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Šarūnas Nakas – kompozitorius, 
muzikantas, švietėjas, eruditas – 
į Lietuvos kultūros pasaulį it ko-
meta įsiveržė dar studijų metais, 
iškart suradęs savo unikalų pa-
saulėvaizdį, kuriame dera visiškai 
naujas žvilgsnis į komponavimą, 
scenos meną, kultūros paveldą ir 
originali įvairių pasaulio tradicijų 
refleksija. Jis meistriškai suderina 
akademinę mokyklą, jos griežtus 
reikalavimus dėl profesionalumo 
ir eksperimentą, pasireiškiantį 
kaip hepeningas ar performansas. 
Galbūt egzistencinis nerimas, me-
tafizinių tiesų trauka verčia Naką 
ne tik išgryninti savo muzikines 
idėjas, privesti jas iki tobulo abs-
trahuoto pavidalo, bet ir sieti su 
kasdienos ritmu, gyvenimo pulsu, 
istorija. Taip gimsta tik jam būdingi 
kūriniai, kuriuose ryškus teatri-
nis, tarpdisciplininis dėmuo. Be 

to, suvokdamas muziką ir iš išorės 
(kaip kūrėjas), ir iš vidaus (kaip 
dalyvis), jis generuoja kaskart ki-
tokį, gyvą muzikos veiksmą, kupiną 
daugiasluoksnių prasmių ir visada 
intriguojantį, bet niekada – pom-
pastišką, egocentrišką ar atskirtą 
nuo recipiento. Dėl šių ypatybių 
ir išsilavinimo įvairiapusiškumo, 
nuolatinio buvimo muzikos sri-
tyje ir taip pat jos formavimo tasai 
įtraukumas lėmė, kad Naką nuolat 
supa ir jo kūrybą įgarsina geriausi 
Lietuvos atlikėjai, solistai, instru-
mentininkai, visi drauge kurdami 
savitą Nako fenomeną.

Šį rudenį „Organum“ koncertų 
salė sezoną pradėjo trimis kompo-
zitoriaus koncertais-performansais, 
pavadintais „Trys seansai“. Pirma-
sis, „Kosminės vibracijos“, įvykęs 
rugsėjo 10 d., buvo skirtas žymiam 
kompozitoriui ir pianistui Vytautui 
Bacevičiui atminti. Iš pradžių Na-
kas atliko tekstinį performansą apie 
Bacevičių, kurį pratęsė įspūdingas 

53 minučių trukmės seansas fortepi-
jonui (dedikuotas fortepijono solo 
atlikusiam Petrui Geniušui), elek-
trinei gitarai (Juozas Milašius), sin-
tezatoriui (Giedrius Nakas), kon-
trabosiniam klarnetui (Liudas 
Mockūnas), perkusijai (Arkadijus 
Gotesmanas) ir elektronikai (Alla 
Zagaykevych, Šarūnas Nakas). Siek-
damas „savaip rekonstruoti dalį 
Bacevičiaus intencijų“ (mat iš pla-
nuotų „Devynių kosminių simfo-
ninių kūrinių“ / „Cycle Cosmique 

„Sahasrara Chakra“ teparašytas vie-
nas – „Graphique“, 1964), o tos in-
tencijos buvo mėginimas sujungti 
simfoninį orkestrą su elektroniniu 
aparatu, siekiant perteikti astrali-
nės sferos vibracijas, Nakas įgy-
vendino, jo žodžiais, „kosminių 
vibracijų idėją, kilusią iš praeito 
šimtmečio pradžios teosofinio ro-
mantizmo, o brendusią jau Šaltojo 
karo metais – sensacingų fizikos 

Šarūnas Nakas. Koncerto „Mistinis langas“ akimirka J .  Šopos  n uotr .
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atradimų, kosmoso užkariavimo ir 
atominio karo grėsmės laikais“, be 
kita ko, panaudodamas sulėtintus 
karnatinius ritmus, anot jo, „spor-
tinius, uraganinius“ (Pietų Indijos 
klasikinės muzikos, Karnataka san-
gita, ritminę sistemą). „Praėjus pu-
sei amžiaus norisi sugrįžti prie lie-
tuvių modernizmo klasiko idėjos 
kaip inspiracijos kitokiam požiū-
riui, gal kiek artimesniam dabarties 
kontekstams. Ko gero, nebereikia ir 
bacevičiškos mistinio pranašo lai-
kysenos – pakanka konstatuojančio 
žvilgsnio perspektyvos“, – mįslingai 
apibūdina savą interpretaciją Nakas. 

Muzikos kaip tarpininko tarp 
žmogaus ir subtiliųjų sferų idėja 
regimai artima ir P. Geniušui, ku-
rio charizma sukūrė ypatingą aurą. 
Suprantama, kūrinio sudėtingumas 
gal ir ne visiems klausytojams buvo 
perprantamas, priimtinas ar „at-
vėrė“ tą septintąją viršugalvio čakrą, 
kurioje išnyksta asmeninis „aš“ ir 
išlaisvinta individo sąmonė susijun-
gia su kosmine sąmone, bet garso-
vaizdžio intensyvumas leido jei ne 
patirti katarsį (tam reikia specialaus 
muzikinio ir gal net joginio prak-
tinio išsilavinimo), tai bent pabūti 
dalyviu šiame muzikiniame „pra-
name“ (skr. „nusilenkime“).

Siekis reflektuoti žmogaus racionalų 
protą viršijančias plotmes garsų pa-
vidalu sieja ir kitus du koncertus: 
rugsėjo 16 d. įvykusį „Mistinį langą“ 
ir 23-iąją – „Paveiktą moterį“. Se-
ansas fortepijonui ir transliacijos 
objektams, kurį atliko pianistas 
Daumantas Kirilauskas (kūrinys 
dedikuotas jam) ir pats kompozi-
torius (elektronika) kartu su Allos 
Zagaykevych termenvoksu, taip 
pat pateikęs tekstinį performansą 

„Apie bėgančius ir krentančius“, pa-
darė kameriškesnį įspūdį ir buvo 
tragiškesnių nuotaikų, nelaimės 
nuojautų persmelktas ne tik dėl 
pasirinkto pasakojimo apie iš pa-
žiūros atsitiktinių, bet, kaip ga-
lima nujausti, lemties ar „nemato-
mos anapusybės rankos“ įvykdytų 
tragiškų kompozitorių žūčių, pra-
dedant Juozu Pakalniu ir baigiant 
koncerto akiratyje atsidūrusiu 

Nako vaizduotę įkaitinusiu pran-
cūzų genijumi „Nušvitusiuoju Ni-
cola“, bet ir dėl kūrinių muzikinės 
semantikos: skambėjo „Ketma-
nas 2012“, kuriuo Nakas nusilenkė 
Česlovui Milošui, ir „Ugnies ikona 
2008“ – In memoriam bičiuliui ir 
kūrinių atlikėjui klarnetininkui Al-
girdui Doveikai. Nuolat įspūdingai 
preciziškai naujus nūdienos opusus 
atliekančiam Kirilauskui kompozi-
cijų metafizinė švara regimai buvo 
artima pačia fortepijoninio teksto 
faktūra, skaidria ir asketiška. Iš tiesų, 

esminis seanso sumanymas – „akis-
tata su tuštuma, nieko nevykimu, 
išlaisvėjimu ir sąmonės giedruma“ – 
buvo įkūnytas nepriekaištingai ir, 
manytina, dar ilgai vibravo klau-
sytojų vidinėje erdvėje. O galbūt 
sukėlė ir sąsajas su išgirstomis 
mintimis, privertė susimąstyti, net 
nukrypti į budistines meditacijas...

Trečiasis seansas „Paveikta mo-
teris“ kanklių rinkiniui, medinių ir 
varinių pučiamųjų grupėms (Lietu-
vos kariuomenės orkestras, dirigen-
tas Egidijus Ališauskas), dedikuotas 

kanklininkei Aistei Bružaitei, virto 
tikru spektakliu: autorius vaikš-
čiojo, nešiojo kankles, braukė su 
didžiule auksine grandine per ins-
trumentus, kalbėjo, kol galiausiai 
išsitraukė pistoletą, juo simboliškai 

„duodamas startą“ Lietuvos kariuo-
menės muzikantams. Kompozicija 
sukurta tarsi šmaikšti nevaldomų, 
absurdiškų, netikėtai viena kitą 
keičiančių situacijų grandinė, o 
dramaturgija perteikė Johno Cas-
saveteso filmo „Paveikta moteris“ 
(1974) pagrindinę mintį apie 
neadekvačius nervinio išsekimo 
kankinamos moters veiksmus, su 
kuriais tenka susitaikyti kaip su ne-
išvengiamybe. Turbūt ne veltui tai 
yra seansai: pirmasis kūrinys „Tyla 
ir veidrodis“ (2022, premjera), atlik-
tas Kristi Muhling (kanelė) ir Aistės 
Bružaitės (kanklės), perteikė sutri-
kimo būseną (aštrūs, bet spalvingi 
šių styginių instrumentų skambe-
siai, išgaunami įvairiais būdais, ide-
aliai atitiko sumanymą), o kulmina-
cinis epizodas, kurio metu lydima 
pučiamųjų replikų (surdinų vizua-
lika taip pat originaliai prisidėjo 
prie grotesko ir ironijos nestoko-
jančios partitūros) Aistė skambino 
atsuktuvu braukdama stygas už 

Trys seansai
Atkelta iš  1  psl .

ramstelio, atspindėjo nebekontro-
liuojamos laipsniškai išprotėjančios 
moters rezignaciją, kai, anot auto-
riaus, „niekas ir niekaip negali būti 
pakeista, kai nuolankiai paklūstama 
beviltiškiausioms aplinkybėms“. 
Apgaulingai taupios kompozicijos 
priemonės (improvizuotas dialo-
gas su soliste – performansas „Apie 
moteris ir kankles“, kiti virtualiai 
per žodį veikiantys asmenys, „Vyrų 
išnaikinimo draugijos manifesto“ 
autorė, į menininką Andy Warholą 
šovusi Valerie Solanas ir net šumerų 
deivė Inana) kuria niujorkietiškos 
intelektualinės atmosferos perkėlą 
į Vilniaus erdvę, kartu jai savitai 
oponuodamos tiesiog spindinčiu 
lietuvių kalbos, moters ir liaudies 
instrumento grožiu. Psichoanaliti-
nio seanso meninis analogas garso 
ir vaizdo mizanscenomis iš tikrųjų 
rodo rūpestį ir susidomėjimą amži-
nais neįžvelgiamo, paradoksalaus ir 
kartu galingai paveikaus žmogaus 
psichinio pasaulio įvykiais, randa 
visada aktualių sąsajų nepaisant lai-
kotarpio, geografijos ar kultūrinės 
aplinkos. 

Aktualioji Nako muzika klau-
sytojo ir žiūrovo sąmonėje atlieka 
komplementarumo funkciją, ir 
šis komplementarumas perduoda 
daugiafunkcę patirtį išgrynintu 
pavidalu; čia technologijos vai-
dina svarbų vaidmenį. Todėl šios 
unikalios kompozicijos ir perfor-
mansai kartu yra jautrus bei taiklus 
visuomenės pjūvis, pranokstantis 
akademinės muzikos, teatro, li-
teratūros ir vizualiojo meno rė-
mus, – visada prasmingos, bet 
neatsiveriančios iki galo, apiman-
čios visą jausmų spektrą, bet pir-
menybę teikiančios klasikinei dra-
mos funkcijai juos transformuoti ir, 
žinoma, profesionalios, griežtai ap-
mąstytos ir ištobulintos. Tai bruo-
žai, būdingi tikram aukštajam me-
nui ir intelektualiam žmogui per se. 
Trys „Seansų“ vakarai buvo skirti 
kompozitoriaus 60 metų sukakčiai 
ir subtiliai atspindėjo dvasinės kū-
rybinės raidos kertinius etapus. Ta 
proga linkime jubiliatui neblėstan-
čio įkvėpimo.

Šarūnas Nakas ir Alla Zagaykevych. „Kosminės vibracijos“ J .  Šopos  n uotr aukos

Stasio Vainiūno namų 
25-asis sezonas

Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
(LMRF) Stasio Vainiūno namai 
pradeda 25-ąjį koncertinės veiklos 
sezoną. Jame bus atsiliepta į svar-
biausius Lietuvos ir Vilniaus, pa-
sitinkančio garbingą 700 metų 
jubiliejų, kultūrinio gyvenimo 
momentus, kurie bus susieti ir su 
skaudžia žydų genocido praeitimi, 
pasitelkiant lietuvių, žydų, lenkų, 

Anonsai
ukrainiečių ir kitų tautų atlikėjus, 
rašytojų, dailininkų, kompozitorių 
kūrinius. 

Spalio 5 d. 17.30 val. vyks Edu-
ardo Mieželaičio kūrybos vakaras 

„Kad pasauly Lietuva skambėtų...“, 
kuriame dalyvaus knygos „Eduar-
das Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų“ 
autorė Elena Baliutytė-Ryliškienė. 
Ji primins ir literatūros kritiką Vy-
tautą Kubilių, tyrusį lietuvių lite-
ratūros ryšius su pasaulinės lite-
ratūros procesu, 1979 m. teigusį: 

„Lietuvių literatūroje dar nebuvo 
tokio imlaus instrumento, galin-
čio sugerti „estetinę informaciją“ iš 

įvairiausių geografinių platumų ir 
istorinių epochų, ją žaibiškai įsi-
savinti ir tuoj pat reprodukuoti. 
E. Mieželaitis panašus į pianistą 
virtuozą, kuriam prieinamos skir-
tingiausios partitūros.“ Poeto ei-
les deklamuos LR Vyriausybės 
kultūros ir meno premijos bei 
Kalbos premijos laureatė aktorė 
Gražina Urbonaitė, kompozito-
riaus Vytauto Laurušo vokalinius 
kūrinius pagal šio poeto eiles at-
liks operos solistė Julija Stupnia-
nek-Kalėdienė ir pianistė Giedrė 
Muralytė. Taip pat skambės ukrai-
niečių kompozitorių Myroslavo 

Skoryko, Julijaus Meitaus, armėno 
Sergejaus Balasaniano kūriniai.

Neišsemiama Stasio Vainiūno 
amžininkų, mokinių tema, plati 
jos sklaida leidžia susipažinti su 
praeities ir nūdienos mūsų kompo-
zitorių bei atlikėjų darbais. Rengi-
niuose bus pažvelgta ir į Mažąsias 
Lietuvos kultūros sostines, į Lietu-
vos kultūros tarybos akcentuojamą 

„Ugdymas kultūra“ veiklą – muzi-
kuos Vilniaus miesto ir penkių re-
gionų muzikos mokyklų mokiniai 
bei jų pedagogai. „Kultūros eduka-
cijos“ temą papildys smuikininkų 
meistriškumo kursų organizavimas 

ir „Muzikuojančių šeimų“ trečia-
dienio vakarai. Numatyta prelimi-
nari Paramos ukrainiečiams pro-
grama, kuri buvo aptarta susitikime 
su Ukrainos centro vadovu Algirdu 
Kumža. Bendru sutarimu Ukrai-
nos centras tampa Stasio Vainiūno 
namų partneriu. Programos uni-
kalumas, patirtis, išliekamoji vertė 
bus atspindėta ir LMRF rengiamoje 
knygoje „Tarnauti MUZIKAI pa-
šaukti... Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo 30-ies kultūrinės veiklos 
metų patirtis“.

Vaclovas Juodpusis

Daumantas Kirilauskas. „Mistinis langas“
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Laimutė Ligeikaitė

Pastebimą muzikantų kaitą išgyve-
nantis Lietuvos kamerinis orkestras 
(meno vadovas Sergejus Krylovas) 
pradėjo naują sezoną. Rugsėjo 24 d. 
Nacionalinėje filharmonijoje skam-
bėjo programa su neabejotina vir-
šukalne – Andriaus Žlabio su or-
kestru atliekamais dviem Johanno 
Sebastiano Bacho klavyriniais kon-
certais antroje vakaro dalyje. Ir nors 
pirmoji dalis nuteikė keistai, iškart 
tenka pasidžiaugti orkestro stabi-
lumu, gebėjimu groti be dirigento, 
nepastebimai vadovaujant pirma-
jam smuikui Džeraldui Bidvai. 

Koncertą pradėjusi Edvardo 
Griego siuita „Iš Holbergo laikų“, 
kurios penkios dalys stilizuoja 
XVIII a. orkestrines siuitas, skam-
bėjo stilingai, nors šiame daugelio 
orkestrų pamėgtame opuse norė-
josi išgirsti daugiau interpretacinio 
žaismingumo, ryškesnės emocijos. 
Griego kūrinys, dar vadinamas 

„Senovinio stiliaus siuita“, šiek tiek 
siejosi su Bachu, tačiau į programą 
įtraukta dabarties kūrėjų muzika – 
latvio Georgo Pelēcio liaudiško 

Mūsų Bachas
Lietuvos kamerinio orkestro 62-ojo sezono pradžios koncerto su Andriumi Žlabiu įspūdis

šokio dvasios persmelktas „Susiti-
kimas su draugu“ smuikui ir sty-
ginių orkestrui (solistas Džeraldas 
Bidva) bei mūsų kompozitoriaus 
Jono Tamulionio subtilios „Rojaus 
paukščių giesmės“ ir populiarioji, 
anot autoriaus, tour de force „Toc-
cata diavolesca“ – įnešė nelaukto 
margumo, svetimumo ir klausimų 
dėl programos koncepcijos. Tiesa, 
kūriniai koncertiški, nuotaikingi, efek-
tingi, galintys įžiebti plačiosios publi-
kos azartą. Tik šįkart salėje, matyt, 
daugiausia buvo A. Žlabio gerbėjų, ku-
rių muzikiniu skoniu ir reiklumu ne-
abejočiau. Užtat publikoje teko išgirsti 
abejonių dėl kūrinių pasirinkimo.

Vakaro kulminacija – A. Žlabio 
ir Lietuvos kamerinio orkestro be 
dirigento (pianistui nežymiai vado-
vaujant) atliekami Bacho Klavyrinis 
koncertas Nr. 2 E-dur (BWV 1053) 
ir Klavyrinis koncertas Nr. 7 g-moll 
(BWV 1058) – atpirko viską. Visų 
mylimas pianistas tik jam būdingai 
palinko prie instrumento ir paniro 
į savo stichiją, virtuoziškai, tarsi be 
pastangų, pašėlusiu tempu pinda-
mas neišsemiamas, nenutrūkstan-
čias, įtraukiančias faktūros pynes, 
perteikdamas giluminę jausminę 

ekspresiją, privertė sulaikyti kvėpa-
vimą subtiliais antrų – lyriškųjų – 
dalių išdainavimais, garso gelme, 
kiekvienos frazės prasmingumu. 
Orkestras jautriai muzikavo kartu, 
leisdamas mėgautis darnia ir vie-
ninga su solistu dinamika, tauria 
nuotaika. Bisui nuskambėjo tobu-
lai atlikta Koncerto Nr. 2 antra dalis.  

Turime didžiulę prabangą klau-
sytis A. Žlabio muzikavimo, ypač 
Bacho atlikimo, kurį jis ne taip ir re-
tai dovanoja Lietuvos publikai. Vis 
dėlto sakoma, kad koncertas tikrai 

pavykęs, jei inspiruoja ir daugiau 
bendresnių pamąstymų. Šįkart ma-
nęs neapleido klausimas: ar taip 
nežemiškai pakylėja Bachas, kai jo 
klausomės atliekamo autentišku jo 
laikų instrumentu – šaltuoju, skar-
džiuoju, visiškai skirtingos prigim-
ties nei fortepijonas klavesinu? Ar 
jis byloja tą patį? Vadinamųjų au-
tentiškų Bacho kūrybos atlikimų 
ne kartą girdėjome ir Nacionalinės 
filharmonijos scenoje, jie, žinoma, 
sėkmingai gyvuoja daugelio Euro-
pos senosios muzikos kolektyvų 

repertuare. Galbūt pasąmonėje no-
rime girdėti būtent A. Žlabio Bachą, 
kuris taikliausiai komunikuoja su 
mūsų prigimtiniu arba įgytu emoci-
niu, intelektiniu, pagaliau, garsiniu 
bagažu? Mūsų „bendras Bachas“ – 
tai tarsi perkeltas į įprastesnį ir arti-
mesnį garsinį bei tembrinį kontekstą, 
sodraus romantinio fortepijono su 
pedalu Bachas, nuostabaus pianisto 
dėka prabylantis suprantamu skam-
besiu ir retorika.  

