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Agnė Narušytė 

837 stiklo ir celiulioido fotoplokš-
telių negatyvai su užrašu „Ingelevi-
čius“ septynis dešimtmečius ramiai 
sau gulėjo Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fonduose. Kartais tar-
pukario Kauno vaizdai buvo nau-
dojami kaip ikonografinė medžiaga. 
Ir viskas. Jie neegzistavo kaip au-
toriaus kūryba. Net ir autoriaus 
nebuvo, nors jis minimas fotogra-
fijos istorijose kaip viena iš dauge-
lio paraštinių figūrų. Fotografijos 
archyvai dažnai būna už meno ir 
vizualiosios kultūros istorijos ribų, 
nepasiekiami menotyrininkų rada-
rais. Juos pridengia ne tik fizinės 
durys ar stalčiai, ne tik biurokrati-
nės procedūros, kurias reikia įveikti 
norint patekti į archyvą. Dar neiš-
ryškinti negatyvai – iš tiesų nema-
tomi, kol jų kas nors nenuskenuoja 
ar neatspausdina. Juodą dangų ir 

baltus žmonių šešėlius galima mė-
ginti apversti mintyse, bet vis tiek 
tai bus netikras vaizdas. Po tokių 
pratybų pozityvinis atspaudas vi-
sada nustebina.

Va taip nustebino kuratoriai Vi-
talija Jočytė, Agnė Taliūtė ir Gytis 
Grižas, iš tų 837 atrinkę kelias de-
šimtis fotografijų. Jas atspausdino 
Algirdas Juodis. Tarp tų negatyvų 
buvo tipiškų fotografo vaidmenų 
liudijimai. Jo gebėjimu reprodu-
kuoti meno kūrinius pasitikėjo net 
M.K. Čiurlionio galerija, 1927 m. 
išleidusi mažo tiražo (tik 50 eg-
zempliorių) knygelę, iliustruotą 12 
įklijų – originaliais „Zodiako žen-
klų“ reprodukcijų atspaudais. Re-
miantis Ingelevičiaus sutartimi su 
Galerija, jis pragyveno ten dirbda-
mas fotografu. Dirbo ir dienraščio 

„Lietuva“ redakcijoje. O „Vilkolakio“ 
teatrą fotografavo, nes pats buvo jo 
dalyvis – vaidino politinės satyros 
spektakliuose. Remiantis teatro 

įkūrėjo Antano Sutkaus prisimi-
nimais (cituojamais parodos kata-
loge), ne per daug stengėsi, buvo 
vienas tų „įdomiųjų keistuolių“, 

„baramas už nesistemingą darbą“ 
tylėdavo, o paskui „švelniai ir kal-
tai šypsodamasis, tarsi visus kalti-
nimus prisiimdamas, vos girdimai, 
nedrąsiai paklausdavo: „Ar tai no-
rite pašalinti mane? Man bus labai 
skaudu... Dabar jau pradėsiu rim-
tai dirbti!“ Bet ir po tokių pažadų 
planingai nedirbdavo.“ Vis dėlto 
jo nepašalino. Gal – kad fotogra-
fuotų atminčiai. 

Matosi, kad Ingelevičius bent jau 
tai darė rimtai ir sistemingai. Su-
statęs grupinei nuotraukai ir pa-
spaudęs fotoaparato laikmatį, sku-
bėdavo pats atsidurti kadre. Tose 
nuotraukose jį pavyko atpažinti 
lyginant su portretu paso korte-
lėje, išduotoje 1920 metais. Iš tokių 

Antanas Ingelevičius, Moterys Kauno prieplaukoje. XX a. 3-iasis deš. 
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M u z i k a

Lukrecija Stonkutė

Atvelykio sekmadienį, balandžio 
24 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) bažnyčioje Vilniuje 
vyko grigališkojo choralo koncertas. 
Jo metu Vilniaus arkikatedros ba-
zilikos choras „Schola Gregoriana 
Vilnensis“ (vad. Dainius Juozėnas) 
ir dirigentas Michałas Sławec-
kis (Lenkija) pristatė kompaktinę 
plokštelę „Gaude Maria Virgo“ 
(„Džiūgauk, Mergele Marija“).

Plokštelės gimimas – tai Vlado 
Jakubėno draugijos vadovės Be-
atos Baublinskienės bendradar-
biavimo su „Schola Gregoriana 
Vilnensis“ rezultatas, įgyvendin-
tas dar 2021 m. rugsėjį. Plokšte-
lėje sudėtos iš senųjų, XIV–XVI 
a., Vilniaus bernardinų rankraščių 

Gaude Maria Virgo 
Grigališkojo choralo kompaktinės plokštelės pristatymo koncertas

Prisidėti prie projekto įgyven-
dinimo ir parengti muzikinę pro-
gramą buvo pakviestas vienas 
ryškiausių Lenkijos grigališkojo 
choralo specialistų, Fryderyko 
Chopino muzikos universiteto 
Varšuvoje profesorius, dirigentas, 
vargonininkas ir kompozitorius 
Michałas Sławeckis, nuo 2019 m. 
bendradarbiaujantis su „Schola 
Gregoriana Vilnensis“. Čia verta 
prisiminti 2020 m. jų bendrai 
parengtą koncertinę programą 

„Ave Maria. Ave Maris stella“, ta-
pusią šios plokštelės pagrindu. 
M. Sławeckis, džiaugdamasis šiuo 
projektu, itin šiltai atsiliepė apie 
ansamblį: „Nelengvos užduoties 
prikelti senąjį bernardinų muzi-
kinį paveldą ėmėsi „Schola Grego-
riana Vilnensis“ – daugiau kaip 30 
metų gyvuojantis, savitas atlikimo 
tradicijas puoselėjantis kolektyvas, 
ištikimas būdingajam Romos litur-
giniam giedojimui.“ 

Kompetentinga kūrybinė pro-
jekto komanda grigališkojo choralo 

profesionalams ir mėgėjams pado-
vanojo išties vertingą kultūrinį pali-
kimą. Estetišką kompaktinės plokš-
telės dizainą ir maketą parengė 
dailininkė Jūratė Juozėnienė. Čia 
panaudota pirmoji raidė iš Žolinės  
(Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų) mišių įžangos giesmės Gau-
deamus (plokštelėje įrašas nr. 2). 

Prie kompaktinės plokštelės pri-
dėta knygelė itin informatyvi, teks-
tas pateiktas net keturiomis kalbo-
mis: lenkų, italų (aut. M. Sławeckis), 
lietuvių (vert. B. Baublinskienė) ir 
anglų (vert. Viltė Gridasova). Kny-
gelėje M. Sławeckis klausytoją su-
pažindina su projekto konceptu, li-
turginio giedojimo svarba, taip pat 
glausta rankraščio istorija. Greta 
to muzikologė B. Baublinskienė 
trumpai pristato M. Sławeckio 
bei „Schola Gregoriana Vilnensis“ 
veiklą. 

Leidinio įrašų apimtis – 14 nume-
rių, kurie apima Žolinės iškilmių ir 
Dievo Motinai skirtus kūrinius iš 
visų liturginių metų repertuaro. Kaip 

ir rašoma knygelėje: „<...> plokštelės 
programa pristato plačią bernardinų 
repertuaro panoramą ir nuo amžių 
naudotas liturgines knygas.“ Įdomu, 
kad paskutinę giesmę – grigališkąjį 
himną „Ave Maris stella“ – dirigen-
tas M. Sławeckis papildė harmoni-
zuotais intarpais.

Įrašai atlikti Vilniaus Švč. Trejy-
bės (Trinapolio) bažnyčioje, kuri 
puikiai tiko gražiausioms griga-
liškojo choralo skambesio galimy-
bėms užfiksuoti. Įrašymu, montažu 
ir garso suvedimu pasirūpino nū-
dienos muzikų pasitikėjimą pel-
niusi „MAMA Studios“ komanda 
(Arūnas Zujus, Justina Šimonytė, 
Vytautas Bedalis). O paties ansam-
blio „Schola Gregoriana Vilnensis“ 
giedojimas sužavėjo originalumu 
ir precizika. Girdėti, kad buvo pa-
sitelktas seniausias liturginės mu-
zikos atlikimo paveldas, sykiu gre-
tinant Vilniaus melodines versijas. 
Melizmų viražai subtiliai susipynė 
su grigališkojo choralo aukso am-
žiui būdingu laisvu ritmu. 

Spalvinga gegužė               
Paliesiaus dvare

Paliesiaus dvaras kviečia stebėti 
stebuklingą pavasariškos gamtos 
virsmą ir mėgautis nuostabia mu-
zika – gegužės mėnesį laukia net 
keturi įspūdingi koncertai.

Gegužės 7 d. įvyks pirmasis Lie-
tuvoje ir Italijoje rengiamo tradici-
nio tarptautinio muzikos festivalio 

„Le strade d’Europa. Lietuva–Italija“ 
koncertas. Festivalio atidarymo ren-
ginyje pasirodys „Duettissimo“ – 
smuikininkės Dalios Dėdinskaitės 
ir violončelininko Glebo Pyšniako 
duetas. „Svajonių Duo“ – taip Ny-
derlandų laikraštis „Noordhollands 
Dagblad“ apibūdino Dalios ir Glebo 
koncertą Harleme, Nyderlanduose. 
Šie talentingi ir intensyviai visame 
pasaulyje koncertuojantys muzikai 
pristatys ilgai brandintą kamerinės 
muzikos programą. Koncerto sve-
čiai taip pat turės galimybę pasi-
grožėti tapytojo Mindaugo Juodžio 
kūriniais.

Anonsai Gegužės 14 d. laukiama į Lietuvą 
bei Paliesiaus dvarą koncertuoti su-
grįžtančios garsios Niujorke gyve-
nančios JAV ir Izraelio pianistės bei 
pedagogės Goldos Vainberg-Tatz. 

„Pianistė, skambinanti nuostabiai 
tvirtai ir švariai“, – taip virtuozišką 
Goldos atlikimą įvertino „New York 
Times“. G. Vainberg-Tatz muzikinį 
išsilavinimą įgijo gimtojoje Lietu-
voje, M.K. Čiurlionio menų moky-
kloje, Tel Avivo Rubino muzikos 
akademijoje, Manhatano muzikos 
mokykloje ir Juilliardo mokykloje 
Niujorke. Ji yra daugelio visame pa-
saulyje rengiamų konkursų laureatė.

Gegužės 21 d. bosas Tadas Giri-
ninkas ir pianistas Justas Šerveni-
kas pristatys žavią programą „Tarp 
rytų ir vakarų“. Pajūrio išaugintas 
puikus operos solistas T. Girinin-
kas koncertu minės 40-metį ir 15 
metų sceninės veiklos sukaktį. Dai-
nininkas net kelis kartus yra pelnęs 
garbingus Lietuvos scenos apdova-
nojimus: „Operos švyturio“ premiją 
už įsimintinus metų vaidmenis, ke-
lis kartus apdovanotas „Auksiniu 
scenos kryžiumi“ už vaidmenis 
Wagnerio, Verdi, Donizzeti operose. 

Programoje skambės Johanneso 
Brahmso, Hugo Wolfo, Valentino 
Silvestrovo, Rogerio Quilterio, Ge-
raldo Finzi kūriniai.

Gegužės 28 d. lauks intymus al-
tininkės Silvijos Simionescu ir pi-
anistės Ievos Jokubavičiūtės dueto 
pokalbis „Star-Crossed“. S. Simio-
nescu yra pagarsėjusi kaip itin ais-
tringa ir intelektuali atlikėja. Ta-
lentas atvėrė jai duris į prestižines 
koncertų sales visame pasaulyje ir 
karjeros aukštumas. Silvia nuolat 
koncertuoja Barselonos koncertų 
salėje „L’Auditori“, Sankt Peter-
burgo filharmonijoje, Buenos Airių 

„Teatro Colon“, Ciuricho „Tonhalle“, 
„Casals“ salėje, Tokijuje, Beethoveno 
koncertų salėje, Bonoje ir kitur. 
Rumunijoje gimusi S. Simionescu 
įstojo į tarptautinę Menuhino mu-
zikos akademiją Šveicarijoje, kur 
studijavo smuiko ir alto atlikimo 
meną pas Yehudi Menuhiną, Al-
berto Lysy ir Johannesą Eskaerį. 
Jos atliekamus įrašus išleido „Ars“, 

„Leman Classics“, „Arion“, „Alpheé“, 
„Orion“ ir „Bis“. S. Simionescu dėsto 
smuiką ir kamerinę muziką Bazelio 
muzikos akademijoje ir nuolat veda 

meistriškumo kursus Vokietijoje, 
Indijoje, Šveicarijoje ir Ispanijoje. 

Lietuvių pianistės Ievos Jokuba-
vičiūtės pasirodymai pelnė kritikų 
pripažinimą JAV ir Europoje. Jos 
sugebėjimas tiksliai perteikti kū-
rinio esmę kritikų apibūdinamas 
kaip „aštraus proto ir sąmojin-
gumo“ ženklas („The Washington 
Post“). I. Jokubavičiūtė 2010 m. 
išleido kompaktinę plokštelę „Al-
ban Berg Tribute“, kuri buvo puikiai 
įvertinta „The New York Times“ ir 
kitų kritikų, teigiamai priimtas ir 

2014 m. albumas „Returning Paths“. 
Pianistė atlieka solo rečitalius Niu-
jorke, Čikagoje, Filadelfijoje, Bal-
timorėje ir Vašingtone. I. Jokuba-
vičiūtė koncertavo su simfoniniais 
orkestrais Čikagoje, Rio de Ža-
neire, Montevidėjuje, Vašingtone. 
Jos įkurtas fortepijoninis trio „Trio 
Cavatina“ laimėjo 2009 m. tarptau-
tinį Naumburgo kamerinės muzi-
kos konkursą ir 2010 m. debiutavo 
koncertų salėje „Carnegie Hall“.

Paliesiaus dvaro inf.

Grįžtant į balandžio 24 d. kon-
certą norisi pabrėžti, kad Ber-
nardinų bažnyčios visos sėdimos 
vietos buvo užpildytos. Tai byloja 
apie grigališkojo choralo tradici-
jos aktualumą bei klausytojų norą 
sekti jos tęstinumą. Džiugino ir 
tai,  kad „Schola Gregoriana 
Vilnensis“ kantorė ir muziko-
logė B. Baublinskienė koncerto 
muzikinę dalį papildė žodine, su-
pažindindama klausytojus su atlie-
kamomis giesmėmis, dirigentu ir 
pačiu ansambliu. 

Koncerte skambėję kūriniai, 
kaip ir pats grigališkojo choralo 
žanras, mena tam tikrą paslaptį. 
Neabejoju, kad klausantis tokios 
muzikos buvo palytėti giliausi žiū-
rovų psichologijos ir mentaliteto 
klodai. Nuoširdūs sveikinimai vi-
sai projekto kūrybinei komandai, 
taip pat linkėjimai nenustoti puo-
selėti ilgaamžę tradiciją! 

Beata Baublinskienė ir „Schola Gregoriana Vilnensis“ „Schola Gregoriana Vilnensis“, dirigentas Michałas SławeckisG . Pr anckū no  nu ot ra u ko s

Dalia Dėdinskaitė ir Glebas Pyšniakas Organizator ių  n uotr.

atrinktos grigališkojo choralo gies-
mės, skirtos Mergelei Marijai. Pro-
jekto sumanytoja muzikologė Beata 
Baublinskienė pasakojo, kad ran-
kraščiai, saugomi Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 
po daugelio amžių pertraukos ga-
liausiai prikelti gyvam skambėjimui. 
Ji pridūrė, kad „tai ne tik atradimas 
melomanams, bet ir Vilniaus dvasi-
nės istorijos tęstinumo liudijimas“. 
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Aldona Eleonora Radvilaitė

Vien pamačius, kad orkestrui di-
riguos maestro Modestas Pitrėnas, 
tampa aišku, kad girdėsime sub-
tiliai ir emocionaliai skambančią 
neeilinę muziką. Balandžio 30 d. 
Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje gėrėjomės Lietuvos nacio-
nalinio simfoninio orkestro, ku-
riam dirigavo jo meno vadovas ir 
vyr. dirigentas M. Pitrėnas, įtaigiai 
atliekamais dviem muzikos šedev-
rais: Johanneso Brahmso Koncertu 
fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 B-dur, 
op. 83, ir Edwardo Elgaro Variaci-
jomis originalia tema „Enigma“, 
op. 36. 

Brahmso Koncerto fortepijono 
partiją vietoj numatytos pianistės 
iš Italijos Pinos Napolitano skam-
bino latvis Reinis Zariņis, keturis 
kartus pelnęs garbingiausią Latvi-
jos apdovanojimą Didįjį muzikos 
prizą, Trijų žvaigždžių ordino ka-
valierius. Kaip informuoja skrajutė, 
jo repertuaras apima ir klasikines, 
ir šiuolaikines kompozicijas, tarp 
kurių pažymėtina monografinė 
Pēterio Vasko fortepijoninės mu-
zikos plokštelė, numatytos latvių 
autorių premjeros – Artūro Mas-
kato Trigubas koncertas, Santos 
Ratniecės fortepijoninis trio, kele-
tas solo kompozicijų. 

Konceptualiose R. Zariņio pro-
gramose muzika jungiama su filo-
sofija, istorija ir teologija. 2021–
2022 metų koncertų sezono 
viršukalnės – Olivier Messiaeno  

„Dvidešimt žvilgsnių į Kūdikėlį Jėzų“ 
Londono „Wigmore Hall“, gastro-
lės su Talino kameriniu orkestru 
atliekant visus Johanno Sebastiano 
Bacho klavyrinius koncertus, ben-
dradarbiavimas su Latvijos radijo 
choru ir kt. R. Zariņis rengia ir pro-
jektus su vizualiųjų menų kūrėja 

Maryleen Schiltkamp, choreografu 
Kirillu Burlovu. Per pandemiją pia-
nistas meninės veiklos nenutraukė, 
perkėlė ją į namų studiją ir koncertų 
serijas tiesiogiai transliavo savo 

„YouTube“ paskyroje. Beje, pianis-
tas neseniai jau grojo Nacionalinėje 
filharmonijoje – su Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru atliko Edvardo 
Griego fortepijoninį koncertą.

Vien perskaičius informaciją 
apie atlikėją pasidarė įdomu, kaip 
šis daugiaplanis kūrybingas fortepi-
jono meistras traktuos didingą mo-
numentalios formos (apie 50 mi-
nučių trukmės) Brahmso Antrąjį 
koncertą, kuris neretai vadinamas 

„Simfonija su fortepijono solo“. Ke-
turių dalių Koncertas pasižymi su-
manymo gilumu, nuotaikų ir vaiz-
dinių kaita. Aistringas, demoniškas 
temas keičia liaudies muzikai bū-
dingos ilgesingos melodijos, plačiai 
besidriekiančią muziką pertraukia 
linksmi, džiaugsmingi ar švelnūs, 
lyriški epizodai. 

Nuo pat pirmų Koncerto skam-
besių panirome į labai solidžiai, iš-
raiškingai ir maksimaliai sukaup-
tai atliekamą nuostabaus grožio 
muzikinę tėkmę. Atrodė, kad ypač 
jautraus, plastiško dirigento ir ra-
finuoto, labai kūrybingo, tempe-
ramentingo pianisto muzikos pa-
jauta yra analogiška, abiem artima. 
Orkestras lanksčiai pakluso diri-
gento mostams, neperdengė subti-
liai ir įtaigiai atliekamos fortepijono 
partijos. Po labiausiai išplėtotos, il-
giausios pirmos dalies Allegro non 
troppo skambėjo Allegro appassio-
nato, kurioje ypač išryškėjo dvasi-
nių būsenų kaita. Atlikėjai meis-
triškai atskleidė keletą skirtingų 
muzikinių charakteristikų. Ypa-
tingą įspūdį padarė trečioji Kon-
certo dalis Andante. Mistišką, me-
ditatyviai nuteikiančią tylią muziką, 
kurią pradeda violončelės, pratęsia 

nuostabus fortepijono monologas. 
Vyksta viso orkestro ir violončelių 
pokalbiai, o įsiaudrinusias emocijas 
reprizoje nutraukia išraiškingai ir 
subtiliai atliekamas violončelininko 
Edmundo Kulikausko solo, apipin-
tas fortepijono trelėmis. Skambiau-
sia, dinaminiu požiūriu įtempčiau-
sia paskutinė ciklo dalis Allegretto 
grazioso, kurioje gausu žaismingų, 
grakščių temų, pasirodo ir vengrų 
liaudies muzikos motyvų bei 
ritmų, skambėjo spalvingai, ryškiai, 
charakteringai. Puikus, glaudus or-
kestro ir fortepijono bendradarbia-
vimas leido klausytojams maksima-
liai susikaupus gėrėtis skambančia 
muzika. 

Įspūdinga buvo ir antroji vakaro 
dalis. Skambėjo naujosios anglų 
muzikos pradininko Edwardo El-
garo vienas stambiausių ir reikš-
mingiausių veikalų orkestrui – Va-
riacijos originalia tema „Enigma“, 
op. 36. Kaip rašo koncerto pro-
gramos redaktorė Rima Povilio-
nienė, niekas nežino originalios 
ir paslaptingos variacijų temos – 
paties Elgaro suderintos paskirų 
garsų sekos – tapatybės. Būta 
daug spėlionių – gal tai visai net 
ne tema, bet abstrakti Draugystės 
idėja? Iš čia ir pavadinimas „Eni-
gma“ („Paslaptis“). Be to, Elgaras, 
panašiai kaip Robertas Schuman-
nas, kiekvieną variaciją pažymi 
savo draugų inicialais ir taip su-
kuria originalius muzikinius por-
tretus (kūrinyje įrašyta dedikacija 

„Mano draugams“). 
Keturiolikoje variacijų – skir-

tingos trukmės, labai žaismingų 
charakterių, jas autorius pradeda 
savo žmonos Caroline Alice kodu, 
o užbaigia savo, kaip atsidavusio 
muzikanto, portretu – žėri meis-
triškai, įspūdingai kuriami įvai-
riausi muzikiniai vaizdiniai. Beje, 
tarp linksmų ir komiškų draugų 

savybių perteikimo yra ir juokingas 
Herefordo katedros vargonininko 
George’o R. Sinclairo buldogo Dano, 
lakstančio Vajaus krantine, galop 
šokančio į vandenį ir energingai 
pūškuojančio prieš srovę, variacija 
(XI). XIII variacijoje panaudota ci-
tata iš Felixo Mendelssohno uver-
tiūros „Rami jūra ir sėkminga ke-
lionė“, pasakojanti apie Ledi Mary 
Trefusis, kuri leidžiasi į kelionę 
laivu, lydima „švyturio ūkavimo“. 

