikia 
įsijungti mygtuką, ir tave neša. 

Mano Džuljeta – kovotoja už 
meilę ir tiesą. Didelis pavojus, sta-
tant Shakespeare’ą, nuklysti į patosą. 
Tad Koršunovas dažnai mane grą-
žindavo į žemę ir primindavo apie 
veikėjos kūniškumą: vis dėlto ji – 
įsimylėjusi paauglė pačiame jėgų 
žydėjime, ją veikia hormonai, pra-
budęs moteriškumas. Susijungus 
kraujui ir pienui, scenoje matome 
šių laikų Džuljetą.

Ar šiandien verta imtis Shakes-
peare’o pjesių?

Aišku, kad verta. Jose yra am-
žinos, neišsenkamos temos. Jeigu 
nuoširdžiai nori pastatyti Shakes-
peare’o kūrinį, neįmanoma nuslysti 
paviršiumi, nes pati medžiaga turi 
be galo daug gelmės, tikrumo. 
Esu mačiusi „Romeo ir Džuljetos“ 
ekranizaciją, paveikumu nenusi-
leidžiančią kitoms kūrinio adap-
tacijoms. Shakespeare’as niekada 
nebus pasmerktas pasenti. Tačiau 
man nepatinka, kad kai kurie kūrė-
jai, užuot repetavę, gilinęsi į tekstą, 
brauko ištisus lapus, keičia esmę. 
Jeigu daug kas netinka, vadinasi, 
pasirinkta netinkama medžiaga. 
Shakespeare’ą reikia rinktis sąmo-
ningai, žinant, kodėl nori statyti 
pagal jo kūrinius. Nes jeigu norisi 

tiesiog pabandyti, tai neverta. Čia 
tinka pasakymas, kad jeigu gali ne-
daryti – nedaryk. 

Džuljetos vaidmenį Koršu-
novo spektaklyje prieš tai kūrė 
Rasa Samuolytė ir Rasa Mara-
zaitė. Ką manote apie kolegių 
Džuljetas? 

Kai tik pradėjau studijuoti, fil-
muotoje medžiagoje pamačiau Sa-
muolytės Džuljetą. Tada žiūrėjau 
ir galvojau, kas ir iš kur ištraukė 
tokią jauną merginą, buvau įsiti-
kinusi, jog jai turėtų būti šešiolika, 
kad šitaip vaidintų. Buvo neįtikė-
tina ją stebėti. Marazaitės vaidinant 
daug nemačiau, daugiau susidūriau 
su Samuolyte. Šį vaidmenį taip pat 
perėmiau. Man visada labai pa-
tiko savitas Samuolytės Džuljetos 
humoro jausmas, greitis ir lengvu-
mas. Koršunovas ne kartą minėjo, 
kad egzistuoja pavojus iš dramos 
padaryti melodramą. Tad spekta-
klio raktu tapo neužsibuvimas si-
tuacijoje, tempas.

Dar būdama studentė pradė-
jote vaidinti su garsiausiais 
Lietuvos teatro aktoriais. Koks 
buvo jūsų tarpusavio santykis?

Buvo įvairių etapų. Kadaise net 
mama, atėjusi į spektaklį, sakė: 

„Dieve, vaikeli, tarp kokių tu akto-
rių esi.“ Vos ne – kaip tu čia gyva 
išlieki, juk tai mūsų aktorių elitas, 
scenos vilkai. O juos labiausiai su-
žavėjo, kad patekusi į tokią aplinką 
nesutrikau. Jeigu būtų atėjusi drovi 
mergaitė, gal būtų kilęs noras glo-
boti, padėti. Bet į mane jie taip ne-
žiūrėjo. Kadangi buvo ekstremalios 
aplinkybės, reikėjo gelbėti spektaklį, 
tai kaipmat pajutau didžiulį palai-
kymą. Man pasisekė, kad turėjau 
galimybę užsitarnauti savo vietą 
pirmu bandymu. Be abejo, tai buvo 
didžiulė atsakomybė, būdama tarp 
jų jaučiau nenuilstamą norą išlai-
kyti kartelę. 

Kaip vyko Gumausko reži-
suoto spektaklio „Detoksi-
kacija“ kūrybinis procesas? 
Kaip sekėsi kurti dukters vai-
dmenį, dirbant su šiuolaikine 
dramaturgija?

Man labai smagu, kad šis spek-
taklis palietė publiką. Mūsų visuo-
menėje daugelio santykiai su tėvais 
yra disfunkciniai, neretai žmonės 
kamuojami šeimoje nuo seno įsiša-
knijusių priklausomybių. Tai veda 
prie esminės problemos – nesibai-
giančio konflikto tarp vaikų ir tėvų. 

Kūrybinis procesas buvo išskir-
tinis tuo, kad patys kūrėme drama-
turgiją iš savo patirčių, ieškojome, 
kur yra didžiausia kliūtis, nule-
mianti tokius santykius. Nežinau, 
kaip kitose šalyse, bet Lietuvoje 
atskirtis tarp kartų labai akivaizdi. 
Tėvų karta laikėsi kitokių moralinių 

nuostatų, o iš vaikų kartos kyla vi-
siškas nesutikimas, pasipriešinimas. 
Kiek pačiai teko susidurti, situacija 
eina geryn: dabartiniai aštuonio-
likmečiai nebeturi tokių patirčių, 
viskas juos aplenkę, atsiradęs ade-
kvatumas tam, kas vyksta. O mano 
karta, žmonės, kuriems apie trisde-
šimt, jaučia nostalgiją vaikystei, bet 
kartu daug kas atrodo jau atgyvenę, 
nebetinkama. Tą temą ir pasirin-
kome nagrinėti. Man buvo sunku 
suprasti savo personažą. Drama-
turgė sakė, kad esu per daug em-
patiška, nes vis bandžiau ieškoti 
vaidmens subtilybių, dviprasmiškų 
minčių. O ji man vis priminė, kad 
mano personažas bukai, vienareikš-
miškai nesutinka, ir viskas. Tai jau 
kitos kartos žmogus, tad buvo 
sunku perimti man pačiai vos su-
prantamą požiūrį. Šį vaidmenį kurti 
po Shakespeare’o ir Čechovo pjesių 
buvo iššūkis, bet laikui bėgant jis 
įaugo į kraują, tapo mano dalimi. 

Kaip keitėsi jūsų požiūris į 
teatrą? Ką manote apie dabar-
tinę Lietuvos teatro situaciją?

Šiuo laikotarpiu tarsi iš naujo 
mąstau apie teatro vertę, jo vietą 
mano gyvenime. Įdomu stebėti, 
kaip nuo studijų laikų santykis su 
teatru keitėsi. Iš pradžių viskas ide-
alizuota, tik taip ir ne kitaip, vėliau 
buvo nusivylimo, maišto, pykčio 
laikotarpis. O dabar man svarbu, 
kad teatras netaptų konvejeriu. 
Skaudu, kad tikrą teatrą keičia 
trumpalaikiai projektai. Giedrius 
Savickas neseniai priminė, kaip 
pusmetį iki išnaktų repetavo „Ro-
meo ir Džuljetą“, o dabar repetici-
jos trunka tik apie tris savaites. Tai 
koks šiais laikais pastatytas spek-
taklis gyvuos dar dešimt, dvide-
šimt metų? Joks. Pastebėjau, kad 
projektų reikalavimai į aukštumas 
iškelia naujoviškumą, integralumą, 
technologijų panaudojimą, bet ne 
patį turinį. Teatras tapo stipriai 
komercinis. Manau, kad šiuolaiki-
nis teatras netenkina nei žiūrovų, 
nei pačių kūrėjų. Vis dėlto Lietu-
vos žiūrovų skonis išlavintas, tea-
tras visuomet buvo stiprioji mūsų 
šalies kultūros šaka. Tad nereikia 
apgaudinėti savęs, kad vienetinis 
projektėlis gali atstoti rimtą pasta-
tymą pagal amžinus veikalus. Atsi-
menu, buvo laikai, kai visuomenė 
labai skeptiškai vertino aktorių pa-
sirinkimą eiti vaidinti į televizijos 
serialus, nes teatras – tai aukštoji 
materija, o serialai vieną po kitos 
serijas tik kepa, kepa... O kas da-
bar daugiau kepa? Neaišku. Labai 
tikiuosi, kad mes tai persirgsime ir 
sulėtinsime tempą.

Ačiū už pokalbį.

Agnieška Ravdo spektaklyje „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“

D. Mat ve je vo  nu ot ra u ko s

Scena iš spektaklio „Žuvėdra“
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D a i l ė

Giedrė Jankevičiūtė

Pirmą kartą Antoniettos Raphaël 
(1895–1975) skulptūras pamačiau 
1997 m. parodoje „Années 30 en 
Europe. Les temps menaçant: 
1929–1939 Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris“. Dėmesį patraukė 
kone fiziškai juntamą energiją sklei-
džiančios monumentalios figūros, o 
po to ir autorės gimimo vieta: Kau-
nas. Pradėjusi domėtis, kas buvo ši 
menininkė, susipažinau su Raphaël 
kūriniais ir biografija. Pasitarę su 
kolegomis įtraukėme jos biografiją 
į Lietuvos dailininkų biografijų žo-
dyną. Deja, apie lietuviškąjį Raphaël 
gyvenimo laikotarpį žinių labai ma-
žai. Daug ką tenka įsivaizduoti ir 
bandyti rekonstruoti pagal analo-
gijas. Antoniettos, o gal turėtume 
rašyti Nechamos, nes tokiu vardu 
ji buvo vadinama, kol dar gyveno 
Kaune, ir jos šeimos likimas gana 
tipiškas XIX a. pabaigos carinės Ru-
sijos imperijos pakraščių gyvento-
jams: ne tik žydams, taip pat ir lie-
tuviams, latviams, ukrainiečiams. 
Po 1904 m., kai gavusios daugiau 
teisių, sujudo visos iki tol slopintos 
ir varžytos caro imperijos tautinės 
mažumos, staiga išaugo migrantų 
banga. Į šią bangą pateko ir Anto-
nietta Raphaël su motina ir broliais. 
Žydai, kuriuos imperijos įstatymai 
buvo išstūmę į imperijos europinės 
dalies pakraščius: Ukrainą, Balta-
rusiją, Besarabiją, Lietuvą, Lenkiją, 
sudarė ženklią migrantų dalį. Kal-
bant apie Lietuvoje gimusius pasau-
lio kultūroje išgarsėjusius žydus iš 
ilgojo XIX a. pabaigos migrantų 
šeimų, pirmiausia iškyla tokie var-
dai, kaip iš carinio Kauno su tėvais 
į JAV dar vaikystėje išvykę būsima-
sis tapytojas Ben Shahnas, būsimoji 
anarchizmo teoretikė ir praktikė 
Emma Goldman, iš Alytaus kilęs 
dailės istorikas Bernardas Berenso-
nas. Kai kurie iškeliavo būdami kiek 
vyresni, jau nebe vaikai, siekdami 
geresnio išsilavinimo, svajodami 
apie platesnį pripažinimą. Iš dai-
lininkų tarp tokių migrantų žino-
miausias yra Jacques’as Lipchitzas, 
pirmuosius dailės įgūdžius įgijęs 
Vilniaus Piešimo mokykloje. Gi-
męs gydančiais mineraliniais van-
denimis pagarsėjusiame kurorte 
Druskininkai, tarptautiniu mastu 
jis išgarsėjo Paryžiuje, bet buvo pri-
verstas bėgti nuo nacių į JAV, o gy-
venimo antroje pusėje atrado Italiją.

Antonietta Raphaël-Mafai: „Sono lituana“

Antonietta Raphaël, kaip ir 
Lipchitzas, nuo vaikystės buvo 
pasmerkta klajonėms, kraustėsi iš 
vietos į vietą, iš šalies į šalį: Kau-
nas, Londonas, Paryžius, Roma, 
vėl Paryžius ir Londonas, kol su-
kūrusi šeimą ir atradusi savo me-
ninį pašaukimą galiausiai įsikūrė 
Romoje. Čia ji užaugino tris dukras, 
sukūrė svarbiausius savo kūrinius. 
Vis dėlto visą gyvenimą nepaliovė 
kartojusi: „Sono lituana“ – „Esu lie-
tuvė“. Tai liudija apie negalėjimą iki 
galo susitapatinti su Italija ir dėl to 
nuolat rusenusį vidinį nerimą, kurį 
skleidžia ir Raphaël kūriniai – pie-
šiniai, tapyba, skulptūra. Be to, tais 
laikais, kai sovietų imperijos dalimi 
paversta Lietuva išnyko iš pasaulio 
geopolitinio žemėlapio, prisipaži-
nimas „Sono lituana“ skambėjo 
itin egzotiškai, dar labiau žadino 
aplinkinių smalsumą ir susidomė-
jimą tiek Raphaël biografija, tiek 
jos menu. 

Nechama-Antonietta gimė ca-
rinėje Rusijos imperijoje, Šiaurės 
Vakarų krašto Kauno gubernijos 
centre. Taigi negalima paneigti, kad 
rusai neturi teisės į šią menininkę. 
Kaunas Nechamos-Antoniettos 
vaikystės metais iš provincialaus 
miesto su vokiško stiliaus sena-
miesčiu dviejų didžiausių Lietuvos 
upių Nemuno ir Neries santakoje 
virto įtvirtintu gynybiniu forpostu, 
miestu tvirtove. Nuo tvirtovės sta-
tybos pradžios 1882 m. mieste spar-
čiai daugėjo rusų kariškių ir valdi-
ninkų, augo ir taip nemaža žydų 
bendruomenė. Turtingesnieji žy-
dai – pirkliai, finansininkai, namų 
savininkai – telkėsi senamiestyje 
ir sparčiai statomame Naujamies-
tyje, vargingesni gyveno Vilijam-
polėje kitame Neries krante. Pagal 
Raphaël prisiminimus, jos tėvų na-
mai stovėjo senamiestyje. Rabino, o 
gal tik chederio mokytojo Simono 
šeima laikėsi tradicinio gyvenimo 
būdo, tikėtina, kad priklausė nedi-
delei vietinei chasidų bendruome-
nei. Raphaël tvirtino, kad motina 
skusdavo plaukus ir dėvėjo peruką, 
kaip priimta ortodoksų tradicijoje. 
Šį vaizdinį perteikia šabo žvakes lai-
minančios motinos portretas „Mia 
madre benedice le candele“ (1932). 
Tačiau mentaliniame vaikystės pa-
veiksle, kurį nešiojosi Raphaël, tikri 
faktai ir įvykiai pynėsi su įsivaiz-
duotais, išgirstais iš kitų ar net per-
imtais iš dailės kūrinių. Pavyzdžiui, 
ji yra minėjusi mėlyna arba rausva 

2022 m. kovo 1 d. Nacionalinėje modernaus ir šiuolaikinio meno gale-
rijoje (La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) Romoje 
buvo pristatytas parodos „Antonietta Raphaël. Attraverso lo specchio“ 
(„Antonietta Raphaël. Per veidrodį“) katalogas. Kauno žydų šeimoje 
gimusios XX a. italų modernistės parodą kuravo Giorgia Calò ir Alessan-
dra Troncone. Parodos rengimą parėmė Lietuvos kultūros institutas ir LR 
ambasada Italijoje, jos oficiali globėja – LR premjerė Ingrida Šimonytė. 
Pateikiame sutrumpintą parodos kataloge publikuoto dailės istorikės 
Giedrės Jankevičiūtės straipsnio variantą. Straipsnį iliustruojančios 
Saros Goršenaitės, Elenos Každailevičiūtės, Černės Percikovičiūtės ir 
Domicelės Tarabildienės kūrinių reprodukcijos pirmą kartą supažin-
dino italų meninę visuomenę su tarpukario Kauno dailininkių menu. 

spalva kaip Marko Šagalo paveiks-
luose dažytus mažus medinius na-
melius, tačiau Kauno senamiesčio 
žydai gyveno mūriniuose namuose, 
o Vilijampolės žydų trobelės dau-
giausia buvo nedažytos ir nupilkė-
jusios kaip lietaus debesys.