Apie senosios muzikos atlikimo 
autentiškumą diskutuojama se-
niai, šią temą gvildena ir atlikėjai, 
ir muzikologai savo moksliniuose 
darbuose, tad šį klausimą paliksiu 
vien asmeninio įspūdžio plotmėje. 
Svarbiausia, kad gyvename tokiais 
laikais, kai galime rinktis, ginčytis, 
abejoti, adoruoti. Rinktis tokį Ba-
cho garsinį pavidalą, kuris mums 
priimtiniausias. Kad ir kaip būtų, aš 
vis dėlto renkuosi nuostabiai šiltą 
ir artimą A. Žlabio Bachą, kurį dar 
dabar girdžiu mintyse. 

To vakaro muzikavimas neabejo-
tinai suteikė stiprų impulsą ir Lietu-
vos kameriniam orkestrui, paskati-
nęs nepaliauti kelti kokybės kartelės 
per visą naują koncertinį sezoną.

Džeraldas Bidva, Andrius Žlabys ir Lietuvos kamerinis orkestras D. Matv ejevo n uotr .

Jonė Punytė-Svigarienė

Šiemet minint 147-ąsias Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio gimimo 
metines, Nacionalinė filharmonija, 
M.K. Čiurlionio namai Vilniuje ir 
Tytuvėnų festivalis dovanojo klau-
sytojams pianisto Alexejaus Volo-
dino rečitalį. Atlikėjo biografijoje 
puikuojasi 2003 m. pergalė Géza 
Andos konkurse Ciuriche (Šveica-
rija), Maskvos Piotro Čaikovskio 
konservatorijos diplomas ir pasau-
linio garso legendos Eliso Virsala-
dzės pavardė – A. Volodinas buvo 
vienas mėgstamiausių jos mokinių. 

Savo tinklalapyje pianistas pri-
sistato kaip išskirtinai romantinės 
fortepijoninės muzikos atlikėjas. 
Nuo pirmų pasirodymo scenoje 
akimirkų jis kuria ryškų, ekspre-
syvų, tačiau aristokratiškai san-
tūrios kūno kalbos, pabrėžtinai 
savimi pasitikinčios asmenybės 
įspūdį. Atsigręžiant į nepamirštamą 
2019 m. Eliso Virsaladzės rečitalį 
toje pačioje Vilniaus scenoje, jau-
čiami tam tikri ugdytinio ir peda-
gogės sceninio įvaizdžio panašumai. 
A. Volodino virtuozinis pasirengi-
mas, neišsemiami garsinės skalės 
horizontai, sąmoningas laiko ir er-
dvės valdymas išties imponuoja. 

Čiurlionio gimtadieniui
Pianisto Alexejaus Volodino rečitalis Nacionalinėje filharmonijoje

Pianistas išskirtinai lengvai valdo 
kūrinio formos dramaturgiją. Rug-
sėjo 21-osios vakarą filharmonijos 
scenoje karaliavo tikras tradicinės 
rusų pianistinės mokyklos, grįstos 
sveika emocionalumo, virtuoziš-
kumo ir racionalumo pusiausvyra, 
atstovas. 

Atitinkamai pasirinkta koncerto 
programos koncepcija – Čiurlio-
nio ir Chopino kūrybos dialogas. 
Dvi ikoninės Lietuvos ir Lenkijos 
kultūros figūros išties turi nema-
žai sąsajų, sietinų su romantizmo 
estetika. Muzikos tyrėjai pabrė-
žia, kad Chopino kūryba darė di-
delę, net lemiamą įtaką Čiurlionio 
kūrybinio stiliaus formavimuisi, 
ypač fortepijoninės muzikos žanrų 
pasirinkimui.

Iš daugybės Čiurlionio kūrinių 
fortepijonui vakaro programos 
pradžiai pasirinkta retai atliekama 
ankstyvojo kūrybos periodo Sonata 
F-dur (VL 155), sukurta dar laikan-
tis neoromantinės tradicijos, kai 
kompozitorius studijavo Varšuvos 
muzikos institute. Lietuvių pianistė 
Gabrielė Kondrotaitė, gilindamasi į 
Čiurlionio ir Chopino sąsajas, tei-
gia, kad šis Čiurlionio kūrinys turi 
daugiausia panašumo su lenkų ge-
nijaus kūryba, įvardydama tam ti-
kro sąskambio („Chopino akordo“) 

garsinį atkartojimą. Ko gero, dėl 
tos priežasties klausantis Sonatos, 
atliekamos A. Volodino, neap-
leido jausmas, kad kūrinys galėjo 
būti sukurtas Chopino. Artimi at-
likėjo skambinimo manierai buvo 
ir Preliudas (VL 182) bei Mazurka 
(VL 234), susieti bendros h-moll 
tonacijos. Iš harmoningo derinio 
kiek išsiskyrė Mažų peizažų ciklas 

„Jūra“ (VL 317). Šį opusą vienin-
telį atlikėjas grojo iš natų, iš dalies 
prarasdamas visą rečitalį lydėjusią 
prikaustančios įtaigos galią. „Jūra“ 
nuskambėjo „šiuolaikiškai“, atskirų 
bangų fragmentais, vietoj įprasto 
gaivališko vientiso stichijos pa-
veikslų ciklo. O štai Sonata ir kiti 
Čiurlionio kūriniai interpretuoti 
kiek šopeniškai – ryškiais, drąsiais 
potėpiais. A. Volodino rankose 
Čiurlionio pastelės suskambo alie-
jinės tapybos ekspresija.

Šalia Čiurlionio kūrinių vakaro 
programoje skambėjo trys Chopino 
opusai: Barkarolė Fis-dur, op. 60, 
Polonezas-fantazija As-dur, op. 61, 
bei dvylika Etiudų, op. 25. Vakaro 
akcentu tapo etiudų ciklas. Papras-
tai kiekvienas jų kelia atlikėjui di-
džiulių iššūkių, tačiau A. Volodino 
rankose dvylika etiudų suskambo 
lyg žaismingų pjesių („Bitės“, „Rai-
telis“, „Neteisinga nata“, „Drugelis“ 

ir pan.) virtinė, nekelianti pianis-
tui jokių pastebimų technikos sun-
kumų. Nors programinių etiudų 
pavadinimų Chopinas savo kūri-
niams nedavė, amžininkai ilgainiui 

„prilipdė“ vardus efektingoms vir-
tuozinėms pjesėms, tarsi siekdami 
prilyginti Chopino etiudus Ferenco 
Liszto to paties žanro bravūriniams 
kūriniams su pavadinimais.

A. Volodino Chopino muzikos 
interpretacija subtili, lyriška, esant 
reikalui valinga. Atlikėjas naudojo 
įvairias filharmonijos scenoje sto-
vinčio „Steinway“ instrumento 
raiškos galimybes, nuo fortissimo 
kaskadų iki mistinio piano kolo-
rito. Pianisto virtuoziškumas, lais-
vas visų Chopino muzikoje esamų 
pianistinės technikos rūšių valdy-
mas nepaliko abejingų ir vietomis 
tiesiog gniaužė kvapą. Koncerto 
įspūdį šiek tiek gadino dažnas pa-
skutinio kūrinio akordo palikimas 
ilgam aidėti pasitelkus pedalą, bra-
vūriškai numetant rankas. Su tokia 
finalinio garso skambesio „uždanga“ 
atlikėjas nesivaržė demonstruoti 
atpalaiduojančių judesių arba aki-
vaizdžiai kaupti jėgas ir persiorien-
tuoti į toliau programoje skambė-
siantį kūrinį, sukuriant abejotinos 
vertės attaca efektą. Vienas toks 
atvejis visos programos kontekste 

nebūtų atkreipęs dėmesio, tačiau 
stebint kiekvieną kūrinį lydintį 
procesą aplankė nedidelė abejonė 
sceninės kultūros klausimu. Ne-
paisant šio, labiau profesionalams 
pastebimo niuanso, didžioji pu-
blikos dalis buvo sužavėta atlikėjo 
muzikavimo. Dėkodamas už šiltą 
priėmimą pianistas dovanojo klau-
sytojams dar dvi miniatiūras: Cho-
pino Noktiurną, op. 15, Nr 1 F-dur 
ir Nikolajaus Medtnerio „Pasaką“, 
op. 34, Nr. 2 e-moll.

Sveikindama mūsų tautos genijų 
su gimimo diena džiaugiuosi, kad 
ryškūs užsienio atlikėjai puoselėja ir 
skleidžia jo sukurtą muziką. Sykiu 
su padėka organizatoriams norė-
čiau anonsuoti jų pažadą kitąmet 
ta pačia proga surengti ukrainiečių 
pianisto Dmytryjaus Levkovichiaus 
koncertą.

Alexej Volodin

D. Rudė naitės  n uotr.
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T e a t r a s

Linas Vildžiūnas

Žinomas kino režisierius Sergejus 
Loznica Valstybiniame jaunimo 
teatre pradėjo repetuoti spektaklį 
pagal pasaulyje plačiai pagarsėjusį 
amerikiečių rašytojo Jonathano Lit-
tello romaną „Gera linkinčiosios“ (pr. 
„Les Bienveillantes“, angl. „The Kin-
dly Ones“), beje, parašytą prancūzų 
kalba. Šis didžiulės apimties kūrinys, 
2006 m. įvertintas Goncourt’ų pre-
mija, yra unikalus šiuolaikinės li-
teratūros kontekste. Remdamasis 
gausiais archyviniais šaltiniais Lit-
tellas kuria fantasmagorišką Antrojo 
pasaulinio karo vaizdinį, nagri-
nėja Holokausto problemą, atsklei-
džia visuomenę ir atskirą individą 
įtraukiantį masinio naikinimo me-
chanizmą tarsi iš vidaus, nes pagrin-
dinis romano veikėjas ir pasakotojas 
yra žudynėse tiesiogiai dalyvaujantis 
SS karininkas.

Spektaklio statymas Jaunimo teatre 
jau spėjo sulaukti išankstinės nei-
giamos, gandais grindžiamos reak-
cijos, manytume, daugiausia dėl to, 
kad Littello romanas skaitančiajai 
mūsų visuomenei kol kas beveik ne-
žinomas, jis dar tik verčiamas į lie-
tuvių kalbą. Todėl „7 meno dienos“ 
nusprendė iš būsimo spektaklio reži-
sieriaus Sergejaus Loznicos sužinoti 
daugiau.

Pone Sergejau, jūsų kūrybi-
niai ryšiai su Lietuva pastarai-
siais metais tapo itin glaudūs 
ir pastovūs. Jūs nuolat ben-
dradarbiaujate su mūsų pro-
diusere Uljana Kim, montažo 
režisieriumi Danieliumi Ko-
kanauskiu, Vilniuje dirbančiu 
garso režisieriumi Vladimiru 
Golovnickiu. Su jūsų filmais, ir 
vaidybiniais, o ypač su savitu 
dokumentiniu montažiniu 
kinu, mūsų žiūrovai neblogai 
susipažinę. Ir staiga – posūkis 
į teatrą, Jaunimo teatre re-
petuojamas spektaklis pagal 
Jonathano Littello romaną. Ar 
tai pirmas jūsų bandymas teatro 
scenoje?

Studijuodamas VGIK’e (Sąjun-
giniame kinematografijos insti-
tute – L. V.) aš, žinoma, privalė-
jau pastatyti kelias vienaveiksmes 
pjeses, bet nuo to laiko sąlyčio su 
teatru neturėjau. Taip, tai pirmas 
mano režisuojamas spektaklis. 
Maždaug prieš dvejus metus, kai 
prasidėjo COVID-19 pandemija, 
pastatyti spektaklį pagal Jonathano 
Littello knygą man pasiūlė Jaunimo 
teatro vadovas Audronis Liuga. Su-
tikau, nes tai mano tema, – aš seniai 
nagrinėju Holokaustą Ukrainoje, 
konkrečiai Babij Jaro istoriją. Esu 
senokai parašęs vaidybinio filmo 
apie Babij Jarą scenarijų, bet pirma 
sumontavau dokumentinį filmą 

„Babij Jaras. Kontekstas“. Be to, gerai 

Susaistyti pralieto kraujo
Pokalbis su Sergejumi Loznica

pažįstu Jonathaną Littellą, mes bi-
čiuliai, mūsų interesai bendri, gana 
dažnai matomės. Pastarąjį kartą su-
sitikome šį rugsėjį per mano filmo 

„Kijevo procesas“ premjerą Vene-
cijos kino festivalyje. 1946 m. Ki-
jeve vykusio nacių karo nusikal-
tėlių teismo epizodai panaudoti 
ir filme „Babij Jaras. Kontekstas“, 
bet dabar padariau atskirą beveik 
dviejų valandų filmą. Reikalas tas, 
kad Krasnogorsko kino archyve ra-
dau unikalios medžiagos. Pasirodo, 
šis teismas buvo stropiai filmuoja-
mas, tačiau juosta nugulė į archyvą. 
Tik nedidelė šios medžiagos dalis 
buvo panaudota 17 minučių kino 
žurnalui. Apie jos egzistavimą neži-
nojo net istorikai. Ten yra ir Dinos 
Proničevos, ir Babij Jaro aukų lavo-
nus deginusių žmonių liudijimai, ir 
psichiatrijos ligoninės gydytojo pa-
sakojimas apie nacių elgesį su psi-
chiniais ligoniais. Iš šių fragmentų 
galima atkurti bendrą viso košmaro 
paveikslą. Kijevui ir Ukrainai tai labai 
svarbūs liudijimai. Tad ir nuspren-
džiau ištraukti juos į dienos šviesą ir 
leisti žiūrovams pasinerti į tą laiką, 
juo labiau kad to jau niekas nebepri-
simena, tai seniai pamiršta istorija.

Grįžtant prie spektaklio – taip, 
tai mano pirmieji žingsniai teatre. 
Tiesa, kol kas man tai nėra nauja, 
nes mėgstu ilgai repetuoti su akto-
riais, darau tai prieš kiekvieną fil-
mavimą. O filmuodami užsiimame 
daugiau techniniais dalykais, nes 
filmas iš esmės baigtas. Taigi, da-
bar repetuoju su aktoriais, o toliau... 
Teatras, žinoma, nėra kinas, aš ne-
turiu žirklių, tai nepertraukiamas 
veiksmas, kurio atmosferą būtina 
sukurti, ir man tai bus nauja. Kai 
pradėsime jungti atskirus epizodus 
scenoje, tuomet, manau, aš atsidur-
siu audringame vandenyne.

Jonathanas Littellas yra sakęs, 
kad neįsivaizduoja ekraninio 
savo knygos varianto ir neke-
tina kam nors perleisti ekrani-
zacijos teisių. O kaip su teatru? 
Juk iš daugiasluoksnio 800 
puslapių teksto inscenizacijai 

neišvengiamai tenka pasi-
rinkti kurią nors vieną ar ke-
lias temas?

Kiekvienas režisierius pasirinks, 
kas jam svarbiausia. Žinau, kad keli 
spektakliai pagal šią knygą jau buvo 
pastatyti. Aš pasirinkau tai, kas 
mane domina labiausiai, tai masi-
nio naikinimo technologijos pro-
blema. Romano išskirtinumas tas, 
kad pagrindinis jo veikėjas ir pasa-
kotojas hauptšturmfiureris Maksi-
miljanas Auė tarnauja SS operaty-
vinėje grupėje – Einsatzgruppe C, 
ėjusioje paskui vermachtą ir vyk-
džiusioje vadinamąsias baudžia-
mąsias akcijas Ukrainoje, tarp jų ir 
Babij Jare, o 1942 m. Šiaurės Kau-
kaze. Tai fiktyvus personažas, tačiau 
romane vaizduojama daugybė is-
torinių figūrų, pavyzdžiui, vienas 
iš pagrindinių žudymo organizato-
rių Paulis Blobelis arba Ukrainoje 
apsilankantis Adolfas Eichmannas. 
Knygoje gausu faktų, perkeltų iš ra-
portų, atsiminimų ir liudijimų. Ki-
taip tariant, joje glūdi tam tikras en-
ciklopedinis matmuo, padedantis 
suprasti, kaip prasidėjo pirmosios 
egzekucijos, kaip vystėsi masinio 
naikinimo idėja, kaip visa tai pa-
veikė vykdytojų psichinę būseną. 
Bendraudamas su aukštesniais 
karininkais ir kolegomis, Maksas 
Auė mėgina ieškoti nacionalsocia-
listinio šių veiksmų pagrindimo ir 
pateisinimo. Tačiau knygoje yra ki-
tas labai įdomus personažas dak-
taras Fosas, lingvistiškai įrodantis, 
kad rasinė teorija – absoliuti nesą-
monė. Pjesė turėtų baigtis įvykiais 
Kaukazo fronte, pasakojimu apie tai, 
kaip kabardinai ir balkarai „moks-
liškai“ apgynė savo kalnų žydus, 
vokiečių vadintus Bergjuden. Dėl 
to pagrindinis knygos veikėjas, ne-
pakankamai gynęs SS interesus, už 
bausmę perkeliamas į Stalingradą.

Įdomu, kad dokumentinis ir 
fiktyvus pradai knygoje glau-
džiai susipynę, o skrupulingai 
atkurtos naikinimo akcijos per-
sonažo sąmonėje kartais trans-
formuojasi į kliedesio būsenas.

Absurdo elementų knygoje gana 
daug, nes iš esmės absurdiška jau pati 
situacija. Bet to nepavadinsi ironija. 
Pjesės kontekste šis absurdas taip pat 
išplaukia į paviršių, pavyzdžiui, kai 
samprotaujama apie humanizmą 
prieš vykdant akcijas, svarstoma, 
koks elgesys mažiau ar labiau huma-
niškas, bandoma sau pačiam pagrįsti 
savo veiksmų teisingumą, – juk tai 
gryniausias absurdas. Bet svarbiau-
sias man atrodo Littello personažo 
suvokimas, kad juos visus stengia-
masi susieti bendra auka. Ši idėja – 
visus vokiečius susaistyti pralietu 
krauju, – man regis, yra viena esmi-
nių romano minčių. Mane jaudino ir 
samprotavimai apie totalų šiuolaikinį 
karą, jo sugretinimai, pavyzdžiui, su 
1812 m. karu ar Petro I karais su švedų 
Karoliu XII. Tai jau ne karas, kurį ka-
riauja valdovai ir jų kariuomenės, ne, 
tai visus įtraukiantis karas, vykdomas 
iki visiško sunaikinimo. Tai irgi svar-
bus šio personažo praregėjimas, labai 
aktualus ir šiandien. Pjesė galėtų pa-
stūmėti šiandienos tikrovės apmąs-
tymams, atsispiriant į tai, kas vyko 
tuomet.

Supratau, kad teatrinio teksto 
autorius esate jūs pats?

Taip.

O pjesės ašis – kaip sukuriama 
totalaus naikinimo sistema...