Skirtingų nuotaikų kaleidoskopas
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir latvių pianisto Reinio Zariņio koncertas 

Linksma ir miela buvo klausy-
tis šios kontrastingais išradingais 
skambesiais žaižaruojančios muzi-
kos, kurią įspūdingai, virtuoziškai, 
džiūgaudami grojo orkestro artistai, 
o dirigentas M. Pitrėnas maksima-
liai entuziastingai skatino juos dar 
labiau pasistengti. 

Nacionalinė filharmo-
nija tęsia bendradarbia-
vimą su „Naxos“

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
tęsia bendradarbiavimą su presti-
žine JAV leidybos kompanija „Na-
xos“, kurios užsakymu šių metų 
gegužės 2–6 d. Filharmonijos Di-
džiojoje salėje Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras (LNSO, 
meno vadovas ir vyr. dirigentas 
Modestas Pitrėnas) rengia ukrai-
niečių kompozitoriaus Valentino 
Silvestrovo muzikos įrašus. 

Įrašuose dalyvauja lietuvių pia-
nistas, garsios Lietuvos muzikų di-
nastijos trečiosios kartos atstovas 
Jurgis Karnavičius, su kuriuo ren-
giamas Silvestrovo 1984 m. sukur-
tos kompozicijos „Postliudium“, dar 

Kronika

vadinamos simfonine poema for-
tepijonui ir orkestrui, garso įrašas.

Įrašuose numatytos Silvestrovo 
trijų dalių simfonijos smuikui ir 
orkestrui „Dedikacija“, parašy-
tos 1990–1991 m. ir dedikuotos 

Gidonui Kremeriui, solo partiją 
atliks lenkų smuikininkas virtuo-
zas Januszas Wawrowskis. Šis atli-
kėjas, be kita ko, garsėja ypatingu 
dėmesiu šiuolaikinei muzikai, kuri 
jo repertuare užima svarbią vietą 

greta įsitvirtinusių klasikinių še-
devrų; genamas kūrybinio smal-
sumo, Wawrowskis neretai prikelia 
pamirštus ir neatliekamus lenkų 
kompozitorių kūrinius.

Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje rengiamuose Silvestrovo 
kūrybos garso įrašuose LNSO va-
dovauja Niujorke gyvenantis diri-
gentas Christopheris Lyndon-Gee, 
net keletą kartų nominuotas apdo-
vanojimui „Grammy“. Su šiuo ma-
estro LNSO sieja ilgametė bičiulystė, 
taip pat įrašyta ne viena kompak-
tinė lietuvių kompozitorių muzikos 
plokštelė, kurią išleido „Naxos“. Tai 
2015 m. su lietuvių pianistu Gabrie-
liumi Alekna įrašyti Vytauto Bace-
vičiaus fortepijoniniai kūriniai, 2017 m. 
pasirodžiusi Onutės Narbutaitės 
simfoninės kūrybos plokštelė. 

Tai yra jau antroji „Naxos“ užsa-
kymu įrašoma Silvestrovo muzikos 

kompaktinė plokštelė, kurią įgroja 
Christopehrio Lyndon-Gee diri-
guojamas LNSO (pirmąją plokš-
telę su Silvestrovo kūriniais ir Lie-
tuvos atlikėjais „Naxos“ išleido 
2020 m.).

Prie Silvestrovo muzikos įrašų 
dirba aukščiausio lygio garso inži-
nieriai Vilius ir Aleksandra Kerai 
(„Baltic Mobile Recordings“), iki 
šiol parengę ne vieną plataus tarp-
tautinio atgarsio sulaukusį Lietu-
vos nacionalinės filharmonijos mu-
zikantų įrašą. Šie garso režisieriai 
darbuojasi ir Filharmonijos įkur-
toje Skaitmeninėje koncertų salėje, 
jų parengtų koncertų transliacijos 
vis dažniau leidžia Lietuvos nacio-
nalinės filharmonijos kolektyvams 
atsidurti užsienio leidybinių kom-
panijų dėmesio centre.

LNF inf.

Christopher Lyndon-Gee

D. Matv ejevo n uotr aukos

Reinis Zariņš, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Reinis Zariņš, Modestas Pitrėnas, Edmundas Kulikauskas (violončelė) ir 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Kino operatorius Algimantas Moc-
kus priklausė tai jaunai talentin-
gai kartai, kuri praėjusio amžiaus 
6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių sandū-
roje pradėjo kurti ir sukūrė tikrąjį 
lietuvių nacionalinį kiną. Nauja 
menine kalba pirmas prabilo Vy-
tautas Žalakevičius filmu „Ado-
mas nori būti žmogumi“ (1959), o 
filmo operatorius buvo Algiman-
tas Mockus. Šis ekspresionizmui 
artimas, ligi šiol nepasenęs kino 
kūrinys pasižymėjo visų kompo-
nentų darna – tikslia dramaturgija, 
veiksmo dinamika, gyvais ir įvai-
riais panevėžiečių aktorių puikiai 
suvaidintų personažų charakteriais, 
muzikinio takelio išryškinta nos-
talgiška prieškario Kauno atmos-
fera, sykiu su dailininko Algirdo 
Ničiaus plenerais bei interjerais 
ir kostiumų dailininkės Viktori-
jos Bimbaitės stilingais kostiumais 
operatoriaus perteikta išraiškingo-
mis kadro kompozicijomis, aštriais 
rakursais, šviesos ir šešėlių kontras-
tais. Tai buvo kine nedažna ne vien 
režisieriaus, bet jo suburtos grupės, 
o tiksliau – visos kartos, kūrybinių 
galimybių manifestacija, kurioje 
Algimantas Mockus, nelyginant 
Alfredas Hitchcockas, paliko savo 
autografą: kai aferistas Dausa (Do-
natas Banionis) pasipusto padus į 
užsienį, lipantį į traukinį jį užfik-
suoja laikraščio fotografas, kurį su-
vaidino jaunas filmo operatorius.

Bet į kiną Algimantas Mockus at-
ėjo dar gerokai anksčiau, septynio-
likmetis jaunuolis. 1948 m. jis pra-
dėjo dirbti operatoriaus asistentu 

Vienas pačių pirmųjų
In memoriam Algimantui Mockui (1931 07 31–2022 04 26)

Lietuvos kino studijoje ir praktiniu 
darbu siekė amato meistrystės. Filmavo 
siužetus kino kronikai, 1956 m. buvo 
antrasis operatorius statant filmą 

„Tiltas“, 1957 m. debiutavo kaip ope-
ratorius pirmu savarankišku Kino 
studijos vaidybiniu filmu „Žydrasis 
horizontas“. Ši kukli juosta vaikams 
nepasižymėjo plastinės formos 
naujumu, o po dvejų metų filme 

„Adomas nori būti žmogumi“ Algi-
manto Mockaus kamera jau visiškai 
pasikeitusi, laisva, skvarbi, stambių 
planų rakursais charakterizuojanti 
veikėjus, kadro apšvietimu kurianti 

filmo nuotaiką. Neatsitiktinai Algi-
manto Mockaus darbas buvo įver-
tintas premija 1960 m. sąjunginiame 
kino festivalyje, jo vardas tapo ži-
nomas, nors karjera Lietuvos kino 
studijoje visą 7-ąjį dešimtmetį klos-
tėsi ne itin sėkmingai. Baigiamoji, 
deja, silpniausia, „Gyvųjų didvyrių“ 
novelė (1960), socrealizmo reliktas 

„Kai susilieja upės“ (1961), keletas 
dokumentinių, mokslo populia-
rinimo filmų, į ekraną perkeltas 
Eduardo Balsio baletas „Eglė, žal-
čių karalienė“ (1965) – tai ir viskas. 
Iki pat Arūno Žebriūno „Gražuolės“ 

(1969), kurioje operatoriaus kamera, 
vėl įvertinta sąjunginiame kino fes-
tivalyje,  skriejo šokyje ir liūdėjo sy-
kiu su mažąja filmo heroje. Kino 
operatorius – riboto pasirinkimo 
profesija. Nerasdamas tinkamos kū-
rybinės partnerystės Lietuvoje, Al-
gimantas Mockus tais metais nufil-
mavo du estų kino klasika tapusius 
skirtingos tonacijos filmus – drama-
tišką Kaljo Kiisko „Ledonešį“ (1962), 
beje, taip pat pažymėtą už operato-
riaus darbą Pabaltijo ir Baltarusijos 
kino festivalyje, ir lyrišką Leidos 
Laius „Miško legendą“ (1968). 

Algimantas Mockus buvo tikras 
savo darbo profesionalas, vaikščio-
janti ir žiniomis dosniai besidali-
janti kino bei fotografijos techninių 
galimybių enciklopedija, ką jau kal-
bėti apie estetinę pajautą, ne kartą 
kilstelėjusią jo filmuojamo kūrinio 
meninį lygį. Taip buvo su Marijono 
Giedrio filmais „Vyrų vasara“ (1970) 
ir „Žaizdos žemės mūsų“ (1971), ku-
rių išraiškinga vaizdo plastika su-
kūrė paradoksalų konjunktūros ir 
aukštos kokybės efektą. Klasikinis 
lietuvių kinas buvo nespalvotas. 
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje 
visame sovietų kine vyko staigus 
perėjimas prie spalvotos kino juos-
tos, ir Algimantas Mockus vėl buvo 
vienas pirmųjų, perpratusių spal-
vos niuansus, pavyzdžiui, raudonos 
perteikimo subtilybes. Tuomet pra-
sidėjo produktyviausias ir gal vai-
singiausias jo kūrybos laikotarpis. 
Su Arūnu Žebriūnu jis kūrė filmus 

„Naktibalda“ (1973), pagarsėjusią 
„Velnio nuotaką“ (1974), „Riešutų 
duoną“ (1977), su Marijonu Gie-
driu – televizijos serialą „Ame-
rikoniškoji tragedija“ (1980), su 
Jonu Vaitkumi – „Zodiaką“ (1985), 
su Gyčiu Lukšu – „Virto ąžuolai“ 
(1976), „Žalčio žvilgsnį“ (1990), 

„Žemės keleivius“ (1992). Intensy-
viai dirbo iki 10-ojo dešimtmečio 
pradžios, iki pat Lietuvos kino stu-
dijos subyrėjimo, kaip ir daugelis jo 
kolegų. Išėjo kaip vienas savo kar-
tos paskutiniųjų.

Linas Vildžiūnas

Amžinoji klasika LKO 
koncerte su dirigentu 
Andrzejumi Kosendiaku

Vienas iš dažnų nūdienos klau-
simų apie koncertus – ar skambės 
graži muzika? Grožio sąvoka ga-
nėtinai abstrakti, bet kone visada 
tinka amžių patikrintai klasikinei 
muzikai apibūdinti. Būtent tokia – 
„Amžinosios klasikos“ – programa 
skambės Nacionalinėje filharmo-
nijoje šį šeštadienį, gegužės 7-ąją. 
Koncertuos maestro iš Lenkijos 
Andrzejaus Kosendiako diriguoja-
mas Lietuvos kamerinis orkestras, 
solo grieš violončelininkė Elena 
Daunytė.

Lietuvos kamerinio orkestro (LKO) 
svečias, mūsų šalyje gerai žinomas 
lenkų dirigentas Andrzejus Kosen-
diakas yra Nacionalinio muzikos 
forumo (NMF) Vroclave direkto-
rius, profesorius, vienas garsiausių 
Lenkijos muzikos vadybininkų, 
įkūręs Vroclavo baroko orkestrą ir 
ansamblį, NMF chorus, taip pat pri-
sidėjęs prie kelių muzikos festiva-
lių atsiradimo. Su NMF kolektyvais 

Anonsai

maestro yra gastroliavęs Europos 
šalyse, JAV ir Kinijoje.

A. Kosendiakas – puikus seno-
sios muzikos specialistas, vienas 
iš kasmetinės Senosios muzikos 
akademijos (meistriškumo kursų) 
Vroclave sumanytojų. Jis rūpinasi 
įrašyti Vroclavo universiteto, Stras-
būro bibliotekose rastus muzikos 
kūrinius, minėtini CD: „Musica da 
chiesa“, F.X. Richterio „Missa Pasto-
rale“, „Sinfonia in D“, „Magnificat“, 
A.M. Bononcini „Stabat Mater“. Ne 
viena šių kompaktinių plokštelių 
įvertinta apdovanojimais.

Koncerte su LKO maestro 
A. Kosendiakas diriguos laikui 

nepavaldžius aukščiausios prabos 
kūrinius. Pirmiausia tai dviejų ben-
draamžių, ankstyvojo klasicizmo 
atstovų Franzo Xavero Richterio 
(1709–1789) ir Carlo Philippo Ema-
nuelio Bacho (1714–1788) muzika. 
O koncertą vainikuos Wolfgango 
Amadeus Mozarto (1756–1791) 25-
oji simfonija. Beje, kino mėgėjai 
pastebės, kad kaip tik šios simfo-
nijos pagrindine tema pradedamas 
režisieriaus Milošo Formano filmas 

„Amadeus“ (1984).
C.Ph.E. Bacho Koncertą violon-

čelei ir orkestrui a-moll, H. 439, 
grieš jauna violončelininkė Elena 
Daunytė – daugelio tarptautinių 

konkursų laureatė, Čiurlionio sty-
ginių kvarteto narė. Kaip solistė ar 
kamerinės muzikos interpretuotoja 
ji yra pasirodžiusi įvairiuose projek-
tuose, festivaliuose, meistriškumo 
kursuose: nuo Latvijos, Vokietijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Italijos, Ispa-
nijos, Didžiosios Britanijos iki Hon-
kongo ir JAV. E. Daunytė solo yra 
grojusi su įvairiais orkestrais: Lie-
tuvos nacionaliniu, Lietuvos vals-
tybiniu, Latvijos nacionaliniu, Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 

simfoniniais, Lietuvos kameriniu, 
„Camerata Klaipėda“ ir kt. 

Lietuvos kamerinio orkestro 
koncertas su dirigentu Andrze-
jumi Kosendiaku ir soliste Elena 
Daunyte (violončelė) vyks gegu-
žės 7 d., šeštadienį, 19 val. Filhar-
monijos Didžiojoje salėje. Bilietus 
galima įsigyti Filharmonijos kasose 
ir kakava.lt. 

LNF inf.

Andrzej Kosendiak

Elena Daunytė ir Lietuvos kamerinis orkestras
D. Matv ejevo n uotr aukos

Algimantas Mockus T. Algirdo n uotr .

K i n a s
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T e a t r a s

Ingrida Ragelskienė

Rodos, dar tik prieš mėnesį aki-
mirką sustingome iš drovios nuos-
kaudos, skaitydami mūsiškiams 

„Auksiniams scenos kryžiams“ 
nominuotų lenkų, latvio, slovėno 
režisierių pavardes. O štai jau vėl 
ant tautinio pasididžiavimo nuos-
paudos mina Talino ir trečio pagal 
dydį Estijos miesto Narvos scenos 
menų centro „Vaba Lava“ gastro-
lės Lietuvos nacionaliniame dra-
mos teatre. Žinoma, negali pykti 
ant veidrodžio, prikišamai rodan-
čio šiuolaikinio lietuviško teatro 
bergždumą, bet trys balandžio 20–
22 d. Naujojoje salėje su trenksmu 
lietuvių publikai parodyti ir deta-
liai aptarti estų spektakliai verčia 
mažų mažiausiai sunerimti – Quo 
vadis, Lituania? 

Kartais rašant recenziją tenka 
atsiversti žemėlapį. Vėpsodama į 
maždaug 50 tūkstančių gyventojų 
turintį miestą, nutūpusį Narvos 
upės pakrantėje, pasienyje su Ru-
sija, svarstau, kaip reikėtų išplėtoti 
sąvoką „atokus regionas, miestas“? 
Miestas periferijoje, valstybės pakraš-
tyje, atokioje provincijoje? Bet Es-
tija tokia maža, kad joje gana sunku 
rasti centrą ir periferiją, ypač ge-
ografiškai, juk Talinas – taip pat 
pasienio zonoje. Akivaizdu, kad 
reikia kalbėti ne apie geografinį, o 
apie mentalinį žemėlapį, apie Esti-
jos žemėlapį mūsų mintyse, mūsų 
vaizduotėje. Nes, sprendžiant iš pri-
statyto estiško teatro kokybės, tai 
šalis, kurioje nėra periferijos, nėra 
pakraščių arba į juos nustumtųjų. 
Todėl „Vaba Lavos“ atvežti trys gas-
troliniai spektakliai traktuotini kaip 
integralūs bendros Europos teatri-
nės realybės reiškiniai, verti plataus 
pristatymo Europoje (po Vilniaus 
estų spektakliai buvo rodomi Ry-
goje) ir pozityvaus įvertinimo. 
Beje, žanro požiūriu jie labai skir-
tingi – nuo šiuolaikinės komedijos, 
spektaklio, tampančio meniniu ir 
socialiniu tyrimu, iki klasikiniam 
agitpropo žanrui priskiriamo sce-
ninio kūrinio. 

Tokia nepavydėtina teatro kri-
tiko misija: sėdi latvio režisieriaus 
Elmāro Seņkovo (taip, tai tas pats 
vyrukas iš šių ir praeitų metų įvai-
rių Lietuvos teatro apdovanojimų 
sąrašų) su dviem estais ir dviem 
latviais aktoriais sukurtoje kome-
dijoje „Du garažai“ ir iš pavydo 
grieži dantimis. Labiausiai dėl 
laisvės būti maksimaliai atviram ir 
būti savimi, kad ir koks kitiems at-
rodytum – juokingas, apgailėtinas, 
mielas, agresyvus, susitvardęs, be-
viltiškas, pašėlęs, beprotis, žlugęs 
ir prisikėlęs. Dar šiek tiek – dėl at-
sainaus požiūrio į ketvirtąją sieną: 
jei jau užsimezga ryšys su publika, 
kodėl nepažaisti šiomis aplinkybė-
mis, nuolat kuriant lyg vis iš naujo 

Estiška kultūrinio šoko dozė
Teatro „Vaba Lava“ gastrolės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

atsirandantį intymų emocinį kon-
taktą tarp vaidinančiųjų ir stebin-
čiųjų. Ir galiausiai – dėl santykio 
su kaimynais: nors šiame postso-
vietiniame garaže neužteko vie-
toms visoms trims Baltijos sesėms, 
tam tikrą apeliaciją į mūsų bendrą 
kultūrinę atmintį, organiškai įgy-
tus ir gyvenimo kelyje susirinktus 
įpročius, išgyvenimo bei išlikimo 
triukus lietuviai žiūrovai perskaitė 
tuojau pat, be didelių intelektinių 
pastangų, visų pirma emociniu, 
juoko, empatijos keturiems dro-
viems „garažiniams“ vyrukams 
lygmeniu. 

Trisdešimt septynerių metų reži-
sierius labai tiksliai apibrėžia savo 
kartos garažuose įstrigusių jau 
nebejaunų vyrų emocinę būseną: 

„Mano tėvas turėjo garažą. Mano tė-
vas taisė skalbimo mašinas. Mano 
tėvas kovojo su reketininkais. Mano 
tėvas gėrė. Mano tėvas garsiai dai-
nuodavo, kai gėrė. Kartais net ne-
gerdamas. Kai tėvo kišenėje radau 
prezervatyvą ir paklausiau, kas tai, 
jis ilgai tylėjo, o tada pasakė, kad tai 
vaistai nuo galvos skausmo. Mano 
tėvas išmokė, kaip trenkti kam nors 
į veidą, kai jie apstoja mane. Mano 
tėtis nežaidė su manimi, kai prašiau, 
bet nusivedė mane į cirką. Jam pa-
tiko klounai. (...) Mano tėvas dingo 
ir grįžo tada, kai niekas nebesiti-
kėjo. Mano tėvas išsiskyrė su mano 
mama. Mano tėtis rinko alaus skar-
dines. Nežinau kodėl. Mano tėvas 
visada rūkydavo, net būdamas na-
mie. Cigarečių kvapas vis dar pri-
mena vaikystę. Mano tėvas nemokė 
manęs vairuoti, nes neturėjo teisių. 
Galbūt tai ir gerai, nes jis daug gėrė. 
Nežinau, ką jis galvojo. Nežinau, 
apie ką svajojo. Aš jo gėdinausi. Da-
bar sakau, kad man nerūpi, bet tai 
netiesa. Mano tėvas nėra tas, kuris 
galėtų rengti šou. Jis nėra didvyris, 
nors kovojo. Su savimi. Aš irgi turiu 
garažą. Tai vadinama teatru.“ 

Kartais taip norisi tokio tikslaus 
temos preparavimo ir gebėjimo 
būti maksimaliai sąžiningam savo 
asmeninės ir į teatrą ateinančių žiū-
rovų patirties atžvilgiu iš Seņkovo 
bendraamžių lietuvių režisierių. 
Kažkuriuo metu lyg neatsitiko te-
rapinio atsivėrimo mūsų „daug vil-
čių teikusiai“ dabar jau vidurinei 
teatro menininkų kartai, o gal jų 
pedagogai leido per anksti paleisti 
saugančią, globojančią mokytojo 
ranką, gal buvo pernelyg abejingi 
po jų ateisiantiems, užsiėmę tik sa-
vimi? Nežinau, kas trukdo Lietuvos 
teatre gimti tokiems spektakliams 
kaip „Vaba Lavos“ „Du garažai“ 
arba „Aš turėjau pusbrolį“. Pastara-
sis labiausiai intrigavo dramaturgės 
Rasos Bugavičutės-Pēcės asmenybe, 
menine pozicija. Pusiau lietuvės, 
pusiau latvės pjesė statoma Esti-
joje, siužetinė linija taip pat aprėpia 
visas tris šalis, savotiškas reversas 

Baltijos keliui – mūsų kaimynines 
šalis jungiantys kraujo ir nusikals-
tamos veiklos ryšiai. 