Žinių apie Nechamos-Anto-
niettos ir jos šeimos gyvenimą 
Kaune rinkimą labai apsunkina 
iki šiol neišaiškinta jos tėvo Simono 
originali pavardės forma. Jis galėjo 
būti Rafalovičius, taip pat Rafalovs-
kis, Rafalskis. Tarp Kauno ir apskri-
tai Lietuvos žydų plito kelios skir-
tingos iš hebrajiško vardo Raphael 
slaviškos transkripcijos kilusios pa-
vardės formos. Tikra viena: Raphaël 
formą šeima pasirinko Nechamai 
su motina ir broliais emigravus į 
Angliją. Londone mergina pasikeitė 
ir archajiškai skambantį vardą: iš 
Nechamos tapo anglakalbių ausiai 
įprastesne Anetta, kurią vėliau labai 
lengvai pavertė Antonietta. Senasis 
vardas kartu su atsivežtine pavarde 
Londone dingo iš Anetta-Anto-
nietta Raphaël dokumentų visiems 
laikams. Vardo keitimas simboliš-
kai paženklino naujo gyvenimo 
pradžią ir atsisveikinimą su kilmės 
šalimi. Raphaël toliau gyveno puo-
selėdama tik tuos gimtosios vietos 
ir vaikystės atsiminimus, kurie jai 
buvo brangūs ir malonūs. Ji niekada 
nebandė aplankyti gimtojo Kauno. 
Gal apdairiai bijojo nusivilti, pama-
čiusi, kad ta vieta, kurią puoselėjo, 
idealizavo ir egzotizavo prisimini-
muose, tikrovėje neegzistuoja.

Jos vaikystės Kaunas, kartu ir 
miesto žydų bendruomenė, po 
Pirmojo pasaulinio karo sparčiai 
modernėjo. Ypač smarkiai Kauną 
pakeitė 1920 m. įgytas nepriklau-
somos Lietuvos Respublikos laiki-
nosios sostinės statusas. Žinoma, 
visiškai natūraliai kyla klausimas, 
ar likusi Kaune Nechama būtų pa-
sukusi tokiu keliu, kokiu pasuko, ir 
ar jos apsisprendimas būtų leidęs jai 
tapti tuo, kuo ji tapo?

Nechamos-Antoniettos moti-
nos drąsų sprendimą palikti įprastą 
aplinką ir persikelti į nepažįstamą 
didmiestį greičiausiai paskatino 
baimė po vyro mirties (rabinas 
Simonas mirė 1903 m.) atsidurti 
skurde be pakankamo pajamų šal-
tinio. Tai buvo reali grėsmė be mai-
tintojo likusiai ir didesnio nekil-
nojamojo turto neturinčiai šeimai. 
Be abejo, prisidėjo ir tai, kad Lon-
done jau gyveno ir siuvėjo amatu 
sėkmingai vertėsi keli iš vyresniųjų 
vaikų, kurie, tikėtina, ir pasikvietė 
motiną su jaunyliais vaikais pas 
save, pažadėję išlaikymą ar bent 
pradinę paramą įsikurti naujoje 
vietoje. Persikėlusi į Londoną Ne-
chama-Anetta, kaip ir jos broliai, 
vertėsi siuvimu, bet kartu dėjo pa-
stangas tolesnę savo ateitį susieti su 
pianistės karjera. Tapti koncertuo-
jančia pianiste jai sutrukdė publi-
kos baimė. Pasak biografų, būtent ši 
baimė nulėmė posūkį į kitą meninės 
kūrybos sritį – tapybą; namų muzi-
kos mokytojos amplua ambicingos 
merginos netenkino.  

Ar likusi Kaune Raphaël būtų ga-
lėjusi tapti dailininke ir jei taip, tai 
kiek būtų galėjusi pasiekti? 

Dailės ir muzikos mokyklų iki 
Pirmojo pasaulinio karo Kaune 
nebuvo, jos įkurtos pirmaisiais ne-
priklausomybės metais. Vietinių 
menininkų nekaustė akademinė 
tradicija, artimiausia dailės akade-
mija buvo už daugiau kaip septynių 
šimtų kilometrų – Sankt Peterburge, 
tad naujosios mokyklos buvo paly-
ginti liberalios. Pavyzdžiui, nuogo 
kūno piešimo klases Kauno meno 
mokykloje abiejų lyčių mokiniai 
lankė kartu; tarpukario metais tai 
buvo naujovė. Merginų tarp Meno 
mokyklos mokinių buvo maždaug 
ketvirtadalis, o žydai sudarė apie 
penktadalį visų mokinių. Merginos 
daugiausia specializavosi tapybos ir 
grafikos srityse, sustiprėjus taiko-
mosios dailės dėstymui rinkosi taip 
pat keramiką ir tekstilę. Tradiciškai 

„nemoterišką“ skulptūros specialybę 
ryžosi išmėginti tik viena kita. Pa-
garsėjo keturios: Marija Šmulkštytė 
(1893–1975), Domicelė Tarabildienė 
(1912–1985), Elena Každailevičiūtė 
(1899–?) ir Natalija Luščinaitė-Kri-
nickienė (1903–1998). Pirmosios 
dvi lietuvės, o kitos dvi ne: Každai-
levičiūtė – iš vietinių žemvaldžių ki-
lusi lenkė, Luščinaitė-Krinickienė – 
už totoriaus ištekėjusi rusė. Tačiau 
pirmoji mergina skulptorė Lietu-
voje buvo Raphaël tautietė ir beveik 
bendraamžė žydė Sara Goršenaitė 
(1897–po 1965). Kauno meniniame 
gyvenime Goršenaitės palikti pėd-
sakai į nacionalinės dailės istorijos 
pagrindinį pasakojimą nepateko, 
dabar juos po kruopelę rankioja 
žydų dailės istorikės Evelina Bu-
kauskaitė ir Vilma Gradinskaitė. 
Gal būtų buvę kitaip, jei dailės is-
torikui Otto Schneidui būtų pavykę 
1938 m. Vienoje, kaip jis planavo, iš-
leisti XX a. žydų dailininkų žodyną. 
Jis susirašinėjo su Goršenaite, rinko 
apie ją žinias. Sistemiškas susido-
mėjimas žydų dailininkais, kuris 
padėjo atrasti iš naujo ir Sarą Gor-
šenaitę (kaip ir Antoniettą Raphaël), 
Lietuvoje kilo su bendru posūkiu 
socialinės dailėtyros link, suteiku-
siu impulsą moterų dailės ir tauti-
nių mažumų kultūros tyrimams. Į 
Kauno meno mokyklą Goršenaitė, 
paraginta skulptoriaus Juozo Zi-
karo, įstojo 1920-aisiais. Po metų 
ji išvyko į Berlyną, o 1923 m. jau 
surengė Kaune personalinę parodą. 
Tai buvo pirmoji moters dailinin-
kės ir pirmoji skulptūros paroda 
nepriklausomoje Lietuvoje. 1929–
1933 m. Goršenaitė gyveno Pary-
žiuje, ten tapo žinoma kaip Sarah 
Gorchein. 1932 m. ji dalyvavo Ne-
priklausomųjų salono 43-iojoje 
parodoje, 1933 m. surengė bendrą 
parodą su tapytoju Solomonu Ler-
neriu italų literato antifašisto An-
tonio Aniante knygyne-galerijoje 

„Jeune Europe“ („Jaunoji Europa“). 
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Antonietta Raphaël. „Trys seserys“ (Miriam, Simona, Giulia). 1936 m. GNAM 
ekspozicija

S . Š i l in gytės  n uotr .
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Tarp galerijos menininkų buvo 
daug Europos ir JAV žydų, nema-
žai moterų dailininkių, net galerijos 
direktorė buvo moteris – Aniante 
mylimoji turkų tapytoja gražuolė 
Halé Asaf. Nepaisant tarptautinio 
pažinimo, Lietuvoje Goršenaitės 
kūriniai didesnio susidomėjimo 
nesukėlė. Visų pirma dėl to, kad 
neatrodė pakankamai modernūs. Iš 
žydų dailininkių labiausiai žinoma 
buvo tapytoja Černė Percikovičiūtė 
(1912–1941/1942), pasižymėjusi aiš-
kia orientacija į ekspresionizmą, 
kuris buvo vertinamas kaip nacio-
nalinė meno kryptis. Kritikai ir ko-
legos neabejojo, kad Percikovičiūtės 
meno pasaulyje laukia šviesi ateitis, 

deja, tai ateičiai nebuvo lemta at-
eiti: talentingoji tapytoja su tūks-
tančiais savo tautiečių buvo nužu-
dyta pirmaisiais nacių okupacijos 
metais. Goršenaitė taip pat pateko 
į Kauno getą, o jį likviduojant buvo 
išsiųsta į Štuthofą. Per stebuklą iš-
gyveno. Po karo išvyko į Palestiną 
ir įsikūrė Tel Avive.  

Abi istorijos – Goršenaitės ir 
Percikovičiūtės – siūlo naują, iki 
šiol istoriografijoje neaptartą kon-
tekstą Antoniettos Raphaël feno-
menui permąstyti. Interpretuojant 
Raphaël gyvenimą ir meninį pali-
kimą migracijos istorijos perspek-
tyvoje, verta kelti klausimą, kaip 
galėjo susiklostyti jos likimas likus 
gimtajame Kaune. Tikėtina, kad ji, 
kaip ir daugelis kitų jos tautiečių, 
Kaune įgijusi pirmuosius dailės 
įgūdžius, būtų pasirinkusi tą patį, 

ką pasirinko: po motinos mirties iš 
Londono išvykusi į Paryžių ir Italiją. 

Tačiau lietuvės Domicelės Tara-
bildienės pavyzdys kaip tik rodo, 
kad ryžtingai nusiteikusi ir talen-
tinga moteris galėjo nemažai pa-
siekti ir vietiniame Lietuvos dai-
lės lauke. Net tuo atveju, jei dalį 
laiko ir energijos buvo priversta 
skirti šeimai, namams. Tarabil-
dienė, taip pat kaip ir Antonietta, 
užaugino tris vaikus – du sūnus ir 
dukrą. Baigusi Kauno meno moky-
klą 1937 m. gavo valstybės stipen-
diją ir išvyko tęsti studijų į Paryžių. 
Talentingą žmoną rėmė ir palaikė 
vyras grafikas Petras Tarabilda. Jis 
lydėjo Domicelę ir rūpinosi, kad ji 
galėtų ramiai eiti į paskaitas, kurti, 
palikusi vaikus jam ir auklei. Tara-
bildienė buvo vertinama kaip ta-
lentinga studentė, ji laimėjo keletą 
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École national supérieure des Arts 
Décoratifs konkursų. Kūrė laiky-
damasi šioje mokykloje diegtų art 
deco principų. Geriausi jos kūri-
niai – vaikų ir laimingos motinos 
idealizuoti optimistiniai atvaizdai. 
Tikrovėje siekdama pakeisti mo-
ters socialinį statusą, kūryboje la-
bai panašiai kaip Raphaël laikėsi 
tradicinio archetipo. Grįžusi į Lie-
tuvą Tarabildienė labiau pagarsėjo 
ne skulptūros, o grafikos darbais, 
ypač vaikų knygų ir žurnalų ilius-
tracijomis. Daug energijos atidavė 
visuomeninei veiklai: įsitraukė į pa-
cifizmo judėjimą, į moterų draugi-
jos veiklą, tapo viena pagrindinių 
Lietuvos moterų dailininkių orga-
nizacijos kūrėjų. 1939 m. Tarabil-
dienė už kūrybą buvo apdovanota 
valstybės premija. Ji buvo pirmoji 
ir vienintelė moteris dailininkė, 

gavusi tokį aukštą oficialų įverti-
nimą tarpukario Lietuvoje.

Net ir vos prabėgomis peržvelgus 
šių kelių dailininkių kelius, atsiveria 
naujos transnacionalinių kultūri-
nių ryšių perspektyvos, o naciona-
liniai dailės kanonai įgyja tarptau-
tinį dėmenį. Toks žvilgsnis atveria 
horizontaliai rašomos ir skaitomos 
dailės istorijos galimybę, įtraukian-
čią pačius įvairiausius kontekstus. 
Pripažintą, bet vis dėlto už Italijos 
ribų nepakankamai žinomą me-
nininkę ir kartu jos reprezentuo-
jamą XX a. vidurio moterų meni-
ninkių tinklą jis leidžia pamatyti ir 
suvokti ne kaip periferinį reiškinį, 
bet kaip vieną svarbių horizontalų 
meninio gyvenimo tinklą formuo-
jančių židinių.

Giedrė Jankevičiūtė

Aistė Paulina Virbickaitė

Šiuo metu, kai rašau, vyksta šeštoji 
Rusijos agresijos prieš Ukrainą 
diena. Šeštą dieną seku naujienų 
srautą socialiniuose tinkluose. 
Informaciją apie karo veiksmus, 
prognozes, boikotus ir sankcijas 
iš valstybių, verslų, individų. Tarp 
skaudžių naujienų pasirodo atokvė-
pio blyksniai, tokie kaip Ukrainos 
vėliavos spalvomis vakarais nusida-
žantis Koliziejus Romoje, Davido 
Lyncho pranašystė ponui Putinui, 
kad geruoju jam tai nesibaigs, Mar-
garet Atwood, mitinge laikanti mė-
lyną ir geltoną vėliavą, Stephenas 
Kingas, pasipuošęs Ukrainą palai-
kančiais marškinėliais. Tokios svar-
bios smulkmenos. 

Atskirą dėmesį skiriu savo gimta-
jam meno pasauliui, tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje. Turbūt net nereikia 
rašyti, kad ir čia visi reiškia palai-
kymą Ukrainai. Nuo pat pirmos 
karo dienos matau lietuvių meni-
ninkų, feisbuke siūlančių savo kū-
rinių mainais už pinigų pervedimą 
judėjimui BLUE/YELLOW, teikian-
čiam pagalbą Ukrainos kariams, ar 
kitoms organizacijoms. Pavyzdžiui, 
Algio Krikščiūno paskelbtame auk-
cione mainais už vieną jo paveikslą 
šiai organizacijai pervesta 13 000 
eurų. Į labdaros aukcioną kviečia 
Šiaulių dailės galerija, į labdaros 
mugę kviečia VDA grafikos ka-
tedra, panašių aukcionų ir mugių 
greičiausiai yra (ir bus) daug dau-
giau. Net užupiečiai, gatvėje vir-
dami barščius, surinko apie 1000 
eurų! Bet pinigai dar ne viskas. 