...įtraukianti dideles grupes 
žmonių. Ir kaip ji pagrindžiama, 
nes kiekvienas nusikaltimų vyk-
dytojas žino, kad nusikalsta. Ne 
paslaptis, kad Einsatzgruppen na-
riai, ypač jų vadai, suprato, kad gali 
būti patraukti atsakomybėn, jie to 
bijojo, baimė sekė jų pėdomis, ir 
kiekviena užuomina, kad jiems 
bus suversta kaltė, kėlė didžiulį 
susierzinimą, provokavo psichinio 
nestabilumo būseną, girtavimą ir 
panašiai. Knygoje toks ryškus pa-
vyzdys yra Blobelis. „Keista, kad į 
SS komandas renkami psichiniai 
ligoniai“, – sako apie Blobelį vie-
nas vermachto karininkas. Bet jis 
žinojo, ko bijo, – po karo buvo nu-
teistas myriop ir pakartas. Panašius 
dalykus labai sudėtinga pamatyti ir 
sužinoti, žvelgiant ne įvykių dalyvio 
akimis, todėl knygoje ir pasirinktas 
toks personažas, suteikiantis mums 
šį žinojimą. Littellas rado tikslų ra-
kursą, padedantį suprasti ir apmąs-
tyti, kaip buvo sukurtas ir suderin-
tas tas žudymo mechanizmas, kuris 
galų gale subyrėjo į šipulius, bet viso 
karo metu veikė organizuotai ir dar-
niai. Knygoje jis nagrinėjamas nepa-
prastai nuodugniai, mes spektaklyje 
apsiribosime jo veikimu SSRS teri-
torijoje ir užbaigsime Makso Auės 
sužeidimu Stalingrade. Toliau kny-
gos veiksmas perkeliamas į Berlyno 
kabinetus, kur „tobulinama“ kon-
centracijos stovyklų, planingo žydų 
naikinimo ir jų darbo jėgos panau-
dojimo sistema.

Knygos pradžioje matyti, kad 
1941-ųjų birželį vokiečių ka-
riuomenei pradėjus veržtis į 
Sovietų Sąjungą Makso Auės 
operatyvinė grupė dar tiksliai 
nežino savo pagrindinio užda-
vinio – nacių režimo numatyto 
visuotinio žydų sunaikinimo.

Taip, dar nebuvo įvykusi 1942-ųjų 
sausio Vanzė konferencija, „galuti-
nis žydų klausimo sprendimas“ dar 
tiktai brendo. Einsatzgruppen turėjo 

„valyti“ nuo priešų fronto užnugarį, 
bet kadangi žydai buvo sutapatinti 
su bolševizmu, pagrindinės represi-
jos nukrypo prieš juos. Suprantama, 
kad pirmosios masinės žudynės 
daugeliui buvo šokas, – ne kiekvie-
nam lengva pakelti automatą prieš 
beginklius žmones. Pirmiausia nai-
kinti žydai vyrai, bet netrukus buvo 
gautas įsakymas šaudyti moteris ir 
vaikus, motyvuojant tai bolševiki-
nio užkrato platintojų naikinimo 
būtinybe. Šiandien, iš aštuonias-
dešimties metų nuotolio, matome 
tik rezultatą, bet juk svarbu ir tai, 
kaip rutuliojosi šis procesas, kokie 
buvo svertai ir įtikinimo metodai, 
kuo buvo grindžiama nacistinė ra-
sių teorija. Ne veltui ją kritikuoda-
mas daktaras Fosas kelia pavojingą 
klausimą – o kas yra grynakraujis 
vokietis? Naikinimo mechanizmas 
retai atspindimas iš vidaus, o tai 
man atrodo labai svarbu, nes pa-
našūs dalykai masinėje sąmonėje 
atsinaujina iki šiol arba net ban-
doma juos atgaivinti.

Tad kaipgi Littello romano, sy-
kiu ir jūsų būsimo spektaklio 
problematika atrodo šiandie-
ninės Putino Rusijos agresijos 
prieš Ukrainą kontekste?

Ši knyga duoda daug peno rim-
tiems istorijos apmąstymams. Nes, 
kaip minėjau, Antrasis pasaulinis 
karas – tai jau užmiršta, beveik ne-
žinoma istorija. Sovietų Sąjungoje 
objektyvūs naujausios istorijos ty-
rinėjimai buvo neįmanomi, o Ho-
lokaustas apskritai nutylimas. Ne-
daug kas pasikeitė ir po 1991 metų. 
Knygas apie tai rašė amerikiečių ir 
Vakarų Europos istorikai. Pavyzdys 
galėtų būti Timothy Snyderio vei-
kalai „Kruvinos žemės. Europa tarp 
Hitlerio ir Stalino“ ar „Juodžemis. 
Holokaustas kaip istorija ir per-
spėjimas“. Ukrainoje dar 2004 m. 
pasirodė fundamentalus Antrojo 
pasaulinio karo dokumentų rinki-
nys „Žmogus, valdžia, istorija“, bet 
tai tik pirmas iš penkių anonsuotų 
tomų. Praėjo 18 metų, tačiau dar-
bas iki šiol sustojęs. Jį būtina tęsti 
tam, kad būtų pasakyta tiesa. Man 
atrodo, kad nuo atviro Ukrainos vi-
suomenės požiūrio į to meto įvy-
kius priklausys, kokia valstybė bus 
sukurta, kokia bus Ukrainos ateitis.

N u k elta į  5  p s l .

Sergejus Loznica ir Jonathanas Littellas A . Prok ule vi č  („Ato ms&Vo i d“)  nu ot r.
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Remdamasis Lietuvos pavyz-
džiu galiu pasakyti, kad tai 
labai sudėtingas ir ilgas ke-
lias. Jau daugiau kaip trisde-
šimt metų esame demokratinė 
šalis, tačiau Holokausto dis-
kursas, prasidėjęs maždaug 
1995-aisiais, vis dar susiduria 
su visuomenės pasipriešinimu. 
Keičiantis kartoms, daromės 
atviresni istorinės tiesos ir at-
minties atžvilgiu, bet naciona-
listinis naratyvas dar gajus net 
politinėje sąmonėje. Manau, 
kad Ukrainoje šis kelias taip 
pat nebus lengvas.

Be abejo. Kiekvienoje šalyje yra 
savų skeletų spintoje. Jeigu apie tai 
nekalbama, skeletai pradeda veikti. 
Kalbėti būtina kad suvoktume, kas 
įvyko, nes panašūs dalykai, jeigu jų 
neapmąstysime, neduokdie, gali 
pasikartoti.

O kaip vertintumėte nuostatą, 
kad karo sąlygomis toks dis-
kursas nepageidautinas?

Karas Ukrainoje vyksta jau 
seniai, nuo 2014-ųjų, o brendo, 
tiesą sakant, daug seniau. Ver-
tinant istoriją dideliais mastais, 
jis prasidėjo prieš gerą šimtmetį, 
subyrėjus carinei imperijai. Su-
kurti Ukrainos valstybę bandyta 
dar 1917 m., bet ji gyvavo labai 
neilgai – iki 1921-ųjų valdžia Ki-
jeve keitėsi net 13 kartų: vokiečiai, 
lenkai, etmonas Skoropadskis, 
Petliura, po kelis kartus baltieji 
ir raudonieji. Šis karas tai įšal-
domas, tai vėl įsiliepsnoja, kaip 
Antrojo pasaulinio karo metais, 
kai vokiečių pusėje kariavo net 
1,2 milijono Sovietų Sąjungos pi-
liečių. Generolo Andrejaus Vla-
sovo Rusijos išlaisvinimo armiją 
sudarė 240 tūkstančių karių, ne-
kalbant apie nacionalines divizi-
jas ir junginius vermachto sudė-
tyje. Tai galima laikyti pilietinio 
karo tąsa, nukreipta prieš bolše-
vikų valdžią ir Stalino terorą, kita 
vertus, pasirinkimo jie neturėjo ir 
atsidūrė tarp dviejų totalitarinių 
sistemų girnapusių. Pavyzdys – 
Ukrainiečių nacionalistų organi-
zacija (UNO), kuri kolaboravo su 

vokiečiais, puoselėdama iliuzijas 
sukurti savo valstybę. Šias viltis 
1941 m. rugpjūtį išsklaidė į Lvovą 
atvykęs Hansas Frankas, prijun-
gęs Galiciją prie okupuotos Len-
kijos generalgubernatūros. Viltys 
žlugo, kaip ir 1918 m., kai vokie-
čiai išvaikė Centrinę Radą. Tokius 
istorinės patirties momentus irgi 
reikia žinoti, norint suprasti, kas 
vyko, ir nekartoti klaidų. O jos 
lengvai padaromos, kai pasau-
lis dalijamas į juoda–balta ir ne 
taip jau smarkiai pasikeitusi vi-
suomenė patenka į ekstremalias 
sąlygas. Jonathanas Littellas siūlo 
mums galimybę mąstyti. Jis atver-
čia kortas. Galime pamatyti, kaip 
visa tai buvo organizuojama, ga-
lime analizuoti, ieškoti ir rasti 
arba nerasti atsakymų.

Ką pasakytumėte apie 
triukšmą, kilusį dėl būsimo 
spektaklio?

Vienas aktorius perskaitė pre-
liminarų pjesės tekstą ir feisbuke 
paskelbė, kad jis antiukrainietiš-
kas. Keista aptarinėti tai, kas neiš-
spausdinta ir nepristatyta viešai. Tai 

tekstas, kuris dar tobulinamas, šli-
fuojamas su aktoriais. Kaip ir spek-
taklis, kurio dar nėra, – kaip galima 
jį vertinti? To dar nevalia komen-
tuoti, tai teatro etikos taisyklė. Bet 
elementarių taisyklių sanitarijos 
nebuvimas ir leidžia įsižiebti to-
kiems skandalams, visiškai be-
prasmiškoms kalboms ir aistroms, 
neturinčioms nieko bendra nei su 
spektakliu, nei su knyga, nei su tuo, 
ką aš ketinu pasakyti. Žvelgiant 
plačiau, tai visuotinė šiuolaikinės 
komunikacijos būsena. Atsiradus 
socialiniams tinklams nesustabdo-
mai plinta informacinis chaosas ir 
supaprastinimai. Dabar kiekvienas 
turi teisę į viešą žodį, yra pats sau 
leidinys ir leidėjas. Ir pagarba publi-
kuotam žodžiui nebetenka pras-
mės. Internete cirkuliuoja begalė 
nekompetentingų tekstų, nebėra 
tam tikro privalomojo kanono, 
esmė išplaunama ir transformuo-
jama. Terpėje, kurioje kalba, raš-
tija ir mintis degraduoja, reikš-
mingiems, giliems pranešimams 
beveik nebelieka vietos. Rezultatai 
taip pat dažnai būna negrįžtami. 
Paskelbtas žodis, kurio negalima 

ištrinti net internete, – gana pavo-
jingas dalykas. Turime tai suprasti.

Čia galėtume priminti akty-
vią Jonathano Littello poziciją 
formuojant Vakarų visuome-
nės požiūrį į karą Ukrainoje, jo 
gausius straipsnius spaudoje ir 
internete, nukreiptus prieš nu-
sikalstamą Putino režimą.

Jokios antiukrainietiškos nuosta-
tos nerasime ir Littello knygoje. Ji 
prasideda bendru vokiečių ką tik 
okupuotos Sovietų Ukrainos pa-
veikslu, tad neapeinamos ir naujo 
režimo inspiruotos jos gyventojų 
reakcijos, tačiau knyga ir spektaklis 
visiškai ne apie tai. Jos centre – per 
Makso Auės asmeninę istoriją at-
skleistas nacių nusikaltimų mecha-
nizmas ir jo mastai. Man ši tema 
atrodo svarbi, nes šiame praeities 
modelyje galima įžvelgti, ar dabar 
vykstantys dalykai panašūs, o gal 
nepanašūs į tai, kas vyko Antrojo 
pasaulinio karo metais.

Ačiū už pokalbį ir linkiu būsi-
mam spektakliui sėkmės.

Ignas Zalieckas

Naują scenos meno sezoną atidariau 
Paryžiuje – Šatlė teatre (Théâtre du 
Châtelet) rodytu Nacionalinio Mar-
selio baleto teatro trupės, vadovau-
jamos kolektyvo „(La)Horde“, šo-
kio spektakliu „Room with a view“ 
(„Kambarys su vaizdu“). Rugsėjo 
14-osios vakarą savo paskutinius 
vienuolika pasirodymų su šio spek-
taklio trupe pradėjo ir jaunas šokė-
jas iš Lietuvos Dovydas Strimaitis.

„Room with a view“ – tai tikro-
viškas jaunuolio, klaidžiojančio 
reivo rūsiuose ir apleistų gamyklų 
griuvėsiuose, paveikslas. Iš pirmo 
žvilgsnio, regis, neįmanoma ištai-
gingos Šatlė teatro salės paversti 
pogrindinio vakarėlio erdve. Vis 
dėlto reginys apstulbina ir įtrau-
kia. Rone kurta hipnotiška muzika 
ir Erico Wurtzo pulsuojančios švie-
sos nejučia išjudina net ir įsipatogi-
nus parterio kėdėje. Pusvalandžio 
trukmės spektaklio įvadas kūną ir 
dvasią rituališkai įsiurbia į impul-
syvaus vakarėlio atmosferą: kiekvie-
nas šokėjas ar jų duetas veikia kaip 
simbolis, kaip skirtingas polius, są-
veikaujantis su sau priešingu, bet 
skausmingai į save panašiu.

Režisūrinis „(La)Horde“ ko-
lektyvo – Marine’os Brutti, Jonat-
hano Debrouwerio ir Arthuro Hare-
lio – darbas atsiskleidžia žvelgiant 
į spektaklį per tėkmės perspektyvą. 
Scenoje pasirodo jauni, skylantys, 
trupantys ir vėl save bandantys su-
rinkti individai, jų įvaizdžių plė-
tojimas nenutrūksta, nes judesys 

Kartais reikia dievo, kuris yra DJ
Dovydas Strimaitis šokio spektaklyje „Room with a view“

tarsi iš naujo užrašo kartos kar-
diogramą. Paveikslas gilinamas 
pasakojant apie eroso, narkotikų 
ir elektroninės muzikos padiktuo-
tos meilės plotmes, į jas įpinami as-
mens pasirinkimo laisvės klausimai. 
Taip pat pasakojimas rutuliojamas 
itin atvirai atskleidžiant priekabia-
vimo ir prievartavimo temą, kuri 
smogdama visa jėga tragiškai išryš-
kėja Julieno Peisselio scenografijos 
kontekste. 

Kyla klausimas: ar seksas gali būti 
šiuolaikinio individo skausmo iš-
raiška? Šios samplaikos ašimi tampa 
emocinės priklausomybės problema, 
kuri popkultūroje dar įvardijama 

„toksiškais santykiais“, o kalbant 
apie „(La)Horde“ spektaklį teisin-
giau būtų sakyti „apatiška betono 
erotika“. Jausminė ir veiksminė kū-
rinio aplitudė veda nuo neadekva-
taus, nevaldomo, bet švelnaus kri-
timo į dar nematomą prarają iki 
emocinio ir fizinio smurto. Krytis, 
pripildytas protesto, atskleidžiamas 
unikalioje scenoje, kurioje susipina 
vidurinio piršto gestas, tradicinis 
baleto judesys, barokinė muzika, 
techno ir atmosferinės vibracijos, 
taip apeliuojant į šiuolaikinę Pran-
cūzijos kultūrą ir jai priklausančius 
jaunus žmones, bandančius nusi-
purtyti klasikinio, XVII–XVIII a. 
laikotarpio kultūrines dulkes. Vis 
dėlto, kad ir kokia niūria, urbanis-
tine distopija atsiduotų šis kūrinys, 
jame egzistuoja viltis – nušvitimas 
įvyksta skambant Rone kūriniui 

„Human“. Jį atlieka dievas – DJ. 
Agresyvaus ir švelnaus judesio 

derinį įgalina gigantiška, betoninė 

scenografija. Ji nukelia į chaotiš-
kus vakarėlius rūsiuose, kuriuose 
dulkės, alkoholis ir kūno skysčiai 
tampa gličia mase, pritraukiančia 
kiekvieną atėjusįjį prie trupančių 
šokio aikštelės grindų. Didžiuliai 
seno fabriko griuvėsiai įvadinėje 
spektaklio dalyje tampa pavadi-
nime numanomu langu, leidžian-
čiu suprasti, kad pro jį matomas 
vaizdas esame mes, gyvuliai, žmo-
nės, individai, amebos, – subjektai, 
veikiantys tarsi impulsyvūs erudi-
tai. Būtent frazė „impulsyvus inte-
lektualumas“ tiksliausiai apibūdina 
šį spektaklį. Vis dėlto neįtikėtinų 

gabaritų urbanistinė scenografija 
leidžia išgyventi destrukcijoje besi-
formuojančios konstrukcijos pojūtį. 
Vėliau pastato griūtis suteikia viltį, 
kad griuvėsiuose gali užgimti nauja, 
postžmogiškoji gyvybė. Pagrindinis 
jos bruožas – gebėjimas savyje tal-
pinti asmenines ir praeities kartų 
traumas bei tuo pat metu mylėti. 
Scenografinis betonas savo dydžiu 
leidžia nujausti mažąsias tragedijas, 
kurios individui suteikia galimybę 
išlikti žmogumi. 

Spektaklio choreografija sujun-
gia atsakingą improvizaciją su ap-
galvotu ir tikslingu judesiu. Įdomu 

ir tai, kad šokis vyksta keliuose sce-
nos lygmenyse, taip ją užpildant ir 
nesusitelkiant tik į vieną veiksmą. 

Dovydas Strimaitis leidžia žiūro-
vui grįžti į save ir stebėti, reflektuoti 
bei dekonstruoti šokėjo kuriamo 
vaidmens esybę.

Spektaklis „Room with a view“ 
parodo, kad trūkinėjančių jauno 
žmogaus sąmonės jungčių ritmas 
yra jo gyvybės įrodymas. Pulsas ir 
impulsas pabrėžia jo norą gyventi 
be skausmo. Deja, kartais tai neį-
manoma. Todėl reikia reivo, ku-
riame dievas yra DJ.

Atkelta iš  4  psl .

Scena iš šokio spektaklio „Room with a view“ (Dovydas Strimaitis – antros eilės viduryje)
A. Ar ago n uotr .
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Julijus Lozoraitis

Kalbant apie Vilniaus mažojo teatro 
(VMT) naujojo sezono pirmąją 
premjerą „Scilė nori būti žmogumi“, 
tenka pradėti iš toli, t.y. nuo pan-
demijos meto. Pačiame karantino 
įkarštyje, 2021 m. sausį, izoliacijos 
ir griežto kaukių režimo sąlygo-
mis režisierė Gabrielė Tuminaitė, 
panaudodama teatro sceną kaip 
kino filmavimo paviljoną, surengė 
eksperimentą – sukurti film noir 
filmą pagal Paulinos Pukytės pjesę 

„Kalno poza“.
Šis filmas pirmąkart parody-

tas juodame ekrane VMT scenoje 
2021 m. birželio vidury per sceni-
nių paraiškų festivalį „DramaFest“. 
Tąsyk tapo akivaizdu: filmas yra 
aukšto lygio kinematografinis ar-
tefaktas (vaizdo menininkė Aneta 
Bublytė, operatorius Eitvydas Doš-
kus, režisierė Gabrielė Tuminaitė), 
kuriam trūksta tik teatrinio „įrė-
minimo“, kad taptų visaverčiu sce-
niniu kūriniu.

Minėto akivaizdumo įgyvendi-
nimas užtruko daugiau nei metus, 
ir štai jau visai kitokiomis istori-
nėmis – karo Ukrainoje – aplin-
kybėmis filmas „Kalno poza“ įgavo 
deramą teatrinį apvalkalą ir pa-
keitė pavadinimą į „Scilė nori būti 
žmogumi“. 