Režisierius Valteris Sīlis priver-
čia du aktorius susitikti tik video-
kadre, o scenoje kiekvieno gyve-
nimo paralelės brėžiamos visiškai 

autonomiškai, per ženklų atstumą: 
kiekvienas yra savo darbinėje aplin-
koje, konstruojamoje iš stalo, biuro 
kėdės, stalinės lempos ir vaizdo ka-
merų. Žalio ekrano magija leidžia 
atsirasti virtualiam artimų giminai-
čių, pusseserės ir pusbrolio artumui. 
Kraujo ryšio sakralumas sklei-
džiasi per naratyvą ir labai subtilų, 
kruopščiai suderintą videotakelį, o 
sceninėje realybėje tai yra tiksliai 
savo funkcijas atliekantys, savotišką 
meninį tyrimą žiūrovų akivaizdoje 
demonstruojantys asmenys. Vizua-
linis spektaklio sprendimas tampa 
fundamentaliu pamatu, gal net pos-
tamentu labai asmeniškai, jautriai, 
skaudžių atsivėrimų kupinai jau-
nos moters brendimo ir netekties 
istorijai. 

O apie opozicinio Baltarusijos 
laisvojo teatro spektaklį „Error 403“ 
pasilieku teisę nekalbėti – nesi-
jaučiu stipri politinės ideologijos 
problematiką tipiško agitacinio te-
atro priemonėmis atskleidžiančio 
teatro srityje. Išskirčiau šį spekta-
klį kaip dar vieną iš žavingo estiško 
reiškinio mįslingu pavadinimu 

„Vaba Lava“ bruožų – būti maksi-
maliai atviram kiekvienai pilietinei 
pozicijai ir meninei raiškai. 

Scena iš spektaklio „Error 403“ K . Saul  n uotr .

Scena iš spektaklio „Aš turėjau pusbrolį“ S . Vahur  n uotr .

Scena iš spektaklio „Du garažai“ I .  Smir n ovo n uotr.
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Agnė Zėringytė 

Kaune režisierė Laura Kutkaitė įgijo 
choreografinį išsilavinimą, vėliau 
studijavo filosofiją Vilniaus universi-
tete, o pernai baigė režisūros studijas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje, Oskaro Koršunovo vadovauja-
mame kurse. Stažavosi Prancūzijoje, 
Lenkijoje, Italijoje, Danijoje ir Slo-
vėnijoje. Studijavo pas Grzegorzą 
Jarzyną, Michałą Borczuchą, Grze-
gorzą Niziołeką ir Krystianą Lupą. 
Dar būdama studentė dirbo su to-
kiais režisieriais kaip Anna Smo-
lar, Tomi Janežičius ir Koršunovas. 
Oskaro Koršunovo teatre debiutavo 
spektakliu „Fedros meilė“ (2021) 
pagal Sarah Kane pjesę. Šiuo metu 
režisierė repetuoja naują spektaklį 
„Sirenų tyla“, kurio premjera įvyks 
birželio viduryje Lietuvos naciona-
liniame dramos teatre.  

Kuo jus patraukė teatras ir 
režisūra?

Esu prasta gyvenimo už repeti-
cijų salės gyventoja. 

Sukūrėte spektaklį „Fedros 
meilė“ pagal Sarah Kane pjesę. 
Kuo šis kūrinys aktualus lietu-
vių publikai? 

Pagrindiniai „Fedros meilės“ vei-
kėjai – Hipolitas ir jo pamotė Fedra. 
Depresyvi Hipolito egzistencija, bė-
gimas nuo savęs, nuo jausmų – tai 
šiandienos žmogaus skiriamasis 
bruožas. Ypač bėgimas nuo savęs. 

Fedra eina priešingu keliu – ne-
ria į savo antgamtišką aistrą, puikiai 
žinodama, kad pražus. Kaip gera 
atsiduoti beprotybei! Kaip kartais 
saldu atsiduoti savidestrukcijai! Ti-
kiu, kad žlugimas turi grožio. Gro-
žis egzistuoja laimėje ir nelaimėje. 
Galbūt šis spektaklis aktualus lie-
tuviškai publikai primindamas bū-
tent tai. 

Noriu leisti sau nežinoti
Pokalbis su režisiere Laura Kutkaite

Kodėl pasirinkote statyti spek-
taklį pagal Kane pjesę? Kaip 
vertinate šios dramaturgės 
kūrinius? 

Ieškojau ko nors nepastatomo. 
Tam tikra prasme mazochistiškai 
mėgstu pasirinkti ką nors, kas tuo 
metu atrodo ne mano jėgoms. Ma-
nau, tai kur kas geriau ir įdomiau, 
nei kurti saugiai, apskaičiuotai.

Mano santykis su Kane kūryba 
labai intymus. Kartais pagalvoju, 
kad pasaulį matau tokį, kokį matė 
ji – brutaliai poetišką, dėl to neįti-
kėtinai juokingą. Jei būdama mano 
metų, 28-erių, ji nebūtų atėmusi sau 
gyvybės, būčiau labai norėjusi su 
ja susipažinti. Ir vis dėlto pažįstu 
ją per kūrybą. Neseniai viename iš 

„Fedros meilės“ rodymų atrodė, kad 
girdžiu, kaip Kane juokiasi. Su tuo 
rodymu neblogai nusivažiavome į 
šoną... 

Kaip atrodo jūsų kūrybinis 
procesas, renkantis naują pjesę 
ir statant naują spektaklį?

Mano kūrybinis procesas pri-
klauso nuo pasirinktos medžiagos. 
Gal net tiksliau – nuo medžiagos, 
kuri pasirenka mane. Kartais mane 
gali pasirinkti ir garsas. Pavyzdžiui, 
išgirdusi kompozitorės Agnės Ma-
tulevičiūtės kūrybą supratau, kad 
tikrai noriu kartu sukurti spektaklį. 

Jos kuriami garsai man kažkuo ar-
timi, juos įvardyčiau kaip „stiprybės 
lengvumą“. Kartais būsimas spek-
taklis priklauso nuo vieno vienin-
telio vaizdinio, iškylančio mintyse. 
Kartais tai tegali būti frazė. Šiuo 
metu mane domina frazė „visi žino“. 

Statydama „Fedros meilę“ turė-
jau pjesę, tačiau įkvėpta slovėnų 
režisieriaus Tomi Janežičiaus, su 
kuriuo tuo metu paraleliai dirbau, 
repetuodama Kane vis sugrįždavau 
prie laboratorinio principo. Tai pa-
siteisino su kaupu. Manau, kad 
teatras-laboratorija leidžia turėti 
aktorių kaip bendrakūrėją, o ne vien 
kaip vieno žmogaus – režisieriaus – 
vizijos išpildytoją, atlikėją. 

Šiuo metu repetuoju spektaklį 
„Sirenų tyla“ psichologinio ir fizinio 
smurto teatre tema. Tam pasirinkau 
laboratorinį procesą: nesikliauju jo-
kia iš anksto sukurta dramaturgija, 
o apie ją mąstau kartu su drama-
turge Tekle Kavtaradze. Repetuo-
dama „Sirenų tylą“ taip pat ieškau 
kuo mažiau hierarchinių kūrybos 
būdų. Tai nėra taip paprasta. Be to, 
kadangi spektaklį kuriu su neįti-
kėtino talento ir charizmos akto-
rėmis – Gerda Čiuraite, Rimante 
Valiukaite, Toma Vaškevičiūte ir 
Aiste Zabotkaite, tokiu prieigos pa-
sirinkimu visiškai pasitikiu. Kitaip 
tariant, visiškai pasitikiu šiomis ak-
torėmis kaip kūrėjomis iš didžiosios 
raidės. Nors visos žavingai skirtin-
gos, scenoje jos kartu veikia kaip 
koks mitinis žvėris. Sirenos!

Šiuo metu mano taikomas labo-
ratorinis metodas leidžia mums 
ieškoti iki pat paskutinės sekundės 
prieš premjerą. Jis leidžia nežinoti. 
Noriu sau leisti nežinoti. Tiek šiame 
profesiniame kelyje, tiek gyvenime. 
Dar studijuodama filosofiją supra-
tau, kad žinojimas toli gražu nereiš-
kia išminties. O išmintis toli gražu 
nereiškia žmogiškumo. Teatrui 
reikia pastarojo. 

Ko žiūrovas gali tikėtis iš „Si-
renų tylos“ premjeros?

Norėčiau, kad žiūrovas nieko ne-
sitikėtų. Norėčiau, kad ateitų į spek-
taklį kuo labiau tabula rasa. O tada 
nuo pirmo spektaklio garso ar vaiz-
dinio tikėtųsi visko.

Kaip apibūdintumėte savo, 
kaip režisierės, braižą? Kaip jis 
formuojasi? Ką atradote savyje 
kurdama spektaklius? 

Nemanau, kad turiu braižą, ir, 
tiesą sakant, nenoriu jo turėti. Brai-
žas, mano manymu, yra nesugebėji-
mas kurti už ribų, į kurias pats save 
įspraudei. Jei turi braižą, keli tavo 
pastatymai bus įdomūs, o kas to-
liau? Tas pats per tą patį... Suprantu, 
kad norisi jaunus kūrėjus įsprausti 
į braižą, nes taip tiesiog patogiau 
reklamai, šūkiui. Bet manęs tai 
nedomina. 

Galėčiau išskirti kelis dalykus, 
kurie scenoje man svarbūs ir įdo-
mūs: tyla, kūnas, trajektorija, eklek-
tikos švara. Taip pat mane traukia 
tuščia erdvė. Su scenografe Pau-
lina Turauskaite kuriame jau antrą 
spektaklį, kartu besivadovauda-
mos principu, kad scenoje neturi 
būti nieko nereikalingo. Spektakliui 

apskritai užtenka vieno aktoriaus 
ir vieno žiūrovo: vieno, kuris vai-
dina, ir vieno, kuris stebi. Tai ir yra 
teatras.  

Kurdama atradau savyje pakan-
tumą ir supratingumą kitiems kū-
rėjams. Ir tai, apie ką tik nutuokiau, 
bet pagaliau imu tuo įsitikinti – esu 
velniškai stipri.

Ką jums, kaip režisierei, reiš-
kia repeticija ir spektaklis? 

Repeticija yra mano gyvenimo 
būdas. Suprantu, kad tai skamba 
privilegijuotai. Taip ir yra. Nors, 
tiesą sakant, ir iki teatro jau-
čiausi taip, lyg kasdien kažkam 
repetuočiau, kažkam ruoščiausi. 
Galbūt galėčiau pasakyti taip: re-
peticija – erdvė pasitikrinti, ar 
tavo burtai ir užkalbėjimai veikia, 
ar ne. Spektaklis – burto perkėli-
mas žiūrovams ir kartu ženklas, 
kad pati nuo burto tuoj būsiu 
paleista ir galėsiu eiti gerti vyno.  

Koks yra Lietuvos teatras 
jauno kūrėjo akimis?

Priklausantis „genijams“, pri-
klausysiantis jauniems kūrėjams.

Ačiū už pokalbį. 

Atvyksta Didžiosios          
Britanijos sensacija – 
pianistas Benjaminas 
Grosvenoras 

Birželio 4 d. pirmą kartą Lietuvoje, ypa-
tinga akustika garsėjančioje Paliesiaus 
dvaro koncertų salėje „Pasaga“, laukia 
fortepijono aristokratu vadinamo Ben-
jamino Grosvenoro koncertas.

Britų pianistas Benjaminas Gros-
venoras žavi audringais savo pasiro-
dymais, išskirtine muzikine intui-
cija ir įžvalgiomis interpretacijomis. 
Britų žurnalas „The Independent“ jį 
apibūdino kaip „vieną iš milijono... 
kelių milijonų“, o vokiečių dienraš-
tis „Süddeutsche Zeitung“ išskyrė 
B. Grosvenoro „stulbinančius 
techninius gebėjimus, vaizduotės 

Anonsai

gaivumą, intensyvų susikaupimą ir 
visa užvaldančią poeziją“. 

Benjaminas, jauniausias iš pen-
kių brolių, groti fortepijonu pradėjo 
sulaukęs šešerių. Studijavo Kara-
liškojoje muzikos akademijoje pas 

Christopherį Eltoną ir Danielį-Ben 
Pienaarą. 2004 m., būdamas vie-
nuolikos metų, tapo BBC jaunųjų 
muzikantų konkurso „Keyboard 
Final“ laureatu. Sulaukęs devynio-
likos buvo pakviestas koncertuoti su 

BBC simfoniniu orkestru. 2016 m. 
Niujorko filharmonijoje pianistas 
apdovanotas Ronnie ir Lawren-
ce’o Ackmanų klasikinio fortepi-
jono meno premija. Nuo 2013 m. 
Benjaminą remia „EFG Internatio-
nal“ – plačiai žinoma ir gerbiama 
pasaulinė privačios bankininkys-
tės grupė.

Pianistas nuolat bendradarbiauja 
su pasaulinio garso orkestrais – Bos-
tono, Čikagos, Filadelfijos, Pitsburgo, 

„Radio France“, Nacionaliniu Ispa-
nijos, Londono, Birmingamo, San 
Fransisko, Vašingtono simfoniniais 
orkestrais, dirba su žymiausiais pa-
saulio dirigentais. Koncertuoja to-
kiose salėse kaip Londono „Wigmore 
Hall“, Paryžiaus Eliziejaus laukų 
teatre, Miuncheno „Hercules“, 
Kelno filharmonijoje ir kt.

2011 m. pianistas tapo jauniau-
siu visų laikų britų muzikantu, 

sudariusiu sutartį su įrašų studija 
„Decca Classics“. Naujausia B. Gros-
venoro kompaktinė plokštelė „Ho-
mages“ BBC muzikos žurnalo buvo 
išrinkta geriausiu instrumentinės 
muzikos įrašu, taip pat apdovanota 

„Diapason d’Or“ prizu ir išgirta kri-
tikų: „Jo pianistinis išradingumas, 
lyriškas balsas ir aristokratiškas iš-
skirtinumas primena pianistą Josefą 
Hofmanną ar Ignazą Friedmaną. Re-
čitalis tiesiog kvėpuoja.“ B. Grosve-
noras jau yra pelnęs „Gramophone“ 
jaunojo metų menininko apdovano-
jimą, klasikinės muzikos Britanijos 
kritikų apdovanojimą, „Diapason 
d’Or Jeune“ ir kitus. Pateko į BBC 
televizijos dokumentinius filmus 

„BBC Breakfast“ ir „Andrew Marr 
Show“, taip pat filmavosi CNN se-
riale „Human to Hero“.

Paliesiaus dvaro inf.

Benjamin Grosvenor
O rga ni zato ri ų  nu ot r.

Laura Kutkaitė

P. Ž ižl iausko n uotr aukos

Gabrielė Ladygaitė ir Domantas Starkauskas spektaklyje „Fedros meilė“
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Ignas Zalieckas

Giedrė Degutytė – šiuolaikinio 
cirko, klounados ir fizinio teatro 
kūrėja, atlikėja bei tyrėja. Gyvena 
ir kuria keliaudama tarp Prancūzi-
jos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos. 
Studijas pradėjo Lidso universitete 
Šiaurės Anglijoje. Londono univer-
siteto Karališkojoje centrinėje ora-
torystės ir dramos mokykloje baigė 
scenos meno praktikos, kaip tyrimo, 
magistro studijas. Čia atrado „lanko 
klounadą“. Nuo 2020 m. studijuoja 
Londono klounų mokykloje. Meni-
nėje praktikoje jungia klounados ir 
lanko sukimo disciplinas. Lietuvos 
festivalyje „Naujojo cirko savaitga-
lis“ pristatytas jos monospektaklis 

„Apie lanko sukimą“ (2019), ku-
riame ji taip pat pabrėžia šiuolaiki-
nio cirko artisto siekį ne tik demons-
truoti meistriškumą, bet ir bendrauti 
su žiūrovais.  

Kaip jūsų gyvenime atsirado 
lankas? Kuo jis jums įdomus, 
palyginti su kitomis cirko 
disciplinomis?

Kai mokiausi mokykloje, dirbau 
šokio su ugnimi kolektyve, kuriame 
ir prasidėjo mano pažintis su lanku. 
Sukdama ugninį lanką jaučiausi lyg 
įsimylėjusi. Po kurio laiko ta meilė 
išblėso, gal ne tiek lankui, kiek 
ugnies šou. Kai išvažiavau gyventi į 
užsienį, lankas mane vis nuvesdavo 
į tarpdisciplininius projektus, dėl 
kurių susipažinau su įvairiais me-
todais ir praktikomis. Lankas tapo 

Klouno požiūris į lanko sukimą 
Pokalbis su Giedre Degutyte

mano raktu į kūrybą ir tyrinėjimus. Iš 
visų cirko disciplinų lankas man atrodo 
pats neįdomiausias, gal dėl to ir įdomu.

Monospektaklyje „Apie lanko 
sukimą“ teigiate, kad ši disci-
plina gali tapti nuobodi, todėl 
pasitelkiate klounadą. Kaip 
klouno personažas sprendžia 
šią problemą? Kaip įvyksta šių 
dviejų sričių sintezė?

Sukti lanką būdavo labai nuo-
bodu, nes nežinojau, ką su juo da-
ryti, apie ką galvoti, ką norėčiau 
pasakyti. Klounada visų pirma pa-
pildė mano praktiką dramaturgi-
niais įrankiais, dėl kurių ėmė skleis-
tis komiškoji lanko disciplinos pusė. 
Pastebėjau, kad klouno požiūris at-
vėrė ilgai ieškotą žvilgsnį į lanką ir 
į save kaip atlikėją, kūrėją, žmogų.

Kai tik pradėjau jungti lanką su 
klounada, buvo svarbu, kad nebūčiau 
tiesiog klounė su lanku arba lanko 
sukėja, apsirengusi klouno kostiumu. 
Gal sintezė įvyksta tada, kai vienu 
metu norisi ir juoktis, ir ploti?

Kaip šiandien kinta žiūrovo 
požiūris į klouną? Galbūt jis 
tampa rimtesnis ir atidesnis?

Žiūrovo požiūris į klouną kaip 
niekad įvairus, nes ir klounų yra 
labai įvairių, ir kontekstų, kuriuose 
jie pasirodo. Dažniausiai susimąs-
čiusio žiūrovo žvilgsnis matomas 
teatro aplinkoje. Ne veltui teatro 
tradicija klouną aprengė papras-
tais drabužiais, nuvalė makiažą ir 
jį galime atpažinti tik iš tam tikro 
elgesio, keliančio juoką. 

Su kokiomis problemomis su-
siduriate jungdama lanko dis-
cipliną ir klounadą?

Su problemomis susiduriu gy-
venime, o šis procesas yra tarsi 
dėlionė, tam tikras žaidimas su 
vaizduote. Žinoma, pasitaiko pa-
kilimo bangų, pauzių, atradimo 
džiaugsmų, abejonių, tuštumos, 
klaidų. Svarbu pripažinti laiko 
tėkmę ir judėti toliau.

Kuo dabar aktualus cirkas? Gal-
būt tai erdvė, laisviau, atviriau, 
intymiau bendraujant su žiūrovu, 
socialinėms problemoms spręsti?

Cirko praktika kuria utopinį pa-
saulį, kuriame viskas yra įmanoma. 
Socialinės problemos sprendžia-
mos realiame pasaulyje, kuriame 
ir patiems cirko artistams tenka 

pakovoti už savo teises ir darbo są-
lygas. Kad ir visi pasaulio žmonės 
nueitų į cirką, socialinės problemos 
neišnyktų, nes jos, manau, yra ne 
žmonių sąmoningumo, o sistemos 
padarinys. Tad cirke galime pasva-
joti, o tam, kad įvyktų pokyčiai, rei-
kalingos rimtesnės priemonės. Mano 
nuomone, cirkas aktualus tuo, kad 
yra cirkas. O kuo aktualus menas? 

Kiek įtakos jūsų kūrybai turi 
fizinis teatras? Kokie kiti iš-
raiškos būdai jus domina?

Fizinio teatro studijose gilinausi 
į lanko ir kūno santykį, improviza-
cijos technikas, teksto panaudojimą, 
manipuliaciją kasdieniais objektais – 
visa tai padarė įtaką mano pirmie-
siems lanko ir klounados darbams. 
Taip pat mane domina vizualūs 

menai, ypač kinas ir fotografija, kū-
rybinis rašymas, muzika, pantomima, 
lėlių teatras bei gyvūnų dresavimas. 

Kur šiandien jus veda tyrinėji-
mai ir kūryba? 