Taiklesnių lietuvių menininkų su-
kurtų akcijų, performansų ar kūrinių 
nėra daug. Sakyčiau, išskirtinai pa-
veikus iliustratoriaus Karolio Strau-
tnieko „Gyvatės portretas“ – šiurpus, 
grėsmingas ir gerai perteikiantis ne 
karo, bet politinės situacijos atmos-
ferą. Kitas įsimintinas projektas – tai 
30 metrų ilgio grafitis ant Geležinio 
Vilko gatvės tilto su garsiuoju pa-
linkėjimu Rusijos laivui. Kūrinio 

Menas ir karas
idėjos autorius nežinomas, darbą 
drauge atliko nemaža grupė žmo-
nių, asmeninės garbės niekas nepa-
geidauja. Manau, šis darbas puikus 
dar ir tuo, kad mums paskui nerei-
kės rietis, kokį gi paminklą pastatyti 
šių dienų įvykiams atminti – jis jau 
sukurtas. Frazę Русский военный 
корабль, иди нах*й išmoko ne-
maža pasaulio dalis. Nežinau, kaip 
ją reikės įtraukti į mokyklinius va-
dovėlius, bet tikrai reiks, bent jau 
mūsų regione – ji tapo simboliu 
stebuklo, kurį stebime jau šešta 
diena: Ukraina vis dar priešinasi ir 
negalvoja pasiduoti. Tačiau dėl fra-
zių ir simbolių pasiginčysime vėliau, 
dabar – karas. 

Lietuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus direktorius Arūnas Gelūnas 
savo paskyroje pranešė, kad muzie-
jus pasiruošęs „priimti ukrainiečių 
kultūrininkų šeimas į tinkamas gy-
venti savo patalpas – visų pirma į 
kuratorių kambarius Palangoje ir 
Juodkrantėje, o jei prireiks – ir daug 
kur kitur“, o Lietuvos dailininkų 
sąjunga gražiai papuošė savo ga-
lerijos vitriną Vokiečių gatvėje di-
džiule Ukrainos vėliava ir paskelbė 
į viešbutį Palangoje 3 mėnesiams 
priimsiantys 115 nuo karo bėgančių 
ukrainiečių. 

Rusijos menininkai savo šalies 
agresiją išgyvena tyloje, bent jau 
viešai. Kai kurie užsideda juo-
dus profilio paveikslėlius. Kai ku-
rie abstrakčiai pasisako „už taiką“. 
Meno centras „Garažas“ (Maskva) 
paskelbė stabdantis veiklą, nes ne-
nori palaikyti normalumo iliuzijos 
vykstant tragedijai. 

Iš Ukrainos žinių apie muziejų ir 
menininkų situaciją nėra daug, o 
ir tos žinios dėl suprantamų prie-
žasčių ne visada tikslios. Vertingų 
meno kūrinių, muziejų eksponatų 
išvežti iš šalies, regis, nespėjo nie-
kas, arba apie tai neskelbiama. Di-
džiųjų miestų muziejai kūrinius 
suslėpė rūsiuose, o mažesnieji mu-
ziejai tuo pasirūpinti nespėjo. Vakar 
ryte visus apskriejo žinia, jog Ru-
sijos kariai sudegino netoli Kijevo 

esančio Ivankovo istorijos ir kraš-
totyros muziejų, kuriame buvo sau-
goma apie 20 žymios ir mylimos 
savamokslės menininkės Marijos 
Primačenko (Марія Примаченко, 
1909–1997) kūrinių. Popiet ėmė 
plisti žinutė, jog paveikslus iš de-
gančio muziejaus vis dėlto mieste-
lio gyventojai išnešė ir tokiu būdu 
išgelbėjo. Tikiuosi, tai tiesa. 

Ukrainos pasiruošimas Veneci-
jos bienalei šiuo metu sustojęs, šaliai 
atstovauti turėjęs menininkas Pavlo 
Makov dabar yra Charkove (kai rašau, 
mieste rusų kariuomenė bombar-
duoja gyvenamųjų namų kvartalus), 
kita komandos dalis – Kijeve. Pilna-
vertiškai pasiruošti bienalei greičiau-
siai jau nepavyks, svarstoma sudaly-
vauti bent simboliškai ar išleidžiant 
jau spaudai parengtą katalogą. 

Rusijos paviljono organizatoriai 
paskelbė, jog dėl šaliai turėjusių 
atstovauti menininkų bei paviljono 
kuratoriaus, lietuvio Raimundo Ma-
lašausko sprendimų pasitraukti iš 
projekto Rusijos paviljonas 59-ojoje 
Venecijos bienalėje liks uždarytas. 
Dar iki šios naujienos paskelbimo 
Raimundas Malašauskas instagrame 
publikavo savo pranešimą, kad ne-
gali toliau dirbti prie šio projekto 

„dėl Rusijos armijos įsiveržimo į 
Ukrainą ir jos bombardavimo“. Jis 
rašo: „Šis karas yra politiškai ir emo-
ciškai nepakeliamas. Kaip žinote, esu 
gimęs ir susiformavęs Lietuvoje, kai 
ji buvo Sovietų Sąjungos dalimi. Gy-
venau laiku, kai 1989 m. iro Sovietų 
Sąjunga, ir nuo to laiko stebėjau ir 
džiaugiausi savo šalies augimu. Idėja 
sugrįžti ar eiti tolyn su Rusija ar bet 
kuria kita imperija yra tiesiog neto-
leruotina.“ Galima tik įsivaizduoti, 
koks akmuo nukrito nuo Venecijos 
bienalės organizatorių pečių, ku-
rie prieš tai, atvirai pripažindami ir 
įvardindami Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą faktą, pašalinti agresorės iš 
renginio taip ir nedrįso. Tiesa, bie-
nalėje kol kas lieka Baltarusija. 

Mano tarptautinio meno kupi-
nas ir dažniausiai apolitiškas insta-
gramo srautas irgi pilnas Ukrainos, 

pasisako ir žymūs, Vakarų meno 
pasaulyje svarbūs vardai. Žymus 
aukcionierius, meno prekeivis ir 
kolekcininkas šveicaras Simonas 
de Pury, turintis per 200 tūkstan-
čių sekėjų, Ukrainai skyrė jau du 
jautrius palaikymo įrašus, viename 
pririnko geltonai mėlynų meno še-
devrų, kitame pasidalino savo pa-
ties darytomis gražiomis fotografi-
jomis iš Kijevo, tikiuosi, nepamiršo 
ir pinigų paaukoti. Žymusis meno 
kritikas amerikietis Jerry Saltzas, 
2018 m. gavęs Pulitzerio premiją, 
instagrame turintis per 500 tūkst. 
sekėjų, jau nuo pirmosios agresi-
jos dienos aktyviai reiškia solida-
rumą Ukrainai ir reikalauja pačių 
griežčiausių sankcijų ir veiksmų 
prieš Putiną. Tai iš dalies galima 
paaiškinti tuo, jog jo tėvai – nuo 
sovietų į Ameriką pabėgę estai. 
J. Saltzas rašo: „Vakarai su Putinu 
žaidžia šachmatais, jie mėgina įver-
tinti padėtį visoje lentoje, tariasi dėl 

kiekvieno judesio, viską apžaidžia. 
Putinas žaidžia pokerį: visus spren-
dimus priima pats vienas, pastebi 
kiekvieną judesį, išsisukinėja, kelia 
statymo sumą, blefuoja, vėl kelia.“ 
Dailės kritikas taip pat praneša, kad 
po įrašų apie Ukrainą gauna daug 
grasinančių žinučių, dažniausiai iš 
netikrų profilių, vadinamųjų „botų“. 

Nedviprasmiškas ir praeitų metų 
NFT meno sensacija Beeple, turin-
tis 2,5 milijono sekėjų ir sakantis: 

„Stand with Ukraina.“ 
Tiek daug permainų per šias 

šešias dienas. Taisykles perrašo 
valstybės, verslo įmonės ir patys 
žmonės, sau asmeniškai. Tarptau-
tiniame meno pasaulyje, kuriame, 
jokia paslaptis, rusiškų pinigų yra 
išties nemažai, laukia dar daug 
nemalonių diskusijų ir apsispren-
dimų. Atradimų, nusivylimų ir ne-
tekčių. Sunkūs laikai. Bet, manau, 
ištversime. 

Karolis Strautniekas, „Gyvatės portretas“. 2022 m. 
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Sąjungoje ir ši kalba mums buvo 
įbrukta su visa kultūra. Nesigailiu, kad 
moku. Visas kalbas gerai mokėti. Ji dar 
pravers šiame kare. Gali praversti ir 
per karinio parengimo pamokas įkal-
tas gebėjimas greitai išardyti ir vėl su-
rinkti Kalašnikovo automatą, taip pat 
ir šaudyti. Neduok Dieve. 

Šeštadienį žiūrėjome, kaip ro-
mai iš arkliavagių tampa tankava-
giais, klausėmės Ukrainos poezijos 
skaitymų Vilniaus knygų mugėje, 
pervedinėjome pinigus ir savo 
spintose ieškojome Ukrainos gy-
nėjams reikalingų daiktų. Sekma-
dienį jų susirinko tokie kalnai, kad, 
kaip sakoma, išmaniųjų kameros (o 
jos plačiakampės) tų platybių ne-
galėjo aprėpti. Socialiniuose tin-
kluose visi dalijosi moterų su šau-
tuvais vaizdais ir tai nebeatrodė 
keista. Pirmadienį piktdžiugiškai 
sekėme smunkantį rublio kursą ir 
pastebėjome Putino kabineto narės, 
nuo jo atskirtos kilometriniu stalu, 
juodą kostiumėlį. Naktį įsitraukiau 
į keleto feisbuko draugų pasiūlytą 
žaidimą: per „Google maps“ Mas-
kvos kavinių ir viešbučių komen-
tarų skiltyse palikinėjome žinutes 
apie karą, raginančias rusus su-
kilti prieš išprotėjusį diktatorių. Ir 
vėl rytas. Antradienio. „Kyjivas kol 
kas laikosi“, – parašė feisbuke vie-
nas mūsų komentatorius. „Ką čia 
šneki – kol kas. Mes laikomės. Taš-
kas“, – atrėžė jam kažkas iš Kyjivo 
(cituoju iš atminties). Puolu rašyti šį 
tekstą. Kai jis pasirodys, viskas gali 
būti kitaip. Dabar už lango – apgau-
lingai įprastas darbo dienos gau-
desys. Bet jį dengia žinojimas, kad 

už kelių šimtų kilometrų į miestą 
krenta bombos, net deguonį ištrau-
kiančios vakuuminės, sprogsta bu-
tuose, darželiuose, universitetuose, 
savivaldybėse, muziejuose, ligoni-
nėse, gimdymo namuose.

Kasnakt miegoti einu tik išklau-
siusi, kaip Kyjivo varpai skambina 
Ukrainos himną virš pritilusio, 
bombonešių laukiančio miesto. Po 
penkių valandų pažadina šuo ir iš-
kart žiūriu, kas įvyko man nebudint.

Štai tokia penkių karo dienų kro-
nika – karo dar neužpultoje terito-
rijoje, kur privalai ką nors daryti, 
kad išmoktum priimti naują tikrovę. 
Tik penkių? Atrodo, kad daugiau. 
Nežinau kiek, bet negalėjo tik per 
penkias dienas šitaip pasikeisti pa-
saulis. To pasikeitimo simbolis man 
bus vientisai mėlyna spalva nusida-
žiusios Europos žemėlapis, rodan-
tis, kur uždrausta pasirodyti Rusijos 
lėktuvams. Iki ketvirtadienio tik ir 
kalbėjome apie susiskaldymą – Lie-
tuvos, Europos, visų demokratinių 
valstybių. Baugiai žvalgėmės į Ki-
niją, mums peršančią neva geresnį 
valdymo modelį, nes gi demokratija 
neveikia, nieko negali išspręsti, kai 
tiek daug nesutariančių balsų. 

Aišku, tas susiskaldymas karo 
išvakarėse irgi neatsitiko šiaip sau. 
Sekant pasaulio spaudą, skaitant 
politologų komentarus, buvo aišku, 
kad jį gamina Rusijos propagandos 
mašina, sumaniai pasitelkdama ir 
socialinių tinklų teikiamą masinio 
duomenų rinkimo bei galimybės 
asmeniškai kiekvienam pritaikyti 
politinę reklamą paslaugą. Net to-
kiai kaip aš, nežinančiai jokių slaptų 

dalykų, trys propagandos kryptys 
buvo akivaizdžios: 1) žmonių ne-
pasitenkinimą įvairiais sunkumais 
sutelkti aplink Rusijos kaip „tradi-
cinių vertybių gynėjos“ idėją; 2) su-
maišyti protus pavadinant išrinktą 
valdžią fašistais (tuo pačiu kalti-
nama ir Ukrainos valdžia), nors 
fašistinėmis idėjomis vadovaujasi 
būtent Putinas; 3) sukelti nepasiti-
kėjimą valdžia ir žiniasklaida, kad 
visi imtų ieškoti „alternatyvių ži-
nių“. Prasidėjus karui, penktoji 
kolona kiek aptrupėjo, nes parama 
Putino karui tapo akivaizdi. Ne visi 

„šeimų maršo“, basakojų protestų ir 
baubimo konkursų dalyviai gali po 
tuo pasirašyti.

Penktąją koloną siundžiusių ant 
vyriausybės politikų įrašai sociali-
niuose tinkluose dabar jau ištrinti. 
Elfai dirba šalindami interneto di-
versantus, kaip ukrainiečiai juos 
gaudo savo miestų gatvėse, nes 
ten jie, apsivilkę Ukrainos pajėgų 
ir policijos uniformomis, painioja 
protus nešdami mirtį. O viena 
spalva nusidažiusi Europa, Šiau-
rės Amerika, Australija, Japonija 
ir kai kurios kitos šalys liudija, kad 
propagandos poveikis turi ribas. 
Kad Putino pinigams suskaldyti 
pasaulio nepavyko. Kibernetinių 
atakų taktiką dabar prieš jį nu-
kreipia Anoniminiai programišiai. 
Ar kada anksčiau būčiau patikėjusi 
pranašyste, kad naktį iš šeštadienio 
į sekmadienį, kaip ir daugelis, žiū-
rėsiu Vokietijos Bundestago posė-
džio įrašą? Ne. Bet žiūrėjau ir iš-
girdau žodžius, nuo kurių nugara 
nuėjo pagaugais: kad paradigma 

Slava Ukraini! 
Atkelta iš  1  psl .

pasislinko ir pasaulis dabar nebe-
bus toks, kaip buvo (mano gyve-
nime tai atsitinka tik antrą kartą 
ir žinau, ką tai reiškia – įprastos 
tikrovės dekonstrukciją). Rusija 
mus bando grąžinti į XIX amžiaus 
tvarką (tik pagalvokit!), sakė vokie-
čių politikai. Bet mes to nenorime ir 
buvome naivūs manydami, kad pre-
kyba, atvirumas, dialogas gali nu-
kenksminti agresiją. Dabar aišku: 
dialogo negali būti, jei partneris 
nenori kalbėtis. Ar dar prisimenate 
nuolat skambėjusius penktosios ko-
lonos kaltinimus, kad su jais nesi-
kalbama? Betgi vos pabandžius kal-
bėtis paaiškėdavo, kad noro kalbėtis 
nėra, tik brutali svaidomų akmenų, 
Sausio 13-osios aukų nušvilpimo ir 
melo agresija.

Toks įspūdis, kad pasaulis staiga 
atsibudo ir mūsų žodžiai nebeat-
simuša į jų naivumo ar pragma-
tiškumo sieną. Pranešimų apie vis 
naujas sankcijas daugėja. Visų ša-
lių gyventojai išpila rusišką degtinę. 
Kartvelų laivo įgula pasiunčia rusų 
laivą nachui Gyvatės salos pasienie-
čių pavyzdžiu. Kanada atsisako Ru-
sijos energijos išteklių. „Netflix“ ir 
kiti kanalai vienas po kito blokuoja 
Rusijos žiniasklaidą – nes dezinfor-
macija yra svarbus Putino ginklas. 
Visi dalyvauja šiame kare, kas kaip 
gali. Štai ir šį rytą perskaičiau, kad 

„Warner Bross“ stabdo „Betmeno“ 
premjerą, o „Disney“ – visų filmų 
premjeras Rusijoje. Žiūrėkite tik 
savo propagandinį ar provincialų 
šlamštą. Kur dingo tikėjimas, kad 
kultūrininkų bendradarbiavimas yra 
atsvara propagandai? – paklausite. Jį 

išdegino bombos, daužančios lais-
vos šalies žmonių gyvenimus. Ir 
Putino pasišaipymas iš mūsų noro 
bendradarbiauti. Toliau taip nebe-
galima. Pasibjaurėjimas visuotinis. 
Ir rusai tai pradeda jausti. Vakar 
žiūrėjau interviu Maskvos gatvėje. 