Pagrindinės reginio autorės Tu-
minaitė ir Pukytė sumąstė ir įgy-
vendino netikėtą ir kardinalų 
sprendimą „įrėminti“ filmą dra-
miniu tos pačios pjesės atkartojimu 
vykstant spektakliui. 

Eksperimento rezultatas – uni-
kalus dviejų ciklų sceninis „bo-
lero“, kuriame ta pati medžiaga pa-
teikiama per du žanrus, netgi per 
dvi meno rūšis, t.y. per kiną ir 
per teatrą. Privalu patikslinti, kad 
šiame spektaklyje kinas yra ne visai 
kinas, o teatras – ne visai teatras; 
tikslesnis šio žanro apibūdinimas 
turėtų skambėti taip: „kino-teatras 
plius teatro-kinas“. 

Viską lemianti aplinkybė yra ta, 
kad pirmoji (kino, nespalvotoji, 2D) 
versija sukurta COVID-19 epide-
mijos ir karantino sąlygomis, t.y. 
visuotinio „kaukių teatro“, siautė-
jančios baimės, diskriminuojančių 
etikečių ir totalinio susvetimėjimo 
laikotarpiu. O antroji – spalvingoji, 
teatrinė, 3D – kūrybinio brainstorm’o 
būdu suręsta per itin trumpą repeti-
cijų laiką ir jau šiomis – karo Ukrai-
noje – aplinkybėmis, kai aplinkinis 
pasaulis ir visuomenės komunika-
cija tapo tik dvispalvė: arba juoda, 
arba balta. 

Toks spektaklis „netyčiukas“ yra 
tarsi meteoras, kaip skirtingas visa-
tos sistemas perskriejęs du fatališ-
kus mūsų dabarties periodus ir dėl 
to sukaupęs savyje tų skirtingų sis-
temų-periodų atspindžius. Dar tik 

Teatrinė erezija ar feminizmo manifestas?
Įžvalgos po Vilniaus mažojo teatro spektaklio „Scilė nori būti žmogumi“ 

prieš dvejus metus dėl pandemijos 
visi sakėme: „pasaulis jau nebebus 
toks, koks buvo“, o visai netrukus 
mus supantis pasaulis sugriuvo ir 
tapo tik juodas ir baltas, kaip vi-
suomet esti per karą. 

Ar spektaklis „Scilė nori būti 
žmogumi“ atsako žiūrovams į klau-
simą, kas mums visiems atsitiko? 
Be abejonės, neatsako. Tad tuomet 

„apie ką“ yra šis spektaklis? Kokia 
jo vertė?

Atsakymas į šiuos klausimus 
tampa akivaizdus ir paprastas, jeigu 
suvokiame kelis esminius dalykus. 
Visų pirma tai faktas, kad mūsų 
teatrų publika pasikeitė iš esmės. 
Dabartiniai teatrų žiūrovai, ištvėrę 
pandemiją ir gyvenantys karo ak-
tualijomis, jau nebetiki senaisiais 
teatro meno „monais“. Publikai da-
bar teatre svarbu: a) pabūti kartu ir 
b) užsimiršti. Egzistuodama melo, 
manipuliacijų ir dezinformacijų 
vandenyne publika jau nebego-
doja apie išgirtąjį teatrinį „tikrumą“. 
Užtat publikai atsivėrė vidinė rega – 
toji, kuri reaguoja į užslėptą kūri-
nio prasmę, kuri nepavaldi jokioms 

„meninėms“ manipuliacijoms. 
Tąją publikos vidinę regą tikriau-

siai pažadina bendras savisaugos 
instinkto stresas; toji publikos „vi-
dinė akis“ atsimerkia tik tuomet, 
kai reginys a) iš tikrųjų rodo ne tai, 
ką jis rodo (kas šiaip yra esminis 
modernaus meno kodas) ir b) nau-
doja kertines, dar priešistoriniais 
laikais užkoduotas apeiginio teatro 
formas – žmogaus aukojimo, mi-
rusiųjų sielų prikėlimo ir palaikų 
išniekinimo.  

Palaimingoji meninė „erezija“ – 
štai kas gali prikelti žlugusią publi-
kos ir teatrų komunikaciją. Spek-
taklio „Scilė nori būti žmogumi“ 
gaivališka sandara unikali; ji nėra, 
kaip priimta, monolitinis kompo-
nentų – pjesės, vaidybos, režisūros, 
scenografijos, muzikos, šviesų, kos-
tiumų, vaizdo efektų ir t.t. – lydi-
nys. Šio spektaklio komponentai – 
režisūrinė vizija, kinematografinis 
vaizdas, Fausto Latėno ir Manto 
Mockaus muzika, naujoji (sic!) ak-
torių vaidyba, feministinis kūrinio 
patosas, publikos empatiškumas ir 

„vidinė rega“ – visi šie ingredientai 

čia egzistuoja tarsi nepriklausomai. 
Jie čia tarsi plūduriuoja sau laisvai, 
kaip atskiros to paties reiškinio ly-
giagrečios erdvės, dimensijos, su-
sietos visa vienijančio egzistenci-
nio instinkto debesies, t.y. publikos 
bendro siekio išgyventi, išlikti ir 
prasmingai pabūti kartu. 

Kiekviena iš čia išvardintų spek-
taklio dimensijų yra nusipelniusi 
detalesnės eksplikacijos, bet teks 
apsiriboti tik keliomis. Visų pirma 
pateiksiu savo įžvalgas apie moder-
niąją aktorių vaidybą, kurią vadinu 

„pikseline“. 
Prieš maždaug 15–17 metų mūsų 

medijų erdvėse įvyko „pikselinė 
revoliucija“. Analoginius vaizdus 
iš foto- ir kino juostų pakeitė elek-
troniniai paveiksliukai. Iš pradžių 
ši „pikselizacija“ įsikaraliavo ži-
niasklaidos kuriamoje sintetinėje 
tikrovėje. Vėliau per išmaniųjų 
prietaisų visuotinį naudojimą už-
valdė visą mūsų kasdienybę. Dabar 
žvelgdami į paveikslėlį ekrane žmo-
nės iš tiesų mato ne realų vaizdą, 
o vartoja mikroskopinių elektroni-
nių etikečių – „pikselių“ – visumą. 

„Pikseliai“ įsivyravo mūsų sąmo-
nėje, bendravime, socialiniame 
gyvenime ir buityje: žmonių tipų 

„pikseliai“, elgesio normų „pikseliai“, 
etikos, moralės „pikseliai“ ir t.t. 

Televizijoje, kine ir teatre įsivy-
ravo „pikselinė“ aktorių vaidyba. Ją 
diktuoja visų pirma televizijos se-
rialai ir pramoginės laidos. Dabar 
aktoriui, kad atliktų savo, kaip vai-
dintojo, misiją, pakanka „suvaidinti“ 
vien tik savojo personažo „pikselį“, 
etiketę. Apie personažo plėtojimą 
ir draminę kaitą jau nebėra jokios 
kalbos (tiesa, dar pasitaiko šį dėsnį 
patvirtinančių išimčių). 

Šiuolaikinis aktorius, vaidinda-
mas teatro scenoje, didžiąją dalį 
pastangų eikvoja savojo per medi-
jas išpopuliarinto įvaizdžio išplės-
tiniam pateikimui („jūs, žiūrovai, 
juk matote, kad aš matau, kad jūs 
mane pažįstate“... „va, šitą aktorių 
mačiau tame seriale...“). Nuo viso 
to parado likusi aktorinės energijos 
dalis išeikvojama jau tiesiogiai perso-
nažui – „etiketei“ („pikseliui“) – kurti 
ir pateikti. 

Spektaklyje „Scilė nori būti žmo-
gumi“ aktorių vaidyba yra tokia ste-
bėtinai azartiška bei efektinga dar ir 
todėl, kad pirmojoje „kino“ dalyje 
jie drauge su savo personažais pa-
teikiami maksimaliai naudingai, t.y. 
holivudinio „sapnų fabriko“ žvaigž-
džių pavidalu. Beje, VMT aktoriai, 
dabartiniai ir buvę, visuomet pa-
sižymi ypatingu savo personažų 
stilingumu. Tomas Kliukas, Rasa 
Jakučionytė, Jūratė Mikaliūnienė, 
Edmundas Mikulskis, Rimantas 
Bagdzevičius, Elžbieta Latėnaitė, 
Agnė Šataitė, Arvydas Dapšys ir 
kiti – visi ypač ryškiai stilizuotai 
pateikiami pirmojoje „kino“ dalyje. 

Antroje „teatrinėje“ dalyje priešisto-
rinio apeiginio teatro anturažą su-
kūrė dailininkai Aistis Kavaliauskas, 
Deividas Katkus ir Sidas Martina-
vičius. Po pradinio „holivudinio“ 
pateikimo pirmoje dalyje aktorių 
grynai teatrinė vaidyba antrojoje 
tampa ypač laisva ir įtaigi, nes jau 
atpalaiduota nuo pareigos ir įpročio 
primygtinai reklamuoti savo įvaizdį. 

Šataitė, VMT trupės lyderė ir 
repertuaro „ramstis“, čia vėl žavi 
aukšto lygio vaidybine technika, 
aktorinių technologijų išmanymu, 
polėkiu ir drąsa. Jos suvaidinta Inf-
luencerė – iš pradžių holivudinė, o 
paskui popsinė „pikselinė“ – trans-
liuoja unikalius, tik šiai artistei bū-
dingus intonacijų, stilių ir temų kon-
trastus, perteikia savojo personažo 
istoriją. 

VMT trupės viešnia, scenos vir-
tuozė Eglė Mikulionytė groteskišką 
Koučerės personažą pateikia domi-
nuojančia maniera jau pirmojoje 

„kino“ dalyje. Antrojoje, pakeitusi 
įvaizdį ir forsuodama personažo 
esmę, sužadina galingą publikos 
empatiją. Šios artistės vaidyba vi-
suomet stebino lyrišku ekscentriš-
kumu ir gebėjimu visam bendram 
vyksmui suteikti galingos prasmi-
nės vertikalės (kas šiaip jau yra re-
žisūros prerogatyva) impulsų. Iš ho-
livudinio „salono vilkės“ personažo 

„kino“ dalyje persikūnydama į apei-
ginio teatro „auką“ teatrinėje dalyje, 
ji sukuria ypač galingą grynojo pul-
suojančio teatriškumo srovę. Dėl 
jos ypatingo muzikalumo vyksmas 
tampa savotišku „koncertu arfai su 
orkestru“. 

Apskritai šiuolaikinėje režisūroje 
vis dažniau pasitaiko ryški tenden-
cija naudoti aktorius kaip muziki-
nius instrumentus, skleidžiančius 
savo temą, tembrą ir melodiją. 
Plėtojant tokių palyginimų logiką, 
Latėnaitės poetė Scilė, mano galva, 
galėtų būti lyginama, pavyzdžiui, 
su... trombonu džiazo virtuozės 
rankose. Latėnaitės Scilė, priešin-
gai nei kiti personažai, praktiškai 
nepakinta „kino“ ir „teatro“ dalyse. 
Jos personažo istorija – moteriškas 

mito apie Orfėją, einantį pragaran, 
perdirbinys, tik čia ji ieško ne Eu-
ridikės, o pačios savęs, kaip poetės, 
kitokios tapatybės. Jos funkcija ap-
sunkinta misijos transliuoti pagrin-
dinį feministinį spektaklio patosą, 
tai ji atlieka jai pačiai, kaip artistei ir 
kaip muzikantei, būdinga maniera 
ir transliuoja tai labai artikuliuotai. 
O apie feminizmą spektaklyje „Scilė 
nori būti žmogumi“ skaitykite šio 
rašinio pabaigoje. 

Dapšys vaidina poetą ir bohe-
mos liūtą Odisėją. Anot muziko-
logo Viktoro Gerulaičio, bohema 
yra paprasčiausiai vienas po kito 
nuolat atkemšami alkoholio bute-
liai, ir Dapšys būtent tokios aplin-
kos „liūtą“ vaidina su didžiu dalyko 
bei personažo išmanymu ir savo 
firmine netrivialia ironija. Žiūro-
vams jau nuo seno atpažįstamos 
nepakartojamos šio artisto balso 
tembrinės koloratūros, todėl išdrį-
siu šį artistą palyginti... su senovine 
fisharmonija, valdoma kojinėmis 
dumplėmis, kuri vienodai puikiai 
geba groti ir smuklės polkas, ir Ba-
cho kantatas. 

Dar vienam spektaklio trupės 
svečiui Vaidotui Martinaičiui čia 
teko ypatinga užduotis: perimti iš 
Bagdzevičiaus „holivudinio kino“ 
dalyje pateiktą pasakotojo Homero 
vaidmenį. Mūsų scenos klasikas, 
miklusis sceninio piešinio akroba-
tas Martinaitis puikiai pasinaudojo 
Bagdzevičiaus „tramplinu“ ir savo 
vaidyba pademonstravo tik jam bū-
dingą artistiškumą, aukštą kultūrą 
ir, nepabijosiu to ištarti, puikų sce-
ninį išprusimą, efektingai sujung-
damas apeiginio teatro elementus 
su Pukytės moderniais archetipi-
niais tekstais. Bent jau priešistori-
nes „palaikų išniekinimo“ apeigas 
(iš jų atsirado komedijos žanras) jis 
išmano tikrai puikiai. 

Šio teksto pabaigai palikdamas 
itin svarbią temą – režisierės Tumi-
naitės ir dramaturgės Pukytės kūry-
binį tandemą – puikiai suvokiu, kad 
jai derėtų skirti tiek pat dėmesio, 
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Spektaklio „Scilė nori būti žmogumi“ 
kostiumo eskizas (dailininkai Deividas 
Katkus ir Sidas Martinavičius)

VMT  nu ot r.

Agnė Šataitė spektaklyje „Scilė nori būti žmogumi“. Kadras iš filmo
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kiek yra visame šiame straipsnyje, o 
gal ir daugiau. Galbūt tai pavyks pa-
daryti ateityje, nes ši kūrybinė labai 
aktyvių asmenybių sąjunga tikrai 
nusipelnė ypatingo dėmesio. Dabar 
tepasakysiu, kas, mano manymu, 
yra svarbiausia. Nepaisant to, kad 
jųdviejų sąjunga išoriškai neatrodo 
itin harmoninga, netgi pernelyg 
konkurencinga, manau, jog būtent 
ta tarpusavio harmonijos stoka yra 
jų bendradarbiavimo sėkmės laidas. 
Juk jau nebegrįš tie laikai, kada dra-
maturgija buvo spektaklio pamatai, 

ant kurių režisierius drauge su ak-
toriais statė visą spektaklio „rūmą“. 
Statė savo nuožiūra, kartais perne-
lyg laisvai, o dažnai tiesiog famili-
ariai operuodami autorinio teksto 
elementais ir fragmentais. O juk da-
bar, kartojuosi, dramaturgija yra tik 
dar viena sceninio kūrinio dimen-
sija, laisva, lygiavertė ir susijusi su 
kitomis laisvai levituojančiomis 
spektaklio „plokštumomis“. Šįsyk 
Tuminaitės režisūros savastis (jos 
bendradarbiauja jau seniai) vėl su-
rado deramą partnerystę Pukytės 
tekstuose. Dramaturgės tekstai – tai 
archetipinių fragmentų, nuogirdų, 
citatų ir medijų klišių dėlionė, kurių 

visuma sukuria savarankišką, lais-
vai sklandančią tekstinę dimensiją. 
Tuminaitės režisūros dimensijoje, 
taip pat savarankiškoje ir laisvai 
sklandančioje, dominuoja galinga 
režisūrinė intuicija, kuri talentin-
giems režisieriams būna anaiptol ne 
efemeriškas dalykas, o konkretus ir 
galingas įnagis. 

Abi jos, režisierė ir dramaturgė, 
drauge su visa komanda sukūrė ne 
vien tik unikalų sceninį reginį. Jų 
sukurta istorija turi aliuzijų ir į kla-
sikinį kiną, ir į apeiginį, ir į anti-
kinį teatrą. Sukurdamos nespalvoto 

„kino“ ir spalvoto „teatro“ prieš-
priešą jos nedeklaruoja kategoriškai 

spalvoto pasaulio triumfo; tai turi 
nuspręsti publikos „vidinė rega“. 
Kaip ir pridera visaverčiam meno 
kūriniui, jis kartu yra ir kūrybinio 
efemeriškumo, laisvės, kūrybinės 

„erezijos“ manifestas. 
Bet ne vien tik tai. Spektaklis 

„Scilė nori būti žmogumi“ yra ir 
akivaizdus naujojo feminizmo ma-
nifestas. Sakau tai atsakingai, nes 
nuo seno turiu nemažai žurnalis-
tinės patirties rašyti apie įvairių 

„bangų“ feminizmą. Šio spektaklio 
kūrybinė komanda kaip reta subūrė 
svarią grupę mūsų feminizmo au-
toritetų (neminėsime jų pavar-
džių). Jų bendras kūrinys, be visa 
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Ignas Zalieckas

Urošas Kaurinas ir Vito Weisas – 
Slovėnijos teatro aktoriai, šokėjai, 
atlikėjai, autoriai, apdovanojimų 
pelnę scenos menininkai, dirbantys 
valstybiniuose ir nevalstybiniuose 
teatruose bei įvairiuose projektuose. 
Kaip aktorius, Kaurinas Lietuvos žiū-
rovams pažįstamas iš į 2021 m. „Si-
renų“ programą įtraukto spektaklio 

„Mūsų smurtas ir jūsų smurtas“ (rež. 
Oliver Frljić, Slovėnijos jaunimo 
teatras, 2016). Šių metų festivalio 
tarptautinėje programoje bus rodo-
mas jų spektaklis „Herojus 2.0 – spek-
taklių spektaklis“ (2018). Tai antroji 
spektaklių trilogijos „Herojus“ dalis. 

Koks jūsų ryšys su festivaliu 
„Sirenos“? 

Urošas Kaurinas: Apie jį suži-
nojau, kai jo meno vadovė Kristina 
Savickienė atvyko į šiuolaikinio 
slovėnų teatro vitriną Liublianoje 
ir Maribore. Pakeliui iš Liublianos 
į Mariborą aptarinėjome kolek-
tyvo „Beton Ltd.“ spektaklį „Große 
Erwartungen / Didieji lūkesčiai“ 
(2018), kurį ji matė ir norėjo pa-
kviesti į festivalį, aš ją drąsinau ir 
pasisakiau už jį. Laimė, po mūsų 
pasirodymo ji taip pat susidomėjo 
projektu „Herojus“ ir pakvietė mus 
atvykti į 2021 m. „Sirenų“ festivalį. 
Deja, tuo metu su šiuo projektu ne-
galėjome atvažiuoti į Lietuvą, ta-
čiau praėjusiais metais festivalyje 
vaidinau su Slovėnijos jaunimo 
teatru.

Vito Weisas: Apie „Sirenas“ išgir-
dau iš Urošo, tada susipažinau su 
Kristina. Ilgainiui pradėjau skaityti 
apie festivalį ir tyrinėdamas archyvą 
sužinojau jo istoriją. Supratau, kad 

„Sirenos“ yra kontekstualus teatro 
festivalis. Nekantrauju jame daly-
vauti, ypač po to, kai dvejus metus 
atidėliojome atvykimą.

Šiemet festivalyje pristatysite 
spektaklį „Herojus 2.0 – spek-
taklių spektaklis“. Gal galite 
plačiau papasakoti apie jo 
atsiradimą?

Kaip sukurti geriausią visų laikų spektaklį 
Pokalbis su aktoriais Urošu Kaurinu ir Vito Weisu

U. K.: 2011 m. pradėjome plėtoti 
idėją kartu sukurti ilgalaikį pro-
jektą. Jį galima būtų įsivaizduoti 
kaip teatro serialą. Kiekvieną kartą 
scenoje tie patys du aktoriai pasa-
koja skirtingas istorijas. Iš pradžių 
beveik dvejus metus nesėkmingai 
bandėme gauti finansavimą. Tada 
idėją pristačiau Slovėnijos jaunimo 
teatro direktorei. Taigi, bendradar-
biaujant su mūsų pagrindiniu pro-
diuseriu „Moment“ iš Mariboro, 
gimė spektaklis „Herojus 1.0“. Per 
pastaruosius kelerius metus su-
kūrėme dar du projekto „Herojus“ 
spektaklius. 