Esu sukaupusi nemažą istorinės 
klounados archyvą ir šiuo metu stu-
dijuoju tradicinius klounados kū-
rybos metodus bei jų pritaikymą 
lanko disciplinai. Jurijus Nikulinas 
yra pasakęs: „Mane visada žavėjo, 
kad senose klasikinėse klounadose 
nėra nieko nereikalingo. Jos kaip 
apvalūs, jūros mūšos nugludinti 
akmenukai.“ Apie tai galvodama 
šiandien ir kuriu. Šio proceso re-
zultatais šių metų rudenį pasidalin-
siu ir su Lietuvos auditorija.

Dėkoju už pokalbį.

Greta Vilnelė

Pavasarį „Menų spaustuvėje“ įvyko 
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio-
koncerto „Graži ir ta galinga“ tęsinio 

„Mimozos ir sirenos“ premjera. Be 
garsiojo Oskaro Koršunovo „Senių“ 
diptiko, nedaug spektaklių Lietu-
vos teatre turi dvi dalis. Pasirodžius 

„Graži ir ta galinga“ tęsiniui kilo daug 
klausimų dėl jo būtinybės ir reikšmės.

Spektaklis-koncertas „Graži ir 
ta galinga“ publiką sužavėjo kon-
cepcija ir paprastumu. Tai buvo 
kone analogiškai „vežanti“ aktorių 
muzika, kokią kadaise kūrė Keis-
tuolių teatro artistai. Feministinis 
spektaklio naratyvas, nagrinėjan-
tis žymių moterų gyvenimus, visų 
pirma rinko pilnas sales moterų, 
bet kartu buvo nesvetimas ir is-
torija besidomintiems žiūrovams. 

„Graži ir ta galinga“ šiurkščiomis, iš 
patriarchato lūpų išgirstomis kalbo-
mis apie kaimo moteris ir ryškiai 
raudonomis suknelėmis (kostiumų 

dailininkė Rūta Lendraitytė), kon-
trastuojančiomis su šiene skęstan-
čia scena, tapė nostalgišką, iliustra-
tyvų ir ironišką ilgakasių lietuvaičių 
valstiečių, zujančių po laukus ir 
vienkiemius, įvaizdį. 

Antra „Graži ir ta galinga“ da-
lis „Mimozos ir sirenos“ prižadino 
žiūrovus iš „keistuoliško“ sapno ir 
sugrąžino į tikrovę su draugų va-
karėliais, vyrais, kitomis moterimis, 
moterų draugyste, mimozos koktei-
liais pusryčiams, pietums ir vakarie-
nei, o svarbiausia – daug „ABBA“ es-
tetikos muzikos apie viską ir nieką. 
Vizualiai tęsinys atrodo kur kas 
puošniau: patogūs karališki krės-
lai, „ABBA“ grupės narių ar filmų 
apie slaptuosius agentus veikėjų ap-
rangą primenantys balti, nuo skers-
vėjo plazdantys, lengvo audinio 
kostiumai (scenografė ir kostiumų 
dailininkė Rūta Venskutė). 

Abiejų spektaklių struktūra pa-
naši – muzikiniai numeriai su story-
telling’o intarpais, tačiau pirmos da-
lies pasakojimai tarp dainų turėjo 

Glamūrinis moterų rojus
Spektalio-koncerto „Mimozos ir sirenos“ premjera

bendrą konceptualų atramos tašką, 
o antroje dalyje to trūko. Aktorių 
sekamų istorijų temų amplitudė 
svyravo nuo tėčio ir dukters san-
tykių iki nepatogumų sukėlusios 
vakarienės pas draugus ar nuti-
kimo, kai vieną kartą po repetici-
jos trys aktorės visai nakčiai buvo 
užrakintos teatro pastate. Galiausiai 
šių pasakojimų pristatymas publi-
kai veikiau priminė stand up hu-
moro vakarą nei prasmingą ir vien-
tisą spektaklio siužetinę liniją. 

2020 m. aktorių Vaivos Kveda-
ravičiūtės, Rugilės Latvėnaitės, Ie-
vos Pakštytės, Astos Zacharovaitės 
ir Marijos Žemaitytės grupė „Graži 
ir ta galinga“ buvo nominuota 

„M.A.M.A.“ apdovanojimams al-
ternatyvios muzikos atlikėjo kate-
gorijoje. Internete galingai nuaidėjo 
aktorių kvinteto muzikinis klipas 

„Žemaitė“. Nors tik viena pirmojo 
spektaklio daina turėjo tiesioginę 
asociaciją su tarpukario dainininko 
Danieliaus Dolskio kūryba, pana-
šią stilistiką galima įžvelgti ir kitose 

dainose. „Mimozų ir sirenų“ dainų 
rinkinys pasirodė mažiau „galingas“ 
ir melodijomis, ir turiniu. Dainų 
tekstai priminė Dominyko Vaitie-
kūno alter ego Vitalijaus Špokaičio 
(de)motyvuojančius tekstus, o tai 
sunkiai siejosi su pirma spektaklio 
dalimi, nes retkarčiais skambėjo 
pernelyg paviršutiniškai. Aktorė 
Kvedaravičiūtė dainavo apie įtarią 
merginą, kuri it seklys Morka sekė 
savo vaikiną ir išsiaiškino, kad jis 
neištikimas. Pirmojo spektaklio 
dainos stebino tekstų išmone, o an-
trojo, be kelių dėmesio vertų pasi-
rodymų, susiliejo į garsinį kasdie-
nybės vargų šokį.

Kine tolesnės filmo dalys arba iš-
laiko pirminio kūrinio šlovę, arba 

sutrina jį į miltus. Pirma „Graži ir 
ta galinga“ dalis buvo paremta fe-
ministine koncepcija, ryškiais vi-
zualiniais elementais ir smagiomis 
melodijomis – tai lėmė šio spek-
taklio-koncerto populiarumą. Po 
tokio „sprogimo“ dar net nepasiro-
džiusi antra dalis „Mimozos ir si-
renos“ kėlė didelius lūkesčius, ku-
rių, mano nuomone, nepateisino. 
Antroje dalyje aktorės iš maištingų 
dvidešimtmečių pamažu slinko 
trisdešimtmečių glamūro ir rafi-
nuoto skonio su mimozos taure 
rankoje link, bet po žiūrovų vai-
šinimo kuklia taurele degtinės su 
kaimišku lašinuku mimozoms ir 
sirenoms reikia ieškoti naujo mo-
terų būrio.

Giedrė Degutytė monospektaklyje „Apie lanko sukimą“ D. Matv ejevo n uotr .

Scena iš spektaklio-koncerto „Mimozos ir sirenos“ R. Šeškaičio  n uotr .
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F o t o g r a f i j a

fragmentų kuratoriai po truputį re-
konstravo Ingelevičiaus gyvenimą. 
Šis Liubičių herbą turinčių bajorų 
palikuonis, gimęs 1892 m. Gikonių 
dvare (Biržų apskritis), buvo ne tik 
fotografas ir aktorius, bet ir Rusijos 
kareivis, dalyvavęs Pirmajame pa-
sauliniame kare, vėliau galbūt pri-
sijungęs prie lenkų legiono – tai 
galima spėti iš jo fotografijų. Lie-
tuvai tapus nepriklausoma valstybe, 
1923 m. Juozas Tumas-Vaižgantas jį 
sutuokė su Olga Albertina Kranaus-
kaite, jiedu susilaukė dviejų sūnų. 
Antrasis pasaulinis karas šeimą iš-
skyrė – Olga su jaunesniuoju sū-
numi Silvijumi emigravo į JAV, o 
Antanas liko Lietuvoje laukti so-
vietų suimto vyresnėlio Rymanto. 
Tada kažkas atsitiko ir jis mirė 1947 m. 
Vilniuje – tik tiek ir žinoma.

Tačiau skurdus žinių apie žmo-
gaus gyvenimą karkasas apauga 
fotografijų „mėsa“ – kaip tik dėl 
to Ingelevičiaus asmenybė mums 
įdomi. Vos įžengęs į salę, žiūro-
vas gali rinktis: ar pirma nagrinėti 
gana tolimą praeitį siekiančią laiko 
juostą, papildytą dokumentais ir 
asmeninėmis giminaičių nuotrau-
komis, ar apžiūrinėti Ingelevičiaus 
autoportretus. Jie pasakoja apie šią 
asmenybę kitaip nei faktai ir doku-
mentai. Pirmiausia – kad Ingelevi-
čius ne tik mėgo fotografuoti pats 
save, bet ir kaskart tai darydamas 
kūrė vaidmenį. Aplinka – minimali, 
tik monotoniškas fonas, visas dė-
mesys – pozai ir veidui. Tame pa-
ilgame, kampuotame veide išryš-
kėja vis kita nuotaika. Ingelevičius 
persikūnija į skirtingus personažus, 
intensyviu žvilgsniu beveik įžūliai 
klausdamas, ar patikėsime. Čia pri-
simenu jau minėto Sutkaus užrašytą 
apibūdinimą: Ingelevičius buvo 

„aukšto ūgio, išdžiūvęs kaip šeiva“ ir 
„atrodė tarsi prieštvaninių laikų asi-
rietis ar dar ankstyvesnio laikotar-
pio kolchidietis“. Taip, jis – pats sau 
aktorius, o tie autoportretai dabar 
būtų vadinami fotoperformansu. 

Taip pat atidžiai, įsiklausyda-
mas į kiekvieno individualumą 
Ingelevičius fotografavo savo 
pažįstamų, dažnai garsių meni-
ninkų, portretus. Jų parodoje ne-
mažai, daugelis susiję su tuo pačiu 

„Vilkolakio“ teatru. Bet iki teatro 
zonos žiūrovui dar reikia pri-
eiti architektų sukonstruota vin-
giuota tarsi senamiesčio gatvele 
tarp stendų. O ant jų iškabintos 
Kauno fotografijos. Kauną gerai 
pažįstantis Gytis Grižas identifi-
kavo nufotografuotas vietas, ku-
rios dažnai net neprimena miesto, 
nes modernizacija čia dar neprasi-
dėjo. Retai kur gatvės grįstos, dau-
giausia – purvas, išmaltas batais, 
kanopomis, vežimų ratais. Šias 
judėjimo po miestą faktūras pa-
brėžia šoninė šviesa. Centrinėje 
Kauno dalyje keistai atrodo virš 

medinių pašiūrių iškilę bažnyčios 
bokštai – sąsaja ne tik su dangum, 
bet ir su dabartimi. Bet Ingelevi-
čių domino ir Nemuno pakrantės, 
ir miesto pakraščiai, tarkim, Brazil-
kos lūšnynai, kur apsigyveno nesė-
kmingai bandę „už balos“ įsikurti 
emigrantai. 

Tai, ką Ingelevičius dokumen-
tuoja fotografijose, apie to meto 
Kauną žodžiais pasakoja italų žur-
nalistas Giuseppe Salvatori (vėlgi 
cituojamas kataloge): „negi šis di-
delis bažnytkaimis, toks neišvaiz-
dus ir menkas, gali būti Europos 
valstybės sostinė? Duobėtos gatvės, 
vežimai, daugybė žydų parduotu-
vių, įrengtų nepritaikytose kama-
raitėse, barzdoti, nešvarūs, prastai 
apsirengę žmonės, purvas, dul-
kės, musės ir nenusakomas nuo-
latinis kvapas dezinfekuojančių 
medžiagų...“ Tiesa, jose kvapus ir 
nešvarą išdezinfekuoja saulė. Fo-
tografas mėgsta ilgus šešėlius ir 
kontražūrine šviesa paryškintus 
figūrų kontūrus. Tas varganas me-
dinis Kaunas jo fotografijose atrodo 
jaukiai, paminkštinti kontūrai ku-
ria romantišką nuotaiką, tarsi lyri-
nis herojus vaikštinėtų po miestą 
užsisvajojęs.

Panašu, kad jis nemėgino tiks-
lingai fotografuoti vienos rūšies 
objektų ar vietų, „atskleisti temą“ 
ar „tirti“. Net „medinis Kaunas“ 
jam rūpėjo, regis, tik dėl kreivų 
statinių formų ir faktūros, kai iš-
byrėję tvoros statiniai sudarko tvarkos 
ritmą. Yra tokių kadrų, kai Ingelevi-
čių akivaizdžiai domino kontrastas 
tarp raitytų bažnyčios mūrų ir me-
dinukų bei šalia jų vykstančio gy-
venimo. Žmonės dirba kasdienius 

darbus, žaidžia vaikai, ryte mote-
ris melžia mėšlu aplipusią karvę, iš 
kurios spenio bėganti balta čiurkšlė 
traukia akį, nors yra toliau – ši tiesi 
styga prieštarauja medinių lentų, 
vežimo ratų, maišų ir žemės kon-
tekstui. Visa tai neatrodo kaip 
miestas, čia nėra nė vieno miestie-
tiško ženklo. Nors ne, įsižiūrėjusi 
už medinukų pastebiu ryto švie-
sos išblukintą mūrinį pastatą – vėl 
kontrastas. Nežinau, ar Ingelevičius 
buvo girdėjęs apie tai, kaip pran-
cūzų fotografas Charles’is Marvil-
le’is fotografavo Paryžiaus lūšnynus 
prieš barono Haussmanno pertvar-
kas ir po. Greičiausiai ne. Bet žiū-
rėdama į šias fotografijas matau 
panašų žvilgsnį – į tai, ką nušluos 
modernybė. O kontūrus tirpdanti 
saulė jau dabar, čia, fotografo akyse 
tai verčia nostalgišku prisiminimu. 

Tai man rodo vaizdai, bet In-
gelevičius yra savo požiūrį į foto-
grafiją išsakęs ir žodžiais žurnale 

„Naujoji Romuva“. Ten jis publi-
kavo straipsnį apie III fotomėgėjų 
parodą, vykusią 1936 m.: „Šviesa ir 
Šešėlis! Turima gražus uždavinys: 
sugauti negyvus saulės spindulius 
ir duoti jiems gyvybę[s] paveikslą.“ 
Jis tai ir stengiasi išgauti fotogra-
fuodamas Kauno gatves. Kitaip ta-
riant, ne dokumentuoja paveldą, 
bet kuria meną. Pamato ant varte-
lių užšokusį dėmėtą katiną, kartu ir 
paslėptą, ir išryškintą šešėlių. Nufo-
tografuoja, pavadina „Geltonu ka-
tinu“, nors nuotrauka nespalvota, ir 
eksponuoja 1935 m. II fotomėgėjų 
parodoje. 

Kaunas Ingelevičiui yra tik pa-
rankus objektas. Taip pat ir jo 
žmonės. Kartais fotografas juos 

priartina, tiesa, dažniau nugaras, 
kurių formas nulipdo šviesa ir nu-
garos ima kalbėti apie nuotaikas, 
charakterius, būsenas. Atrodo, kad 
jis šiek tiek vengė prisiartinti prie 
nepažįstamų ir juos fotografuoti iš 

Šviesa ir Šešėlis!
Atkelta iš  1  psl .

priekio, gal nedrįso. Čia prisimenu 
kitą prancūzų fotografą – Robert’ą 
Doisneau, kuris kaip tik dėl to la-
biausiai mėgo fotografuoti vaikus. 
Štai Ingelevičius nufotografuoja 
mergaitę, Kauno turgavietėje par-
davinėjančią daržoves, – ji tvarko 
prekes ir jam šypsosi. Fotografo ir 
kitų praeivių, net ant laiptų sėdinčio 
vyro su lazda, žvilgsniai nesusitinka. 
O gatvės grindėjas Laisvės alėjoje 
pertraukė darbą, kad jam kažką 
pasakytų. Sutikti žmonės į fotoa-
paratą reaguoja ir scena pasikeičia, 
tad saugiau ją „sučiupti“ persekio-
jant už nugaros.

Žmonių veidus pamatau gali-
niame parodos segmente, kuriame 
pasakojama apie Ingelevičių – teatro 
fotografą. Du išdidinti kadrai „žiūri“ 
vienas į kitą. Pirmajame užfiksuo-
tas spektaklis, kurio scenovaizdyje 
dominuoja nupieštas vilkas ir žo-
dis „AKIS!“. Kuratoriai šį piešinį 
perkėlė ir ant parodos sienos, nes 
juk akis – fotografo įrankis. Ir ne-
svarbu, kokia bufonada vaidinama 
toje scenoje, kurią stebi Antanas 
Sutkus, Nastė Jurašiūnaitė, Kazys 
Juršys ir pats Antanas Ingelevičius. 
Mat priešais kabo dar viena foto-
grafija, kurioje užfiksuoti žiūrovai. 
Jos dydis leidžia tyrinėti veidus. Į 

Antanas Ingelevičius, Asmenukė

N u k elta į  9  p s l .Ekspozicijos fragmentas M. K . n uotr .
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D a i l ė

Monika Krikštopaitytė

Kodėl yra svarbu rašyti apie sąlygi-
nai mažą parodėlę kažkur ten ku-
rorte? Tai tik iš pažiūros mažas įvy-
kis, o realiai tai yra viltingas kurso 
pasikeitimas, ištisas fenomenas ir 
geros naujienos taikomuoju vadi-
namo, labiau su technologijomis 
susijusio, bet konceptualaus meno 
kūrėjams. Paaiškinu: nors sovie-
tmetis buvo visais esminiais verty-
biniais dalykais melagingas ir žalo-
jantis laikas, jis kartu buvo ir gana 
palankus įvairioms meno sritims, 
nes teikė materialinę bazę kūrėjams, 
siūlė organizuotas darbo bei sklai-
dos galimybes. Išsikovojus nepri-
klausomybę bazės menko, tačiau at-
sivėrė neregėtos turinio, mokymosi, 
kūrybos laisvės galimybės. Lietuvos 
metalo, emalės, keramikos, teksti-
lės, juvelyrikos (ir kt.) kūrėjai pa-
tys organizavosi ir, kas svarbiausia, 
įspūdingai vystė savo raišką likdami 
nepaprastai, o kartais ir stulbina-
mai aktualūs, paveikūs, fantastiški. 
Tačiau jie naujoje hierarchijoje liko 
šiek tiek nustumti. Tą patraukimą 
į šoną nuolat paneigia nokautuo-
jančiais pasirodymais. Paminėsiu 
tik kelis: Birutės Stulgaitės, Roko 
Dovydėno, Laimos Oržekauskie-
nės ir daugelio ryškių kūrėjų, be-
sirandančių iš su taikomąja daile 
siejamų meno šakų kursų, tikrai 
niekaip nepavadinsi tik cecho dar-
buotojais. Kitaip tariant, daugelio 
meno šakų lygis yra labai aukštas, 
nepriklausomai nuo vis dar pasi-
taikančio kreivo požiūrio ir nuo 
podukros pozicijos institucine 
prasme. Situacija, žinoma, nėra 
statiška, vyksta bienalės, steigiasi 
specializuotos galerijos ir panašiai, 
bet ryškus netolygumas dar tikrai 
neįveiktas.

Ir šioje istorijoje svarbią vietą už-
ima muziejus. Su Arūno Gelūno 
atėjimu į direktoriaus poziciją Lie-
tuvos nacionaliniame dailės mu-
ziejuje situacija ima keistis. Prie 

Vilnelės esantis Taikomosios dailės 
muziejus, regis, perskaito, kas ant 
jo parašyta, ir atsiveria šiuolaikinio 
taikomojo meno kūrėjams. Palan-
gos gintaro muziejus, kuris yra to 
paties LNDM padalinys ir pasakoja 
gintaro ne tik kaip medžiagos, bet 
ir pritaikymo (daugiausia juvely-
rikoje) istoriją, taip pat ima skirti 
vieną (koplyčios) erdvę šiuolaikinės 
juvelyrikos parodoms. Čia geriausi 
iš geriausių, aktualieji traukia mus į 
savo pasakojimus, sutraukia pasaulį 
į kitą mastelį ir pakviečia perkelti 
medžiagų, paviršių, simbolių ribas. 
Tai reiškia, kad nepriklausomybės 
laikotarpiu kone savaime suvešėję 
progresyvūs meno reiškiniai įgauna 
savęs vertas erdves, ilgesnį ekspozi-
cijų laiką ir su jais dirba šviesiausi 
protai, karščiausios širdys. Tai pa-
laipsniui gali pakeisti ir mūsų ben-
drą tokių meno šakų vietą dailės 
istorijoje. Iš tikrųjų mes visi labai 
praturtėjame.

Todėl ta maža parodėlė yra svarbi 
kaip vienas iš lūžtančios bangos 
purslų, kuris taip džiugina. Tačiau 
dabar reikia priminti sau, kad dėl 
istorinės svarbos ji vis tiek turi teisę 
domėtis savais reikalais ir nebūti-
nai prisisotinti patoso. O man, pa-
sidžiaugus laimingu taikomosios 
dailės situacijos posūkiu, sugrįžti 
į savo kritikės įtarumą ir galiausiai 
aptarti žadėtą parodą. 

Paroda atidaryta dar sausio pa-
baigoje, kai Palangoje tuščias gatves 
ir pajūrį stebėjo tik pavieniai vaikš-
čiotojai. Tačiau prieš pat vasarą, 
pumpurams sprogstant ir parke 
nenutylant kikiliams, keršuliams 
ir strazdams, žmonių vis daugiau 
ir jie iki vasaros pradžios gali spėti 
patyrinėti Karinos Kazlauskaitės 
parodą „Organiniai žaidimai. Ju-
velyrika ir objektai“. Ji organiškai 
įsilieja į įprastas pajūrio praktikas. 
Kaip ir paplūdimyje, kur tarp smė-
lio mėtosi įvairiausių formų šaka-
liai, kriauklės ir kitos organinės 
bei neorganinės nuoplaišos, taip ir 
ekspozicijoje tarp durpių briketų 

iškaišyti jos objektai, jie irgi orga-
niniai, panašių spalvų, tik šiek tiek 
pakultūrinti auksu, tikslesne linija, 
sujungimo struktūra. Bet, kaip ir 
prie jūros, gali rasti besimėtančią 
plaukų gumelę, batraištį, patiestą 
rankšluostį. Jis mane, beje, labiau-
siai pralinksmino ir subalansavo 
rimties bei išdaigos pusiausvyrą. 
Stačiai įvietino eksponatus.