„Kai mus užpuolė per Didįjį tėvynės 
karą, visas pasaulis buvo su mumis, 
dabar, kai mes užpuolėme Ukrainą, 
visas pasaulis prieš mus. Ar mums 
to reikėjo?“ – panašiai svarstė vi-
dutinio amžiaus vyras, tikrai dar 
prisimenantis sovietmetį. Taip, dėl 
Putino beprotybės propagandinis 
šydas nukrito. Pasaulis pagaliau 
pamatė, kokia iš tikrųjų yra dabar-
tinė Rusija. O aš kartu su estais ir 
latviais visiems siuntinėju paveikslėlį, 
kuriame vėl prisidirbęs Bartas Simp-
sonas ant lentos vis rašo sakinį: „Ne-
bemanysiu, kad pažįstu Rusiją ge-
riau nei Baltijos šalys. Nebemanysiu, 
kad pažįstu Rusiją geriau nei Baltijos 
šalys. Nebemanysiu, kad pažįstu Ru-
siją geriau nei Baltijos šalys...“

Pabaigoje noriu pacituoti Ukrai-
nos užsienio reikalų ministro Dmy-
tro Kulebos kvietimą tviteryje va-
sario 26-osios rytą: „Kyjivas, mūsų 
nuostabus, taikus miestas, išgyveno 
dar vieną naktį atakuojamas Rusi-
jos sausumos pajėgų, raketų. Viena 
jų pataikė į gyvenamąjį butą Kyjive. 
Pasauli, reikalauju: pilnai izoliuo-
kite Rusiją, išsiųskite ambasadorius, 
uždėkite naftai embargą, sugriau-
kite jos ekonomiką. Sustabdykite 
Rusijos karo nusikaltėlius!“ Pasaulis 
dabar bent jau klausosi.

Agnė Narušytė

Ugnė Brazytė

„Užeik į aitvarų ganyklas“, – šiltai 
paliepia vizitinės kortelės formato 
kvietimai, atsainiai palikti krūvelėje 
prie pat įėjimo. Virš kvietimų kaba 
ir du nespalvoti skelbimai su krabų 
siluetais, tik šįkart jie ne prašo pa-
galbos surasti paklydusius auginti-
nius, bet įspėja jų nesumindžioti! Ir 
iš tiesų ne ore sklando, o ant gale-
rijos grindų jau ryškiai matosi ne-
oninių – rožinės, žalios, geltonos, 
violetinės – spalvų gyviai.

Suprantu, jog dėl įspūdžio apie 
galimybę į padanges iškelti aitvarus 
mane gudriai suklaidino apgalvo-
tas žodžių aitvarų ganyklos žaismas. 
Tačiau šiems ryškiaspalviams aitva-
rams ne tik nelemta sklandyti virš 
žemės, bet kyla grėsmė leistis dar 
žemiau: omarai, kirmėlės ir kitos 
rūšies bestuburiai byloja apie žai-
dimą pačiame jūros dugne. Nepai-
sant galimų ryšio trikdžių giliai po 

Šurmulyje paklydus
Dovilės Bagdonaitės paroda „Pastoralė. Aitvarų ganyklos“ parodų salėse „Titanikas“ 

vandeniu, lankytojai kviečiami foto-
grafuotis su gyviais iš specialiai pa-
žymėtos vietos nuotraukai ir kelti ją 
į instagramą, nepamirštant pridėti 
grotažymės. Ko reikėtų tikėtis tai at-
likus – neišduodama. 

Nors parodoje aplink keistuolius 
prie žemės priklijuotus omarus su-
kasi visas dėmesys, visgi ir ant baltų 
galerijos sienų irgi vyksta įdomūs 
dalykai: čia gyvūnų sąrašas pasi-
pildo mažo formato tapytais ryklių, 
fantastinių žuvų-laivų, aštuonkojų-
kėdžių paveikslėliais, koralais, kitais 
vandenyno augalais. Į jūros gyvių 
ir augalų sambūrį netikėtai įsiter-
pia miesto gatvės vaizdai, mergina 
kopose bei dar kelios neįskaitomos 
abstrakcijos. Be tapybos darbų, ant 
sienų atsiranda dar ir kiekvieną 
lankytojo veiksmą nejaukiai kar-
tojantys veidrodžiai, visa stebin-
čios durų akutės, skirtingų dydžių 
laikrodžiai. Vienas iš jų, praviras 
it lentynėlė, kviečia palikti kokį 
nors daiktą. Taip parodoje tuščios 

cigarečių dėžutės, panaudotas viešojo 
transporto bilietėlis, kramtomosios 
gumos gabalėlis bei kiti niekučiai, 
atrandami pamirštoje palto kišenėje, 
virsta eksponatais. 

Susigaudyti tokioje eksponatų ir 
jų atlikimo technikų kakofonijoje 
kiek padeda menininkės užuomina, 
jog šioje parodoje telpa du segmen-
tai – miestelio šventė ir jos užkulisiai. 
Deja, nė kiek ne lengviau suprasti, 
kurioje iš šių dviejų dalių atsirandi 
pirmiausia. Telieka spėti, jog oma-
rai-aitvarai ant žemės, bevardžiai ta-
pybiniai paveikslėliai ant sienų bei 
absoliučiai neįmenamas veidrodžių, 
laikrodžių ir kitų daiktų intarpas by-
loja apie žaismingą, spalvotą, triukš-
mingą kurorto šventę. Taigi darau iš-
vadą, jog didžiulis tapybinis kūrinys, 
vaizduojantis gigantiškus jūros gy-
vius-aitvarus, už pavadėlių ganomus 
mikroskopinių žmogeliukų, atskiria 
šventinę erdvę nuo užkulisių. Tačiau 
jau šventinėje parodos dalyje buvo 
sudėtinga susigaudyti, o užkulisiuose 

gali ištikti visiška neviltis. Čia įminti 
kūrinių sąveiką beveik išvis neįma-
noma. Žinoma, galima viską nurašyti 
užkulisių, kaip paruošiamosios arba 
įvairių objektų sandėliavimo erdvės, 
paskirčiai, tačiau tokios primityvios 
prielaidos daryti nesinori. Tikrai 
būtų įdomu ištirti gausybę piešinių 
ir iš jų sukurtos animacijos prasmę. 
Animuotus vaizdus, beje, lydi ir balso 
įrašas, paliepiantis atlikti kokius nors 
veiksmus ar skaitantis eiliuotus saki-
nius. Be šios įtraukiančios animaci-
jos, erdve dalinasi ir pora kaligramas 
primenančių darbų, kortų kolekcija, 
galbūt šventės metu pamesti šarvai, 
sudaužytas veidrodis, kriauklė su 
ugniniu vandeniu, atsainus raudona 
kreida išrėžtas užrašas ant sienos ir 
dar daug kitų, neva atmestinai pa-
liktų kūrinių, užrašų. Kažkaip dirb-
tinai norima sukelti tą atsainumo 
įspūdį ir kūrinių etiketėmis, nes jos 
tėra tik paskubomis pieštuku ant iš-
plėštos popieriaus skiautės užrašyti 
pavadinimai. 

Tiesa, menininkė įspėja, jog paroda 
remta daktaro disertacijoje nagrinė-
tomis temomis (tokiomis kaip vaizdo, 
teksto ir garso jungtis), tačiau tikina, 
jog norint suprasti jos esmę mokslinio 
darbo skaityti nebūtina. Prieštarauju. 
Be papildomo pasirengimo šioje paro-
doje galybė įvairialypių eksponatų ne-
susikalba ir, net jei yra puikūs savaran-
kiški meno kūriniai, masinėje šventėje 
praranda savastį. Žinoma, galbūt tai 
puikiai apgalvotas atsainumo įspū-
dis, kurį siekiama sukurti nutrūku-
siais užrašais, išplėštomis etiketėmis, 
sudaužytais veidrodžiais ir panašiai. 
Visgi neapleidžia jausmas, jog paroda 
pavojingai priartėjusi prie linksmos, 
džiaugsmingos, bet suneštinės šven-
tės, kurioje kiekvienas kūrinys puikus, 
tačiau privalo maišytis su kitais, ne vi-
suomet drauge derančiais. Viename 
užkulisių kampe įrėmintas nutapytas 
knygos viršelis „Kaip suorganizuoti 
parodą per dvi savaites“ galbūt paaiš-
kina ir realius parodos organizavimo 
užkulisius. 
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K i n a s

Živilė Pipinytė

Nuo pat pirmųjų „Saldymedžio 
picos“ („Licorice Pizza“, JAV, 2021) 
kadrų apėmė senokai patirtas jaus-
mas, kad žiūriu tikrą kiną. Ilgos 
panoramos, švelnus apšvietimas, 
gerai atpažįstama senų amerikie-
čių filmų erdvė ir personažai bei 
plačiaekranė kino juosta žadina 
pamirštus jausmus, bet iškart įsi-
jungia ir savikontrolė: „Ką reiškia 
tikras filmas?“ Toks, kokių jau nie-
kas nebekuria? Ar toks, kokio vi-
sada ir lauki iš Paulo Thomo An-
dersono, kuris Holivudo istorijų 
nostalgijai suteikia kitą, netikėtą 
atspalvį, nes atkurdamas praėjusį 
laiką prismaigsto į pasakojimą tik 
dabar matomų praeities prasmių? 
Naudodamas žinomas žanrų kon-
vencijas Andersonas visada lieka 
savo filmų autoriumi, visai kaip tie, 
kurie pirmi pritaikė kinui autoriaus 
sąvoką. Bandyti teoretizuoti, žinoma, 
malonu, bet dar maloniau pasinerti į 
Andersono siūlomą keistos meilės is-
toriją. Ji tokia gyva ir įtraukianti, kad 
pradeda vaidentis, jog kino ekrane 
vibruoja tavo iškvėptas oras.

„Saldymedžio pica“ – filmas apie 
meilę, kurio veiksmas nukelia į An-
dersono vaikystės San Fernandą. 
Pasakodamas apie penkiolikmečio 
Gario Valentaino meilę dešimčia 
metų už jį vyresnei merginai Ala-
nai Haim, Andersonas seka klasiki-
nės screwball komedijos takais. Jie 
vingiuoti, nes pagrindiniai perso-
nažai ne tik iš skirtingų sluoksnių 
ar skirtingų pažiūrų, bet jų konflik-
tai ir nenuspėjamas elgesys nuolat 

Apie aukso amžių, kurio nebuvo
Nauji filmai – „Saldymedžio pica“

kreipia siužetą klystkeliais, kurių 
neįmanoma nuspėti. Garis (Co-
operis Hoffmanas – ne viename 
režisieriaus filme vaidinusio Phil-
lipo Seymouro Hoffmano sūnus) 
vaikystėje buvo žvaigždė, vaidino 
populiariuose filmuose, bet da-
bar jis paaugo ir net visai natūra-
lūs spuogai ant jo veido nebežavi 
atitinkamo kremo paaugliams re-
klamos kūrėjų. Karjera baigta ir tik 
verslininko gyslelė neleis pasiduoti. 
Versle Garis jaučiasi kaip žuvis van-
denyje ir sugeba pamatyti vis naujas 
galimybes. Prekyba vandens čiuži-
niais, žaidimo automatų salonas – 
pelningi verslai.

Alana (filme debiutavo ne tik mu-
zikė Alana Haim, bet ir jos seserys 
iš grupės „Haim“ bei tėvai) vis dar 
ieško savo vietos. Ji svajoja apie ak-
torystę, bet tenkinasi fotografo pa-
dėjėjos vaidmeniu. Keistas vaikinas 
Garis jai siūlo naujų galimybių, bet 
Alana nori kažko daugiau, nei tik 
būti nepilnamečio verslininko glo-
bėja, jo verslo partnerė ar žmona, 
nors nesupranta, kad Gario požiū-
ris į ją tradiciškas: jis nenori pripa-
žinti, kad Alana turi pasirinkimo 
teisę. Garis nesuvokia, kodėl Alana 
neatsako į jo meilikavimus. Alana 
klausia savęs, kas ją traukia prie vis 
dar vaiko Gario. Abu erzina vienas 
kitą, bando sužadinti pavydą, bet 
distancija, kurią bijo peržengti 
Alana, išliks visą filmą. Anderso-
nas juos nuolat verčia bėgti – ir 
vienas nuo kito, ir vienas pas kitą, 
suteikdamas malonumą stebėti il-
gas bėgimų panoramas. Bet Ander-
sonas nuosekliai supriešina tai, kas 
vyksta herojų viduje, ir tai, kaip jie 

klaidžioja savo tikrovėje. Tą kon-
trastą puikiai perteikia ir Hoffma-
nas su Haim.

Gausūs siužeto takai veda prie 
įsimintinų antrojo plano personažų, 
kuriuos suvaidino garsenybės. An-
dersonas erzina žiūrovus: Seanno 
Penno suvaidinta žvaigždė Džekas 
Holdenas niekad neegzistavo, kitaip 
nei Williamas Holdenas, kurio per-
frazuoti filmų pavadinimai skamba 
bare „Tail o’ the Cock“ (nuoroda į 
filmo veikėjų vyriškumą?). Čia 
Džekas bando suvilioti Alaną, bet 
galiausiai jam daug svarbiau pasi-
puikuoti motociklo triuku, kurį siūlo 
Tomo Waitso personažas. Džekas ne-
beturi savo žodžių – net kavinėje Ala-
nai jis kartoja filmų dialogus, visiškai 
susitapatinęs su suvaidintais herojais. 
Bradley’io Cooperio personažas Jo-
nas Petersas egzistavo iš tikrųjų ir tai 
dar vienas perdėto vyriškumo pavyz-
dys, pasitaikęs Alanos kelyje. Politi-
kas Joelis Wacksas, kurį suvaidino 
aktorius ir režisierius Benny Safdie, 
taip pat realus personažas, kuriam 
tenka slėpti homoseksualumą, nors iš 
pradžių Alanai jis pasirodys bene ge-
riausias pasirinkimas. Bet visą filmą 
švelnių apsikabinimų vengusi Alana 
nuoširdžiai apkabins nelaimingą 
Wackso partnerį.

Epizodai ties realybės ir fanta-
zijos riba su šiais personažais ku-
pini švelnaus sarkazmo, bet kartu 
Andersonas tiksliai įvardija laiką, 
kai mačizmas, vyriškumo kultas 
atrodė norma net Alanai, kurios 
šefas filmo pradžioje pliaukšteli jai 
per užpakalį. Andersonas panar-
dina į laiką, skambantį visais po-
puliarios muzikos garsais, ir garso 

takelis žadina nostalgiją net kitoje 
geografinėje platumoje užaugusiam 
žmogui, bet kartu režisierius rodo 
tai, kas pasikeitė, nors tada buvo 
norma kad ir antisemitizmas ar kse-
nofobija. Pasakodamas apie 8-ojo 
dešimtmečio pradžią, jis ne tik per-
teikia laiko dvasią, bet ir rodo, kaip 
ji keitėsi, nepastebimai veikdama ir 
filmo herojus, ir jų likimus. Kai Ga-
ris atveda Alaną pas aktorių agentę, 
ši visai nesigėdydama pareiškia, kad 
žydiškos nosys dabar tapo madingos, 
ir paklausia, ar Alana apsinuogintų 
filmavimo aikštelėje. Išgirdęs tei-
giamą atsakymą, didžiai pasipiktins 
Garis, kuris netrukus kavinėje vartys 
laikraštį su „Gilios gerklės“ reklama. 
Priminsiu, tai pirmas oficialiai JAV 
kino teatruose rodytas pornografi-
nis filmas. 