V. W.: Nuo pradžių nuspren-
dėme, kad „Herojus“ bus ilgalaikiu 
bendradarbiavimu paremtas pro-
jektas. Galbūt net truksiantis visą 
gyvenimą... Dėl to viena iš šio pro-
jekto varomųjų jėgų yra ambicija. 
Pavyzdžiui, „Herojus 1.0“ pasakoja 
apie mus kaip herojų duetą, ban-
dantį išgelbėti pasaulį per meną, 
kūrybą ir atspindėti tipišką jauno 
žmogaus ir kūrėjo poziciją, kai jis 
pamato, kad yra sąlyginai nerei-
kalingas visuomenei. Vėliau spek-
taklyje „Herojus 2.0 – spektaklių 
spektaklis“ ėmėmės analizuoti 
teatrines ambicijas. Šią antrąją 
dalį ir pristatysime festivalyje. Pje-
sėje klausiame savęs, kaip sukurti 
geriausią visų laikų spektaklį, visų 
pasirodymų pasirodymą. Kaip su-
kurti darbą, kuris iš esmės skirtas 
tam, kad aktorius nuogas atsistotų 
scenoje ir ją išnaudotų iki pasku-
tinio prakaito lašo? Parodytų savo 
esmę – viską, ką jis moka ir gali.

Trečioje projekto dalyje „Herojus 
3.0 – daugiau nei žodžiai“ nevarto-
jame žodžių. Norime, kad tai būtų 
fiziškas ir vaizdingas spektaklis, 
nes pastebėjome, kad žodžiai tapo 
nereikalingi ir įkyrūs. Tik scenoje 
ir liudininkų akivaizdoje norime 
įpjauti tai, kas neišsakoma.

Visi jūsų kūriniai vadinasi „He-
rojus“. Kas tai jums – asmuo, 
forma, veiksmas?

U. K.: Iš pradžių mus domino 
bendras herojaus įvaizdis. Tyri-
nėjome antikinius ir klasikinius 

herojus. Vėlesnėje proceso dalyje 
diskutavome apie herojus popu-
liariojoje kultūroje ir apie tai, kas 
yra herojiškas poelgis. Dabar, kai 
apie juos galvoju, nematau klasiki-
nio įvaizdžio. Šiuo metu jis beveik 
visiškai susietas su mūsų pasiro-
dymu / projektu.

Ši tema mane žavi tuo, kad šiuo-
laikiniame pasaulyje, kuriame vis-
kas intensyvu ir greitai keičiasi, 
mūsų spektaklis prisitaiko ir su-
teikia žodžiui „herojus“ skirtingas 
reikšmes ir perspektyvas. Dėl pro-
jekto koncepcijos galime mąstyti ir 
dirbti su įvairiomis temomis – fe-
ministiniais judėjimais, politinio 
korektiškumo klausimais ir pan. 
Tai suteikia mums laisvės. Tačiau 
ji visada susijusi su auka.

 V. W.: Mes esame ištikimi ne-
sėkmės perspektyvai. Mūsų darbas 
visada su ja susijęs. Svarbu patirti 
nesėkmę, nes tik tada gali pakilti. 
Taip pat norime, kad žiūrovai ga-
lėtų priimti skirtingas perspektyvas: 
kaip elgiamės su nesėkme ir kaip 
su ja kovojame. Šiuo atveju visada 
esame ties riba.

Kodėl pasauliui reikia didvy-
rių? O gal didvyris sukuria-
mas anksčiau, nei mums jo 
prireikia?

V. W.:  Per kūrybinį procesą daug 
apie tai kalbėjome. Pasauliui vis dar 
reikia vilties. Žiūrovai šią mintį iš-
reiškė pamatę „Herojų 2.0“. Jiems 
viltis siejosi su nauju požiūriu į gy-
venimą, naujomis galimybėmis.

Kitas mūsų herojiškumo aspek-
tas – atvirumas. Mes norime žinoti, 
kas tai yra. Šis klausimas taip pat 
susijęs su nuoširdumu atliekant 
pasirodymą scenoje ir pristatant 
temą, su kuria dirbame. Mums jis 
taip pat slypi aktorių ir žiūrovų ry-
šyje. Norime, kad žmonės galėtų 
pamatyti mūsų spektaklį ir su juo 
susitapatinti.

U. K.: Svarbu pabrėžti, kad savo 
pjese nesiekiame atlikti herojiško 
veiksmo. Stengiamės kurti teatrą 
protingu ir smagiu būdu, kuris 
galėtų sujungti žmones plačiuose 
kontekstuose. Tam tikra prasme 

užsiimame heroizmu, kurdami 
teatrą masėms, bet kartu tai da-
rome pagal savo diktuojamas 
sąlygas.

Spektaklyje „Herojus 2.0“ ke-
liate mintį, kad aktorius turi 
gebėti atlikti daug veiksmų 
vienu metu ir  būti perfek-
cionistas. Ar ši tobulumo ir 
sunkaus darbo mašina stu-
mia pasaulį į priekį, ar į 
savidestrukciją?

U. K.: Iš mūsų perspektyvos to-
bulumas yra destrukcijos priešin-
gybė. Mums tobulumo idėja asoci-
juojasi su kokybe ir sunkiu darbu. 
Tačiau ją visada lydi nesėkmės ga-
limybė, kuri mums yra spektaklio 
formavimosi pradžia. Taip jaučia-
mės esą ne vieni.

V. W.: Lengviau užmegzti ryšį 
su žiūrovais, jei patvirtiname, kad 
esame teatre ir tuo pat metu čia ga-
lime pralaimėti ir laimėti. Galbūt ei-
dami per nesėkmę galime įveikti trū-
kumus? Informacija, kurią gauname 
iš nepasisekimų, padeda mums kurti 
bendravimo būdą. Priimame faktą, 
kad esame už žiūrovų laiką atsakingi 
menininkai. Be to, bendraudami tu-
rime pripažinti, kad nebūsime pro-
tingesni nei esame. Mus išlaisvina 
mintis, leidžianti savo meno nepri-
imti kaip ko nors didesnio už žiū-
rovus. Todėl turime rasti būdą ben-
drauti. Visada stengiamės išvengti 
situacijos, kai žmonės ima abejoti 
savo gebėjimu suvokti spektaklį.

Ar maksimalumas jūsų spektaklyje 
reiškia aukščiausią kokybę, ar 
plačiausią mąstymą, ar di-
džiausią kūno pajėgumą? Ki-
taip tariant, ar jūsų spektaklis 
yra bandymas nustatyti ribas, 
ar beribių galimybių paieškos?

U. K.: Tai mums labai svarbi 
tema. Per repeticijas pabrėžiame, 
kad turime žinoti savo ribas. Ne tik 
fizines, bet ir finansines, kultūrines 
bei visus kitus aspektus.

V. W.: Kiekviename spektaklyje 
stumiame save iki ribų. Kartais jas 
net peržengiame. Tik tada galime 
visiškai atsiduoti veiksmui. Tai su-
siję su beprotišku tikėjimu tuo, kas 
esame ir ką mums reiškia mūsų dar-
bas, mūsų idėjos ir išraiškos būdai.

Kokia žiūrovo vieta tobulame 
spektaklyje?

U. K.: Pirmiausia mes priimame 
jų poziciją – juos matome ir pripa-
žįstame. Be to, žiūrovams leidžiame 
suprasti, kad jie turi tik sėdėti ir ste-
bėti spektaklį. Tarkim, prieš prasi-
dedant renginiui parduodame bi-
lietus ir surenkame žiūrovų paltus. 
Taip su jais sąveikaujame ir užmez-
game ryšį. 

V. W.: Taip norime išlaikyti spek-
taklio kontrolę visą laiką. Šis noras 
susijęs su tikslumo siekiu ir tikė-
jimu spektaklio struktūra. Pagaliau, 
juk tai žaidimas, kurį žaidžiame 
kartu su žiūrovais.

Dėkoju už pokalbį.

kita, deklaruoja ir naujojo femi-
nizmo – kaip laisvos, unikalios ir 
kartu susijusios su visu mūsų civi-
lizacijos kosmosu, bet savarankiš-
kos dimensijos, grynai moteriško 

„matmens“, savotiško mūsų civiliza-
cijos moteriškojo „sparno“ – idėją 
ir modelį. Manyčiau, kad naujojo 

„levituojančio feminizmo“ idėja, ta-
lentingai ir kūrybingai įgyvendinta, 
kaip tai pavyko padaryti spektakliu 

„Scilė nori būti žmogumi“, tikrai nu-
sipelnė būti nauju dominuojančiu 
Vilniaus mažojo teatro kūrybinio 
išskirtinumo ir idėjų pranašumo 
vedliu.

Urošas Kaurinas ir Vito Weisas spektaklyje „Herojus 2.0 – spektaklių spektaklis“
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Agnė Zėringytė

Šios vasaros viduryje „XXI a. ne-
skubėjimo cikle Upė“ susitikome 
pasikalbėti su menininku, akty-
vistu Denisu Kolomyckiu, su ku-
riuo aptarėme ne vieną šių dienų 
meno pasauliui itin svarbią temą ir 
tai, kas kirba kiekvienam iš mūsų. 
Denisas Kolomyckis – perfor-
mansų kūrėjas, aktorius, režisie-
rius, choreografas bei šokėjas, šiuo 
metu studijuoja Vilniaus dailės 
akademijoje ir yra skulptūros ma-
gistratūros studentas. Menininkas 
dirbo ir kūrė užsienyje, bendra-
darbiavo su Jonu Meku ir Šarūnu 
Bartu, o 2021 m. pelnė geriausio 

„ArtVilnius ’21“ jaunojo meni-
ninko apdovanojimą už savo kū-
rinį „Transmediacijos“. Šiuo metu 
dirba su operos „Planeta Deluxe“ 
kūrėjais ir yra būsimo spektaklio, 
vieno iš „Operos genomo“ laimė-
tojų, choreografas.

Nors turbūt joks tekstas ar pokal-
bis nebūtų įmanomas be tam tikro 
menininko, kūrėjo ar žmogaus, su 
kuriuo bendraujama, apibūdinimo, 
vis dėlto atsiranda ir tam tikras eti-
kečių lipdymas bei kalbančiojo, jo 
asmenybės įrėminimas. Mano pir-
masis klausimas Denisui ir buvo 
būtent apie tai: koks jo paties po-
žiūris į etikečių ir visuomenės sti-
gmų ryšį. Sulaukiau paprasto ir 
nuoširdaus atsakymo, kuris supo-
navo, jog su etiketėmis nėra nieko 
blogo. Kolomyckis pabrėžė, jog vis-
kas priklauso nuo požiūrio taško, 
ar etiketė taps tam tikru štampu, 
ar ne, kokia ji bus kalbančiojo at-
žvilgiu. Etiketės yra neišvengiamas 
dalykas šių dienų visuomenėje, vien 

Sujungiantis skirtingas medijas
Pasikalbėjus su Denisu Kolomyckiu

norėdami kažką pristatyti ar apibū-
dinti turime lipdyti žmogui etiketę.

Denisui Kolomyckiui jau ne kartą 
teko kalbėti ir apie Joną Meką, bet 
šio jo gyvenimo aspekto negalėjome 
nepaliesti, nes be šio kūrėjo sunku 
įsivaizduoti Lietuvos kultūrinį pa-
saulį apskritai. Jaunam menininkui 
teko dirbti su Jonu Meku, simbo-
liška, jog pirmąją parodą jam irgi 
teko ruošti būtent Jono Meko vizua-
liųjų menų centre dar 2012 metais. 
Tuo metu tarpdisciplininio meno 
projekte „PRO“ Denisas pristatė 
tris savo performansus „Transgresi-
nis šokis“, „Muilo opera“ ir „This is 
a political dance“. Per mūsų pokalbį 
menininkas pabrėžė, kad Mekas jo 
atmintyje išliko kaip labai šviesus 
žmogus, su kuriuo dirbti buvo ir 
garbė, ir džiaugsmas. Jis prisimena 
šį menininką kaip kūrėją, kuris bet 
kuriuo momentu gali išsitraukti ka-
merą ir pradėti filmuoti, įrašinėti jį 
supančias akimirkas. Su Jonu Meku 
jie susitiko, kai šis apsilankė Deniso 
Kolomyckio kurtame performanse 
ir jį nufilmavo, o vėliau apie patį 
projektą atsiliepė itin pozityviai ir 
atrodė labai juo susidomėjęs. Mano 
pašnekovas ne kartą pabrėžė, jog 
jautė didelį Meko palaikymą ir pri-
simena jį kaip žmogų, kuris daž-
nai išreikšdavo palaikymą jauniems, 
karjerą pradedantiems meninin-
kams. Kiek vėliau šie du autoriai 
pradėjo bendradarbiauti, Denisui 
ne kartą teko vykti į Niujorką, daž-
nai tekdavo ir kartu padirbėti. To-
kio žmogaus kaip Mekas jam sutikti 
anksčiau neteko, jis buvo unikalus 
tiesiog būdamas savimi. 

Denisą Kolomyckį kaip meni-
ninką sunku apibrėžti, nes šiam 
žmogui teko dirbti su skirtingomis 

medijomis ir meno sritimis, save jis 
išmėgino praktiškai visur. Šoko, kūrė 
skirtingus vaidmenis tiek kine, tiek 
teatre, ne kartą pristatė ir iki šiol 
kuria choreografiją skirtingiems 
projektams, o šiuo metu studijuoja 
skulptūros magistratūroje VDA. Iš-
ties pasidaro įdomu, kaip skirtingos 
meno šakos, su kuriomis jam teko 
dirbti anksčiau, persipina jo kūry-
boje. Kolomyckis sako, kad būtent jo 
atveju skirtingos meno šakos, su ku-
riomis dirbo ir dirba iki šiol, papildo 
viena kitą, duoda įkvėpimo viena ki-
tai. Pavyzdžiui, skulptūra nebėra tai, 
ką vis dar esame linkę įsivaizduoti. 
Atsiranda vis įvairesnių būdų ją re-
alizuoti, pasitelkiant šiuolaikines 
technologijas. Tai toli gražu nebėra 
statiška forma iš akmens, marmuro 
ar molio, atsiranda naujų skulptūros 
realizavimo būdų, pasitelkiant skir-
tingas medijas. Choreografiją įkve-
pia skulptūra, kaip ir skulptūra gali 
įkvėpti choreografiją. Tokius pačius 
pokyčius galima pastebėti ir su ki-
tomis meno šakomis. Iš tiesų, vis-
kas meno pasaulyje yra susipynę ir 
persipynę, todėl šiais laikais pasidaro 
net sunku įsivaizduoti vieną meno 
šaką be kitos ir atskirtis tarp jų yra 
sumažėjusi iki minimalios. 

Vis dėlto dabartinėje situacijoje 
turbūt neįmanoma įsivaizduoti 
jokio pokalbio nepaliečiant šių 
dienų aktualijų. Pasaulis itin sune-
rimęs, mūsų realybė prisipildžiusi 
jautrių ir skaudžių temų, o dabar-
tinė situacija kelia daug rūpesčių ir 
skausmo. Klimato krizė, Black lives 
matter, #MeToo judėjimas, suvaržy-
tos moterų teisės JAV bei Lenkijoje, 
vis dar nesuteikiamos lygiavertės 
sąlygos LGBTQ+ bendruomenės 
nariams, daug neapykantos kalbos 

socialinėse medijose, Ukrainos te-
ritorijų okupacija ir karas su Rusija. 
Kyla klausimas, ar menas yra pa-
jėgus keisti susiklosčiusią realybę.
Ši diskusija sena ir gali nuskambėti 
kaip itin banali, tačiau šiuo metu 
išlieka aktuali, todėl nepraleidau 
progos šiuo klausimu padisku-
tuoti ir su Denisu. Jo atsakymas 
buvo gana paprastas: menas nėra 
pajėgus keisti realybę, nes iš esmės 
pats menas nieko nenusprendžia. 
Negalime tikėtis meno poveikio, 
kai nėra klausytojo, stebėtojo ar 
žiūrovo. Menininkas nėra pajėgus 
pakeisti pasaulį, tačiau pats jo ku-
riamas turinys, meno kūriniai gali 
priversti susimąstyti, būdai, pasi-
rinkti juos parodyti, gali padėti pri-
imti sprendimus, kas ir inicijuoja 

tam tikrą pokytį. Menas skatina 
kritinį mąstymą, vienintelį, kurį 
pasitelkę galime tikėtis kokio nors 
pokyčio susiklosčiusioje situacijoje. 

Čia aptariu tik keletą aspektų, 
kuriuos teko paliesti pokalbyje, ta-
čiau Denisas Kolomyckis yra mūsų 
kultūros dalis, besidalijanti meno ir 
politiškumo sąsajų svarba. Iki šiol 
gyva diskusija apie formų pokyčius 
šiuolaikinio meno lauke, kuriame 
jis dalyvauja ir puikiai savo kūri-
niais perteikia šiuolaikinio meno 
tendenciją pereiti iš vienos medi-
jos į kitą ir grįžti nuo vienos prie 
kitos atgal, buvo neatsiejama ir nuo 
mūsų pokalbio. Šis kūrėjas sujungia 
skirtingas medijas, kaip ir skirtin-
gas aktualijas, o tai šiuolaikiniame 
kontekste turbūt svarbiausia.

Aistė Kisarauskaitė

Kadaise rašiau apie legendinės 
kritikės knygą „Su savo tiesa: Gra-
žina Kliaugienė (1944–1995)“, su-
darytą Danutės Zovienės. Todėl į 
tekstą apie knygą „Raminta Jurė-
naitė. Daugiakalbiai peizažai (1971–
2021)“ (sudarytoja prof. dr. Raminta 
Jurėnaitė ir Ieva Koncytė, Vilniaus 
dailės akademijos leidykla) žiūriu 
kaip į antrą seriją pasakojimų apie 
legendines menotyrininkes. Tačiau 
neapsigaukite, iš tiesų nesiimsiu 
tyrinėti šių išskirtinių asmenybių 
biografijų, o žvelgsiu (į Gražinos 
Kliaugienės jau žvelgiau) tik į gyve-
nimo ir kūrybos atspindžius – kny-
gas. Visų pirma, Raminta Jurėnaitė 
savo knygą ir pradeda nuo auto-
biografijos, pavadintos pratarme. 
Be abejo, tai nėra autobiografinis 

Ramintos Jurėnaitės archyvas
„Daugiakalbiai peizažai“

romanas (kuris neabejotinai būtų 
nepaprastai įdomus), tačiau šiame 
skyriuje autorė nesistengia ir nu-
sausinti savo kūrybinio gyvenimo 
faktų iki beasmenio teksto. Jame 
nenutylėti kolegos, gyvenimo 
partneriai, nes ryšiai su jais kūrė 
kitus profesinius ryšius įvairiose ša-
lyse, susitikimai su kuratoriais virto 
parodomis, apsilankymai Vokie-
tijoje – tekstais, kai kada, ypač iš 
karto po nepriklausomybės atga-
vimo, užsienyje rengiant parodas, 
teko glaustis kolegų namuose, tad 
viskas tapo kūrybos dalimi.