Taigi dalis eksponatų, įskaitant 
gintarą, ir vizualinių įspūdžių grą-
žina mus į paplūdimį, bet kita dalis 
yra susijusi su kaimu ir buitine gy-
vulininkyste, augalininkyste: džio-
vintos kiaulių pūslės, žarnos, oda, 
džiovinti žirniai, tie patys žeme 
kvepiantys durpių briketai (dova-
noti firmos „Klassman-Deilmann“ 
iš Šilutės raj., iš kur kilusi ir au-
torė), kurie bendram vaizdui su-
teikia paslaptingumo ir kvietimo 
ieškoti / atrasti efektą. Parodos ku-
ratorė Jurgita Ludavičienė (viena iš 
tų šviesiųjų protų, karštųjų širdžių) 
pasakoja, kad menininkė ilgisi ar-
chajiško žmogaus ir gyvūno ben-
drabūvio, kuris atrodydavo toks 
organiškas anksčiau ir taip šoki-
ruoja dabar, kai savas ir mylimas 
gyvūnas ilgainiui virsta valgiu, ap-
ranga, apavu. Požiūrio į gyvūną 
slenkstis man yra pažįstamas. Abi 
būsenas galiu atpažinti kaip savo. 
Nors džiaugiuosi, kad man nereikia 
nieko knekcinti, man artimas me-
nininkės nesidygėjimas kūno orga-
nika. Galų gale, neskaitant etikečių, 
galima ir nežinoti, kad čia gintarų 
vėrinį kaip gyvatė nurijusi žarna, o 
tie išdidinti, auksuotais galais, di-
delės ponios krūtis primenantys 
bumbulai yra pūslės iš kiaulės pilvo. 
Organiniai kvapai neryškūs, bet su-
sitelkus juntami. Ir priėmus faktą, 
kad prieš akis – gyvybės ir mirties 
(abjektiški) padariniai, formos 
tampa gilesnio turinio, sužvilga 
Lietuvoje populiaraus egzistencia-
lizmo blyksniu. Gal gyvūnų liekanų 
čiupinėjimas nėra toks asmeniškas 
kaip Sally Mann fotografijose, tar-
kim, jos grožėjimasis ir švelnumas 

apžiūrint mylimo šuns kaukolę, nes 
mylima viskas, kas susiję su meilės 
objektu. Tačiau turi išminties, kurį 
spinduliuoja viską savo rankomis 
atliekantys kaimo žmonės. Mu-
ziejuje tas gamtos ir kultūros san-
tykis vėl kitaip atrodo: nebe kaip 
iniciacija, priartėjimas prie tikro 
gyvenimo, nes eksponato statu-
sas suteikia atstumą, juvelyrika ir 
menas kviečia ieškoti santykio, t.y. 
žaisti, bandyti rasti vietą erdvėje, 
sąmonėje. 

Narpliojant vaizdus tampa aki-
vaizdu, kad žaidimo idėja šioje 
parodoje labai svarbi. Apie tai 
mus įspėjo dar parodos pavadi-
nimas. Kvietimą žaisti patvirtina 
ekspozicijos pobūdis (architektas 
Vladas Balsys): durpių apkasai, „Di-
onisu“ pavadintas balionų puokštę 
primenantis pūslių sietynas su vei-
drodėliais apklijuotu vienu jų, ap-
švietimas, reikšmių mainymasis 
skaitant kūrinių pavadinimus. O 
galiausiai iliustruoja per televi-
zorių rodomas videoperformasas 

„Gamta kaip žaislas“ (2014), jame 
Karina Kazlauskaitė drauge su Jes-
sica Moris (filmavo Hans Edward 
Hammonds) tarsi žaislus pagal 
filmuotojo komandą traukia tuos 
keistuosius kūrinius-papuošalus 
ir puošia viena kitą, tada atsisuka, 
trumpam sustingsta, užsimerkia, 
atsigauna, viską nusiima ir vėl iš 
pradžių. Mačiau, kaip kantriai visa 
tai stebėjo vaikai. Sakė, noriu pa-
žiūrėti dar kaip šitą užsidės. Manau, 
tai savotiškas įrodymas, kad Kaz-
lauskaitė sugeba atsigręžti į pirminį 
smalsumą, tarsi pamirštus, nes per 
daug įprastus, o po to kasdienybėje 
ištirpusius patyrimus, juos perkelti 
į kūrinius ir sukurtomis formomis 
sužadinti, atkurti pojūčius žiūrovui. 
Atkurti ne tiek intelektualiai, kiek 
pojūčiais. Ir vėl Palanga tam labai 
tinka, nes dažniausiai prie jūros 
mes vėl prisimename, kad turime 
kūną, jo pojūčius, o mus supa kva-
pai, gamta, gyvybė. 

Paroda veikia iki gegužės 29 d.

Kas ten auksu žiba?
Karinos Kazlauskaitės paroda „Organiniai žaidimai. Juvelyrika ir objektai“ Palangos gintaro muziejuje

nedidelę erdvę susigrūdo įvairūs 
socialiniai sluoksniai: nuo įpras-
tesnių teatro lankytojų inteligentų 
iki miestiečių, regis, perkeltų iš tų 
pačių Kauno medinukų kiemų. O 
tų žiūrovų veiduose – visa emocijų 
skalė, nuo beveik vaikiškos nuos-
tabos iki ramios kontempliacijos. 
Nors Ingelevičius tarsi tik doku-
mentuoja įvykį, jam pavyksta su-
kurti visuomenės portretą. Jie atėjo 
žiūrėti, fotografas žiūri į juos, o per 
jį ir mes dabar galime žiūrėti į savo 
šalies praeitį, kai politine satyra vil-
tasi sukurti teisingesnę ateitį. 

Parodoje fotografijų ir doku-
mentų sudurstyta fotografo is-
torija – efemeriška. Lyg priartėji, 

bet ne, visi galai į vandenį – o gal 
ryškalus. Tokios mintys kyla eks-
pozicijos pabaigoje žiūrint į meni-
ninkių Linos Pranaitytės ir Urtės 
Pakers dueto „Bionics“ šviesos ir 
garso instaliaciją „uni.code“. Tai – 
lyg dumplinis fotoaparatas, kurio 
gelmėse švysčioja spinduliai, išgauti 
analizuojant vieną Ingelevičiaus fo-
tografiją. Šviesa braižo geometrines 
figūras, šmėsteli fotografo profilis. 
Tik nepažįstamojo šešėlis. Dingteli: 
kiek dar tokių šešėlių prislėpta be-
galiniuose fotografijos archyvuose? 

Paroda veikia iki rugsėjo 25 d.
Istorijų namai (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius)

Antanas Ingelevičius, L. Zamenhofo 
gatvė nuo prieplaukos kranto gatvės 

pusės (dab. Karaliaus Mindaugo 
prospektas). 1925–1930 m. 

Atkelta iš  8  psl .

Karina Kazlauskaitė, „Žuvelė“. Sagė. 2016 m. M. K . n uotr .
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Sergiy Kuchma

Rusija užpuolė Ukrainą prisideng-
dama propagandiniais lozungais 
apie nepriklausomos valstybės 

„demilitarizaciją“ ir „denacionaliza-
ciją“. Kremliaus pareigūnų teigimu, 
Rusijos kariai nekariauja prieš ci-
vilius gyventojus ir saugo kultūros 
paminklus. Kaip Ukrainos „demi-
litarizacija“ atrodo realybėje?

Aptarkime keletą faktų. Ukrai-
nos Vasiljevkos (Василівка) mies-
telis įsikūręs 50 kilometrų į pietus 
nuo Zaporožės, ant Dniepro upės 
kranto. Prieš Rusijos invaziją į 
Ukrainą 13 000 rajono centro gy-
ventojų vertėsi žemės ūkiu ir dirbo 
keturiose vietos gamyklose. Vasil-
jevkos žvejų artelės vietos gyvento-
jams tiekė žuvį iš Kachovkos tven-
kinių (Каховське водосховище). 
Vasiljevkos nelaimei, rajono centro 
gyventojų namai išsibarstę abipus 
greitkelio „Charkovas–Simferopo-
lis“, vedančio iš Krymo į pramo-
ninę Zaporožę. Užėmę Melitopolį 
(Мелітополь), okupantai sugaišo 
dvi dienas, kad užgrobtų strateginį 
miestą, nuo kurio prasideda greit-
kelis ir geležinkelio linija į Dnipro-
rudnę (Дніпрорудне), Enerhodarą 
(Енергодар) (link Zaporožės AE). 
Bet grįžkime prie kultūros.

Šiek tiek istorijos

Vasiljevkos kaimas atsirado ne-
toli Jekaterinos II asmeniniam fa-
vorito grafo Potiomkino sekretoriui 
Vasilijui Stepanovičiui Popovui do-
vanoto dvaro. Iš naujojo savininko 
vardo kilo ir gyvenvietės pavadini-
mas. Prie Dniepro esančio rajono 
vystymusi rūpinosi dvarininko pa-
likuonys: sūnus Pavelas, vaikaitis 
Vasilijus ir provaikaitis Jurijus Po-
povai. Būtent jie čia išvystė sodinin-
kystę ir vynuogininkystę, statė ligo-
nines, mokyklas ir cerkves. Vasilijus 
Pavlovičius Popovas 1883 m. ėmėsi 
didžiųjų dvaro statybų. Dvaro so-
dybos pastatus projektavo Europos 
architektai Stunkelis, Lagobardi, 
Bencas (Стюнкль, Лагобарди, 
Бенц). Dvaras buvo stilizuotos ri-
terių pilies formos, su pagrindiniais 
maurų stiliaus rūmais, didžiulėmis 
arklidėmis, reprezentaciniu ir ūki-
niu kiemais, maniežu, karietine 
ir parku. Teritoriją ribojo tvirto-
vės sienos su įvažiavimo bokštais – 
darbuotojams skirtais flygeliais. Ar-
chitektūriniu unikalumu, interjerų 
prabanga ir kraštovaizdžiu Popovo 
pilis pranoko geriausius Aleksan-
drovsko (dabar Zaporožė) rajono 
pastatus.

Paskutinis Popovo pilies savinin-
kas Jurijus Vasiljevičius Popovas 

Ukrainos „demilitarizavimas“ – muziejų 
naikinimas

dvare įdiegė technines naujoves: 
elektros apšvietimą, vandentiekį 
ir kanalizaciją. Dvaro teritorijoje 
buvo pastatyta astronomijos ob-
servatorija, meteorologijos stotis 
ir etnografinis muziejus.

Popovo pilies muziejus

Po revoliucijos ir po savininkų 
išvykimo į užsienį prasidėjo dvaro 
nuosmukis. Bolševikai savo „kul-
tūrinę veiklą“ pradėjo nuo rūmų 
ir dvaro apiplėšimo. Rūmai buvo 
išardyti, statybinės medžiagos pa-
naudotos kaimo kultūros namų 
statybai, o parkas iškirstas. Arkli-
džių pastate iš pradžių veikė kaimo 
mokykla, vėliau internatas ir kelių 
statybos administracija. Iki mūsų 
dienų iš originalaus pastato išliko 
tik tvirtovės sienos fragmentai ir 
šiaurės vakarų flygelis.

Istorijos ir architektūros pamin-
klo dalinis restauravimas prasidėjo 
tik žlugus Sovietų Sąjungai. 1993 m. 
Ukrainos valdžia teritorijai suteikė 
muziejaus-draustinio statusą. Iki 
Rusijos invazijos šiaurės vakarų 
sparno patalpose veikė muziejaus 
ekspozicija. Išliko ir perstatytas 
arklidžių kompleksas. Savininko 
name buvo įsikūrusi muziejaus-
draustinio administracija. 2021 m. 
dvaro teritorijoje pasodinta Krymo 
pušų, planuota atkurti parką.

Vasiljevkos muziejaus unikalu-
mas ir jo vaidmuo regiono kul-
tūriniame gyvenime

Centrinėje Dniepro regiono da-
lyje išliko nedaug architektūrinių 
XIX a. pab. – XX a. pr. paminklų. 
Daugumą istorinių pastatų sunai-
kino bolševikai arba jie buvo su-
griauti per Antrąjį pasaulinį karą.

Kur kas blogiau nei Popovo pilis 
atrodo Šenfeldo mokyklos pastatai 
Barvinivkos (Барвинівка) kaime, 
pastatyti 1907 m., menonitų (krikš-
čioniškas judėjimas) Bergmanų 
dvaras Solonės (Солоне) kaime ir 
Karlsrūhės vokiečių kolonijos vėjo 
malūnas Zrazkovės (Зразкове) 
kaime.

Net ir turėdami ribotą biudžetą, 
istorinio ir kultūrinio komplekso 
darbuotojai po trupinėlį rinko 
eksponatus, antikvarinius tų laikų 
daiktus, nuotraukas ir dokumen-
tus. Muziejus buvo atvertas turis-
tams, rezervato teritorijoje vyko 
Miesto dienos, koncertai, Poezi-
jos dienos.

Popovo pilies požemiuose prieš 
karą vyko originalios vestuvių cere-
monijos. Muziejų-draustinį gausiai 
lankė moksleivių grupės iš Zaporo-
žės, Melitopolio ir Dniepro. Galiau-
siai Popovo pilis tapo kultūros cen-
tru ir Vasiljevkos miesto simboliu. 

Dvaro įvažiavimo arka pavaizduota 
naujajame rajono centro herbe.

Rusiška kultūros paminklų 
„apsauga“

Per Vasiljevkos puolimą artile-
rija apšaudė ir sugriovė abiejose 
greitkelio pusėse stovėjusius gy-
venamuosius namus (privačius ir 
daugiabučius), rajono ligoninės 
pastatą, žuvo taikūs miestelio gy-
ventojai. Vargu ar mes kada sužino-
sime vardus rusų vadų, kurie davė 
artileristams įsakymą šaudyti į dau-
giau nei už kilometro nuo mūšio 
vietos esantį istorinį ir architektū-
rinį paminklą. Draustinio terito-
rijoje nebuvo nei Ukrainos karių, 
nei Ukrainos gynėjų apšaudymo 
punktų. 

Pakanka pažvelgti į Popovo pilies 
muziejaus-draustinio nuotraukas 
po artilerijos apšaudymo, kad su-
prastume, ko verti Rusijos valdžios 
pareiškimai, esą ji nekariauja su ci-
viliais gyventojais.

Pamatęs sugriautos Popovo pilies 
nuotraukas, aš uždaviau keletą klau-
simų muziejaus-draustinio direkto-
rei Alai Golovko (Алла Головко). Ir 
štai ką ji atsakė: „Visi pastatai nu-
kentėjo nuo sviedinių sprogimų. Iš-
mušti langų stiklai ir apgadinti kai 
kurie stogai. Visi mūsų pastatai yra 
istoriniai paminklai. Istorinių pas-
tatų plytas išmušė sviedinių nuolau-
žos. Mes praradome dalį arklidžių 
bokšto. Ir blogiausia, kad sutrūki-
nėjo muziejaus pastato (šiaurinio 
pilies sparno) sienos.“ Tačiau isto-
rinio paminklo apšaudymu iš arti-
lerijos (kurio negalima paaiškinti 
atsitiktinumu) neapsiribota. Užėmę 
Vasiljevką, okupantai atskleidė vi-
sas „rusų sielos“ platybes plėšdami 
ir grobdami.

„Jie apiplėšė namą, kuriame buvo 
įsikūrusi draustinio administracija. 
Labai barbariškai. Išdaužė duris 
ir stiklus! Išnešė viską, ką galėjo. 

Senieji darbuotojų nešiojamieji 
kompiuteriai, matyt, nepatiko, to-
dėl juos sutrypė! Iš administraci-
nio pastato pavogė įrankius, atsuk-
tuvą, vejapjovę, įrangą, kuri jiems 
patiko... Viską ėmė ir nešė“, – pa-
sakoja A. Golovko. Ukrainos spau-
doje net buvo aprašytas anekdotinis 
atvejis apie senovinio marmurinio 
klozeto vagystę iš muziejaus pastato.

Kultūringas europietis niekaip 
negali suprasti, kodėl reikėjo imti 
tokį klozetą. Muziejinio eksponato 
neįmanoma parduoti (jo nepirks 
sąžiningi kolekcininkai) ar praktiš-
kai panaudoti šiuolaikiniame bute. 
Galbūt rusų vagis nusprendė mar-
murinį klozetą įtaisyti savo kaimo 
lauko tualete? Tokie plėšimai iš 
karto sukelia asociacijų su pro-
letarine ekspropriacija po Spalio 
perversmo, kai revoliuciniai ban-
ditai iš prabangių baldų išpjaudavo 
odą ar aksomą, kad pasisiūtų ba-
tus ar galifė (kareivio kelnes). Praė-
jus 105 metams po šių įvykių, rusų 
mentalitetas visiškai nepasikeitė. 
Šiandieniniai okupantai garbingai 
puoselėja savo barbariškų protėvių 
tradicijas.

Atsitiktinumas ar tendencija

Popovo pilies muziejaus-draus-
tinio apiplėšimas nėra vienintelis 
rusų vandalizmo atvejis. Panašiai 
rusų fašistai apšaudė muziejų Ivan-
kovo (Іванків) mieste netoli Kijevo. 
Per gaisrą sudegė keli liaudies me-
nininkės Marijos Primačenko 
(Мария Примачeнко) paveikslai. 
Apie tai gausiai rašė ukrainiečių 
spauda. Balandžio 19 d. okupan-
tai suėmė Berdiansko rajono Osy-
penko (Осипенко, Бердянський 
район) kaimo liaudies kraštotyros 
muziejaus direktorių Olegą Bu-
dyaką (Олег Будяк). Kraštotyrinin-
kas kaltinamas tuo, kad saugojo eks-
ponatus su ukrainiečių simbolika. 
Nežinomas okupuotų Melitopolio, 

Huliajpolės (Гуляйполе), Polohų 
(Полớги) kraštotyros muziejų li-
kimas. Tokį tradicinį imperinės 
Rusijos požiūrį į istorines vertybes 
gali paliudyti ir Lietuvos kraštotyri-
ninkai. Ryškus jo pavyzdys Vilniuje 
yra po trečiojo Lietuvos–Lenkijos 
valstybės padalijimo sugriauti Val-
dovų rūmai.

Kas toliau – realūs invazijos 
tikslai

Plėšikavimu parodę savo tikrąjį 
„kultūrinį veidą“, rusų okupantai 
nesustoja. Užgrobę Ukrainos mies-
tus, jie nusprendė pradėti „auklėti“ 
ukrainiečių tautą. Okupuotuose 
Berdianske, Melitopolyje į vadovau-
jamus postus švietimo institucijose 
paskirti vietiniai kolaborantai. Jie 
įpareigojo mokyklų administracijas 
organizuoti švietimą pagal Rusijos 
mokymo programas su suklastotos 
istorijos kursu, imperine ideologija 
ir ukrainiečių kalbos išbraukimu iš 
mokymo programos.

Tačiau šios bevaisės pastangos 
susidūrė su Ukrainos mokytojų 
pasipriešinimu. Melitopolyje visų 
mokyklų direktoriai (17 žmonių) 
pateikė prašymus atleisti iš darbo. 
Berdiansko mokytojai ir mokyklų 
direktoriai taip pat pasakė „ne“ 
rusifikavimui.

Visa tai regint galima konstatuoti 
bendrą Rusijos invazijos tendenciją: 
tai ne Ukrainos „denacionalizacija“, 
o kryptingas ukrainietiškos kultū-
ros naikinimas. Okupantai kariauja 
ne su ukrainiečių „naciais“, bet su 
Ukrainos žmonėmis, jų tapatybe ir 
realia istorija. Kremliaus režimas 
nori paversti šalį didžiulės impe-
rijos maža dalimi – Mažąja Rusija 
(Малороссия) ir dar kartą perra-
šyti savo istorinio protėvio istoriją. 
Tikime, kad Ukrainos miestai ne-
trukus bus išlaisvinti. 

Šis tekstas yra projekto „Kultūra 
jungia: tekstai iš Ukrainos“ dalis. Iš 
rusų kalbos vertė vertėja savanorė, 
Literatūrinio A. Puškino muziejaus 
ekskursijų vadovė Miglė Mikulėnaitė.

Projekto partneris Lietuvos nacio-
nalinis dailės muziejus. Norėdami 
prisidėti prie paramos Ukrainos 
nacionalinio dailės muziejaus ver-
tybėms išsaugoti, kviečiame paremti: 
Jono Karolio Chodkevičiaus labda-
ros ir paramos fondas, 

įm. k. 305350324, 
P. Vileišio g. 18A, 
Vilnius, banko sąskaita: 
LT37 7044 0600 0832 3972

Vasiljevkos muziejaus Šiaurės vakarų flygelis. 2021 m.
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K i n a s

Vitalij Binevič

Filmui pasibaigus ir salėje užsidegus 
šviesoms, pasigirdo nepatenkintas 
žiūrov(i)ų murmesys. Neigiamą 
reakciją jau žadėjo trys šešėliai, iš-
sliūkinę iš tamsios kino salės filmui 
dar nepasibaigus, tačiau mane vis 
tiek šokiravo išgirsti negailestingi 
nuosprendžiai: nesąmonė, nieko 
nesupratau, nuteikia kažkaip liūdnai... 
Pažiūrėjus vieną įdomiausių kino 
reginių per pastarąjį laikotarpį – Ro-
berto Eggerso „Vikingą“ („The 
Northman“, JAV, 2022), širdyje išlieka 
tam tikra nuoskauda. Kodėl filmas 
jiems nepatiko?