Tokių tikrovę keitusių laiko žen-
klų filme ne vienas. Bene įsiminti-
niausias susijęs su 1973-iųjų ener-
getine krize, kai Garis ilgai bėga 
palei gatvėje sustojusius automo-
bilius, o degalinėje kabo užrašas, 
kviečiantis išsinuomoti dviratį. Su 
šia krize susijęs ir vienas metafo-
riškiausių filmo epizodų, kai Alana 
vairuoja kalnų serpantinu furgoną, 
kurio bake – nė lašo benzino. Alana 

susidoroja puikiai, bet Garis ir jo 
padėjėjai to net nepastebi, tik su 
benzino kanistrais džiaugiasi savo 
vyriškumu. Iškalbingų metaforų 
filme ir daugiau – įsimena veidrodis, 
į kurį Garis žiūri filmo pradžioje 
ir kuris transformuosis į kadrus 
su policijos langais, vitrinomis ar 
neįtikėtinais stambiais planais a la 

„akys – sielos veidrodis“. Jie tampa 
tokiomis pat pasakojimo cezūromis 
kaip ir bėgimas.

„Saldymedžio picoje“ patenki 
į Andersono filmų visatą, kurioje 
visos temos, siužetai susipynė lyg 
Deleuze’o ir Guattari rizoma. Į jos 
atšakų begalybę įsiterpia kino is-
torija – atpažįstami kadrai, moty-
vai, nuspėjamos veiksmo kryptys, 
bet malonu, kai pasijunti apgautas. 
Kai Wackso rinkimų biure pasirodė 
Alanai įtarimą sukėlęs pilietis, gal-
voje užsidegė Martino Scorsese 

„Taksisto“ lemputė, ir su baime lau-
kiau, kuo baigsis susitikimas su šiuo 
nemaloniu tipu. Baigėsi netikėtai, 
ir tai malonu. Netikėta ir nešablo-
niška „Saldymedžio pica“ nesiūlo 
grįžti į aukso amžių, kurio nebuvo. 
Andersonas rodo, kad niekad nėra 
lengva būti jaunam ir su tuo, matyt, 
teks susitaikyti.

„Saldymedžio pica“

Greta Vilnelė

Prancūzų režisieriaus Benoît Jacquot 
filmas „Siuzana Andler“ („Suzanna 
Andler“, Prancūzija, 2021) – tai me-
lodrama, kurios veiksmas vyksta 
vienoje Prancūzijos Rivjeros viloje. 
Šis filmas žiūrovus grąžina į kino 
pradžiai artimą stilių (dėl techni-
nių galimybių ribotumo), kai ki-
nas buvo labai arti teatro. Sąlyčio 
taškai atsiskleidžia per filmo ritmą, 
atmosferą, veikėjus. Šiuolaikinė vi-
suomenė įpratusi prie „daug garso 
ir šviesų“ tipo kultūros, ji aklai var-
toja kuo daugiau juslių virpinantį 
turinį. Tačiau „Siuzanos Andler“ 
atveju, žiūrovui suteikiant mažiau 
vizualinės ir garsinės informacijos, 
išryškėja žmogaus vidinis pasaulis. 
Filmas sukurtas remiantis Margu-
erite Duras pjese tuo pačiu pavadi-
nimu, ir ekrane matomas vaizdas 
nuo kūrinio toli nenuklysta. Norisi 

Nostalgijos jūra
Nauji filmai – „Siuzana Andler“

teigti, kad ekranizacija tampa neby-
liu flirtu, išlaisvinančiu žiūrovų vaiz-
duotę. Drąsiu sprendimu režisierius 
padaro neįmanoma – priverčia iš-
siblaškiusį XXI a. žmogų stabtelėti 
valandai su trupučiu ir susitelkti į 
kinematografinį vienišos moters psi-
chologinį portretą. Siužetinė linija 
plėtojama po kaulelį narstant veikėjų 
tarpusavio santykius. Dėmesys taip 
kruopščiai sutelktas į pagrindinės 
veikėjos vidinę būseną, kad sunku 
patikėti, jog esi ne teatre. 

Pagrindinė filmo veikėja – vi-
durio amžiaus krizę išgyvenanti 
turtingo verslininko žmona, rū-
pestinga motina Siuzana Andler 
(Charlotte Gainsbourg). Jos emo-
cinė būsena klampi kaip alkoholis, 
kuriuo ji kas vakarą mėgaujasi su 
savo meilužiu Mišeliu (Niels Schnei-
der), racionalus protas apdujęs, tarsi 
būtų padengtas viso filmo metu su-
rūkytų cigarečių pelenų sluoksniu, 
o laikysena mainosi nuo baugštaus 

medžiojamo žvėrelio iki paaugliš-
kai naivaus, antros jaunystės su-
kelto seksualinio renesanso žavesio. 
It vėjo gūsis atmosferą ekrane kiau-
rai persmelkęs vienišumas, žmo-
gaus žaidimas likimu ir gyvenimiš-
kos patirties sukelta savirefleksija 
filme primena Ugnės Barauskaitės 
knygos „Vieno žmogaus bohema“ 
puslapiuose užkoduotą dramą. Siu-
zana įstrigusi tarp dviejų pasaulių 

– praeities, kurios nedrįsta palikti, ir 
ateities, kuriai atsiduoti, rodos, dar 
per anksti. Tad ji stovi būsimos savo 
vilos terasoje, žvelgia į jūrą, bet taip 
niekad ir neįbrenda į vandenį. Laisvė 
ir aistra gyventi šniokščia kaip jūros 
bangos, kaip klykiančios žuvėdros, 
į akis spiginantys saulės spinduliai, 
tačiau kad ir kaip visa tai trauktų, 
Siuzana mintimis nuolat rengiasi 
sugrįžti vidun. 

Nors filmo scenarijus ir nėra še-
devras, subtili, žaisminga Jacquot 
režisūra paprastą istoriją paverčia 

nepaprasta. Smulkmeniškais vizua-
liniais elementais kuriama nos-
talgiška, jautri ir rafinuota kine-
matografinė patirtis. Aktorė lyg 
maža mergaitė aprengiama kelių 
nesiekiančia, oficialia, bet gun-
dančia tapytojo Mondriano vardu 
pavadinta Yves’o Saint Laurent’o 
suknele, tarsi suponuojančia ne-
marią klasiką. Gležnoji Andler su 
vyru gyvai nesikalba. Vienintelis jų 
pokalbis įvyksta laidiniu telefonu. 
Tačiau sudaromas įspūdis, kad vy-
ras ją pažįsta geriau nei ji pati save, 
net jo silueto kontūrai turi didelę 
įtaką Siuzanai. Stulbinanti filmo 
scena – stambiu planu rodomas 

Siuzanos veidas, jai apsikabinus Mi-
šelį. Rodos, čia telpa tiek gelmės, kad 
žiūrovas nepastebimai įtraukiamas į 
veikėjos sielą. Tad ne veltui peršasi ir 
jau banalus tapęs posakis: akys – tai 
sielos veidrodis.

Prisiminusi gaivališkai erotišką 
Charlotte Gainsbourg sukurtą Džo 
filme „Nimfomanė“ (Lars von Trier, 
2013), nejučia pradedi lyginti šias dvi 
veikėjas ir mąstyti, kiek tikėtina, kad 
tą patį galėjo išgyventi ir garsioji 
nimfomanė. Kai „Siuzana Andler“ 
kelia tiek klausimų, apvogdama 
žiūrovus nuo atsakymų, „tikrosios“ 
istorijos versijų kiekis priklauso tik 
nuo vaizduotės lubų aukščio.

„Siuzana Andler“
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K i n a s

1940-aisiais, kai naciai bombar-
davo Londoną, Virginia Woolf pa-
rašė esė „Mintys apie taiką per ants-
krydį“ („Thoughts on Peace in an Air 
Raid“), kur teigė, kad mąstyti reiš-
kia kovoti. Būdama katastrofos epi-
centre ir jausdama visišką bejėgiš-
kumą, rašytoja svarsto, kokie kovos 
būdai jai vis dėlto yra prieinami, ir 
padaro išvadą, kad sugebėjimas kri-
tiškai mąstyti, analizuoti ir tai rašyti 
taip pat yra būdas pasipriešinti. Kol 
mąstome, blogio pergalė negali būti 
galutinė. 

Politika vaiko akimis

Kinas – dar vienas iš būdų mąs-
tyti. Pateikiame dviejų dienraštyje 
„La Repubblica“ spausdintų pokal-
bių fragmentus. Lorenzo Ormando 
pašnekovo Kennetho Branagh filmas 

„Mirtis ant Nilo“ dar rodomas Lie-
tuvos kino teatruose, bet pasaulyje 
daugiau dėmesio nusipelnė kitas 
Branagh filmas „Belfastas“ („Belfast“, 
2021), kuriam pranašaujamas ne vie-
nas „Oskaras“ (gavo 7 nominacijas). 
Režisierius ir aktorius Šiaurės Airijos 
sostinę paliko dar vaikas. Šeima per-
sikėlė į Londoną, norėdama pabėgti 
nuo kruvino katalikų ir protestantų 
konflikto. 

Didžiojoje Britanijoje Branagh 
dabar laikomas svarbiausiu Sha-
kespeare’o interpretatoriumi, kuria 
nepriklausomus filmus ir Holivudo 
reginius. „Belfastas“ – asmeniškiau-
sias jo filmas. Šios pusiau autobio-
grafinės istorijos herojus yra Badis 
(Jude Hill) – devynerių metų ber-
niukas, įsimylėjęs kiną ir komiksus. 
Kartu su broliu ir tėvais jis gyvena 
gatvėje, kur kartu telkiasi katalikai 
ir protestantai. Nespalvotas filmas – 
lyg vienos 1969-ųjų vasaros Belfaste 
prisiminimas, pamatytas devynme-
čio berniuko akimis.

Prisimenate 7-ojo dešimtmečio 
pabaigos įvykius Belfaste, bet 
kodėl nusprendėte pasakoti 
istoriją, kuri nėra šimtu pro-
centų autobiografiška?

Norėjau, kad tai būtų universali 
istorija. Todėl tėvų vardai yra Ma ir 
Pa. Jie beveik mitiniai personažai, 
kaip vaikystėje žiūrėtų vesternų he-
rojai. Norėjau, kad pagrindinio vei-
kėjo vardas būtų Badis (Buddy, arba 

„bičas“) ir būtų įmanoma su juo iš-
kart susitapatinti, nes primena tave, 
kai buvai jo amžiaus. Panaudojau 
savo prisiminimus, bet norėjau su-
kurti filmą, kuris prabiltų visiems ir 
nebūtų tik pasakojimas apie mano 
nelabai reikšmingus nutikimus. 

Kodėl taip ilgai delsėte filmą 
kurti?

Atvirai sakant, nežinau. Scenarijų 
baigiau rašyti per karantiną, 2020 
metais, būdamas penkiasdešimt 
devynerių. Visada buvau neblo-
gos sveikatos, bet šiame gyvenimo 

etape jau suprantu, kad pradedu 
paskutinę kelionės dalį, bent jau 
kol rinkoje neatsiras kokia nors 
kriogeninė terapija... Panorau pa-
pasakoti apie tai, apie ką niekad 
anksčiau nekalbėjau ar net bijojau 
prisiminti.

Net apie savo šeimą?
Mano tėvai niekad nekalbėjo 

apie tai, ką reiškė palikti Belfastą, 
nei apie mus supusią prievartą. Jie 
manė, kad būtų egoistiška ir nepa-
garba tiems, kurie turėjo daugiau 
bėdų. Gerbiu jų nuomonę, bet 
norėjau grįžti ir paspausti ranką 
devynmečiam berniukui, kuriuo 
buvau, kad geriau suprasčiau save 
dabar. 

Ką konkrečiai?
Pirmiausia tėvų auką – jie pasi-

aukojo, kad suteiktų mums geresnį 
gyvenimą. Buvo svarbu suprasti, iš 
kur atėjau, ir fizine, ir sociumo pra-
sme. Norėjau patikrinti, ką reiškia 
gyventi vietoje, kur auklėti vaiką 
imasi visa bendruomenė, kur at-
radau kiną, futbolą, išgyvenau pir-
mąją meilę. Norėjau pamatyti, kaip 
visa tai paveikė, kad tapau tuo, kuo 
buvau, prieš tai, kol asmuo, kuriuo 
buvau, išnyks kartu su paliekamu 
Belfastu. Andrew Marvello eilė-
raštyje yra tokia eilutė: „Sparnuo-
tas laiko karo vežimas vis artėja.“ 
Taigi išgirdau, kad vežimas artėja, 
ir pagalvojau, kad verta paskubėti. 

Ar įmanoma likti objektyviam, 
kai kalbi apie save?

Ne, niekad. Dažnai teko matyti, 
kai žmonės pykstasi net dėl kažko, 
kas atsitiko jų akivaizdoje prieš mi-
nutę, bet ir taip skirtingai vertina 
tai, kas iš tikrųjų atsitiko. Mano 
tėvai nebuvo tokie gražūs kaip Ja-
mie Dornanas ar Caitríona Balfe, 
bet jų prigimtinis žavesys panašus: 
tai bruožas, kuris neobjektyvus fi-
zionomijos požiūriu, bet atsiranda 
iš charizmos. Mano mama mėgo 
šokti, abu su tėvu jie buvo ūmūs 
ir kartais, kai pykdavosi, indai 
skrisdavo iš vienos virtuvės pusės 
į kitą. Tad bent jau mano požiūriu, 
viskas filme yra tiesa. Psichologai 
tvirtina, kad mūsų gyvenimo faktai 
nėra svarbesni už tai, kaip juos pri-
simename. Reikia pripažinti, kad 

būdas, kaip juos prisimename, la-
bai svarbus ir vertingas, bet niekad 
nesugebėsime teisingai atkurti vi-
sos istorijos. 

Ar tarėtės su šeima?
Perskaičiusi scenarijų mano se-

suo, ko gero, susijaudino ir pasakė: 
„Būdamas toks santūrus, šįkart tikrai 
esi labai nuoširdus.“ Bendras scenari-
jaus skaitymas su broliu baigėsi ilgais 
prisiminimais apie nutikimus, tik jau 
neprisiminėme, ar tai atsitiko jam, ar 
man. Vienas dalykas, kurį žinau ti-
krai, tai, kad miegoti vienoje lovoje 
nebuvo malonu, nes miegodamas jis 
iki šiol išsiskečia kaip jūrų žvaigždė.

„Belfastas“ – ne politinis filmas, 
visi konfliktai lieka fone.

Rašantys apie Airiją dažnai jau-
čia pareigą paaiškinti kiekvieną to 
konflikto detalę. Šviesesni nei mano 
protai tai jau paaiškino išsamiai, 
įdėdami daug jėgų ir talento. Tad 
aš norėjau papasakoti apie politiką 
vaiko požiūriu. Pavyzdžiui, prisi-
minti, kad kartais į mūsų duris pa-
sibelsdavo niūrūs juodaplaukiai 
vyrai ir bandydavo kažką gauti iš 
mano tėvų.

Kokia jūsų nuomonė apie tą 
konfliktą dabar?