Kaip skaitytoja ar kolegė, buvau 
maloniai nustebinta, kad ir žvel-
giant į įvairius įvykius autobiogra-
fijoje, net jei tai neišvengiamai da-
roma iš asmeninės perspektyvos, 
stengiamasi išlaikyti balansą tarp 
ramaus subjektyvaus vertinimo 
ir faktų. Ši knygos dalis neturi 

siekio būti emocionaliu teiginiu, o 
greičiau pretenduoja į akademinį 
menotyros tekstą, kur kruopščiai 
užfiksuota įvairių procesuose daly-
vavusių, padėjusių karjeroje, sutiktų 
kolegų ir bendradarbių pavardės, 
įvykių aplinkybės, o autorės įvykių 
traktuotė nėra aktyviai peršama, ta-
čiau neslepiamos ir svarbios atro-
dančios asmeninės patirtys. 

Taigi, rašydama apie Jurėnaitės 
„Daugiakalbius peizažus“, noriu 
pabrėžti du tarpusavyje susijusius 
knygos privalumus. Pirmasis slypi 
autorės biografijoje: ši kuratorė, 
meno kritikė, profesorė savo kar-
jerą pradėjo ir disertaciją apgynė 
dar sovietmečiu, ir nenuilstamai 
dirbo ilgus metus iki dabar. Net 
mes, vadinamoji lūžio karta, tu-
rime tam tikrą pranašumą, vertin-
dami ano laiko reiškinius, kaip ir 
dabarties Rusijos režimo realijas, 

nes gyvenome sovietmečiu, pa-
mename tą gniuždančią atmos-
ferą, propagandą, žinių ir laisvos 
kūrybos siekį. Knygos autorė šį ži-
nių siekį pavertė savo gyvenimo ir 
kūrybos varikliu. Surinkti tekstai 
apima didžiulį mūsų modernaus ir 
šiuolaikinio meno laikotarpį: tiek 
radikalius po nepriklausomybės 
atgavimo vykusius pokyčius, tiek 
dabarties sėkmes ir grėsmes. 

Pirmasis publikuojamas meno 
kritikos tekstas –1978 metų, todėl 
knygoje matome ir 9-ojo dešimtmečio 
sovietmečio dailės procesus, paro-
dos sampratos kaitą, randame pir-
mosios Soroso šiuolaikinio meno 
fondo parodos „Tarp skulptūros 
ir objekto lietuviškai“ tekstą (1993, 
109 psl.) ar aprašytus pirmuosius po 
nepriklausomybės atgavimo mūsų 
šalies menininkų žingsnius užsie-
nyje. Tokie 2003 metų tekstai kaip 

„Sostinės dienoms – skulptūros Ne-
ryje“ (207 psl.) primena puikius 
vėliau vykdytus meno projektus, ir 
taip pamažu vartant ar skaitant pra-
deda ryškėti jausmas, kaip ši knyga 

Denisas Kolomyckis
S . Na rkaus  n uotr .
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dirba savo darbą. Plati dviejų dalių 
(sovietmečio ir nepriklausomybės) 
panorama iki pat dabarties parodų, 
kūrinių ir kūrėjų yra lyg nemažas 
mūsų meno reiškinių archyvas, kurį 
nebūtina visą atidžiai ištirti, bet 
itin pravartu turėti lentynoje bet 
kuriam, norinčiam geriau suvokti 
mūsų kultūrą, o ypač tiems, kurie 
dėl kokių nors priežasčių šiuose 
procesuose nedalyvavo. Taigi, pir-
masis knygos privalumas, kaip mi-
nėjau, susijęs su ilga Jurėnaitės kū-
rybine biografija, suteikia autorei 
galimybę atspindėti ilgalaikę mūsų 

kultūros peizažo kaitą, kai pasako-
jimas teka lyg rami, stipri, savimi 
pasitikinti upė, jau nebijanti klysti, 
užšalti kažkuriam laikotarpiui ir vėl 
atšilus pasipildanti kasdienių meno 
reiškinių intakais.

Tad jei kam nors gali pasirodyti, 
kad ši knyga yra vien anksčiau pu-
blikuotų straipsnių rinkinys, tai 
skubu paneigti. Visų pirma prie 
straipsnių priskirta ir nemažai 
knygų įvadų ar parodų anotacijų. 
Net pačioje knygos struktūroje 
aiškiai matyti griežtai akademi-
nis žvilgsnis į medžiagą ir ji su-
daryta iš keleto skyrių – jau mi-
nėtos autobiografijos, pavadintos 
pratarme, trijų dalių straipsnių 

rinkinio („Uždarame meno lauke 
1978–1989“, „Didelių pokyčių metas“ 
ir „Be sienų 2000–2021“), taip pat 
atskirais skyriais pateikiamos svar-
biausios gyvenimo ir kūrybos da-
tos, kuruotos parodos, bibliografija, 
priedai ir asmenvardžių rodyklė.

Šioje vietoje noriu pabrėžti ir 
antrąjį, taip pat su akademiniu 
kruopštumu susijusį knygos pri-
valumą – kuruotų parodų skyrių, 
kuriame sudėtos ne tik parodos ar 
parodėlės, bet surinkta daug vaiz-
dinės informacijos: beveik prie 
kiekvieno kuruoto projekto yra 
plakatų ar katalogų, bukletėlių, at-
virukų bei ekspozicijos vaizdų. Šis 
skyrius, kaip ir straipsniai, pilni 

smagių netikėtumų, pavyzdžiui, 
priminimas, kad 22-ojoje San Paulo 
bienalėje 1994 m. dalyvavo du mūsų 
menininkai, Šarūnas Sauka ir Ge-
diminas Urbonas, o 1998 m. kom-
panija, dalyvavusi parodoje „Kūnas 
ir Rytai. Nuo 1960 iki mūsų dienų“ 
Modernaus meno galerijoje Liublia-
noje, Slovėnijoje, – „Post Ars“ (A. 
Andriuškevičius, R. Antinis, Č. Lu-
kenskas) ir Eglė Rakauskaitė. 

Taigi knyga iš tiesų yra labai 
svarbi mūsų kultūrai, ypač turint 
omenyje, kad pirmojo nepriklau-
somybės dešimtmečio menas ir 
reiškiniai dar menkai tyrinėti, to-
dėl šis knygos pavidalo archyvas 
yra rimta paspirtis tyrėjams. Taip 

Viktorija Mištautaitė

Tekstinės instaliacijos ant sienų 
traktuojamos kaip skulptūros, 
Claude’o Monet reprodukcijų vi-
zualai įmontuoti šiltnamio dube-
nyje, o raudonos plytos, apdeng-
tos skaidria plėvele, yra kūrinio 
dalis. XX a. 7–8-uoju dešimtme-
čiais istorijoje nutiko puikus da-
lykas – konceptualizmas, dailės 
kryptis. Ir tuomet tarytum visos 
skardinės, buteliai, buitinė tech-
nika ir mums įprasti, kaskart kas-
dienybėje randami daiktai ar net 
rutininiai procesai tapo meno kū-
riniais, legitimizuota gija su me-
nininko minties fiksacija. Na, o 
esminiais momentais įvardijami 
intelektualiniai procesai, kuriuose 
lankytojas yra kviečiamas įsitraukti, 
dalyvauti ar permąstyti. Šiuolaiki-
niame mene (kiekvienai kartai ar 
epochai kuriamas menas yra būtent 
toks) žiūrovas yra įpratęs, jog me-
nininkas yra kartu ir tyrėjas, tarpi-
ninkas, mokslininkas. Smalsumo ir 
kūrybinio impulso vedamas jis lei-
džiasi į piligrimines keliones, neria į 
vandenų gelmes, atlieka tyrimus la-
boratorijoje ir t.t. Kažkuria prasme 
mes tapome „išdresuoti“ vertinti 
kūrinį socialinio, ekologinio, poli-
tinio ir globalaus turinio kontekste. 
Tačiau kas atsitinka, kai akis iš pirmo 
žvilgsnio geba naiviai suprasti meno 
kūrinį be papildomo žinojimo? At-
sakymas – pasimetimas. Tai nuo ko 
bėgome ir kur susitikome? 

Pakeliui atsiranda tekstas „(ne)
būtys ir (su)jungtys“ apie dvi šį ru-
denį Kaune pristatomas parodas. 
Galerijos „Meno parkas“ kartu su 

„Brigitte March ICA“ (Štutgartas) su-
daryta paroda „Konceptualizmo at-
spindžiai: įvietintas menas“ ir „Tema 
gallery“ Vitos Zaman „Antras gy-
venimas“. (Ne)būtys šiame tekste 
traktuojamos kaip erdvės, kuriose 
susitinka tamsiosios dėmės, paraš-
tėse likusios mintys, tarpai tarp skir-
tingų dešimtmečių manifestų ir, be 
abejonės, mūsų visų atspindžiai. (Su)
jungtys – tai menininkai: kuriantys, 
eksperimentuojantys ir ieškantys.

(Ne)būtys ir (su)jungtys
Paroda „Brigitte March ICA: Konceptualizmo atspindžiai: įvietintas menas“ ir Vitos Zaman „Antras gyvenimas“ Kaune

„Brigitte March ICA“ sudary-
toje parodoje pristatoma pasta-
rųjų 45 metų veiklos kryptis, kuri 
orientuota į konceptualų ir medijų 
meną nuo praėjusio amžiaus 8-ojo 
dešimtmečio vidurio. Ekspozici-
joje – tokių asmenybių kaip Myra 
Brooklyn, Ugo Dossi, Jeanas Le Ga-
cas, Morgan O’Hara, Antoni Mun-
tadas, Patrickas Raynaud, Danie-
lis Schornigas, Timmas Ulrichsas 
ir Lawrence’as Weineris kūriniai. 
Parodoje „Antras gyvenimas“ eks-
ponuojama septynerius metus Los 
Andžele kurta serija, kurią sudaro 
16 autentiška-taktiliška technika 
sukurtų darbų. Dėl neįtikėtino at-
sitiktinumo dviejų tarptautinį pri-
pažinimą turinčių galerisčių-ku-
ratorių minčių tinklas išaustas šių 
metų kultūros sostinės karūną be-
simatuojančiame mieste. O bran-
gakmenių briaunos suspindinti ties 
šiais punktais-kampais.

Procesas kaip patirčių visuma – 
taip tikriausiai būtų galima vienu 
sakiniu apibūdinti menininkės 
Vitos Zaman kūrybą. Pripažinimą 
dviejų galerijų Vilniuje ir Londone 
bendraįkūrėja pelnė šiuolaikinio 
meno srityje. Daugiau nei dvide-
šimt metų skyrusi kitų kūrėjų kar-
jeroms, gyveno didžiausiuose meno 
megapoliuose. Žvelgiant į kūrinius 
pasibeldė vaikystės prisiminimas 
apie vienuoles ir kunigus. Tiksliau 
būtų sakyti, jog iškilo vaizdinys 
apie liturginius drabužius, deko-
ruotus rankų darbo auksiniais ar 
šilkiniais siuviniais. Ir taip taktiliš-
kumas tampa nuoroda į tam tikrą 
pasiilgtą meno šventumą, kvietimu 
panerti į taip trūkstamą meno nai-
vumą ir paprastumą. 

Ženklų, vaizdinių ir simbolių 
universalumo paieškos apčiuopia-
mos Ugo Dossi kūrinyje iš serijos 

„Cosmos“ („Kosmosas“). Devintojo 
dešimtmečio viduryje sukurta ins-
taliacija su bumerangu kaip vizu-
ali apmąstymų apie kosmologi-
nius reiškinius ir energijų dažnius 
išraiška. O neturinčiam konteksto 
apie kūrinius lankytojui galima la-
bai laisvai įsivaizduoti, kad galeri-
jos „Meno parkas“ antrame aukšte 

apsigyveno invazinio šliužo formą 
primenantis objektas.

Protestas. Ištraukti mintį iš pa-
sąmonės, išausti ją, sujungiant dvi 
tapybos rūšis (medvilniniu siūlu ir 
akrilu ant drobės), tapo tikru iššū-
kiu Zaman. Dinamiškame tempe, 
technologinio proceso laikmetyje 
užsidaryti nuo išorinio pasau-
lio, panirti į lėtą, kažkuria prasme 
senamadišką (neinstagramišką) 
procesą tapo maišto forma bei 
kontrastu ankstesniam jos ritmui. 
Todėl, lankantis parodoje, kuri eks-
ponuojama salono tipo galerinėje 
erdvėje-smetoniškame bute, kyla 
jausmas, jog kertamos dimensijos. 
T.y. lankytojas peržengia nematomą 
ribą ir pasineria į patyrimines per-
sonažų pinkles.

Meno kūrinio medžiaga gali būti 
pati idėja, nors ji ir nematoma, teigė 
konceptualistai. Zaman kuria pa-
veikslus, meno kūrinius ant drobės, 
ir siūlais sukuria jiems tūrį, taigi ir 
daiktiškumą. Sukuriama forma-
figūra, į kurią galėtume suprojek-
tuoti savo susitikimus, pokalbius 
su vidiniu vaiku. Tam itin kviečia 
paveikslai „Visiškai nuoga“, „Myli-
mieji“, „Tarpininkė (Vandenynas)“ 
ar „Pavaizdos“. Paveikslų atlikimas 
bei šiltas paviršius taip pat kviečia 
ir į susitikimą su savo močiutėmis, 
promočiutėmis, apnertų staltiesė-
lių ar inicialais papuoštų nosinaičių 
prisiminimais iš vaikystės. Tačiau 
sustojus prie paveikslų ir pasken-
dus prisiminimuose, o vėliau per-
skaičius darbų pavadinimus, to-
kius kaip „Laidotuvių beždžionėlė. 
Horizontalus“ ar „Laidotuvių bež-
džionėlė. Vertikalus“, apima dvejopi 
jausmai. Taip, upės ne visada būna 
vienodai sraunios.   

„Brigitte March ICA“ pristato 
Myros Brooklyn tekstinę instalia-
ciją ant sienos „the earth wants to 
breathe“ (1983/2020) („Žemė nori 
kvėpuoti“). Kaip rašoma parodos 
anotacijoje, kvėpavimas čia pabrė-
žiamas kaip egzistencinės veiklos 
idėja ir klimato kaitos kontekste, 
ir dėl taikos, ypač prisimenant tra-
giškus 2020-ųjų Niujorko įvykius, 
susijusius su „Black Lives Matter“ 

judėjimu. Minties išraiška paprasta – 
ranka rašytas tekstas išdidinamas ant 
sienos. Reakcija į šį sakinį, be abe-
jonės, visad tokia pat – Žemė nori 
kvėpuoti, nori išsaugoti gyvybę. O 
menininkas Lawrence’as Weineris 
užrašą ant sienos „FLAGS FOL-
DED OUT OF SIGHT OF THE 
BARRICADE“ (2022) („Vėliavos 
sulankstytos, barikadų nematyti“) 
pristato kaip skulptūrą (galime in-
terpretuoti, jog mintis, įgavusi pa-
vidalą, virsta objektu-daiktu).

Receptoriais pirštų galuose ra-
šomas dienoraštis įaudžia kasdie-
nybės nerimus, baimes ir kitus iš-
gyvenimus į čiurlioniško pasaulio 
vaizdinius (vienas Zaman kūrinys 
taip ir vadinasi, „Labas, Čiurlioni“). 
Aproprijuoti populiariosios kultū-
ros vaizdiniai ar vaikystės knygelėse 
matyti objektai yra autobiografiniai. 
Jie turi menininkės veidą ir neretai 
yra pasipuošę 9-ojo dešimtmečio 
madai būdingu drabužiu. Labiau-
siai šiuo metu autorės braižą iden-
tifikuoja beždžionėlės personažas. 
Ji – žaisminga, pikta, pasiklydusi, o 
kartais apsupta džiunglių, vienatvės 
dykynių ar didmiesčių smogo. To-
kio tipo rašymas yra ne tik dialogo 
su savimi mezgimas, savęs progra-
mavimas, buvimas tyloje, darnoje, 
bet, atrodo, ir tiesus kelias į savąją 
autentiką. Į žmogaus (o kartu ir 
dailės) istoriją įrašomos spalvinės 
dėmės, virtusios nerimo gėlėmis, 
iš anapusybės atkeliaujantys sim-
boliai (pavyzdžiui, vis darbuose 

atsikartojantis paparčio lapas, sim-
bolizuojantis naujai užgimstančią 
gyvybę ir moteriškumą). Visu tuo 
labiausiai įtraukiantys darbai yra 

„Tarpupirščiai“, „Dviese“, „Pelkių 
architektūra“, „Mama, kuri minti-
mis laiko lėktuvus danguje“.

Patricko Raynaud kūrinyje „Mo-
net’s Postcards“ („Monet atvirukai“) 
konceptualizuojama meno sklaidos 
problema. Visgi labiausiai dėmesį pa-
traukiantys objektai – priešais instalia-
ciją pastatyti du prausimosi dubenys. 
Viename iš jų „Nymphéas“ – „Monet’s 
Ponds“ („Monet tvenkiniai“) (1991), 
o antrame – kūrinys iš serijos „Bat-
hing Beauties“ (1991), diasec tipo 
nuotraukos, instaliuotos dubenyse. 
Šie aproprijuoti atvaizdai yra citatos 
iš reikšmingų tapybos istorijai še-
devrų, o kartu tampa labai patrauklia 
ir intriguojančia instaliacijos forma.

Šias dvi ekspozicijas labiausiai 
jungia intertekstualumas ir tarp-
tautiškumas. Jaučiama prabanga į 
vietinius išteklius pažiūrėti per ats-
tumą. Akiai įprastos erdvės pateik-
tos kaip vietinio identiteto ir tam 
tikros egzotikos išraiška (vėlgi grįž-
tama prie konceptualizmo idėjinio 
pamato). Ir tai neabejotinai yra Bri-
gitte ir Danielle March bei Vitos Za-
man plataus meno diapazono ma-
tymo visuma. Bėgdami nuo tamsos 
kartais pamirštame užsidegti šviesą 
ir vis tiek susitinkame šešėlyje. Ke-
lias iš nebūties į nebūtį yra ištisa 
kelionė.

pat nors vienu sakiniu reikėtų pa-
girti knygos dailininkės Aušros Li-
sauskienės darbą – stilingas, dailus, 
patogus skaityti, nors sunkiasvoris 
kūrinys. O nuo savęs pridėsiu – ret-
karčiais ir aš pasvarstau savo meno 
kritikos tekstus kada nors paversti 
knyga, tačiau niekada neįsivaizda-
vau, kad tai galima parengti su to-
kiu kruopštumu, lyg rengtum aka-
deminę monografiją, net jei tai apie 
save pačią. Gal todėl net nepapras-
tai ryški Jurėnaitės asmenybė šioje 
knygoje nueina į antrą planą ir lieka 
tik nepaprastai įdomūs daugiakal-
biai meno peizažai.

Atkelta iš  8  psl .

Vita Zaman, „Laidotuvių beždžionėlė. Horizontalus“ ir „Laidotuvių beždžionėlė.
Vertikalus“ A. Vasil enko n uotr .
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M u z i k a

Elvina Baužaitė

„Snappy Operas“ programa buvo 
įkurta Didžiojoje Britanijoje „Ma-
hogany“ operos grupės, jos siekis – 
su jauniausio amžiaus auditorija 
kurti operas vaikams, bendradar-
biaujant su operos meno profesio-
nalais. 2021-ųjų birželis pasitiktas 
šūkiu „The Year of Snappy Ope-
ras“ („Snappy operų metai“). Ši 
programa atkeliauja ir į Lietuvą. 
Operos meno edukacijos akivaiz-
doje kalbamės su „Snappy Operas“ 
ambasadore Lietuvoje dainininke 
Lauryna Bendžiūnaite.

Kaip veikia „Snappy Operas“ pro-
grama, kokia jos esminė idėja? 