Sunkoka abejoti režisieriaus ta-
lentu. Pradėjęs savo karjerą siaubo 
filmu „Ragana“ („The Witch“, 2015), 
kurį, beje, pats drąsiai kritikuoja, 
Eggersas sukūrė ne ką mažiau dė-
mesio ir pagyrų sulaukusį „Švyturį“ 
(„The Lighthouse“, 2019). Režisie-
rius taip pat nuolat kalba apie norą 
perfilmuoti legendinį nespalvotą 
siaubo filmą „Nosferatu. Siaubo 
simfonija“ („Nosferatu, eine Sympho-
nie des Grauens“, 1922), nors dėl 
įvairių priežasčių darbai jau buvo 
nutraukti du kartus. Kitaip tariant, 
Eggersas puikiai išmano kinema-
tografijos istoriją ir turi akivaizdų 
gebėjimą kurti vizualiai įdomius fil-
mus, kas pastebima ir naujausiame 
jo darbe. Tačiau būtent šis kino su-
manymas galimai taip sutrikdė sa-
lėje sėdinčius žiūrovus. 

Iš pirmo žvilgsnio „Vikingas“ at-
rodo kaip eilinis istorinis veiksmo 
filmas. Čia pasakojama archetipinė 
sūnaus keršto už tėvo mirtį istorija, 
todėl drąsiai galima teigti, kad sce-
narijuje nėra jokių netikėtų posūkių 
ar atradimų. Tačiau jų čia visiškai 
nereikia. Filme vizualiai išnaudojama 
pasakos, mito ar epo logika – iki už-
rašymo jie buvo perduodami iš 
lūpų į lūpas. Tai matoma jau pir-
moje filmo scenoje, kurioje iš jūros 

Vikingų raštai
Nauji filmai – „Vikingas“

pusės kamera artėja link ant kalno 
stūksančios pilies. Nevalingai gal-
voje taip ir nuskamba vaikystėje 
ne kartą girdėti žodžiai: seniai se-
niai, tolimoje karalystėje... Šį žodi-
nio pasakojimo įspūdį sustiprina ir 
dviprasmiškas kameros judėjimas. 
Nors kamera filme neretai dubliuoja 
objektyvų, viską iš šono stebintį 
žvilgsnį, ji taip pat dažnai juda pa-
gal subjektyvaus žvilgsnio trajekto-
riją, kas pabrėžia „čia“ buvimo mo-
mentinę patirtį. Pavyzdžiui, scenoje, 
kurioje pirmą kartą parodomas už-
augęs pagrindinis veikėjas Amletas 
(Alexander Skarsgård), puikiai at-
siskleidžia šių dviejų žvilgsnių su-
maišymas. Joje iš pradžių objektyviai 
demonstruojama upė, kuria plau-
kia vikingų laivas, o tada kamera 
tartum per vandenį prisiartina prie 
jo ir „užlipa“ ant denio. Judėdama 
tarp irkluojančių vyrų, ji suteikia ga-
limybę apžiūrėti ir paspėlioti, kuris 
gi iš jų yra tikrasis herojus, kol ga-
liausiai prisiartina ir stambiu planu 
parodo Amleto veidą. 

Stabilaus žvilgsnio neturinčios 
scenos apsunkina žiūrov(i)ų iden-
tifikaciją ir leidžia įtarti, kad čia 
viską „objektyviai“ stebi kažin ko-
kia subjektyvi būtybė. Taip atkar-
tojami senieji žodiniai pasakojimai, 
kuriuos pasakotojas perima iš pro-
tėvių, tačiau pasakoja juos taip, tar-
tum pats ten yra buvęs (ir aš ten 
buvau, alų midų gėriau...). Šioje vie-
toje svarbus tampa dar vienas pasa-
kojimo akcentas – įvairios haptinės 
smulkmenos ir detalės, turinčios 
sustiprinti pasakojamos istorijos 
įtikinamumą. Juk kas būtų Toras 
be savo kūjo Mjolniro, ar herojų li-
kimus siūlais verpiančios nornos? 
Kaip tik medžiagų raštai, įvairių pa-
viršių faktūra ar kitus tekstilinius 
pojūčius sukeliantys objektai nuo-
lat demonstruojami „Vikinge“. At-
kreipkime dėmesį į vieną iš pirmųjų 
filmo scenų, kurioje Amleto motina 
(Nicole Kidman) savo rankomis 

verpia kažin kokią medžiagą. Tam-
sioje patalpoje ji įkomponuojama 
tiesiai tarp dviejų medinių obeliskų, 
išraižytų įvairiais raštais. Nors prie-
temoje vykstanti scena kuria intymią, 
subjektyviai patiriamą atmosferą, 
statiška kamera duoda pakankamai 
daug laiko savo akimis liesti raštuotus 
obeliskų paviršius. 

Šis jutiminis filmo pobūdis verčia 
kelti pamatinį klausimą, kaipgi pa-
tiriamas kinas. Be abejo, filmą mes 
matome, ir todėl daugelis kino teo-
retikų jį nagrinėja per regą. Tačiau 
į filmo peržiūrą, kaip pastebėjo to-
kie teoretikai kaip Vivian Sobchack, 
neretai įsitraukia ir visos kitos jus-
lės. Taip ekrane stebimi vikingų raš-
tai sužadina mūsų pirštų galiukuose 
slypintį lytėjimą, o dėl priešo žiau-
riai perpjautos gerklės užverda ir 
mūsų pačių kraujas. Šis kūniškasis 
kino pagrindas netiesiogiai apmąs-
tomas ir pačiame „Vikinge“ – čia 
ne tik nuolat minimas vienaakis 
Odinas, kuriam akį išdūrė varnas, 
bet ir vienoje esminėje scenoje atsi-
randa apakinta kerėtoja, kurią vai-
dina dainininkė Björk. Visos šios 
detalės sufleruoja, kad šio filmo ne-
įmanoma žiūrėti, jį tegalima pajusti. 

Ne ką mažesnis dėmesys epuose 
ir mituose skiriamas smurtui. Čia 
galima prisiminti Odisėjo randą, 
per kurį jį atpažįsta auklė („Odi-
sėja“), Hektoro kūną, kurį Achi-
las vis tampo po laukus („Iliada“), 
monstriškai žmones ėdantį Gren-
delį ir jo ne ką mažiau žiaurią 
motiną („Beovulfas“) ar iš mūšio 
lauko karius surenkančias valkirijas 
(„Poetinė eda“). Paprastai kalbant, 
visi šie pasakojimai yra žiaurūs, o 
smurto baisumas juose natūraliai 
atskleidžiamas per haptines nuo-
rodas – randus, galūnių plėšymą 
ar kardų ir iečių ašmenimis dras-
komą kūną. Toks kūniškas žiauru-
mas vaizduojamas ir „Vikinge“, kur 
apstu įvairių prievartos scenų. Ta-
čiau jis netampa savitiksliu reginiu, 

kuriuo bandoma užpildyti scena-
rijaus trūkumus. Be abejo, šiame 
filme iš anksto žinoma pabaiga ir 
visi pasakojimo posūkiai. Tačiau 
kaip jau minėta, čia pagrindinis 
vaidmuo tenka ne pačiai istori-
jai, o jos pasakojimo būdui. Nau-
dodamas kūniškąjį kino pagrindą, 
režisierius banalią istoriją paverčia 
atrakcionu, į kurį visu savo kūnu 
yra įtraukiamas filmo žiūrovas. Štai 
kodėl šį kūrinį derėtų vertinti kaip 
avangardinį veiksmo filmą. 

Sudėtinga filmo forma tampa 
sunkiausiai perprantama kūrinio 
dalimi. Šioje vietoje norėtųsi iš-
vesti netikėtą paralelę. Anot kino-
tyrininkės Emmos Widdis, susido-
mėjimas taktiliniais kūno pojūčiais 
ir naująja kino forma būdingas ir 
ankstyvajam sovietiniam avangar-
dizmui, atsiradusiam NEP’o (su-
trumpintai iš rus. Novaja ekonomi-
českaja politika, Sovietų Rusijos ir 
SSRS ekonomikos politika, vykdyta 
1921–1929 m.) laikotarpiu. Neatsi-
tiktinai tuo metu smarkiai paplito 

„faktūros“ kategorija, per kurią tokie 
režisieriai kaip Abramas Roomas, 

Leonidas Traubergas, Dziga Verto-
vas ar Sergejus Eizenšteinas bandė 
atvaizduoti naująjį materialųjį ko-
munistinį pasaulį. Tačiau tuo metu 
pasirodę ir kino klasika tapę filmai 
ne tik nelabai žinomi nūdienos žiū-
rovui, bet ir nebuvo pernelyg popu-
liarūs tarp anų dienų kino lanky-
tojų. Kaip rašo E. Widdis, su kino 
gamyba susiję biurokratai visiškai 
teisingai teigė, kad šie filmai yra 
pernelyg nesuprantami papras-
tam žiūrovui, ir šie mieliau rinkosi 
žiūrėti istorines meilės dramas, 
kuriose vaidino klasikinės buržu-
azinį pasaulį primenančios gražuo-
lės. Kad ir kaip būtų gaila, įprastą 
kino lankytoją sunku sudominti 
avangardiniu kinu. Šią tiesą pri-
mena brangiai kainavęs „Vikingas“, 
kol kas sugebėjęs surinkti tik vieną 
dešimtadalį sumos, reikalingos tam, 
kad filmas finansiškai atsipirktų. 

Eggerso filmas yra lyg raštuota 
vikingų apyrankė. Neužtenka ja tik 
grožėtis, nes pro akis neišvengiamai 
praslys svarbi papuošalo ypatybė – 
pats raštas ir jo prasmė. 

Lietuvoje vyks Ukrainos 
kino dienos 
Gegužės 10, 11 d. ir 14 d. Lietuvoje 
vyks Ukrainos kino dienos ir žiūro-
vams bus pristatyti keli įdomūs pasta-
rųjų metų Ukrainos kino kūrėjų dar-
bai, pasakojantys apie žmogiškumą, 
sudėtingus jausmus, patirtį karo 
akivaizdoje ir viltį. Šias dienas ren-
gia Lietuvos kino centras, palaikyda-
mas Ukrainos paramos fondo „Cine-
maAid“ iniciatyvą įvairiose pasaulio 
šalyse rengti ukrainiečių kino kūrėjų 
filmų maratonus. Lietuvoje filmai bus 
rodomi Vilniuje, kino teatre „Forum 
Cinemas Vingis“ ir kino centre „Skal-
vija“, Kaune, kino centre „Cinamon“, 
Klaipėdoje, kino salėje „Arlekinas“, 
Alytuje, kino teatre „Dainava“, Mari-
jampolėje, „Spindulio“ kino teatre, ir 
Gargždų kino teatre „Minija“.

Anonsai Ukrainos kino dienų žiūrovai bus 
kviečiami palaikyti Ukrainos kino 
kūrėjus. Visos kino seansuose surink-
tos lėšos už parduotus bilietus bus 
skirtos ukrainiečių paramos fondui 

„CinemaAid“, teikiančiam pagalbą 
nuo karo nukentėjusiems Ukrainos 
kino kūrėjams ir jų šeimoms.

Renginį gegužės 10 d. 19 val. kino 
centre „Forum Cinemas Vingis“, Vil-
niuje, atidarys ukrainiečių režisierės 
Natalijos Vorozhbit filmas „Blogi ke-
liai“ (2020 m.). Venecijos kino festi-
valio kino kritikų savaitėje apdova-
noto filmo veiksmas vyksta per karą 
Donbaso keliuose, kur nėra saugių 
erdvių ir niekas negali suprasti, kas 
iš tiesų vyksta. Keturios kino nove-
lės atskleis, kad pasaulyje, kur ryto-
jus gali niekada neišaušti, ne visi yra 
praradę viltį ir stiprybę.

Tą pačią dieną, gegužės 10 d., 19 
val. kino centre „Skalvija“ bus rodo-
mas režisieriaus Antonio Lukicho 

darbas „Neįgarsintos mintys“ 
(2019 m.). Karlovi Varų kino fes-
tivalio apdovanojimu įvertintas ir 
vizualiai įkvepiantis filmas apie ke-
lionę kupinas tragikomiškų situa-
cijų Karpatuose. Filme pasakojama 
apie vaikiną, kuris sulaukia dosnaus 
pasiūlymo prisidėti kuriant vaizdo 
žaidimą. Jo užduotis – užfiksuoti 
vietinių Ukrainos gyvūnų balsus ir 
Karpatuose gyvenančio reto paukščio 
giesmę. Situacija pasirodo ne tokia 
jau paprasta, kai paaiškėja, kad ke-
lionėje jį lydės ekscentriška motina.

Gegužės 11 d. 18.30 kino centre 
„Forum Cinemas Vingis“ bus prista-
tytas režisierės Katerinos Gornostai 
filmas „Žemė, stop“ (2021 m.), Ber-
lyno kino festivalyje apdovanotas 
jaunimo žiuri prizu „Crystal Bear“. 
Filme – atviras žvilgsnis į Ukrai-
nos jaunimą. Šešiolikmetė Maša 
mokosi paprastoje Kijevo viduri-
nėje mokykloje ir nerimauja dėl 

būsimų egzaminų, be to, įsimyli 
klasės draugą Sašą.

Gegužės 11 d. 21.10 kino centre 
„Forum Cinemas Vingis“ žiūrovai 
išvys ir režisierės Alinos Gorlo-
vos dokumentinę istoriją „Ši liūtis 
niekada nesibaigs“ (2020 m.). Tai 
pasakojimas apie tikrus įvykius, 
atskleidžiančius karo ir taikos 
ciklą, kuriame žiūrovai sutiks 
dvidešimtmetį Andrejų Sulei-
maną. Jis, bėgdamas nuo pilietinio 
karo Sirijoje, su savo kurdų šeima 
pradės naują gyvenimą mažame 
Rytų Ukrainos miestelyje, bet ir 
ten įklimps į karinį konfliktą. 

Gegužės 14 d. 11 val. kino centre 
„Forum Cinemas Vingis“ prie di-
džiųjų kino ekranų bus kviečiami 
mažieji žiūrovai iš Ukrainos – jų 
lauks nuotaikinga animacinė 
ukrainiečių režisieriaus Anato-
liy’aus Lavrenishyno istorija, nu-
kelsianti į ateitį, „Victor_Robot“ 

(2020 m.). Šis animacinis filmas vai-
kams Tarptautiniame Odesos kino 
festivalyje pelnė žiūrovų simpatijų 
apdovanojimą. Dirbtinė žvaigždė, 
kuri turėtų aprūpinti šalia esančią 
planetą energija, sugenda. Vienin-
telis, kuris gali ją sutvarkyti, yra 
mažosios Viktorijos senelis, pats ir 
sukūręs šią žvaigždę. Tačiau senelis 
paslaptingai dingsta. Mergaitė kartu 
su robotuku Viktoru išsiruošia jo 
ieškoti. Taip prasideda jaudinantys 
dviejų draugų nuotykiai.

Visi Ukrainos kino dienų Lietu-
voje filmai, išskyrus animacinį, bus 
rodomi originalo kalba su lietuviš-
kais subtitrais. Į Lietuvą atvyku-
siems Ukrainos piliečiams ši filmų 
programa bus rodoma nemokamai. 
Atvykus į pasirinkto filmo seansą 
kino teatre, pakaks parodyti asmens 
tapatybę patvirtinanti dokumentą. 

Rengėjų inf.

„Vikingas“
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K i n a s

Gegužės 12 d. „Skalvijoje“ prasi-
dės italų kūrėjo Piero Paolo Paso-
lini (1922–1975) filmų retrospektyva. 
Pirmoji, išsamesnė Pasolini filmų 
retrospektyva Lietuvoje buvo su-
rengta šio tūkstantmečio pradžioje, 
nors ir iki tol pasirodydavo ir filmų 
(dažnai nelegaliai), ir tekstų apie jį. 

Rašytojas, poetas, kino kūrėjas 
ir teoretikas Pasolini buvo iš tų in-
telektualų, kurie vadinami nepa-
togiais, netelpančiais į konkrečius 
ideologijų, akademinių svarstymų 
ar estetikos rėmus. Jis buvo maksi-
malistas. Toks yra iki šiol. Gal to-
dėl visais požiūriais sudėtingi Paso-
lini filmai išlieka gyvi ir kiekviena 
karta turi savo įsivaizdavimą apie 
menininką, kurio tragiška mirtis 
tarsi patvirtino viename Pasolini 
straipsnyje parašytą teiginį: „Arba 
išreikšti save mirties kaina, arba 
būti nemirtingam, taip ir neišreiš-
kus savęs.“ 

Filologas, marksistas, intelektua-
las, jaunystėje Romos gatvėse dir-
bęs su „sunkiais“ paaugliais, Paso-
lini norėjo keisti pasaulį, kartais 
siūlydamas neįgyvendinamas idė-
jas, pavyzdžiui, jis norėjo uždrausti 
visuomenę demoralizuojančią ir 
skatinančią vartoti televiziją, iš es-
mės keisti švietimo sistemą. Paso-
lini tapo ne vienos knygos, filmo, 
spektaklio ar eilėraščio herojumi. 
Oriana Fallaci taip pradeda savo 
garsiąją esė „Marksistas Niujorke“: 

„Štai jis: neaukšto ūgio, trapus, iš-
degintas tūkstančio geismų, tūks-
tančio nevilčių, kartėlio, apsiren-
gęs kaip koledžo mokinys. (...) Jam 
neduosi tų keturiasdešimt ketverių 
metų, nebent jis prieis prie lango, 
kur šviesa negailestingai krinta ant 
veido ir veria tas drėgnas, skaus-
mingai žiūrinčias akis, rodo įkri-
tusius, raukšlių išvagotus skruos-
tus, ant skruostikaulių taip įtemptą 
odą, kad matyti kaukolės kontūras. 
Manau, kad tai dėl nuovargio.“

Pasolini nuolat dirbo, o jo filmus 
dažnai lydėjo storos knygos – sa-
votiškas filmo sukūrimo dienoraš-
tis, kuriame ir kostiumų eskizai, ir 
filmuojant parašyti eilėraščiai, im-
provizuoti dialogai, scenarijaus 
fragmentai, ištraukos iš skaitomų 
knygų. Pateikiame režisieriaus 
mintis apie savo filmus, išsakytas 
interviu, filmų pristatymuose ar 
straipsniuose.

„Akatonė“ („Accatone“, 1961)
Iš interviu Jeanui-André Fies-

chi, rašytojui, kinematografi-
ninkui, „Cahiers du Cinéma“ 
bendradarbiui.

Ko gero, galiu įvardyti dvi mano 
požiūrio į liumpenproletariatą 
priežastis.

Viena jų – psichologinė.
Aš nesugebu, net jei norėčiau, fi-

ziškai negaliu diskriminuoti žmo-
nių. Ar priešais mane būtų policijos 
viršininkas, darbininkas ar kiem-
sargis, – psichologijos požiūriu 

Mirties kaina 
Pieras Paolo Pasolini apie savo filmus

man jokio skirtumo. Priežastis – 
kažkoks vaikiškas drovumas. Man 
būna sunku kreiptis „tu“ net į šunį. 
Tokį drovumą jaučiu ne tik su žmo-
nėmis, bet ir su gyvūnais, nes per-
nelyg gerbiu tuos, kurie priešais 
mane. Beveik į visus žiūriu kaip į 
tėvus ir motinas.

Iš straipsnio „Po dešimties 
metų. Susitikimas, įvykęs Bolo-
nijoje 1975 m.“

6-ojo dešimtmečio Romos chu-
liganai visi buvo vienodi. Visi tie 
vaikinai gyveno pagal savos kultū-
ros įstatymus, atitinkančius tą bu-
vimo būdą, tas žinias ir gyvenimo 
kokybę, kurie jiems buvo būdingi 
ir kurie patiko. Jie įgyvendindavo 
tai puikiai. Vienas jų pasiekimų 
buvo argo, žargonas. Jie buvo vir-
tuoziški argo partitūros atlikėjai ir 
kartu išradingiausi naujų nuosta-
biais kalbos tonais pasižyminčių 
argo akordų autoriai. 

Italijoje panašių replikų, tokios 
kalbos manieros jau nebeišgirsi. 
Liko tik tragedija, ir filmas, mano 
galva, nuo to tik išlošia. Iš tikrųjų 
Akatonės sapno epizodas yra iš už 
laiko ribų vykstančios tragedijos.

„ Mama Roma“ („ Mamma 
Roma“, 1962)

Iš  diskusijos  su E ksp eri-
mentinio kino centro studen-
tais (Il Centro Sperimentale di 

aktorius turi savo požiūrį į vaidinamą 
personažą. Tai reiškia, kad jei man net 
ir pavyktų laimėti slaptą karą, vyks-
tantį tarp manęs ir profesionalaus ak-
toriaus, filme vis tiek liks kokie nors jo 
pasaulio ženklai – kažkas, kas griaus 
viso kūrinio stiliaus vientisumą.

„Evangelija pagal Matą“ („Il 
Vangelo secondo Matteo“, 1964)

Iš interviu Oswaldui Stackui 
(knyga „Pasolini on Pasolini“)

Apskritai nemanau, kad mano 
filmas siejasi su katalikybe. Tuo 
įsitikinau prieš mėnesį, kai vėl pa-
sižiūrėjau filmą po dvejų ar trejų 
metų pertraukos. Nieko katali-
kiško jame nėra, ir net jei jis man 
pasirodė siaubingas, kažkiek am-
bicingas ir supainiotas, pirmiausia 
tik dėl Kristaus figūros. Šis filmas 
tik išoriškai gali pasirodyti katali-
kiškas, tačiau vidujai nė vienas fil-
mas man negali būti artimesnis už 

„Evangeliją pagal Matą“, turint ome-
nyje mano trauką tam, kas šventa, 
mitologiška ir epiška, – ji visur, net 
paprasčiausiuose, kasdieniškuose, 
banaliuose daiktuose ir įvykiuose. 
Štai kodėl tai mano filmas, nors aš 
ir netikiu dieviškąja Kristaus esme. 
Šis filmas – mano, nes jis religin-
gas, kaip ir mano pasaulio matymas, 
nors religija, kurią išpažįstu, neturi 
nieko bendro su oficialiąja, ir kurti 

„Evangeliją pagal Matą“ man reiškė 
pasinerti į mitologiją, į epą.