Tokia pat kaip anksčiau. Šalia 
nelygių jėgų ir sudėtingos situaci-
jos egzistuoja ir esminė problema: 
vieną dieną katalikas gyvena ša-
lia protestanto normaliai, bet kitą 
dieną tai jau nebeįmanoma. Men-
kiausia diskusija staiga tampa ra-
dikali, dažnai skamba: „Arba esi 
su mumis, arba prieš mus“ – ir tą 
akimirką prasideda genčių kova. 
Tą patį vis dar stebime šiandien vi-
same pasaulyje... Tai, ką patyriau 
1969 metais, Šiaurės Airijoje neiš-
nyko, ir taika vis dar trapi. Gerbti, 
suprasti ir su pagarba nesutikti su 
mūsų antagonistais – vis dar nepa-
keliamai sunku.

Užtenka pažvelgti į socialinius 
tinklus, kur žadėta garbingo 
dialogo ir polemikos erdvė 
lieka naivia iliuzija. Feisbukas, 
instagramas ir tviteris pavertė 
mus mažiau tolerantiškais?

Manau, problema iš dalies kyla 
todėl, kad žmonės trokšta iškart 

gauti atsakymą. Kai kurie gali sa-
kyti, kad tai pozityvu, nes skatina 
žmones sekti savo instinktu ir atsi-
sakyti daugybės filtrų. Bet iš tikrųjų 
tai kainuoja: prarandame sugebė-
jimą svarstyti ir reflektuoti. Kad 
suprastume skirtumus tarp žmo-
nių, reikia laiko, o mes nenorime 
laukti. Esame tiesioginės prieigos 
ir tiesioginės reakcijos epochos 
žmonės. Reikia daug mokytis, kad 
suprastume, įvertintume ir galėtume 
pagirti kitus, bet laikas ir kantrybė – 
tai du dalykai, kurių stinga mūsų 
pasaulyje. 

Ar nesibaiminote, kad rašyda-
mas scenarijų šiek tiek roman-
tizuojate praeitį?

Pasielgčiau negarbingai, jei ne-
prisipažinčiau, kad dalis manęs 
labai romantiška. Kaip sakė Don 
Kichotas: „Kas žino, kuo remiasi be-
protybė? Gal svajonių atsisakymu, o 
gal pernelyg didele išminties doze. 
O gal pats beprotiškiausias dalykas 
yra matyti pasaulį tokį, koks jis yra, 
o ne tokį, koks galėtų būti?“

Nesijaučiu nostalgiškas ar sen-
timentalus, bet pasiduodu sti-
prioms emocijoms. 1969-ieji 
nėra mano aukso amžius, į kurį 
norėčiau sugrįžti, bet vertinu 
tam tikrus to laiko dalykus, to-
kius kaip kitoks nei dabar humoro 
jausmas ir sugebėjimas užmegzti 
stiprius ryšius su kaimynais. Ar 
tai paverčia mane neišgydomu 

įsimylintis viską, ką stebi, atidus de-
talėms. Jarmuschas sako galintis įsi-
vaizduoti pasaulį be filmų, bet tik ne 
be muzikos. Naujausias jo projektas 
skirtas avangardo menininkui Ma-
nui Ray’ui. Kartu su „Sqürl“ ir Lo-
ganu jie gyvai groja eksperimentinę 
muziką, lydėdami ekrane rodomus 
keturis siurrealisto Ray’aus filmus 
(„L’étoile de mer“, „Emak-Bakia“, „Le 
retour à la raison“, „Les mystères du 
château de Dé“). Seansai sausį turėjo 
vykti Europoje, bet buvo perkelti į 
2023-iųjų sausį, o Jarmuschas rašo 
naujo filmo scenarijų. 

Iš kur atsirado „Sqürl“ 
pavadinimas?

Sugalvojau jį dar „Kavos ir ciga-
rečių“ laikais. Taip vadinosi Cate 
Blanchett vaikino grupė viename to 
filmo epizodų. Man patinka, nes an-
gliškai „sqürl“ skamba kaip „squir-
rel“ – voveraitė. Ir dar man patinka 
umliautas – būdingas sunkiojo me-
talo grupių bruožas: „Motörhead“, 

„Blue Öyster Cult“, „Mötley Crüe“.

Mėgstate metalą?
Man patinka lėti dalykai, todėl 

mėgstu avangardines metalo gru-
pes, tokias kaip „Sunn O)))“ iš Sietlo, 
kuri groja drone ambient, t.y. la-
biau minimalistinę metalo muzi-
kos atmainą.

Kaip įsivaizduojate Mano 
Ray’aus filmų skambesį?

N u k elta į  1 3  p s l .

romantiku? Gal ir taip. Tegu. Jau 
su tuo susitaikiau.

***

Esu lėtus dalykus mėgstantis 
žmogus

Alba Solaro mano, kad nepriklau-
somai nuo to, ar kuria filmus, ar mu-
ziką su savo grupe „Sqürl“ (ją įkūrė 
2013 m. kartu su kompozitoriumi 
Carteriu Loganu), Jimas Jarmus-
chas, kuriam sausio 22 d. sukako 
69-eri, niekad nepamiršta dviejų 
pagrindinių savo įkvėpimo šalti-
nių – Niujorko ir prancūzų Nau-
josios bangos. Jis primena savo 
filmus – neramus, godus, lengvai 

Manau, jog būdamas siurrealistas 
Manas Ray’us įvertintų faktą, kad 
nesame didaktiški – traukinį jis 
greičiausiai papildytų žvirblio gar-
sais. Bandome groti taip, kaip Ray’us 
filmavo. Tai buvo atviras žaidimui 
eksperimentuotojas ir elgėsi su kino 
kamera kaip su žaislu. Tarsi nuolat 
klaustų savęs: „Kas atsitiktų, jei pa-
statyčiau kamerą aukštyn kojomis? 
Arba ją pakabinčiau lekiančio auto-
mobilio viduje?“

Ray’us sakė, kad įkvėpimo 
savo istorijoms rasdavo 

„Belfastas“

Jim Jarmusch, Carter Logan

Patarimai skubantiems
Režisieriai Kennethas Branagh ir Jimas Jarmuschas apie naujus savo filmus



13 psl.7 meno dienos | 2022 m. kovo 4 d. | Nr. 9 (1416)

K i n a s

paprasčiausiuose daiktuose. 
Tuo esate panašūs.

Taip, man patinka nereikšmin-
gos detalės, į kurias niekas nekrei-
pia dėmesio. Pavyzdžiui, išmestos 
šiukšlės forma, sakinys, kurį ištarė 
atsitiktinai gatvėje sutiktas žmogus. 
Skirtumas tarp manęs ir Mano 
Ray’aus tas, kad būdamas siurrea-
listas jis suteikia paprastiems daik-
tams naują kontekstą, juos perku-
ria. Tačiau aš mėgstu daiktus rinkti, 
kaupti – ir būtent taip gimsta mano 
filmai. Iš daugybės menkų dalykų, 
kurie visi kuria tam tikrą nuoseklų 
pasaulį. Trumpai tariant, Manas 
Ray’us naudojo paprastus daiktus, 

kad parodytų tai, kas keista, neį-
prasta. Aš mėgstu gatvėje pakelti 
paprastus daiktus, kad parodyčiau 
tai, kas įprasta.

Išsirengėte į Paryžių rašyti 
magistro darbo apie André 
Bretoną. 

Tai buvo pirmoje 8-ojo dešimtme-
čio pusėje, pamenu, kaip kasė Pom-
pidou centro pamatų duobę. Tam 
tikra prasme mačiau Paryžių, ku-
riame vis dar egzistavo pasažai, 
dengtos galerijos, tai, ką Bretonas 
aprašė iš esmės autobiografinėje 
knygoje „Nadja“. Miestas, kurio 
nebėra, ir tas, kuris tik buvo pro-
jektuojamas, mąstant apie naują 
šimtmetį. Turėjau mokytis, bet greit 
atradau Prancūzų sinemateką ir 

Atkelta iš  12  psl .

Kare sukrečia viskas. Man jo ženklu 
patį pirmą rytą tapo dvi jaunos mo-
terys, „Currenttime.tv“ korespon-
dentės Kijeve Julija Žukova ir Julija 
Goričeva. Išvakarėse, kaip visada, 
žiūrėjau „Currenttime.tv“, kuris, 
girdėjau, dabar ne vienam jau tapo 
pagrindiniu informacijos šaltiniu. 
Iki pat vidurnakčio buvo laukiama 
Ukrainos Rados sprendimo skelbti 
šalyje ypatingą situaciją: Julija Žu-
kova laukė kartu su visais ir nuolat 
pranešinėjo, kas vyksta. Kitą rytą 
prasidėjo karas. Netrukus ekrane 
pasirodė ir Julija. Ji pasakojo, kad 
bando išvykti iš Kijevo, rodė spūstis 
miesto gatvėse, o vėliau ir keliuose, 
vedančiuose į Lvivą. Jos kelionė į 
Lvivą užtruko ne vieną parą, bet net 
ir mirtinai pavargusi (to nereikia 
sakyti – išduoda akys) ji reguliariai 
pasirodydavo ekrane, pranešdama, 
kas vyksta aplinkui. Savaitgalį ji tik 
pasiskundė, kad išvyko su viena ku-
prine ir pradeda stigti švarių dra-
bužių. Kita Julija, jos žodžiais, sau-
gią vietą pasiekė jau pirmos dienos 
naktį. Ji taip pat reguliariai prane-
šinėjo, kas vyksta, bet vėlų vakarą 
pasiskundė, kad nepavyko nupirkti 
batukų dvejų metų vaikučiui: šeima 
išvyko iš Kijevo anksti ryte, kai dar 
buvo tamsu, ir nepastebėjo, kaip jis 
pametė batuką.

Karo logika, žinoma, baisi: mū-
šiai, netektys, vaikų mirtys, Krem-
liaus bepročio, kuris tikisi po bran-
duolinio sprogimo įkurti naują 
sostinę Novosibirske, klejonės ža-
dina nerimą ir bejėgiškumo jausmą, 
ištrina realybę aplink, net jei esi už 
tūkstančio kilometrų nuo sprogimų 
gyvenamuosiuose kvartaluose, o 
Julijos Goričevos vaikučio batukas – 
lyg nežinia kuriam laikui prarastos 
kasdienybės ženklas. Atsiplėšti nuo 
tos naujos tikrovės sunku, bet gal 
kam nors padeda filmai. Bet ko-
kia saviterapija gera, jei tik padeda. 
Kartais veiksmingi būna įtampos 
kupini reginiai.

2001 m. pasirodęs Rodo Lurie 
filmas „Paskutinė tvirtovė“ (BTV, 
4 d. 23.55) šįvakar primins ne tik 
du populiarius aktorius Robertą 

Batukas
Krėsle prie televizoriaus

Redfordą ir Jamesą Gandolfinį, – 
jie filme ir yra svarbiausi, – bet ir 
gana specifišką Holivudo žanrą: ka-
lėjimo filmą. Tvirtove paverstame 
kalėjime bausmę atlieka generolas 
Irvinas – įsakymo neįvykdęs kelių 
karų didvyris. Kalėjimui vadovauja 
pulkininkas Vinteris, kuris niekad 
nebuvo mūšio lauke ir karjerą pa-
darė sėdėdamas prie rašomojo stalo. 
Irvinas greitai pelno pagarbą ir pra-
deda kritikuoti Vinterį. Atmosfera 
ima tirštėti... „Paskutinės tvirtovės“ 
nepavadinčiau originaliu filmu, 
nors tai įtampos kupina drama. 

Panašiai galima apibūdinti ir 
Tilio Schweigerio „Angelą sargą“ 
(TV3, 10 d. 22.30) – pasakojimą 
apie iš Afganistano grįžusį karį 
(pats Schweigeris), kurį prokura-
tūra pasamdo saugoti paauglę naš-
laitę (Luna Schweiger) – žiauraus 
nusikaltimo liudininkę. Jos liudi-
jimai teisme kelia grėsmę įtakin-
giems žmonėms.

Bruce’ui Willisui pavyksta poli-
cininkų vaidmenys. Prancūzų reži-
sieriaus Florent’o-Emilio Siri filme 

„Įkaitas“ (BTV, 5 d. 22 val.) jis vai-
dina policijos derybininką Džefą, 
kurio sugebėjimais pradeda abejoti 
net pats. Intriga taip užsukta, kad 
gali sukelti abejonių, kas yra kas 
filme, bet trijų nusikaltėlių, užgrobu-
sių turtingos šeimos namą, psicho-
logija atskleista gana nuosekliai, o 
sąžinės priekaištų kankinamas Dže-
fas – visai brandus Williso vaidmuo. 

Urugvajaus režisieriaus Fede’s 
Alvarezo filme „Mirties namai“ 
(BTV, 6 d. 00.15) vagišiai įsibrauna 
į aklo karo Irake veterano (Stephen 
Lang) namus. Nusikaltėliai tikisi 
lengvo grobio, bet netrukus pasi-
jus kaip kare.

Atsipalaiduoti padeda ir detekty-
vai. Šįvakar (4 d. 22.45) LRT paro-
dys 2007 m. sukurtą Davido Evanso 
filmą „Nuotaka plėšikė“, kurio 
scenarijaus bendraautorė – pasta-
raisiais metais, ypač po „Tarnaitės 
pasakojimo“, išpopuliarėjusi kana-
diečių rašytoja Margareth Atwood. 
Policininkas Džonas, paprašytas 
savo draugo Henrio, tiria paslap-
tingą moters mirtį. Henris buvo 

jos meilužis ir netrukus tampa pa-
grindiniu įtariamuoju. Bet Džonas 
nori viską išsiaiškinti ir nuėjęs į au-
kos laidotuves susipažins su trimis 
moterimis...

Britų rašytoja P.D. James (1920–
2014) dažnai vadinama Agathos 
Christie paveldėtoja. Skaičiau per 
gerą dešimtį jos romanų, todėl ra-
mia sąžine rekomenduoju šįvakar 
(4 d. 21 val.) TV1 pradedamą rodyti 
serialą „Dalglišo bylos. Juodasis 
bokštas“. Rašytojos sukurtas detek-
tyvas Adamas Dalglišas, kurį suvai-
dino Bertie Carvelas, mena keistų 
žmogžudysčių paslaptis 8-ojo de-
šimtmečio pradžios Anglijoje.

Būsimoji rašytoja užaugo finansų 
inspektoriaus šeimoje, bet lėšų įgyti 
aukštąjį mokslą nebuvo, ir ji anksti 
pradėjo dirbti. Po to, kai vyras, karo 
gydytojas, grįžęs iš Antrojo pasau-
linio karo, sunkiai susirgo, jai teko 
išlaikyti šeimą. P.D. James daug 
metų dirbo ligoninės administra-
tore, Vidaus reikalų ministerijoje. 
Rašyti ji pradėjo 6-ojo dešimtmečio 
viduryje. Pirmasis romanas, kurio 
herojumi tapo Adamas Dalglišas, 
pasirodė 1962-aisiais. 

Biografinių pasakojimų mėgė-
jus sudomins dokumentinis Wer-
nerio Herzogo filmas „Mano my-
limiausias priešas“ (LRT Plius, 
5 d. 21 val.), skirtas svarbiausiam 

jo filmų aktoriui Klausui Kinskiui, 
ir suomio aktoriaus bei režisie-
riaus Dome’s Karukoski „Ponas 
Tolkinas“ (TV3, 5 d. 21.30), pa-
sakojantis apie „Žiedų valdovo“ 
autoriaus J.R.R. Tolkieno gyve-
nimą. Jo nepalaikė rašytojo pa-
veldėtojai, griežtai pasisakantys 
prieš jo įvaizdžio naudojimą ko-
merciniuose kūriniuose. 