„Snappy Operas“ yra laimėjimus 
skinanti Didžiosios Britanijos me-
ninė edukacinė programa, skirta 
vaikams. O mes esame pirmieji, 
kurie statysime snapp’ius už Bri-
tanijos ribų. Mano didžiulis noras, 
kad pirmieji juos patirtų pajūrio 
vaikai, pildosi jau dabar. Tai opera, 
besirandanti tarytum spragtelėjus 
pirštais ir trunkanti vos 10 minučių. 
Ją galima vadinti „žaibiška opera“, 
taip radosi pavadinimas ir grota-
žymė #žaibopera. Su mažaisiais 
dirba profesionalūs režisieriai, mu-
zikantai, kompozitoriai, čia yra visi 
elementai, reikalingi statant operą. 
Tačiau pats pagrindinis šio projekto 
dalyvis, diktuojantis visas sąlygas, – 
vaikas. Tokioje operoje nėra solistų. 
Tai visiškai kitoks būdas rašyti, sta-
tyti ir atlikti operą.   

Šūkis „Žinios – jėga!“ yra teisin-
gas tik tuomet, kai žinios panau-
dojamos tinkamai, reikiamu laiku 

Tarp labai gerai ir fantastiškai
Pokalbis su operos soliste Lauryna Bendžiūnaite apie naują projektą, skirtą vaikams

ir tikslingai, o tam reikalingas kū-
rybingumas – brangiausiai apmo-
kama bet kokio profesionalo sa-
vybė šių dienų pasaulyje. Žinoma, 
projekto metu ugdomas lyderystės 
genas, lavinami darbo komandoje 
įgūdžiai. Dalyvavimas projekte tei-
giamai atsiliepia mokymosi rezul-
tatams, nes išlaisvintos vaizduotės 
horizontai – platūs, o aukštus sko-
nio standartus reikia lavinti. Tačiau 
šio projekto esmė yra ta, kad kūry-
binis procesas visus neišvengiamai 
pakeičia. 

Atvežate „Snappy Operas“ į 
savo gimtąją Nidą. Kaip kilo 
ši idėja? Ar asmeniškai paju-
tote reikmę tuo dalintis, su-
kurti kūrybinę aplinką, ar pati 
aplinka jus pa(si)kvietė? 

Idėją nešiojuosi seniai. Mačiau 
snapp’ių, girdėjau vaikų, dalyva-
vusių projekte, liudijimus, svar-
biausia, mačiau jų švytinčias akis 

ir jaučiau tą užkrečiamą jaudulį. 
Kelias iš Didžiosios Britanijos mo-
kyklų į Lietuvos – nei trumpas, nei 
ilgas: keleri metai galvos skausmo 
ir geranoriškų pokalbių su ne visai 
tais, kurie turėjo tai išgirsti. Ga-
liausiai pradžią davė vienas susi-
tikimas Neringos savivaldybėje, 
vienas komandinis „darom!“. Šios 
operos neįvyktų be projekto vado-
vės Editos Lubickaitės išskirtinių 
vadybinių gebėjimų, jos didžiu-
lio išmanymo ir muzikos, operos 
meno supratimo. Apie šį projektą 
net neužsimintume, jeigu neturė-
tume mokytojų, kurie pirmiausia 
perims metodiką, rengsis projek-
tui, po to dirbs su vaikais ir atliks 
visą pirminę ir, kaip paprastai, su-
dėtingiausią paruošiamąją darbo 
dalį. Tai papildomas „svoris“ ir taip 
daug sveriančiame jų kasdienos 
nešulyje. Gyvybiškai reikalingas 
tėvų palaikymas ir entuziazmas, o 
kalbant kavos terminais – reika-
lingas trigubas espreso su samčiu 
cukraus, maišu kantrybės ir per-
spėjimu „nemaišyti“!  

Kokie pagrindiniai ir esminiai 
„Snappy Operas“ tikslai ir už-
daviniai Nidoje, Lietuvoje? Kas 
laukia jūsų pačios ir mažųjų 

„operomanų“?
„Snappy Operas“ skirtos visiems 

vaikams – geriausia juos „sučiupti“ 
kuo ankstesnio amžiaus, o jeigu dar 
gali jiems suteikti galimybę mokytis 
iš geriausių ir kūrybingiausių, leisti 
pajusti visišką kūrybos laisvę ir iš-
bandyti save kartu su bendramin-
čiais!.. Kas tada jų laukia – nežinau, 
bet veikiausiai kažkas tarp labai ge-
rai ir fantastiškai.

Kadangi „Snappy Operas“ 
programa skirta jauniausio 
amžiaus žiūrovams, dar tik 
tapsiantiems operos meno 
dalyviais ir kūrėjais, prisimin-
kite ir pasidalinkite savo pir-
muoju operos meno patyrimu. 
Kokie jausmai ir emocijos tada 
apėmė?

Pirmą operą pamačiau vėlai, pir-
mieji buvo baletai svečiuojantis Lie-
tuvos nacionaliniame operos ir ba-
leto teatre Vilniuje. Operą patyriau 
Klaipėdoje, jau mokydamasi Klai-
pėdos Stasio Šimkaus konservatori-
joje. Negaliu prisiminti, koks buvo 
kūrinys, pamenu tik ūžimą ausyse, 
matyt, pakilus kraujospūdžiui, – 
visa buvo be galo paveiku, paliko la-
bai stiprų įspūdį, ir tai buvo meilė 
iš pirmo žvilgsnio, vėliau tapusi 
tikriausia manija...

Jei jau prakalbome apie emoci-
jas, patarkite, kaip nusiteikus, 
kiek ir kaip pasiruošus arti-
miesiems ar mokytojams at(si)
vesti būsimuosius „Snappy 
Operas“ dalyvius?

Svarbiausia, tegul jie ateina! Grą-
žinsime mažylius kitokius, gal šiek 
tiek sumišusius, bet dažniausiai – 
kvatojančius ir labai balsingus.

Lauryna, pati esate dviejų 
vaikų mama, tad kas jums 
įprasmina vaikiškumą? Ko-
kie ypatingi bruožai būtini 
suaugusiesiems, kad vai-
kas jaustųsi reikšmingas ir 
reikalingas?

Ar kas nors dar prisimena „sekre-
tus“ – po gražiausia stiklo šuke pa-
slėgtas gėles ar saldainių popierėlių 

instaliacijas, kurias galima rodyti 
tik patikrintam žmogui ir reikia 
saugoti nuo nedraugiško bato ar 
akies... Man vaikai ir yra ta paslap-
tis, tas „sekretas“, nes jie kasdien vis 
kitokie, vis labiau tampantys savimi, 
o aš galiu tik saugoti juos savo dė-
mesiu, meile, rėmindama savojoje 
atmintyje jų dienų slėpinius. Kas 
yra įprasmintas vaikiškumas? Gal 
nenumalšinamas smalsumas. O 
svarbiausias reikalavimas suau-
gusiems – kad vaikas galėtų būti 
vaiku... Tai sudėtinga. Reikia su-
augusiojo brandos daug nagrinė-
jant save, kol galų gale susitaikysi 
su savimi nepagražintu, be filtro, 
su visom klaidom, visu skausmu ir 
gyvenimo patirtimi. Tik tada galėsi 
priimti, mylėti kitą tokį, koks yra, 
tik tada leisi tiesiog būti.

Koks jūsų linkėjimas-kvieti-
mas norintiesiems dalyvauti 

„Snappy Operas“ programoje?
Šiais metais „žaibuosime“ Nerin-

gos gimnazijoje ir dar keliose Klai-
pėdos mokyklose. Mano svajonė, 
kad ateityje kiekviena Lietuvos 
mokykla galėtų įsidiegti šią meto-
diką ir statytų savo snapp’ius, rašytų 
savo „žaibo operas“ aktualiomis 
temomis ir tokias, kaip jiems pa-
tiems norisi ir atrodo teisinga. Tai 
tvari metodika, tai procesas, kurio 
metu keičiasi ir mokinys, ir moky-
tojas. Tik pagalvokime, kokia drąsi 
ir graži karta gali tokioje aplinkoje 
užaugti. Pačių gražiausių naujų 
mokslo metų ir kūrybos!

Dėkoju už pokalbį.

Penkiasdešimtasis   
„Muzikos ruduo“ 

Spalio 7-ąją prasideda jubiliejinis 
šiuolaikinės lietuvių muzikos festi-
valis „Muzikos ruduo“, organizuo-
jamas viešosios įstaigos „Muzikos 
ruduo“, strateginis partneris – Lie-
tuvos kompozitorių sąjunga. Šios 
sąjungos festivalis 1972 m. buvo 
įsteigtas būtent tam, kad prisidėtų 
prie lietuvių kompozitorių kūry-
bos sklaidos visoje Lietuvoje. Kaip 
prisimena nuo 2006-ųjų „Muzikos 
rudeniui“ vadovaujantis muzikas 
Robertas Bliškevičius, festivalis per 
visą laikotarpį išgyveno įvairius – ir 
pakilimo, ir „sustingimo“ – laiko-
tarpius. „Iš archyvinių nuotraukų 
galime matyti, kaip nuo festivalio 
pradžios iki pat nepriklausomybės 
atkūrimo vyko intensyvūs renginiai 
įvairiuose Lietuvos miestuose. At-
kūrus nepriklausomybę festiva-
lis apmirė ir nebuvo rengiamas 

Anonsai

daugiau nei dešimtmetį. Jis at-
gaivintas tik 2002 m., tuometinio 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
pirmininko Gintaro Sodeikos ir 
maestro Donato Katkaus inicia-
tyva“, – pasakoja R. Bliškevičius. 
Anot jo, nuo tada festivalis vadi-
namas net ir „vieninteliu Lietuvoje 
keliaujančiu festivaliu“. Su lietuvių 

kompozitorių kūryba buvo prista-
tomi įvairių laikotarpių opusai bei 
šiuolaikinė Vakarų Europos muzika, 
o pastaraisiais metais grįžtama prie 
festivalio šaknų – nuo 2018 m. pro-
gramoje skamba išskirtinai tik lie-
tuvių kompozitorių kūryba. 

Šių metų festivalio, vyksiančio 
spalio 7–15 d., programoje – ne tik 

koncertai, bet ir diskusijos, muzi-
kos albumų ir leidinių vitrina, kurią 
pristatys Lietuvos muzikos infor-
macijos centras ir muzikos leidy-
kla „NoBusness Records“, bei kiti 
renginiai. 

Energetikos ir technikos muzie-
juje spalio 7 d. vyks pradžios vaka-
ras – skambės Broniaus Kutavičiaus 
ir jo mokinių kūrybos koncertas, 
kurį parengė Lietuvos ansamblių 
tinklas bei Klaipėdos kamerinis 
orkestras. Festivalyje girdėsime ju-
biliejus švenčiančių kompozitorių 
Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio 
kūrinių premjeras Vilniaus rotušėje, 
dalyvaujant Šv. Kristoforo kameri-
niam orkestrui, Lietuvos simfoni-
niam pučiamųjų orkestrui ir cho-
rui „Vilnius“. 

Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos salėje bus surengtos Kom-
pozicijos katedros studentų kūry-
bos premjeros, modernią lietuvių 
klasiką interpretuos ansamblis 

„Fluorescence“.
Susitikime su savo naujas mono-

grafijas pristatysiančia muzikologe 

Gražina Daunoravičiene, kompo-
zitoriumi Ričardu Kabeliu bei me-
notyrininke Agne Narušyte bus 
ieškoma atsakymo, kas būdinga lie-
tuvių kompozitorių muzikai, kaip 
ji kito per pastaruosius 50 metų. 
Renginį papildys TV filmas „Pra-
verk duris...“ (1987) bei kolektyvo 

„Twenty Fingers Duo“ atliekami 
kūriniai. 

Spalio 14 d. festivalį užbaigs sty-
ginių kvartetas „Chordos“ ir an-
samblio „Synaesthesis“ spalio 15-ąją 
pristatomas koncertas su Žibuoklės 
Martinaitytės „Hado zona“ ir Akvi-
lės Aglickaitės šviesos instaliacija. 
Festivalio pabaigos vakarėlyje or-
ganizatoriai kviečia pasiklausyti 
jauniausios kartos elektroninės 
muzikos kūrėjos Miglės Palkevi-
čiūtės (Migluma) muzikos bei ne-
formaliai aptarti ateinančių 50 lie-
tuvių muzikos metų perspektyvas. 
Detali festivalio informacija: www.
muzikosruduo.lt.

Rengėjų inf.

„Muzikos ruduo ’21“. Cinematorija „Cali-Gari“
T. T e reko nu ot r.

Lauryna Bendžiūnaitė
E . Sa mu li o nyt ė s  nu ot r.
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K i n a s

Didvyriais dabar tapti lengva – už-
tenka sudominti socialinius tinklus 
ar žiniasklaidą kokiu nors nekas-
dienišku poelgiu, kad ir surinkti 
svetimas šiukšles, arba pelnyti me-
dalį kokiose nors sporto varžybose. 
Bet užimti paskutinę vietą pasau-
lyje – tikrai sudėtinga. Todėl lie-
tuvių futbolininkai taip pat yra di-
dvyriai. Kino kūrėjai tokius mėgsta. 
Filmų didvyriais vis dažniau tampa 
ir kontroversiškos asmenybės. Toks 
buvo Christinos Rosendahl filmo 

„Gerasis išdavikas“ (LRT Plius, 
spalio 6 d. 21.33) veikėjo prototi-
pas – Danijos pasiuntinys JAV Hen-
rikas Kauffmannas. 1940-aisiais, kai 
vyriausybė kapituliavo ir pradėjo 
bendradarbiauti su naciais, Kauffman-
nas pasiskelbė esąs laisvos Danijos 
pasiuntinys ir buvo apkaltintas tė-
vynės išdavimu. Jo biografija tokia 
spalvinga, kad net mirtis 1963-iai-
siais – lyg storo romano apie lem-
tingas aistras skyrius.

Nusikaltėliai dažnai taip pat pa-
verčiami romantiškais veikėjais, 
populiariosios kultūros ikonomis, 
nors tai menkystos, nenusipelnan-
čios jokios pagarbos. Todėl nesu-
prantu dėmesio narkotikų prekeiviui 
Escobarui, apie kurį net Lietuvoje iš-
leistos kelios knygos. Andrea Di Ste-
fano filme „Eskobaras. Kruvinas 

Tiesos kaina
Krėsle prie televizoriaus

rojus“ (TV3, 1 d. 21.30) narkotikų 
baroną suvaidino tiksliai karika-
tūrišką ir žiaurią personažo esmę 
perteikiantis didis aktorius Benicio 
Del Toro. Filme jis rodomas kana-
diečio banglentininko Niko (Josh 
Hutcherson) akimis. Jis atvyko į 
saulėtąją Kolumbiją, tikėdamas 
puikiai leisti laiką paplūdimiuose. 
Nikas netruko susipažinti su gra-
žia aktyviste Marija (Claudia Trai-
sac), o ši nusprendė jį supažindinti 
su šeima, kurios galva yra politikas 
dėdė Pablo. Nors Eskobaras tarsi ir 
filmo centras, režisierius pasielgė 
gana apdairiai, palikdamas Esko-
barą fone ir jo įtaką ar veiksmų pa-
darinius leisdamas stebėti naivaus 
Niko akimis. Kita vertus, Di Stefano 
per greit nugrimzdo į banalybes.

Kai iš lietuviškų televizijų ekranų 
ir kitokios žiniasklaidos vis dažniau 
skamba žodžių derinys „tautos ly-
deris“, Brady Corbeto filmas „Ly-
derio vaikystė“ (LRT Plius, šian-
dien, 30 d., 21.30) tikrai atkreips 
dėmesį. Tai ambicingas amerikie-
čių aktoriaus, vaidinusio Michaelio 
Haneke’s, Larso von Triero, Olivier 
Assayaso filmuose ir, beje, Dylaną 
filme „Eskobaras. Kruvinas rojus“, 
režisūrinis debiutas. „Lyderio vai-
kystė“ nukelia į 1918 metus, į Pran-
cūziją, kur atsidūrė šviesiaplaukis 

berniukas amerikietis. Berniuko tė-
vas padeda JAV prezidentui Woodrow 
Wilsonui rengti Versalio sutartį, o 
mama (Bérénice Bejo) pernelyg 
neurotiška, kad galėtų rūpintis sū-
naus auklėjimu. Kartais svečiuose 
apsilanko šeimos draugas Čarlzas 
(Robert Pattinson), kuris žaidžia 
biliardą ir aptaria su politika susi-
jusius klausimus. Pamažu pradeda 
reikštis prastas berniuko charak-
teris, jis mėto akmenis į kitus vai-
kus, griebia už krūtinės mokytoją 
(Stacy Martin), rengia visokias ne-
malonias scenas. Kažkodėl šios ir 
kitos bjaurastys nepalieka abejo-
nių, kad užaugęs berniukas taps 
diktatoriumi.

Filmo pagrindas – Jeano-Pau-
lio Sartre’o apsakymas, nors iš jo 
nelabai kas liko, o filmo pabaigoje 
pasirodanti savotiška bibliografija 
leidžia suprasti, kad Corbetą įkvėpė 
ir Hanna Arendt, ir Johnas Fowle-
sas. Muziką, kuri kartais užgožia ir 
vaizdą, ir pasakojamą istoriją, pa-
rašė 7-ajame dešimtmetyje popu-
liarus, bet tapęs atsiskyrėliu Scottas 
Walkeris. Trumpai tariant, toks sno-
biškas pavardžių rinkinukas, man 
regis, ir paskatino dalies kolegų su-
sižavėjimą gana pretenzingu, gražiu, 
kruopščiai nufilmuotu reginiu, ku-
rio pagrindas – užuominos, nelabai 

aiškios nuorodos, nutylėjimai. Aiš-
kiausia – Haneke’s „Baltas kaspi-
nas“, bet skirtumas tas, kad austrų 
režisieriaus metaforos pagrindas 
buvo žmonės, o Corbeto – idėjos. 
Savaime tai nėra blogai, tik kad jas 
dar reiktų mokėti formuluoti.

Stengiuosi sekti režisieriaus 
Paulo Greengrasso kūrybą nuo 
2002-ųjų, kai jo „Kruvinas sekma-
dienis“ apie taikios protesto de-
monstracijos sušaudymą 1972 m. 
Airijoje pelnė Berlyne „Auksinį 
lokį“. Greengrassas kuria filmus, 
turinčius politinę ištarmę, net jei 
tai trilogija apie superagentą Borną. 
Režisierius atėjo iš dokumentinio 
kino, todėl jam svarbu tai, kas daž-
nai vadinama tiesos rekonstrukcija. 
Dabar jis ekranizuoja George’o 
Orwello „1984“. Laukiant premje-
ros, bus įdomu prisiminti 2010 m. 
pasirodžiusią jo „Žaliąją zoną“ 
(TV3, 2 d. 22 val.). Filmas sukurtas 

„Washington Post“ korespondento 
Bagdade Rajivo Chandrasekarano 
dokumentinės knygos pagrindu. 
Tai pasakojimas apie saugią teri-
toriją JAV okupuotame Irake, kur 
CŽV agentai nesėkmingai ieško 
masinio ginklo panaudojimo pėd-
sakų. Tyrimo neobjektyvumas aki-
vaizdus karininkui Rojui Mileriui 
(Matt Damon), pabandžiusiam 
paviešinti rezultatus. Bet kaip toli 
gali nueiti generolai, nusprendę, 
kad reikia įvesti tvarką regione bet 
kokia kaina? 