„Teorema“ (1968)
Iš Jeano Duflot knygos „Susi-

tikimai su Pasolini“ („Entretiens 
avec Pasolini“, 1970)

Erotizmas man yra kultūros ele-
mentas ir „Teoremoje“ jį išreiškiu 
kaip ženklų sistemą. Tai ne antikos 
erosas, ne paprastas prigimties ga-
lios pasireiškimas. Nors, žinoma, 
ir jis taip pat. Tačiau ši jėga filme 
nevaidina pagrindinio vaidmens ir 
pasireiškia formomis, kurios tiesio-
giai manęs nedomina. Erotizmas – 
šio filmo „kalba“. Pasirodęs Dievas 
arba, jei norite, angelas bendrauja 
su kitais pasitelkdamas ypatingų 
ženklų sistemą, kitokią nei kalbos 
sistema. Beje, ko gero, jis tik taip 
ir gali bendrauti. Iš tikrųjų, kokią 
žmonių kalbą jis galėtų vartoti no-
rėdamas atversti herojus? Bet jis 
pasirodė ne tam, o kad paliudytų 
savo egzistavimą. (...) Per visą filmą 
jis ištaria tik kelias frazes ir skaito 
Rimbaud eiles: erotinių ženklų 
sistema – vienintelis filmo herojų 
bendravimo būdas. Iš tikrųjų „ero-
tinis semiotinis“ bendravimas yra 
ne tik pirmoje filmo dalyje. Antro-
joje kiekvienas personažas tampa 
savos istorijos, vykstančios jo sie-
loje, herojumi, todėl filmas tęsiasi 
beveik be žodžių.

„Medėja“ („Medea“, 1969)
Iš Jeano Duflot knygos „Susiti-

kimai su Pasolini“
Patikslinsiu tiems, kurie gali ap-

sigauti, pamatę filme Marią Callas: 
mano filmas neturi nieko bendro 
su Luigi Cherubini opera. Iš Eu-
ripido pjesės paėmiau tik kelias 

citatas. „Teorinis“ mano filmo pa-
grindas, kad ir kaip būtų keista, yra 
religijų istorija: Mircea Eliade, Ja-
mesas George’as Frazeris, Lucienas 
Levy-Bruhlis, šiuolaikinių etnologų 
ir antropologų darbai. (...) Tačiau 
noriu pabrėžti, kad pasirinkau 

„barbarišką“ tragedijos variantą, kur 
moteris iš meilės vyrui nužudo savo 
vaikus, pirmiausia todėl, kad mane 
pakerėjo siaubinga šios meilės jėga.

„Dekameronas“ („Il Decame-
ron“, 1971)

Iš interviu „Akis į akį su Pieru 
Paolo Pasolini“ (žurnalas suaugu-
siems „Lui“, 1970, Nr. 1)

Kai stinga meilės, žmonės ne-
gali gyventi. Tai juos žudo. Lieka 
tik ilgesys. Tai supratusi, visuomenė 
stengiasi visaip garbinti meilę. Tai 
produktyvumo raktas. Netekęs 
meilės žmogus gaminti negali. Ta-
čiau kartu kiekviena visuomenė 
slopina seksualinį gyvenimą, nes 
fiziniam artumui naudojama ener-
gija netarnauja kapitalo interesams. 
Kiekvienos visuomenės pagrindas – 
puritoniškas, todėl neverta galvoti, 
kad dabar įsigalėjo visiška seksua-
linė laisvė. Ne, tai iliuzija. Kai žmo-
nija įgyvendins visišką industria-
lizaciją, stos griežtas moralizmas, 
lygintinas su labiausiai atsilikusių 
visuomenių moralizmu. Viršvalan-
džiai sugalvoti ne tam, kad būtų už-
drausti seksualiniai santykiai, bet 
tam, kad jie būtų reglamentuojami 
ir atitiktų socialines normas. Tokiu 

Cinematografia – 1935 m. Romoje 
įkurta nacionalinė kino mokykla), 
1964 m. kovo 9 d.

Man visiškai nepriimtinas darbas 
su profesionaliais aktoriais. Ne to-
dėl, kad iš esmės tai atmetu ar atsi-
sakau paklusti tam tikroms darbo 
taisyklėms.

Esmė ta, kad profesionalus ak-
torius – tai atskiras pasaulis, kuris 
susijungia su manuoju. Bet jei aš 
kuriu filmus, aš noriu juos kurti ly-
giai taip pat, kaip rašau eiles, roma-
nus, – būtinai turiu būti jų autorius.

Aš negaliu būti nei bendraauto-
riumi, nei režisieriumi profesio-
naliąja to žodžio prasme – režisie-
riumi statytoju. Nuolat turiu jaustis 
kūrėjas, kūrinio autorius... Savaime 
suprantama, kad profesionalus 

„Edipas Karalius“ (2001 m. ro-
dytas kaip „Karalius Edipas“, „Oe-
dipus Rex“, 1967)

Iš straipsnio „Dabar viskas 
aišku, viska geistina, neprimesta 
likimo“ (1967)

Pabaigoje Edipas ištaria paslap-
tingą frazę, kuri, prisipažįstu, man 
liko nesuprantama. Aš ją pažodžiui 
išverčiau iš graikų kalbos, nes ji 
man atrodo neįprastai graži ir po-
etiška, nepaisant to, kad nesupran-
tama: „Dabar viskas aišku, viskas 
geistina, neprimesta likimo.“ Jei 
būčiau filosofas arba filologas, grei-
čiausiai galėčiau paaiškinti tuos žo-
džius, bet kadangi man visa tai – tam 
tikra fantasmagorija, verčiau nieko 
neaiškindamas palieku šią frazę 
neįmintą.

N u k elta į  1 3  p s l .

Pier Paolo Pasolini

„Mama Roma“

Pieras Paolo Pasolini filme „Kenterberio pasakojimai“
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K i n a s

Paklausta, apie ką jos filmas „Vel-
niop šį darbą“ (TV3, 7 d. 21.30), 
Vera Kričevskaja atsakė: „Tai ša-
lies raida per pastaruosius dvylika 
metų, kuriuos mes visi išgyvenome, 
ir asmeniška merginos, kuri vijosi 
savo svajonę, istorija. Nataša Sin-
dejeva ir televizijos kanalas „Dožd“ 
yra instrumentas, kurio padedama 
bandau papasakoti apie tuos dvy-
lika metų gana plačiai auditorijai. 
Apie tai, kaip galima pragyventi gy-
venimą. Apie tai, kaip galima viską 
prarasti, bet įgyti daugiau. Abejoju, 
ar dabar Nataša norėtų grįžti į išei-
ties tašką...“

„Velniop šį darbą“ Rusijoje šiemet 
uždraustas, kanalas „Dožd“ – taip 
pat. Bet Kričevskaja ir neslepia, kad 
filmas kurtas ne rusų auditorijai. 
Režisierė jau ne vienus metus gy-
vena Londone, jos filmai apie Bo-
risą Nemcovą ar Anatolijų Sobčiaką 
Rusijoje taip pat nepageidaujami, o 

„Velniop šį darbą“ jai padėjo kurti ir 
ne kartą „Oskarui“ nominuoti pro-
fesionalai. Tačiau šis filmas – labai 
asmeniškas, mat Kričevskaja – iš tų, 
kurie dirbo „Dožd“ nuo pat jo at-
siradimo ir paliko kanalą, kai stei-
gėjai pradėjo koketuoti su tuometi-
niu Rusijos prezidentu Dmitrijumi 
Medvedevu.

Lietuvoje „Dožd“ buvo prieina-
mas, tad nematoma jo istorija turėtų 
sudominti ne vieną, juolab kad tai 

Kai į namus ateina politika
Krėsle prie televizoriaus

ir pasakojimas apie ryškią moterį, 
ir jos meilės istorija, kuri iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti tarsi per-
kelta iš spalvoto žurnalo apie rusų 
turtuolius. Režisierė sako, kad tai 
filmas apie skirtingų žmonių bren-
dimą, šalies – taip pat: „Apie pasi-
rinkimą, kurį padarė kiekvienas iš 
mūsų. Arba nepadarė.“ Sindejevos 
likimas idealiai tinka pasakojimui. 
Filmo pradžioje iš gilios provincijos 
(Tambovo srities Mičiurinsko mies-
tas skamba beveik kaip nuospren-
dis) kilusi juodaplaukė gražuolė 
skrieja per Maskvą ryškai rožiniu 

„Porsche Cayenne“. Jos vestuvės su 
įtakingu bankininku Aleksandru 
Vinokurovu vyksta Peterhofo Di-
džiuosiuose rūmuose. Jų stilingi 
namai – turčių pamėgtoje „Ru-
bliovkoje“. Jie buvo labai laiminga 
pora. Bet įgyvendinta bendra sva-
jonė – kitokia, nepriklausoma tele-
vizija „Dožd“ – prisidėjo prie mei-
lės pabaigos. Atsidūrusi televizijoje 
Sindejeva suprato, kad egzistuoja ir 
kitokia Putino šalies realybė – val-
dininkų melas, teroro aktai, skur-
das, propagandistų manipuliaci-
jos, prievarta ir cinizmas. Filmo 
pabaigoje išsiskyrimą, vėžio ope-
raciją išgyvenusi ir pagaliau šokti 
tango išmokusi Sindejeva važiuoja 
Maskvos gatve dviračiu. Nes ji to-
kia. Ji viską daro kitaip. Kričevskaja 
mano, kad „Velniop šį darbą“ – tai 

ir filmas apie politiką, „kuri atėjo 
į namus pas žmones, niekad ne-
vaikščiojusius į rinkimus. Atėjo ir 
permalė, išarė jų gyvenimą. Ir štai 
šiame mūšyje jie save ne išdavė, o 
atrado.“

Maryam Touzani filme „Ado-
mas“ (LRT Plius, 12 d. 21.33) taip 
pat pasakoja pasirinkimo istoriją, 
tik ji labiau kameriška, o herojės – 
dvi moterys. Našlė Abla turi ke-
pyklą Kasablankoje ir augina aš-
tuonerių metų dukterį. Kartą į jos 
duris pasibeldžia nėščia Samija, 
kuri paliko gimtuosius namus ir 
ieško darbo mieste. Paabejojusi 
Abla priims merginą. Taip prasidės 
pasakojimas apie Maroko moterų 
kasdienybę, nepasibaigusį gedulą, 
nepageidautiną nėštumą, vienišų 
motinų situaciją. Touzani subtiliai 
kuria mikrokosmosą, kuriame pri-
silietimas, bendras darbas, pokal-
biai ir supratimas gali padėti išsau-
goti psichinę sveikatą. 

Moterų istorijos visada turi te-
rapinį poveikį, nors man geriausiai 
padeda šnipų istorijos, detektyvai 
ir vesternai. Robo Coheno „Tri-
gubo X“ (LNK, 7 d. 00.25) šedevru 
tikrai niekas nepavadins, bet pasa-
kojimas apie ekstremalaus sporto 
mėgėjo Ksanderio (Vin Diesel), 
kurį užverbavo amerikiečių žval-
gyba, nuotykius Prahoje, bandant 
prasiskverbti į teroristinę organi-
zaciją „Anarchia 99“, sutrumpins 
nemigos naktį. „Trigubas X“ – iš tų 
filmų, kurių autoriai moka links-
mintis darbe. Siužetas paprastas 
ir numatomas, todėl gausu specia-
liųjų efektų ir nuorodų į kitus, tikrai 
gerus veiksmo filmus, kad ir apie 
Džeimsą Bondą. Bet Ksanderis – ne 
Bondas, juolab kad vyriškas žavesys 
Dieseliui visai nebūdingas, nebent 
jums patinka raumenų kalnai.

Jei Angelinos Jolie vaizdai iš 
karo pabėgėlių prieglobsčiu tapu-
sio Lvivo sužadino nostalgiją, Phil-
lipo Noyce’o „Druska“ (BTV, 11 d. 
21 val.) – būtent tas veiksmo filmas, 
kurį smagu prisiminti ilgos darbo 

dienos vakarą. Jolie vaidina CŽV 
agentę, kurią mirštantis rusų šnipas 
įvardija kaip superslaptos rusų pro-
gramos vaisių, ir veikėjai teks įrodi-
nėti, kad ji ne išdavikė. Bet siužetas 
taip supainiotas ir apverstas aukš-
tyn kojom, kad įtampa garantuota.

Vesterno žavesį primins pagal Pa-
tricko deWitto bestselerį sukurtas 
Jacques’o Audiard’o „Broliai Sister-
sai“ (TV3, 10 d. 22.30). Filmas 
nukels į XIX a. vidurio Oregoną. 

„Apsigimę žudikai“ broliai Čarlis 
ir Elis Sistersai (Joaquinas Phoeni-
xas ir Johnas C. Reilly) sėkmingai 
vykdo kruvinas užduotis, bet asme-
niniame gyvenime yra labai skir-
tingi. Vienas elgiasi kaip pamišėlis, 
kitą galima pavadinti sentimentaliu 
introvertu. Vieną dieną jie gauna iš 
pirmo žvilgsnio banalią užduotį. Jų 
tikslas – chemikas Morisas, paslap-
tingos mikstūros, palengvinančios 
aukso paieškas, savininkas. 

„Velniop šį darbą“

„Adomas“

„Broliai Sistersai“

Kitaip nei kiti Europos režisieriai, 
norintys iš naujo „išrasti“ vesterno 
žanrą, Audiard’as neišradinėja Lau-
kinių Vakarų, nors ir neatsisako 
amerikietiškos mitologijos. Bet 
jis renkasi kitokį požiūrio tašką: 
fiksuoja pirmuosius artėjančios ir 
daug ką pakeisiančios civilizacijos 
ženklus, kad ir dantų pastą ar šepe-
tėlį. „Tarp eilučių“ Audiard’as tarsi 
skatina susimąstyti apie „antropo-
loginę permainą“, apie žmonių su-
gebėjimą atsisakyti, pamiršti prie-
vartos kupiną praeitį. Žinoma, kai 
iš kompiuterio ar televizijos ekrano 
plūsta prievartos ir nevilties kupini 
karo vaizdai, filmas „Broliai Sister-
sai“ gali pasirodyti be galo naivus, 
bet kartu jis ir aktualus, nes kalba 
ir apie poreikį kurti visuomenę, ku-
rios pagrindas nėra „stipriojo teisė“.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

būdu meilė tampa atlygiu už darbą, 
padarytą industrializacijos raidai.

„Kenterberio pasakojimai“ (ro-
dytas kaip „Kenterberio apsaky-
mai“, „I racconti di Canterbury“, 
1971–1972)

Iš straipsnio „Laisvė ir seksas 
pagal Pasolini“ („Corriere della 
sera“, 1973 m. vasario 4 d.)

Kurdamas filmą pagal knygą, 
kuria prasideda anglų literatūra, – 
pagal Geoffrey Chaucerio „Ken-
terberio pasakojimus“ – aš norė-
jau sukurti ne knygos iliustraciją, o 
nepriklausomą, „autorinį“ kūrinį. 
Mano filmas, savaime suprantama, 
kartu yra ir kritinis mane įkvėpu-
sios knygos perskaitymas, todėl 

jos motyvai, elementai, faktai yra 
„interpretuojami“.

„Arabiškos naktys“ (rodytas 
kaip „Tūkstančio ir vienos nak-
ties gėlė“, „Il fiore delle mille e 
una notte“, 1973–1974)

Atkelta iš  12  psl .

Iš interviu Massimo Fini „Ero-
sas ir kultūra“ („L’Europeo“, 1974 m. 
rugsėjo 19 d.) 

Manau, kad paskutiniai trys 
mano filmai patys „idėjiškiausi“ iš 
visų mano filmų. Žinoma, „Tūks-
tančio ir vienos nakties gėlės“ 

negalima pavadinti tokiu pat aktualiu 
ir tiesiogiai ideologiniu, kaip kad 

„Paukščiai ir paukšteliai“, „Teo-
rema“ ar „Akatonė“. Ideologija slypi 

„Tūkstančio ir vienos nakties“ gel-
mėje, ji ne pasisakymuose, o vaizde. 
Aš rodau pasaulį – feodalinį pasaulį, 
kur erosas išgyvenamas ypač giliai, 
aistringai ir laimingai, ir kur nėra 
nė vieno žmogaus – net tarp labiau-
siai apgailėtinų skurdžių, kuris ne-
turėtų gilaus savo orumo jausmo. 
Aš prikeliu šį pasaulį ir sakau: štai, 
palyginkite, aš rodau, pasakoju, pri-
menu jums, koks buvo tas pasaulis.

„Salo, arba 120 Sodomos dienų“ 
(„Salo o le 120 giornate di So-
doma“, 1975)

Iš Pasolini pokalbių su Gideonu 
Bachmannu, kuris beveik visą fil-
mavimą praleido kino aikštelėje 

„Arabiškos naktys“

ir rašė dienoraštį. 1975 m. vasa-
rio 15 d. 

Perkelti „120 Sodomos dienų“ į 
Salo respubliką, į 1944-uosius, reiš-
kia perkurti de Sade’o ideologiją. Jei 
jo tekste žodį „Dievas“ pakeistume 
žodžiu „valdžia“, išeitų keista, ne-
įtikėtinai aktuali ideologija... (...) 
Kas iš tikrųjų yra šis filmas? Fan-
tastiškas spektaklis, kuriame sek-
sualiniai santykiai yra santykių tarp 
valdžios ir piliečių metafora. Sadiz-
mas yra ne kas kita, kaip požiūris į 
kūną kaip į prekę, kūno pavertimas 
daiktu. Tokia idėjinė filmo esmė. 
Bet suprantama, kad sadistinės or-
gijos savaime užburia... Kartu mano 
filmas – iš tikrųjų puritoniškas ir 
griežtai politinis, ir aš nieko su sa-
vimi negaliu padaryti.

Parengė Ž. P.
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Gegužės 6–15
P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Paroda „Neramūs kūnai. Rytų Vokietijos fo-
tografija 1980–1989“
Tarptautinė paroda „Sudėtingos praeitys. 
Susiję pasauliai“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Emilijos Škarnulytės paroda „Švytintys 
kambariai“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Paroda „Iš nusidėjėlių didžiausia“: Vladis-
lovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailau-
janti šv. Marija Magdalietė“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Slovakų juvelyrų Janos Machatovos ir Pete-
rio Machatos paroda „Po paviršiumi“
Paroda „Nematomi. Istoriniai baldai iš 
šiuolaikinio dizaino perspektyvos“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
nuo 10 d. – paroda „Šiuolaikinė Afrikos 
dailė: tapatybės svajos ir realijos“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Paroda „Išpakuojam!“ 

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

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir 
miestas“
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies bokšto ekspozicija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Briuselio karališkosios menų akademijos 
kuratorystės studentų meninis eksperi-
mentas-paroda „Skaitymo mėginiai / Rea-
ding Samples“

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Baroko skulptūros 
mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti 
XVIII a. Lvovo meistrai“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Šlovin-
gas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Mas-
kvos caro priesaika“
Vieno šedevro tarptautinė paroda „Kuni-
gaikščio Boguslavo Radvilos portretas“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Pro Rytų vartus: Orientas Lietuvos 
liturginėje tekstilėje XVI–XX amžiais“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Kaunas–Vilnius: nuversti kalnus“ 
Andrew Miksio fotografijos iš Lietuvos 
romų gyvenimą fiksuojančio projekto „BAXT“ 
Selmos Selman paroda „Poezija be 
trapumo“

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Vokiečių gatvė“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Vlado Juodagalvio tapybos paroda „Šnipų 
mokykla“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 14 d. – Estijos dailės akademijos (EKA) 
Tekstilės dizaino katedros paroda „Minkš-
tosios derybos“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano 
kambarys“

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

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Vygando Šimbelio paroda „Panorama Time“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 14 d. – Evaldo Ivanausko fotomontažų 
paroda „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 14 d. – Eglės Norkutės kūrybos paroda 

„Decision Maker“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Romualdo Balinsko personalinė paroda 

„Nėra žodžių“
Konstantino Gaitanži personalinė paroda 

„Nakties sargyba / She’s Like a Rainbow“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 10 d. – Jurgos Šarapovos kūrybos paroda 

„Bombyx mori“
iki 12 d. galerijos vitrinoje – Jovitos Lauru-
šaitės kūrybos paroda „Keramika“

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
Andriaus Ermino paroda „Atminties kambariai“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Paroda „Lietuvos spaudos fotografija 2022“ 
Paroda „Slapta meilė“  

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Ekspozicija „Laisvas kinas. 1990–2020“
Paroda „Gražina ir drakonas“ 

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2
Ariko Brauerio (Austrija) tapybos darbų 
paroda „Arik Brauer. Pesacho pasakojimai“

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Petro Lincevičiaus paroda „Laiko skaičiavi-
mas rožiniu smėliu“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Jūratės Stauskaitės paroda „Apie paukščius“

Užupio meno inkubatoriaus galerija 
„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 7 d. – Mantės Eleluetos paroda 

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės ir Dovilės Zelčiūtės foto-
grafijos ir poezijos paroda „Palengva (ati)
tirpsta“

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos darbų 
paroda „Harmonija“ 

Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53
Nelės Zirnitės-Žukauskaitės darbų paroda 