Filmo kūrėjai rašytojo biografi-
joje ieškojo spalvingiausių siužetų: 
našlaičio vaikystė, dalyvavimas 
Pirmajame pasauliniame kare, ro-
manas su Edith Bratt esą rodo, iš 
ko atsirado „Žiedų valdovas“, nors 
pats profesorius Tolkienas neigė 
jo biografijos ir kūrinio ryšius. To-
dėl filme pateikiama gyvenimo in-
terpretacija, pasitelkiant traumas, 
nusivylimus ir kitokias žaizdas, 
matyt, pernelyg paprasta. Ieškan-
tiems ambicingesnių filmų geriau 
tiks Levano Akino meilės drama 

„O tada mes šokome“ (LRT Plius, 
10 d. 21.33). Jos herojus Gruzijos 
nacionalinio šokių ansamblio šo-
kėjas Merabas svajoja patekti į pa-
grindinę ansamblio sudėtį. Merabo 
konkurentu taps naujas šokėjas 
Iraklijus, o netrukus jis taps ir jo 
geismų objektu.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

tikrąja to žodžio prasme akimirks-
niu man atsivėrė visas pasaulis. 

Godard’as ar Truffaut?
Žinoma, Godard’as.

Kodėl?
Nes Godard’as nuolat eksperi-

mentuoja su naracijos struktūra. 
Mėgstu ir Truffaut, bet jis tradiciš-
kas, nuostabus, bet tradiciškas. Go-
dard’as man duoda daugiau energi-
jos. „Iki paskutinio atodūsio“ („À 
bout de souffle“, 1960) yra vienas 
tų filmų, kuriuos vis žiūriu laiks 
nuo laiko.

Ar tenka skaityti žmonai eiles, 
kaip tai daro jūsų filmo veikė-
jas Patersonas?

Skaitau savo žmonai, taip pat ir 
įvairiems draugams, varydamas 
juos į neviltį. Mėgstu juos kankinti: 

„Ar galiu tau perskaityti tai, ką už-
rašiau?“ Neturi pasirinkimo... Stu-
dijavau poeziją ir literatūrą pas du 
nepaprastus mokytojus: Kennethą 
Kochą ir Davidą Shapiro iš „New 
York School of Poets“. Paraštėse už-
rašydavau daug savo eilių, tai lėtas 
procesas, lyg dėlioti koliažus. Kada 
nors gal išspausdinsiu, bet dar ne-
sijaučiu pasirengęs.

Bet sėkmingai savo filmuose 
užsiimate poezijos sklaida.

Tai būdas dalytis su žmonėmis 
savo aistromis: Roberto Frosto 
citatos filme „Už įstatymo ribų“ 
(„Down by Law“, 1986), poetų 

vardais pavadintos gatvės „Paslap-
tingame traukinyje“ („Mystery 
Train“, 1989), nuorodos į vis dėlto 
jau praėjusią epochą filme „Išgy-
vena tik mylintys“ („Only Lovers 
Left Alive“, 2013). Dėl to buvau kal-
tinamas elitizmu. Neįtikėtina, tiesa? 
Tarsi žinios ir praeities suvokimas 
būtų snobizmo apraiškos. Tarsi 
Amerika manytų, kad sveikiau būti 
neišsilavinusiam. Kai apie tai gal-
voju, prisimenu sceną iš „Keisčiau 
nei rojuje“ („Stranger Than Para-
dise“, 1984), kurią nufilmavau Niu-
jorko gatvėje. Ten buvo užrašas ant 
sienos „Valstijos, lauk iš Niujorko“ 
(„US out of New York“). Iki šiol 
daro įspūdį, nes, deja, yra aktualu.

Parengė Kora Ročkienė 

„Ponas Tolkinas“

„Įkaitas“
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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 „Miesto gimimas: valdovų privile-
gijos Vilniui“
Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus 
paveikslų galerijos pradžia“
iki 13 d. – paroda „Pranciškus Smuglevi-
čius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus 
universiteto“

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“

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

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

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3

„Ką slepia sarkofagas: Senovės Egipto mu-
mijų tyrimai“
iki 13 d. – paroda „Deivės ir kariai: Marijai 
Gimbutienei – 100“

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Čekijoje išleistų gražiausių knygų paroda
iki 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“

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
iki 12 d. – Dovilės Bagdonaitės paroda 

„Pastoralė. Aitvarų ganyklos“

Jaunųjų menininkų grafikos paroda „In-
tertwinings and interactions“ 

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Retrospektyvinė Aleksandro Vozbino 
paroda „Aleksandro alfa ir omega“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 10 d. – Arturo Bukausko ir Andriaus 
Šarapovo paroda „Eilutė bėganti abipus 
jūros lygio“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
iki 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 5 d. – paroda „Jauna / Nauja grafika. 
Kintamieji“ (Ema Alševskaja, Vaiva Fran-
čiakaitė, Paulė Vaitkutė) 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Algimanto Aleksandravičiaus paroda 

„Portretai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 12 d. – Tomo Pabedinsko personalinė 
paroda „Spektaklio vienišiai“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 9 d. – Guodos Taraškevičiūtės, Vytauto 
Oškinio, Eriko Vojevodino, Deinoros Rudė-
naitės paroda „Laimės ratas“

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 4 d. – Aistės Jurgos Krasauskaitės kū-
rybos paroda „O.D.A.“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Kęstučio Svirnelio paroda „Riba ir paribiai“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Igno Maldus fotografijų paroda 

„WorkAndFun“
Indros Marcinkevičienės objektų paroda 

„Pasinerk į savo gelmes“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 10 d. – 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
iki 12 d. – paroda „Būtybių tyrinėtojos 
kabinetas“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Valdemaro Šoblinsko fotografijos

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“

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

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Irenos Januševičienės tapyba
Alfonso Čepausko kūrybos paroda

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Luko Marciulevičiaus tapyba

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

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
Grupinė paroda „Ilgai ir laimingai“ 

AP galerija
Polocko g. 10
iki 13 d. – Justės Kuliešaitės darbų paroda 

„Atminties ekranai“ 

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

Vilniaus Gedimino technikos 
universitas
Saulėtekio al. 11

„Baltic-American Freedom Foundation“ 
(BAFF) veiklos dešimtmečiui skirta paroda

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 6 d. – paroda „Pokyčiai ir individualumas: 
šiuolaikinių Japonijos menininkų grafika“
iki 6 d. – Žilvino Landzbergo paroda 

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
nuo 4 d. – Roberto Antinio paroda „Knyga“

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
Audriaus Kinčiaus ir Eimanto Budrio kūry-
bos paroda „Būties kasdienybė“
iki 13 d. – Erikos Povilonytės personalinė 
paroda „Gylio anatomija“
iki 13 d. – koliažų paroda „Satyrikonas“

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

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Paroda „Laikrodžiai – karališkieji dailės 
simboliai“

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
iki 9 d. – Vaidoto Janulio kūrybos paroda 

„Juodai tyli grafika“

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

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
nuo 4 d. – Andriaus Repšio fotografijos 
paroda „Projektas 1808 karantinas“
nuo 8 d. – Tatjanos Kazimierėnienės ofortų 
paroda
iki 5 d. – Eglės Velaniškytės tapyba

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 4 d. – Virginijaus Kinčinaičio mobilio-
grafijos paroda „Misère“

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

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Stasio Povilaičio fotografijų paroda 

„Arklys Nidoje“

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)“

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
iki 6 d. – parodos „Šimtmečių dabartys“ II dalis
nuo 11 d. – Rimvydo Mulevičiaus persona-
linė paroda „Akvarelė ir piešiniai“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
4, 5 d. – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. M. Staškus
6 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-
zikos vad. ir dir. J. Geniušas. 
Dir. M. Barkauskas
6 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir kon-
cepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

10 d. 18.30 – B. Bartóko „STEBUKLINGAS 
MANDARINAS“. Choreogr. K. Pastoras; 

„HERCOGO MĖLYNBARZDŽIO PILIS“. 
Rež. C. Kaelis. Spektaklių muzikos vad. 
R. Šervenikas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Naujojoje salėje
4, 5 d. 18 val., 6 d. 16 val. – 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. Savickas, Dž. Gri-
nys, L. Malinauskas, G. Ivanauskas, A. Bara-
novas, J. Koroliovas
8 d. 19 val. – M. Algus „SIEROS MAGNOLI-
JOS“. Rež. E. Švedkauskaitė
10, 12 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HE-
ART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTO-
RIJA)“. Rež. S. Turunen
13 d. 16, 18 val. – J. Pommerat „RAUDON-
KEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras
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
8 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. 
Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė (translia-
cija internetu)
9 d. 18.30 Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pa-
gal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė
12 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
13 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
13 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-
geso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

Vilniaus mažasis teatras
8 d. 18.30 – „MARYTĖ“ (pagal A. Šlepiko 
pjesę ir kūrybinės komandos tekstus). 
Rež. S. Zhyrkovas (Ukraina) (Alytaus 
miesto teatras)
10 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KAIP JUMS 
PATINKA“. Rež. U. Bartoševičiūtė
12 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 

Oskaro Koršunovo teatras
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
8 d. 19 val. OKT studijoje – A. Strindbergo 

„PELIKANAS“. Rež. N. Jasinskas, scenogr. 
„random heroes“, kost. dail. D. Levanas, mu-
zika G. Sodeikos. Vaidina A. Pikturnaitė, 
A. Pocius, K. Mašidlauskas, M. Sigliukas, 
S. Ambrozaitis
9 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „FEDROS 
MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė

Lietuvos rusų dramos teatras
4 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAU-
LIŲ 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
12, 13 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS 
ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
5 d. 12, 15 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



15 psl.7 meno dienos | 2022 m. kovo 4 d. | Nr. 9 (1416)

Bibliografinės žinios

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

12 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pa-
gal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė
12 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
13 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „KAVOS MA-
LŪNĖLIS“ (pagal K.I. Gałczyńskio pasaką). 
Rež. E. Piotrowska (Lenkija)

Palėpės salė
5 d. 14 val., 6 d. 14, 16 val. – „KAIME NĖRA 
WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). 
Rež. Š. Datenis
13 d. 16 val. – PREMJERA! „PELENĖ“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). Pjesės aut. 
ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
4 d. 18 val. – A. Špilevojaus „ANTI“. 
Rež. A. Špilevojus
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
8 d. 19 val. – A. Jurašiaus „PYPAS IR JO NU-
TIKIMAI“. Rež. S. Pikturnaitė
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
9 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
9 d. 18.30 – „ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ“. Idė-
jos aut., choreogr. A. Gudaitė, rež. J. Tertelis
10 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – 
BALTA“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)
10 d. 18 val. – „EMIGRANTAI“. 
Rež. D. Gumauskas
12 d. 12 val. – PREMJERA! „MIKĖ PŪKUO-
TUKAS IR KITI“. Rež. M. Remeikaitė
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – L. Tolstojaus 

„KREICERIO SONATA“. Insc. aut., rež. 
V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)
13 d. 14 val. – I. Pakštytės „VIENO KIEMO 
ISTORIJA“. Scenogr. A. Furmaniuk-Savic-
kienė (Klaipėdos jaunimo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
4 d. 18 val., 5 d. 15 val. Rūtos salėje – 
M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
4 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
5, 6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! 

„PAŠTININKAS IR SERBENTAI“ (pagal 
D. Zavedskaitės knygą). Rež. E. Kižaitė
8 d. 15, 18 val. Rūtos salėje – „PASAULIO 
BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė
9 d. 19 val. Ilgojoje salėje – I. Vyrypaevo 

„VASAROS VAPSVOS GELIA MUS NETGI 
LAPKRITĮ“. Rež., dail. N. Maglakelidzė 
(Sakartvelas)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
4, 5, 11, 12 d. 18 val. – PREMJERA! M. Kunze 
ir S. Levay „ELISABETH“. Muzikinis vad., 
dir. J. Janulevičius, režisierė V. Streiča, sce-
nogr. A. Šimonis
9 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, 
dir. V. Visockis
10 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALI-
JOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. 
E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
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
6 d. 10, 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

8, 9 d. 18 val. – „KVĖPAVIMAS“ (pagal D. McMil-
lan pjesę „Plaučiai“). Rež. A. Leonova
10 d. 18 val. – „PAKANKAMAS ATSTUMAS“. Šo-
kėjai ir choreorg. A. Mozūraitis ir A.C. Bibiano

Kauno lėlių teatras
5 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskai-
tės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo kūrinį). 
Rež. A. Lebeliūnas, dail. S. Bocullo, komp. 
T. Lygutas
6 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ 
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir 
rež. O. Žiugžda
6 d. 18 val. – S. Petreikio koncertas
11 d. 16 val. – V. Balsio filmas „Ataraxia. Ramu-
mas“ (pagal A. Škėmos dramą „Pabudimas“)
13 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. A. Sunklodaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
4 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino 

„PARADAS“. Rež. P. Gaidys
5 d. 14 val., 6 d. 15 val. Didžiojoje salėje – 
V. Rimkaitės „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal 
H.Ch. Anderseno pasaką). Rež. P. Tamolė
8 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „BORISAS GO-
DUNOVAS“ (pagal A. Puškiną). Rež. J. Klata

Klaipėdos muzikinis teatras
5 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų salėje – 

„VIVAT KAVA!“. Dir. D. Zlotnikas, 
rež. R. Bunikytė
6 d. 17 val. Žvejų rūmuose – teatralizuota 
E. Balsio dainų programa „Aš – senas jūri-
ninkas“. Dir. V. Valys, rež. R. Bunikytė
9 d. 12 val. Žvejų rūmuose – edukacinis ren-
ginys: W.A. Mozarto opera „DON ŽUANAS“
10 d. 18.30 Žvejų rūmuose – W.A. Mozarto 

„DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus, dir. statyto-
jas J. Wallnigas, dir. T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
5 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBO-
MIS“. Rež. P. Ignatavičius 
6 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės 

„#BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE #“ 
(pagal H.K. Anderseno pasaką „Bjaurusis 
ančiukas“). Rež. Š. Datenis
6 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus
10 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson 
pjesę). Rež A. Giniotis (J. Miltinio dramos 
teatras)
12, 13 d. 18 val. – „PUARO“ (pagal A. Chris-
tie). Rež. G. Aleksa

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
4 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MO-
TERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
5, 13 d. 18 val. – PREMJERA! „ŠV. SPEIGAS“ 
(pagal Q. Tarantino „Grėsmingąjį aštuo-
netą“). Rež. A. Špilevojus
6 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI 
MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė  
(Miltinio laboratorija)

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje 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
6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – koncertas visai šeimai „Ksilofo-
nija“. Ansamblis „Giunter percussion“: 
P. Giunteris, T. Kulikauskas, S. Gailius, 
A. Rekašius. Programoje J. Greeno, 
Á. Piazzollos, E. Séjourné, A.C. Gomeso, 
G. Enescu, J. Psathas kūriniai
6 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Muzikos siluetai“. Armonų trio: I. Armo-
naitė (smuikas), R. Armonas (violončelė), 
I. Uss (fortepijonas). Programoje M.K. Čiur-
lionio, R. Šileikos, J. Turina, V. Germanavi-
čiaus, J. Juozapaičio, A. Šenderovo kūriniai
9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Melo-
dija Alyvų sode“. Lietuvos kamerinis orkes-
tras. Solistai Dž. Bidva (smuikas), J. Juoza-
paitis (altas), V. Eidukaitytė-Storastienė 
(fortepijonas), L. Lapė (trimitas). Progra-
moje J.S. Bacho, A. Pärto, O. Narbutaitės, 
A. Ginasteros kūriniai

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
4 d. 19 val. Valdovų rūmuose – Baltijos šalių 
orkestrų festivalis: „Epitafija praeinančiam 
laikui“. L. Baltābola (smuikas, Latvija), 
M.J. Kitsas (violončelė, Estija), Kauno vals-
tybinis choras (vad. R. Šervenikas), Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. G. Rinkevičius. Programoje P. Vasko, 
E.S. Tüüro, B. Kutavičiaus kūriniai
10 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Ieva Prudni-
kovaitė ir Lina Dambrauskaitė: vokalo me-
nas“. L. Dambrauskaitė (sopranas), 
I. Prudnikovaitė (mecosopranas), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. 
M. Ozoliņis. Programoje A. Dvořáko, 
G. Donizetti, J. Offenbacho, L. Delibes, 
L. Bernsteino kūriniai

Vilnius 
Šv. Kotrynos bažnyčia
5 d. 19 val. – S. Petreikio grupė: S. Petreikis 
(pučiamieji), D. Petreikis (gitara), V. Mike-
liūnas (smuikas)
8 d. 18, 20.30 – M. Jankavičiaus ir grupės 
koncertas
10 d. 19 val. – koncertas Kovo 11-ajai „Mes 
kartu“. Atlikėjai R. Lipinaitytė (smuikas), 
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Barkauskas). Programoje A. Navako, 
J. Janulytės, P. Vaskso, A. Pärto, E.-S. Tüüro 
kūriniai

Valdovų rūmai 
Tarptautinis M. Scacchi senosios muzikos 
festivalis
5 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
vyrų vokalinio seksteto „Affabre Concinui“ 
(Poznanė) koncertas
8 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje 

– koncertas „Magiškasis Barokas: nuo 
Dresdeno iki Vilniaus“. Dalyvauja jung-
tinis Lietuvos ir Latvijos Baroko muzi-
kos orkestras (vad. M. Kupčs, klavesinas, 
Latvija). Solistė M. Martinsone (sopranas, 
Latvija). Programoje J.B. Wanhalio, 
J.D. Zelenkos, J.A. Hasseʼs, G.A. Ristori, 
A. Vivaldi kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
9 d. 16 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio popietė akordeono profesoriaus 
K. Stonkaus atminimui. Dalyvauja S. Bea-
tričė (dramatinis sopranas, fortepijonas) ir 
D. Dombovskis (akordeonas)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apkabint tave žodžiu : poezija / Andra Kerševičiūtė ; [dailininkė Raminta Šulskutė]. – Kau-
nas : A. Kerševičiūtė, 2022. – 15, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-475-887-4

Balti drugiai nakties : [eilėraščiai] / Jaan Kaplinski ; iš rusų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – 
Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 89, [5] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-12-0

Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas / sudarytojas Adomas Zubė. – Klaipėda : Druka, 
2021. – ISSN 0235-8409

2021, Tapatybės. – 2021. – 151, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 400 egz.

…bet vis dėlto mes rasdavom laiko pažaisti : mano vaikystės istorijos iš Ketūnų, 1960–1975 / 
Bernadeta Šakytė Viskantienė. – Klaipėda : Druka, 2021. – 95, [3] p. : iliustr., portr.. – Tira-
žas 100 egz.. – ISBN 978-609-404-309-3 (įr.)

Cherubiniškasis piligrimas : pirma knyga : parafrazė / Angelas Silezietis (Angelus Silesius) ; 
pagal N.O. Gučinskajos vertimą iš vokiečių kalbos į rusų kalbą [ir į lietuvių kalbą] vertė 
Irena Norvaišienė. – Klaipėda : Druka, 2021. – 244, [1] p.. – ISBN 978-609-404-314-7

Dienoraštis apie Laiką : rožių mergaitė ir princas : esė / Mari Poisson. – Kaunas : Kauko laip-
tai, 2021. – 324, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-13-7 (įr.)

Dingusio Rūdos kaimo elegijos : [istorinė poema] / Antanas Žilinskas. – Marijampolė : Mūsų 
savaitė, 2021. – 23, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8249-07-1

Drakono uodega : [istorinis detektyvinis romanas apie Napoleoną, Lietuvą ir drakono pa-
slaptį] : [romano „Gaono kodas“ tęsinys] / Rytis Sabas. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 235, 
[5] p. : iliustr.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-01-4912-6 (įr.)

Emigrantės : romanas / Junda Vaitkė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 413, [1] p.. – Tiražas 
400 egz.. – ISBN 978-609-8301-06-9 (įr.)

Hedonistės užrašai : tavo ir mano mintys / Erika Umbrasaitė ; [fotografas Georgeʼs Dam-
bier]. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 199, [5] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 
978-609-01-4977-5 (įr.)

Į rudenį… : [poezija] / Danutė Morkūnienė (Vinja). – Vilnius : Kriventa, 2022. – 208 p.. – 
ISBN 978-609-462-182-6

Kas ten žino…  : skiriama Romui Žvaigždinui : [Romo Žvaigždino trieiliai] / [sudarytojas Er-
nestas Žvaigždinas] ; [Ernesto Žvaigždino tapybos darbų fragmentai]. – Klaipėda : [Druka], 
2021. – [116] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-404-313-0 (odinis virš.)

Kranto linija : [eilėraščiai] / Egidijus Gaidauskas. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 97, [5] p.. – 
Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-08-3

Laisvas : [„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“ Kristiano akimis] : [romanas] / E.L. James ; 
iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 828, [2] p.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4939-3 (įr.)

Magas : romanas / John Fowles ; iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. – Vilnius : Alma 
littera, 2022. – 682, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-4893-8 (įr.)

Mes pradedame nuo pabaigos : romanas / Chris Whitaker ; iš anglų kalbos vertė Regina 
Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 510, [2] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-
01-4957-7 (įr.)

Motinos laiškai žuvusiems sūnums : romanas / Algirdas Meilus. – Utena : Utenos spaustuvė, 
2011-    .

Kn. 3. – 2021. – 285, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-35-230-3

Nepažįstamasis : eilėraščiai / Tomas Norkaitis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 72, [5] p. : 
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-07-6

Praeities šešėliai : poemos / Aloyzas Leiva. – Utena : Utenos spaustuvė, 2020. – 148, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 120 egz.. – ISBN 978-9955-35-229-7

Praleistos smulkmenos : [eilėraščiai] / Semionas Chaninas ; [vertėjai Marius Burokas, Vytas 
Dekšnys, Benediktas Januševičius ... [et al.]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 65, [7] p.. – Ti-
ražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-09-0

Sielos virpėjimas laike… : [eilėraščiai] / Teresė Vida Strumskienė. – Anykščiai [i.e. Utena] : 
Utenos spaustuvė, 2021. – 131, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-35-231-0

Svajonių skrydis : [eilėraščiai] / Jonas Brazdžionis. – Klaipėda : Druka, 2021. – 191, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-404-315-4 (įr.)

Sūrumas rėžio : [eilėraščiai] / Darius Rekis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 82, [4] p.. – Ti-
ražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-10-6

Šalia kasdienybės : eilėraščiai / Algis Mačiukas. – Panevėžys : Reklamos forma, 2022. – 127, 
[1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-8104-84-4

Terakotinė moteris : romanas / Jutta Noak. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 221, [3] p.. – Ti-
ražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8301-11-3 (įr.)

Vatikano princesė : romanas apie Lukreciją Bordžiją / C.W. Gortner ; iš anglų kalbos vertė 
Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 494, [2] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-
609-01-4933-1 (įr.)

Violeta : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 350, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4962-1 (įr.)

Žodžiai pa trankos / [sudarytojai, edukacinių tekstų autoriai Asta Volungė, Jovaras Kelpšas] ; 
[iliustracijos ir dizainas: Inga Navickaitė-Drąsutė]. – Kaunas : Kauno menininkų namai, [2021]. – 
79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-96276-0-1
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Savaitės filmai

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

Kovo 4–10
Ki no re per tu a ras

Betmenas  ***
Dvejus metus milijardierius Briusas Veinas (Robert Pattinson) kaip Betme-

nas kovoja už geresnį pasaulį savo gimtajame Gotamo mieste. Tačiau tai vieniša 
kova, kurioje jį palaiko tik keli sąjungininkai – liokajus Alfredas (Andy Serkis) 
ir policijos leitenantas Džeimsas Gordonas (Jeffrey Wright). Gotamas – žlugęs 
miestas, kurį naikina miesto elito ir pareigūnų korupcija. Tačiau kai paslaptingas 
žudikas nusitaiko į miesto „grietinėlę“ ir surengia keliolika sadistinių ir klastingų 
išpuolių, prireikia Betmeno pagalbos. Daugybė paslaptingų užuominų jį veda vis 
gilyn į nusikalstamą pasaulį, kuriame šeimininkauja tokie įtartini veikėjai kaip 
Moteris-katė (Zoë Kravitz), Pingvinas (Colin Farrell), mafijos bosas Karminas 
Falkonė (John Turturro) ir Mįslius (Paul Dano). Tačiau užuominos ir įkalčiai 
Betmeną taip pat veda prie jo paties ir jo praeities. (JAV, 2022)
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)
Saldymedžio pica  *****

Naujausio Paulo Thomo Andersono filmo veiksmas vyksta 8-ojo de-
šimtmečio 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
4, 7–10 d. – Betmenas (JAV) – 15.10, 16.40, 
19, 20.30; 5, 6 d. – 11.15, 15.10, 17, 19, 20.45
4, 7–10 d. – Ruonių komanda (animac. f., 
JAV, PAR) – 12.30, 14, 15.40; 5, 6 d. – 12, 
14.30, 16.20
4, 7–10 d. – Meilė yra arti (Lenkija) – 
18 val.; 5, 6 d. – 19 val.
7 d. – „Pamatyk kine“. Traukinių žymėjimas 
(D. Britanija) – 19 val.
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 18.10
12 d. – R. Strausso „Ariadnė iš Nakso“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos – 19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

Skalvija
7 d. – Williams metodas (JAV) – 17.30; 
10 d. – 20.50; 13 d. – 15.15
4 d. – Mėlyna kaip apelsinas žemė (dok. f., 
Ukraina, Lietuva) – 16.45; 8 d. – 19.10; 
10 d. – 19.20
4 d. – Veidrodėli veidrodėli (Lietuva, 
Latvija) – 18.15; 9 d. – 17 val.
6 d. – Betmenas (JAV) – 14.45; 7 d. – 20.20; 
9 d. – 20.30; 13 d. – 20 val.
7 d. – Drive My Car (Japonija) – 14 val. (senjorams)
8 d. – Bergmano sala (Prancūzija, 
Švedija) – 17 val.
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokietija) – 
20.45; 11 d. – 20.30; 12 d. – 13 val.
9 d. – Nedvejok (Olandija) – 18.45
10 d. – Trys šeimos (Italija, 
Prancūzija) – 17.30
11 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 
14 val.; 13 d. – 13.15
11 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio 
imperiją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 
16 val.
12 d. – Esminis instinktas (JAV) – 18.30
12 d. – Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 
21 val.
12 d. – Fabianas (Vokietija) – 15.20
Tarptautinis kino festivalis „Film O’Clock“
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.
Karlsono kinas
5 d. – Ruonių komanda (animac. f., JAV, 
PAR) – 12.30; 13 d. – 11.15
6 d. – Liepsnojanti širdis (animac. f., Pran-
cūzija, Kanada) – 13 val.
12 d. – Raudonoji panda (animac. f., 
JAV) – 11 val.

Pasaka
4 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 
18 val.; 5 d. – 16, 18.30; 6 d. – 15.30, 20.45; 
7 d. – 18.30; 8 d. – 18.15, 20.15, 21 val.; 
10 d. – 17.45

4 d. – Betmenas (JAV) – 20.15; 5, 9 d. – 20.45; 

6 d. – 17.30; 7 d. – 20.30; 10 d. – 21.15

4 d. – Mėlyna kaip apelsinas žemė (dok. f., 

Ukraina, Lietuva) – 18.15; 5 d. – 16.15, 21 val.; 

7 d. – 18.15; 6 d. – 20.15; 8, 9 d. – 18.30

4 d. – Apgaulė (Prancūzija) – 20 val.; 
5 d. – 17.45; 6 d. – 19.45; 7 d. – 20 val.; 
10 d. – 18.30
4 d. – Drąsiau drąsiau (JAV) – 17.30; 5 d. – 
18 val.; 6 d. – 13.30, 15.15; 7 d. – 18 val.; 
8 d. – 18.30; 10 d. – 20.30
5 d. – Saldymedžio pica (Kanada, JAV) – 18.15
5 d. – Trys šeimos (Italija, Prancūzija) – 
20.15; 6 d. – 16 val.; 9 d. – 20.30
5 d. – Fantazijos tik suaugusiems (Prancū-
zija) – 20 val.; 8 d. – 20.15; 10 d. – 18.15
6 d. – Prancūzijos kronikos iš Liberčio, Kan-
zaso vakaro saulės (JAV, Vokietija) – 15 val.
6 d. – Williams metodas (JAV) – 17.15
6 d. – Bėgikė (rež. A. Blaževičius) – 17.45; 
9 d. – 18.30
6 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 
18.30; 7 d. – 20.15; 9 d. – 18.15; 10 d. – 
18 val.
6 d. – Drive My Car (Japonija) – 20.30
7 d. – Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio im-
periją (dok. f., Lietuva, Nyderlandai) – 18.15
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 20.30
9 d. – „Keliauk su filmais“. 4 mėnesiai,
 3 savaitės ir 2 dienos (Rumunija, 
Belgija) – 18 val.

6 d. – Saldymedžio pica (Kanada, 
JAV) – 15.15; 7 d. – 17.45; 9 d. – 20 val.; 
10 d. – 20.15
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
4–10 d. – Betmenas (JAV) – 13, 16.45, 19.20, 
20.30; Ruonių komanda (animac. f., JAV, 
PAR) – 11.10, 13.40, 16.10
8 d. – Meilė yra arti (Lenkija) – 18.10
7 d. – „Pamatyk kine“. Traukinių žymėjimas 
(D. Britanija) – 19.30
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 18.40
12 d. – R. Strausso „Ariadnė iš Nakso“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano operos – 19.55
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
4–10 d. – Betmenas (JAV) – 12.50, 16.40, 
18.40, 20.30
Ruonių komanda (animac. f., JAV, PAR) – 
10.40, 13.10, 15.35, 17.30

„Betmenas“

9 d. – Paryžius. 13-as rajonas (Prancūzija) – 20.30
10 d. – Košmarų skersgatvis (JAV, 
Meksika) – 20 val.
10 d. – (Ne)Tobulas vyras 
(Vokietija) – 20.45

Paupio salė

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

17 val.; 5 d. – 20.45; 6 d. – 18 val.; 7 d. – 

20.30; 9 d. – 18 val.; 10 d. – 18 val.

5 d. – Monstrų šeimynėlė 2 (animac. f., Vo-

kietija, D. Britanija) – 13 val.

5 d. – Šuolis (dok. f., rež. G. Žickytė) – 15.15

5 d. – Betmenas (JAV) – 17.15; 6 d. – 20 val.; 

8 d. – 20.30

6 d. – Ruonių komanda (animac. f., JAV, 

PAR) – 13 val.

8 d. – Meilė yra arti (Lenkija) – 20 val.
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 18.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
4–10 d. – Betmenas (JAV) – 12.30, 16.15, 18, 
20 val.
Ruonių komanda (animac. f., JAV, PAR) – 
10.10, 12.40, 15.10, 17.40
8 d. – Spencer (JAV, D. Britanija, Vokie-
tija) – 18.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

„Saldymedžio pica“