„Vilties erdvė“
iki 9 d. Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje – fo-
tografijų paroda „Ukrainos vaikai kalba“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Edžio Jurčio (JAV) paroda „Būties nerimas“
Monikos Furmanos paroda „(Ne)Įmanoma 
VisaTA“
iki 14 d. – paroda „Gintaras audrose: Unės 
Babickaitės gimimo 125-osioms metinėms“

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Igno Rudžio ir Enrikos Samulionytės foto-
paroda „Įkvėpti“

Lietuvos nacionalinė filharmonija 
Aušros Vartų g. 5
Dmitrijaus Matvejevo paroda „Laukimas“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 21
iki 13 d. – Algirdo Jako ir Eglės Ruibytės 
paroda „Hermit Crab“ 

AP galerija
Polocko g. 10
iki 8 d. – Mindaugo Juodžio paroda „Samsara“

Galerija „Tsekh“ 
Vytenio g. 6
Henriko Čerapo tapybos darbų paroda 

„Ventos dainos. Slenksčiai ir kaskados“

GODÒ galerija
Malūnų g. 6A–12
nuo 7 d. – Veronikos Cherednychenko 
(Ukraina) paroda „Pirmoji savaitė“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Williamo Kentridge’o paroda „Tai, ko 
nepamename“
Paroda „Stasio Ušinsko marionetės ir tarp-
tautinė modernizmo estetika“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Marinos Abramović paroda „Būties atmintis“ 

Laikinoji M.K. Čiurlionio dailės 
galerija
A. Mackevičiaus g. 27
Paroda „Kaunas–Vilnius: nuversti kalnus“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
VDA Kauno dailės fakulteto tapybos katedros 
ir Klasikinio realizmo ateljė mokinių 
paroda „Šešėlis“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

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

Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64
Paroda, skirtą Romo Kalantos ir kitų opozi-
cionierių atminimui „Opozicijos komunis-
tinei valdžiai kaleidoskopas“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Tarp dviejų: į(si)žiūrėjimai“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 8 d. – Romualdo Rakausko paroda „R.R.“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Patricijos Gilytės paroda „Krašto kraštai“

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras
Bažnyčių g. 4
iki 8 d. – Gražinos Oškinytės-Eimanavičie-
nės ir Gražinos Eimanavičiūtės-Kaščionie-
nės paroda „Gijos / Strands“
iki 8 d. – Agnės Kišonaitės personalinė 
paroda „Opinija“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 7 d. – grupinė paroda „Mėlyna / geltona“
iki 7 d. – Ukrainiečių menininko Danylo 
Movchano akvarelių paroda
iki 7 d. – Žydrūnės Kriūkaitės-Juciuvienės 
darbų paroda „Dygsnių dienoraštis 365“ 

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Antano Jasenkos  paroda „Šv. Jono galva už 
du gramus kokaino“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Vlado Karatajaus tapybos paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 14 d. – Paroda „Būtybių tyrinėtojos 
kabinetas“
iki 14 d. – Egidijaus Godliausko tapybos 
paroda „Šventojo elnio nužudymas“
iki 14 d. – Živilės Minkutės instaliacijų 
paroda „Nertis iš kailio“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Gerardo Raito Šatūno kūrybos paroda 

„Nerimas“ 

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

„Organiniai žaidimai. Juvelyrika ir objektai“

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
nuo 10 d. – Jurijaus Grigorovičiaus tapybos 
paroda „Karo spalvos“

Trakų Vokė
Trakų Vokės dvaro sodyba
Žalioji a. 2A
Tauro Kensmino skulptūrų ir objektų 
paroda „Stovykla“

Plungė
M. Oginskio rūmai
Parko g. 3A
Antano Šerono tapyba

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
6, 7 d. 18.30 – L. Bernsteino „KANDIDAS“. 
Dir. R. Šumila 
8 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys
8 d. 18.30 – „BALETO GALA“, „FORTŪNOS 
RATAS“. Koncerte griežia Charkivo teatro 
simfoninis orkestras. Dir. D. Morozovas 
(Charkivo nacionalinis akademinis operos 
ir baleto teatras)

9 d. 18 val. Šv. Jonų bažnyčioje – W.A. Mo-
zarto „Requiem“. Charkivo nacionalinis 
akademinis operos ir baleto teatras 
13, 14 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. 
Muzikos vad. ir dir. P. Vallet (Prancūzija). 
Dir. M. Staškus
15 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. 
M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)
15 d. 18 val. – „SARSUELA“. Muzikos vad. ir kon-
cepcijos aut. V. Prudnikovas, dir. M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
6, 7, 8 d. 19 val. Vilniaus kino klasteryje 
(Meistrų g. 12C) – „RESPUBLIKA“. 
Rež. Ł. Twarkowski
7 d. 19 val. Naujojoje salėje – „Naujasis Bal-
tijos šokis 2022“. „ŠALIA“. Choreogr. A. Hód 
(Vokietija, Vengrija)
13,14 d. 19 val. Naujojoje salėje – L. Adomaičio, 
A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas
15 d. 16, 18 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras
6 d. 16 val. Teatro fojė – dokumentinė esė 

„EIMUNTAS NEKROŠIUS. PRADŽIA“. 
Rež. A. Liuga
6 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal 
J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir insce-
nizac. aut. A. Juška 
7 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „AR-
KLIO DOMINYKO MEILĖ“. 
Rež. A. Vidžiūnas 
14, 15 d. 18.30 – PREMJERA! M. Nastaravi-
čiaus „JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI“ (pa-
gal R. Gavelio romaną). Rež. E. Švedkaus-
kaitė, kost. dail. K. Janulevičiūtė, scenogr. 
J. Paškevičius, M. Janulevičiūtė, šviesų dail. 
J. Kuršys. Vaidina V. Sodeika, V. Anužis, 
S. Ivanovas, J. Šadeikė, V. Kuodytė, A. Kaza-
navičius, M. Dirginčius, G. Giedraitytė, 
D. Šilkaitytė-Rimkevičienė, L. Petrauskas

Vilniaus mažasis teatras
6 d. 18.30 – N. Vorožbit „САША, ВИНЕСИ 
СМІТТЯ“ („Saša, išnešk šiukšles“). 
Rež. S. Žyrkovas (Ukraina)
8 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. E. Jaras
10 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. G. Tuminaitė 
12 d. 14 val. – Teatralizuota ekskursija 
jaunimui
14 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
15 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. 
Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

Oskaro Koršunovo teatras
8, 9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
M. Jančiausko „PORTALAS“. 
Rež. B. Kapustinskaitė
10 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „FEDROS 
MEILĖ“. Rež. L. Kutkaitė
10 d. 18 val. Panevėžio teatre „Menas“ – 
B. Kapustinskaitės „DETOKSIKACIJA“. 
Rež. D. Gumauskas

Lietuvos rusų dramos teatras
7 d. 11, 13 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. A. Uteganovas (Rusija)
8 d. 13 val. – Vaikų knygų klubas 
8 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAU-
LIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
6 d. 11, 13 val., 7, 8 d. 11 val. – PREMJERA! 

„APIE PASAULĮ“. Scenarijaus aut. ir rež. 
J. Jukonytė, dail. N. Keršulytė, komp. 
V.A. Jasaitis. Vaidina E. Gaidauskaitė, 
Š. Gedvilas, D. Keršytė, R. Klezys
Mažoji salė
7, 8 d. 14 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BATU-
KAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę, Angeliukas, 
Žirafa ir Staliukas“). Rež. A. Sunklodaitė
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14 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė
7 d. 12 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos 
motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
8 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
14 d. 14 val., 15 d. 12 val. – „KAIME NĖRA 
WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą).
Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
„Naujasis Baltijos šokis“
6 d. 18.30 – „ODA“. Choreogr. Renae Shadler 
& Collaborators (Australija, Vokietija)
7 d. 17 val. – „PAVEIKSLAS“. Atlikėjai E. Ka-
rosaitė, P. Jurgaitis, M. Berulis (Lietuva) 
7 d. 18 val. – „Ecstatic Dance Lietuva“
8 d. 14 val. – „ATVYKĖLIAI“. Atlikėjai 
A. Schvarzsteinas ir J.  Širvytė (Ispanija, 
Lietuva)
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – K.M. Kulinič 

„SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa
10 d. 18 val. – D. Katiliūtės „BŪTI“. 
Rež. L. Krivickaitė („Taško“ teatras)
10 d. 19 val. – PREMJERA! „ESYBĖ“ (Kauno 
šokio teatras „Aura“)
11 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
11 d. 19 val. – A. Jurašiaus „PYPAS IR JO NU-
TIKIMAI“. Rež. S. Pikturnaitė
13 d. 19 val. – „UMBRA – elektroninės mu-
zikos ir šešėlių teatro sintezė“. Idėjos aut. ir 
komp. V. Leistrumas (Rankų šešėlių teatras 

„Budrugana Lietuva“)
14 d. 12 val. – „MIKĖ PŪKUOTUKAS IR KITI“. 
Rež. M. Remeikaitė, scenogr. R. Žinienė
14 d. 19 val. – K. Steiblytės „MĖLYNA MĖ-
LYNA“. Choreogr., atlikėjai A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, I. Lapelytė
15 d. 14 val. – „VIENO KIEMO ISTORIJA“. 
Kūrybinė komanda, aktoriai L. Akstinaitė, 
R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, P. Pinigis, D. Sta-
kėnas, E. Šimelionė, D. Želvys (Klaipėdos 
jaunimo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
6–8 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho 

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 
I. Vyrypaevo „JAUDULYS“. Rež. A. Špilevojus
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Nasta-
ravičiaus „MIŠKELIS“. Rež. V. Masalskis 
(Klaipėdos jaunimo teatras) 
13–15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 
J. Tertelio ir A. Jevsejevo „KAUNO PAVASA-
RIS ’72“. Rež. J. Tertelis
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININ-
KAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės 
knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
6 d. 18 val. – PREMJERA! M. Kunze ir 
S. Levay „ELISABETH“. Muzikinis vad., 
dir. J. Janulevičius
7 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI 
LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir 
dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas
8 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO 
KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną). Muzi-
kinis vad. ir dir. V. Visockis
14, 15, 18, 19 d. 18 val. – K. Mašanausko roko 
opera „1972“ (Romui Kalantai atminti). Mu-
zikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, 

rež. K.S. Jakštas, scenogr. G. Makarevičius, 
kost. ir grimo dail. J. Skuratova, šviesų dail. 
A. Jankauskas

Kauno kamerinis teatras
7 d. 18 val. – „THE FINAL FINAL FINAL“. 
Rež. G. Aleksa
8 d. 12 val. – „METŲ LAIKAI“. Idėjos aut. 
ir choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)
10 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
13 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
14 d. 15 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. G. Padegimas
15 d. 15 val. – „SODRA, MON AMOUR“. 
Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

Kauno lėlių teatras
7, 15 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal 
L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. 
R. Bartninkaitė
8 d. 12 val. – PREMJERA! „JOKŪBO DIENO-
RAŠTIS“. Rež. M. Mičiulytė
14 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas 

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
6 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Everetto „DE-
MONAI“. Rež. G. Padegimas
8 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele
11 d. 18.30 – R. Kmitos „REMYGA“. 
Rež. O. Koršunovas
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
D. Nowakowskio „KAI KURIOS ERELIŲ RŪ-
ŠYS“. Rež. I. Reklaitis

Klaipėdos muzikinis teatras
8 d. 12 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės 

„PASAKA BE PAVADINIMO“
13, 14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenba-
cho „ORFĖJAS PRAGARE“. Muzikos vad. ir 
dir. T. Ambrozaitis 
15 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko 

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. 
A. Krasauskaitė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
6 d. 18.30 – PREMJERA! „MAN ŠIANDIEN – 
HAMLETAS“. Rež. I. Stundžytė
7 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBO-
MIS“. Rež. P. Ignatavičius 
8 d. 18 val. – vakaras, skirtas I. Norkutės 
jubiliejui „Pabūkime kartu“ 
13 d. 18.30 – R. Kmitos „REMYGA“. 
Rež. O. Koršunovas
14 d. 18 val. – „PUARO“ (pagal A. Christie). 
Rež. G. Aleksa
15 d. 12 val. – M. Jašinskaitės „#BJAURUSIS 
ANČIUKAS MOKYKLOJE #“ (pagal 
H.K. Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiu-
kas“). Rež. Š. Datenis
15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU 
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės 
pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. J. Miltinio teatre, 12 d. 18 val. 
Tauragės kultūros centre  – I. Vyrypajevo 

„IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus 
(Miltinio laboratorija)
7 d. 18 val. – „ŠV. SPEIGAS“ (pagal Q. Ta-
rantino „Grėsmingąjį aštuonetą“). 
Rež. A. Špilevojus
8 d. 12 val. – „TIKROS PASAKOS“ (pagal 
E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istori-
jos mergaitėms maištininkėms“). 
Rež. Ž. Mičiulytė
13 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfen-
nigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius

14 d. 18 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽA-
SIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siau-
rusaitytė (Miltinio laboratorija)
15 d. 18 val. – PREMJERA! J. Barono „LAN-
KANT PONĄ GRYNĄ“. Rež. A. Giniotis

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Am-
žinoji klasika“. Lietuvos kamerinis orkes-
tras (meno vad. ir dir. S. Krylovas). Solistė 
E. Daunytė (violončelė). Dir. A. Kosendiakas 
(Lenkija). Programoje C.Ph.E. Bacho, 
F.X. Richterio, W.A. Mozarto kūriniai
8 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Džiazas Trakuose“. M. Stumbro kvintetas: 
M. Stumbras (gitara), G. Strupinskas (forte-
pijonas), A. Zalcas (trimitas), D. Murašovas 
(kontrabosas), T. Räsänenas (perkusija)
10 d. 11 val. Jašiūnų dvaro sodyboje – edu-
kacinė programa „Kai skamba būgnai“. 
V. Švažas (perkusija), G. Mačiulskis 
(perkusija)
13 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 
Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos kon-
certų 81-ojo sezono pabaigai. „Šlovinimo 
giesmė“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Pitrė-
nas). Solistai A. Stančikaitė (sopranas), 
J. Gringytė (mecosopranas), A. Zduni-
kowski (tenoras, Lenkija), Kauno valstybi-
nis choras (meno vad. ir vyr. dir. R. Šerveni-
kas). Dir. M. Pitrėnas. Programoje 
A. Schönbergo, F. Mendelssohno-Bartholdy 
kūriniai
15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Mano namai“. Vilniaus chorinio 
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai 
(chorų vadovai K. Ramonė, J. Šakalys,
D. Mickevičiūtė, E. Jaraminienė, J. Dir-
gėlaitė-Kutavičienė, J. Vaitkevičienė), 
Vilniaus kultūros centro teatro studija 

„Elementorius“. Rež. E. Storpirštienė. Pro-
gramoje V. Augustino, V. Juozapaičio, 
V. Miškinio, G. Savinienės, L. Vilkončiaus, 
J.S. Bacho, B. Britteno, V. Youngo kūriniai

Vilnius 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
6 d. 19 val. Valdovų rūmuose – simfoninės 
muzikos koncertas „Tūkstantis ir viena 
naktis“. Atlikėjai Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras, aktorius V. Bagdonas. 
Dir. A. Čepaitė. Programoje W.A. Mozarto, 
A. Glazunovo, J. Sibelijaus, N. Rimskio-Kor-
sakovo kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
7 d. 18 val. – vakaras L. Nazarenko atminti. 
Atlikėjai aktoriai A. Bialobžeskis, L. Kalpo-
kaitė, N. Narmontaitė, G. Storpirštis, 
G. Arbačiauskas, atlikėja Vilija Radvilė, 
D. Vaicenavičienė, ansamblis „Nalšia“, mu-
zikantai M. Rutkauskas (violončelė) ir 
R. Smolinskytė (smuikas)
8 d. 12 val. – „Skambančios miško istori-
jos“. Atlikėjai Šv. Kristoforo kamerinio orkes-
tro (meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas) 
kvintetas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose 
11 d. 17.30 – Vilniaus Algirdo muzikos mo-
kyklos smuiko mokytojos ekspertės A. Tol-
kutės mokiniai
12 d. 18 val. – Vilniaus B. Dvariono dešim-
tmetės muzikos mokyklos mokytojos 
A. Bružaitės mokinių U. Saročkaitės, M. Va-
latkevičiūtės, G. Zubrickaitės ir L. Banevi-
čiūtės koncertas „Pavasarinės kanklės“
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Savaitės filmai

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

Gegužės 6–12

Aš esu Zlatanas  ***
Švedijoje gimęs Zlatanas Ibrahimovićius, imigrantų iš Balkanų sūnus, 

nuo mažens žavėjosi vienu dalyku – futbolu. Talentingas berniukas užsi-
brėžė tikslą tapti profesionaliu futbolininku. Sulaukus vienuolikos metų, 
futbolo treneriai pastebėjo Zlatano (Dominic Andersson Bajraktati) talentą 
ir taip prasidėjo įspūdinga jo karjera: nuo „Malmės FF“ ir galiausiai nuo 
17 metų (Granit Rushiti) Amsterdamo „Ajax“ klube. Paskui buvo tokie 
klubai kaip Turino „Juventus“, Milano „Inter“, „Barcelona“, „Paris Saint-
Germain“, „Manchester United“ ir „AC Milan“. Tačiau Zlatanas Ibrahi-
movićius nepamiršta, ką reiškia augti „problemiškame“ rajone. Net ir 
būdamas milijonierius sportininkas, jis savo namais visada vadins skurdų 
Malmės Rosengardo rajoną... („Jag är Zlatan“, rež. Jens Sjögren, Švedija, 
Danija, Nyderlandai, 2021)
Charlotte apie Jane  ***

Charlotte Gainsbourg sukūrė jautrią kino esė apie savo motiną Jane 
Birkin. Debiutuojanti režisierė sako pažvelgusi į jų santykius „taip, kaip 
niekada nedrįsau“. Prieš kameros objektyvą vyksta atviri dviejų aktorių, 
dainininkių, kultūros ikonų, bet visų pirma motinos ir dukters pokalbiai 
įvairiomis temomis: apie senatvę, mirtį, nemigą, žinomumą ir skirtingus 
prisiminimus apie savo gyvenimą. Meilės kupinoje dokumentikoje dvi 
talentingos moterys atsiveria ne tik publikai, bet ir viena kitai. („Jane 
par Charlotte“, rež. Charlotte Gainsbourg, Prancūzija, D. Britanija, Ja-
ponija, 2021) 
Laukiniai vyrai  ***

Martinas (Rasmus Bjerg), važiuodamas į seminarą, beprotybės akimirką 
nusprendžia viską palikti ir gyventi taip, kaip jo protėviai gyveno prieš 
tūkstančius metų, kol dar nebuvo prekybos centrų ir išmaniųjų telefonų, 
kurie viską sugadino. Jo kelias susikerta su Musa (Zaki Youssef), sužeistu 
bėgliu, kurio ieško ne tik valdžios institucijos, bet ir buvę bendrininkai. 
Jų odisėja nukelia į tolimus Norvegijos miškus, kur vyrai sutinka nevei-
klius policininkus, vikingus, laisvę mylintį triušį ir suluošintus gangsterius. 
(„Vildmænd“, rež. Thomas Daneskov, Danija, 2021)
Tyli naktis  **

Jaukus namelis Anglijos kaime. Kalėdų eglutė rūpestingai papuošta, o 
gausios šventinės vaišės paruoštos. Viskas kaip pasakoje. Kai Neli (Keira 
Knightley), Saimonas (Matthew Goode) ir jų sūnus Artis (Roman Griffin 
Davis) priima giminaičius ir draugus į mažą namelį, atrodo, kad laukia 
puikios Kalėdos su artimaisiais. Tačiau šioje istorijoje yra vienas momen-
tas – niekas švenčių neišgyvens... („Silent Night“, rež. Camille Griffin, 
D. Britanija, 2021)
Vikingas  ***

Siaubo filmų „Ragana“ ir „Švyturys“ režisierius Robertas Eggersas 
laikomas vienu labiausiai žadančių šių dienų kino kūrėjų. Naujasis jo 
filmas – tai holivudiškai puošniai ir brangiai nufilmuota saga apie X a. 
vikingus, kurioje vaidina vienos žvaigždės. Alexanderis Skarsgårdas įkū-
nija islandų princą Amletą, siekiantį atkeršyti už tėvo mirtį. Filme taip 
pat vaidina Nicole Kidman, Willemas Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethanas 
Hawke ir į kiną grįžtanti dainininkė Björk. Kaip sakė pats Eggersas, fil-
mas paremtas senovės skandinavų sagomis apie kerštingą princą, kurios 
įkvėpė Williamo Shakespeare’o „Hamletą“. („The Northman“, rež. Robert 
Eggers, JAV, 2022)
Viskas iškart ir visur  ***

Evelin Vang (Michelle Yeoh) gyvenimas susiklostė ne taip, kaip ji 
kadaise įsivaizdavo. Ji – sunkiai besiverčianti skalbyklos savininkė, tu-
rinti bėdų su mokesčiais ir šeima. Vyras nori skirtis, tėvas jos išsiža-
dėjo prieš daugelį metų, o dukra pasirodo esanti lesbietė. Tačiau Evelin 
gauna raktą į multivisatą – susikertančių pasaulių tinklą. Dabar ji gali 
gyventi tūkstančius gyvenimų ir būti kuo tik nori – garsia aktore, ko-
vos menų meistre, operos diva ir net dangaus dievybe. Tačiau grėsmę 
multivisatai kelia paslaptinga būtybė, su kuria Evelin turės susikauti. 
Kas žino, gal ji taip pat susidoros su didžiausia iš visų blogybių – savo 
mokesčiais. („Everything Everywhere All at Once“, rež. Dan Kwan, Da-
niel Scheinert, JAV, 2022)