Pasak režisieriaus, kuriant filmą, 
Irakas buvo pavojingiausia vieta pa-
saulyje. Bet, geriau įsižiūrėjus, „Ža-
lioji zona“ rodo, kaip gana papras-
tomis priemonės galima imituoti 

„tiesą“. Ir tai gal net svarbiau už tai, 
ką filmas pasakoja.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Živilė Pipinytė

Michelio Hazanaviciaus filmas 
„Baigta!“ („Coupez!“, Prancūzija, 
D. Britanija, Japonija, 2022) su-
sideda iš trijų dalių. Pirmoji – tai 
trumpo metražo, 32 minutes trun-
kantis filmas „Z“, kurio herojai suka 
trash’ą apie zombius, o aktoriais ne-
patenkintas režisierius prisišaukia į 
aikštelę tikrų zombių. Iškart aišku, 
kad tai filmo apie zombius paro-
dija: liejami kibirai dirbtinio kraujo, 
pagrindinis zombis toks žalias, kad 
pradedi abejoti grimuotojos profe-
sionalumu, ir dar nuolat kalba apie 
zombio vaizdinį, subjektyvi kamera 
ilgai „reflektuoja“ tuščią kadrą, o 
dažnos replikos ne tik absurdiškos, 
bet ir politiškai angažuotos. Trum-
pai tariant, nori nenori, bet žiūro-
vas yra priverstas lyg kino kritikas 
analizuoti tai, ką mato, juolab kad 
absurdą padvigubina japoniški vei-
kėjų vardai, nelabai limpantys prie 
europietiškos jų išvaizdos.

Antroji dalis sugrąžina laiką atgal 
ir rodo, kaip reklamas, klipus ir pa-
našų niekalą „pigiai, greitai ir koky-
biškai“ gaminantis režisierius Remi 

Kaip sukurti blogą filmą
Nauji filmai – „Baigta!“

(Romain Duris) iš japonų prodiu-
serės gauna pasiūlymą sukurti po-
puliaraus japoniško filmo perdir-
binį, kurį atidarymo dieną tiesiogiai 
transliuos naujas interneto kino ka-
nalas. Užduotis nelengva, mat vis-
kas turi būti nufilmuota vienu ka-
dru. Remi sutinka, pradeda rinkti 
filmavimo grupę ir aktorius, repe-
tuoti, kartu su operatoriumi reng-
tis filmavimui. Susipažįstame ir su 
kino režisiere bandančia tapti Remi 
dukterimi Romi (Simone Hazana-
vicius), žmona Nadia (Bérénice 
Bejo), kuri anksčiau buvo aktorė, 
bet pernelyg įsijausdavo į vaidme-
nis ir net sulaužė riešą Van Dam-
mui. Dabar ji dirba asistente. 

Ši dalis – atviras farsas. Haza-
navicius pasakoja, kaip kuriamas 
B klasės kinas, piktai šaiposi iš visų – 
prodiuserių, kurie reikalauja tiks-
liai laikytis patvirtinto scenarijaus, 
asistenčių, kurios neskaito grupės 
narių elektroninių laiškų, iš aktorių 
ir pirmiausia iš kylančios žvaigždės 
Rafaelio (Finnegan Oldfield), kuris 
kalba antiglobalistiniais šūkiais ir 
pasakoja, kaip įdomu buvo dirbti 
su Larsu. Neabejoju, kad už kiekvie-
nos pašaipos ir užuominos slypi 

konkretūs žmonės ar situacijos, to-
dėl Kanų kino festivalio atidarymo 
seanse susirinkę („Baigta!“ šiemet 
atidarė festivalį) prancūzai galėjo 
iš savęs pasijuokti.

Trečioji dalis – „Z“ filmavimas, 
kuris prasideda tuo, kad vietoj ava-
rijon patekusių aktorių vaidinti teks 
Remi ir Nadiai. Tai tik pirmoji si-
tuacija, priversianti filmavimo da-
lyvius nuolat suktis iš padėties. Čia 
atsakoma į visus žiūrint pirmą dalį 
kilusius klausimus – kodėl staiga 
pasikeitė filmavimo maniera, ko-
dėl skamba absurdiškos replikos, o 
aktoriai iš tikrųjų atrodo išsigandę 
ir t.t. Kartu tai pagyrimo žodis fil-
mavimo grupei – bet kurioje si-
tuacijoje filmą kuriantys žmonės 
sugeba susivienyti, pamiršti nuos-
kaudas, simpatijas ir antipatijas, 
atskleisti savo tikrąją esmę ir net 
filmuodami atvirą niekalą išlikti 
ištikimi kino idėjai. Pabaiga opti-
mistiška, bet...

Žiūrint „Baigta!“ tie „bet“ dau-
ginasi geometrine progresija. 

„Baigta!“ – japonų režisieriaus 
Shin’ichirô Uedos filmo „Kamera 
wo tomeruna!“ (2017) perdirbi-
nys. Ueda yra ir Hazanaviciaus 

scenarijaus bendraautoris. Spren-
džiant iš originalo reklaminio klipo, 
Hazanavicius nelabai ką pakeitė. Regis, 
jis pabandė susieti trash stilių, filmą 
apie filmo kūrimą ir zombių filmo pa-
rodiją, bet rezultatas abejotinas. Haza-
navicius visada buvo stilizuotojas – 
jo filmai apie agentą 117 stilizavo 
filmus apie Džeimsą Bondą ir kitus 
Šaltojo karo šnipus, „Oskaru“ apdo-
vanotas „Artistas“ – nebylųjį kiną, 

„Manasis Godard’as“ – maištingojo 
režisieriaus gyvenimą. „Baigta!“ – 
tai lyg bandymas stilizuoti tai, kas 
jau savaime yra stilizacija, juolab kad 
Uedos filmas yra tam tikro stiliaus 
parodija. Rasti bendrą dėmenį tarp 
Europos ir Azijos populiariosios kul-
tūros sunku, todėl ne viena idėja tie-
siog pakimba ore.

Kaip komedija „Baigta!“ labai ne-
juokinga, nes humoras – elementarus, 
o ekraną periodiškai užliejantys krau-
jas ar vėmalai bent jau man sukelia 
kitokią reakciją. Kaip pasakojimas 
apie kino galią keisti gyvenimą – 
pernelyg banalus, nes raudantis 
aktorius alkoholikas Filipas (Gré-
gory Gadebois) nuspėjamas, kaip 
ir nuolat vienas kito nesuprantan-
čių Remi bei Romi suartėjimas fil-
mavimo aikštelėje. Būdamas odė 
kinematografininkų solidarumui, 

„Baigta!“ paradoksaliai tampa vi-
dutinybės pagarbinimu. Viename 
interviu Hazanavicius prisipažino, 
kad filmuojant „Baigta!“ jam buvo 
svarbu išsaugoti „labai blogo kino“ 
pojūtį. Regis, tai pavyko.

„Baigta!“

„Lyderio vaikystė“
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K i n a s

Neringa Kažukauskaitė

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji 
banga“, vykęs „Skalvijos“ kino cen-
tre rugsėjo 15–18 d., išskirtinį dėmesį 
skyrė animatoriaus Vladislavo Stare-
vičiaus (1882–1965) kūrybai. Šiemet 
minime šios reikšmingos animacijos 
raidai asmenybės 140-ąsias gimimo 
metines. Jis kino pasaulyje laikomas 
lėlinės, sustabdyto kadro (stop mo-
tion) animacijos pradininku. 

Starevičiaus kilmė, gyvenimas ir 
kūryba neatsiejamai susiję su net 
keliomis šalimis, todėl kiekviena iš 
jų savotiškai „savinasi“ šį kino kū-
rėją. Net jo vardo ir pavardės rasime 
keletą variantų, labiau priimtinų, 
lengviau ištariamų kiekvienoje 
šalyje, kurioje jis gyveno ar dirbo. 
Rusijoje, kurios sostinėje Maskvoje 
jis gimė ir vėliau ten filmavo, kino 
kūrėjas žinomas kaip Vladislav Sta-
revič (Владислáв Старéвич), Len-
kijoje, kurioje buvo jo šaknys, o jis 
save visą gyvenimą laikė lenku ir 
tuo didžiavosi, – Władysław Stare-
wicz, Prancūzijoje, kurioje praleido 
didžiąją gyvenimo dalį, jis žinomas 
kaip Ladislas Starewitch. 

Dar viena svarbi šalis Starevi-
čiaus gyvenime – Lietuva. Mi-
rus motinai, jis augo pas gimines 
Kaune. Ten ir pradėjo reikštis jo 
susidomėjimas fotografija, o su 
Kauno kraštotyros muziejaus jam 
patikėta kamera nufilmavo pirmus 
kino bandymus, filmą „Virš Ne-
muno“. Jis taip pat domėjosi ento-
mologija, rinko vabzdžius ir bandė 
iš jų padaryti savo filmų „aktorius“. 
Tačiau šie buvo neklusnūs, neištver-
davo kaitrių filmavimo lempų, ir 
Starevičius ėmė daryti tikroviškus 
vabzdžių modelius. Taip atsirado 
jo pirmieji filmai apie vabzdžius: 

„Laumžirgių gyvenimas“, „Vabalai – 
skarabėjai“, o „Elniaragių kova“ ir 

„Gražioji Lukanida“ sulaukė sėkmės. 

Aplenkęs laiką marionečių meistras
Léona Béatrice Martin-Starewitch pasakoja apie senelį

Filmai apie vabzdžius išgarsino 
Starevičių, po jų buvo pramintas 

„vabzdžių dresuotoju“, tačiau vėliau 
kūrė filmus ne tik apie vabzdžius 
ar su jais, bet ir su pasigamintomis 
lėlėmis. Savo filmuose jis eksperi-
mentavo su juostos eksponavimu, 
spalvomis, montažu, išrado įvairių 
optinių triukų, prilyginamų kino 
pradininko Georges’o Mélièso at-
radimams, todėl gavo ir „kino al-
chemiko“ pravardę. Tačiau, kaip pa-
sakojo į Vilnių atvykusi pristatyti 
Starevičiaus filmų jo anūkė Léona 
Béatrice Martin-Starewitch, „se-
nelis visada save laikė marionečių 
meistru, taip buvo parašyta ir jo vi-
zitinėje kortelėje“. 

Gyvendamas Rusijoje Starevičius, 
globojamas kino magnato Aleksan-
dro Chanžonkovo, kūrė ne tik lėlinę 
animaciją, bet ir vaidybinius filmus. 
Jis debiutavo Gogolio apysakos 

„Baisus kerštas“ (1912) ekranizacija, 
kuri sulaukė pripažinimo. Starevi-
čius vėl gilinosi į Gogolio kūrybos 
temas filme „Kūčių naktis“ (1913), 
kur pats suvaidino nelabąjį. Anot 
jo anūkės Béatrice, po šio vaidmens 
seneliui prilipo „velnio“ pravardė. 
Šioje juostoje buvo pirmą kartą 
pasitelkti ranka piešti „specialieji 
efektai“. Paskutinį vaidybinį filmą 

„Jūros žvaigždė“ (1918) Starevičius 
sukūrė Kryme, kur atsidūrė trauk-
damasis nuo kruvinų revoliucijos 
įvykių. Pats režisierius šią juostą 
laikė geriausiu savo filmu.

Taip pat Starevičius pats filmavo, 
dirbo operatoriumi – tiek Rusijoje, 
tiek vėliau, po Spalio revoliucijos, 
pasitraukęs į Prancūziją. Kaip sakė 
jo anūkė, tik atvykęs čia jis dirbo 
rusų kino pradininko, garsaus 
režisieriaus Jakovo Protazanovo 
operatoriumi. Palaikė santykius 
ir bendradarbiavo su kitais į Va-
karus emigravusiais rusų kinema-
tografininkais: jį Maskvoje globo-
jusiu Chanžonkovu, prodiuseriu 

Aleksandru Kamenka ir jo įkurta 
studija „Films Albatros“ ir kt.

Kaip Starevičiui sekėsi adaptuo-
tis Prancūzijoje, į kurią atvyko be-
veik keturiasdešimties, su šeima – 
žmona ir dviem dukterimis? Kaip 
pasakoja anūkė, nei jos senelis, nei 
močiutė prancūziškai nemokėjo. 

„Prancūziškai kalbėjo tik mano 
teta Irene, kuri ir vertė visai šeimai, 
kol ši išmoko kalbą. Močiutė siuvo 
kostiumus visiems filmams. Ji buvo 
stilistė, siuvėja, turėjo mados par-
duotuvę Maskvoje. Atvykus į Pary-
žių, irgi atidarė parduotuvėlę, bet 
senelis nesutiko, kad ji dirbtų. Buvo 
nepriimta, kad moteris dirbtų. Mo-
čiutė rūpinosi namais, laikė visus 
jų kampus. Tai buvo labai svetingi, 
visiems atviri namai“, – pasakoja 
Martin-Starewitch.

Atvykęs į Paryžių, Starevičius iš 
pradžių dirbo kitų studijose, fil-
mavo nedidelius filmus, vėliau įkūrė 
nedidelę nuosavą studiją netoli 
Paryžiaus. Kaip pasakojo Vilniuje 
jo anūkė, visa šeima dirbo prie jo 
filmų – jis pats, žmona Anna, dukros 
Irene ir Jeanne. Patys rašė scenarijų, 
darė lėles, siuvo kostiumus, filmavo 
ir t.t. „Lėlės buvo gaminamos la-
bai kruopščiai, tik iš natūralių me-
džiagų. Jos tiksliai sugebėdavo at-
likti reikalingus judesius ir mimiką. 
Prancūzijoje išsaugota apie 800 se-
nelio padarytų lėlių. Tik kelias jis 
atsivežė iš Rusijos.“

Dėl to ir filmų kūrimas ilgai už-
trukdavo. Pavyzdžiui, vienos gar-
siausių Starevičiaus juostų „Lapi-
nas Reinekis“ (1937) darymas ne tik 
buvo brangus ir ilgas, užtrukęs net 
septynetą metų, bet komplikuotas 
ir jo rodymas. Yra dvi šio filmo ver-
sijos, nes buvo filmuojama dviem 
kameromis. Viena priklausė UFA 
studijai Vokietijoje, kur filmas buvo 
garsinamas, kita – pačiam režisie-
riui, tačiau dėl teisių į šį filmą teko 
ilgai kovoti.

„Lapinas Reinekis“ (1937), sukur-
tas J.W. Goethe’s kūrinio motyvais, 
yra vienas pirmųjų ilgametražių 
animacinių filmų pasaulyje, pasi-
rodęs net keletą mėnesių anksčiau 
nei Walto Disney’aus „Snieguolė ir 
septyni nykštukai“. Disney’us labai 
vertino savo konkurento talentą, 
sakė, kad jis aplenkė visus pasaulio 
animatorius net keliais dešimtmečiais. 
Starevičius pirmą kartą kino istori-
joje sujungė sustabdyto kadro ani-
maciją su aktoriaus vaidyba. Tokią 
techniką Disney’us po dešimtmečio 
panaudojo pasaulyje išpopuliarėju-
siame seriale „Alisos komedijos“. O 
didelio pripažinimo sulaukusiame 
filme „Lakštingalos giesmė“ (1923), 
JAV apdovanotame kaip geriausias 
trumpametražis, Starevičius origi-
naliai derino animaciją, spalvas ir 

„gyvą“ filmavimą.
Starevičius buvo gavęs ne vieną 

pasiūlymą iš JAV animacijos stu-
dijų, bet visus atmetė norėdamas 
išlaikyti nepriklausomybę ir savo 
filmus kūrė vien su šeimos nariais. 

Deja, Starevičiaus kūrybinio pa-
likimo – tiek filmų, tiek lėlių – nėra 
išlikę daug. Arba išlikę tik trumpi 
filmų fragmentai. Teisės į filmus 
irgi ne visos turimos. Todėl, kaip 
sakė jo anūkė Béatrice, yra kompli-
kuota situacija su senelio kūrybos 

išsaugojimu ir sklaida. Būtent ji su 
savo vyru François Martinu šiuo 
metu rūpinasi Starevičiaus filmų 
išsaugojimu, restauravimu bei 
sklaida.

„Starevičiaus vardas žinomas vi-
same pasaulyje, jo kūryba, indėlis į 
kino meno raidą itin aukštai verti-
namas, tačiau jo filmus mažai kas 
matė, jie retai ir nedaug kur ro-
domi, – sako Martin-Starewitch. – 
2014 metais Tarptautinis Ansi ani-
macinių filmų festivalis jam skyrė 
specialią programą. Barselonoje 
buvo surengta įspūdinga paroda 

„Metamorfozė“, skirta svarbiau-
siems sustabdyto kadro animacijos 
kūrėjams: Starevičiui, Janui Švank-
majeriui ir broliams Stephenui ir 
Timothy Quay. Yra išleista senelio 
atsiminimų knyga. Jo filmai restau-
ruojami, išleidžiami jų DVD.“

„Mano senelis, jo kūryba pri-
klauso visam pasauliui. Bet jis ki-
lęs iš Lietuvos, iš Kauno, kuris tada 
buvo nedidelis miestas, tačiau jame 
susiformavo mano senelio žmogiš-
kos vertybės, svarbios iki šiol vi-
same pasaulyje“, – sakė jau trečią 
kartą Lietuvoje besilankanti Stare-
vičiaus anūkė ir palikimo saugotoja 
Martin-Starewitch.

Santa Lingevičiūtė

Spalio 4–9 d. įvyks jau antrasis 
festivalis – speciali programa „Lo-
kys, liūtas ir šakelė“. Ir šįkart orga-
nizatoriai nebando šokti aukščiau 
bambos, neformuluoja manieringų 
minčių ir sakinių norėdami pri-
statyti programą. Šioje – dvylika 
filmų, rodytų šių metų Kanuose, 
Venecijoje, Berlyne. Kadangi fes-
tivalis vyks tik penkias dienas, o 
filmų – 12, siūlome rekomendacijas 

„7 meno dienų“ skaitytojui. Rubeną 
Östlundą – šių metų „Auksinės pal-
mės šakelės“ laureatą – aplenksiu, 
nes tai saugiausias variantas.

Ne tik Rubenas Östlundas
Prasideda „Lokys, liūtas ir šakelė“

„Kai bangos išnyks“ („Kapag 
wala nang mga alon“, rež. Lav Diaz, 
Filipinai, Danija, Portugalija, Pran-
cūzija). Filipinų kino meistras La-
vas Diazas pasakoja lėtai, bet filmo 
trukmė jam tokia pat svarbi kaip 
ir kitos sudedamosios dalys. „Kai 
bangos išnyks“ trunka tris valan-
das, tačiau nereikia išsigąsti. Jau 
nuo pirmų scenų prasidedantis pa-
sakojimas apie buvusią policininko 
bylą – detalus, tačiau žiūrovas gali 
nė nepajausti, kaip įsitrauks į filmą. 
Apskritai susidaro įspūdis, kad Azi-
jos kūrėjai kitaip sugeba pasakoti 
apie universalius dalykus: filmų dia-
logai ar monologai kažkokie gilesni 

ir prasmingesni. Regis, apgalvotas 
kiekvienas žodis, nes pradžioje iš-
girstos mintys apie serijinį numerį, 
nesantį tik numeriu, o raides – tik 
raidėmis, besivystant siužetui įgauna 
prasmę tik vėliau. Nereikia baimin-
tis „lėtojo kino“ apibūdinimo – net 
ir toks kinas gali būti intensyvesnis 
ir labiau įtraukiantis nei standarti-
nis trileris ar detektyvas. Toks yra 
ir Lavo Diazo „Kai bangos išnyks“, 
pristatytas neseniai pasibaigusiame 
Venecijos kino festivalyje. Kad nufil-
muota ant juostos, regis, mažai ką 
šiandien domina, tačiau verta pama-
tyti, kaip režisierius kuria nespalvoto 
kino magiją, kiek „bespalvis“ kinas 

gali turėti spalvų ir šešėlių, kuriuose 
slepiasi filmo veikėjai.

„Žaltvykslė“ („Fogo-Fátuo“, rež. 
João Pedro Rodrigues, Portugalija, 
Prancūzija). Nors režisieriaus João 
Pedro Rodrigueso „Ornitologas“ 
(2016) pasirodė per daug dirbtinis, 
filmą „Žaltvykslė“ rekomenduo-
čiau žiūrovui, mėgstančiam juok-
tis iš visko, suvokiančiam, kad ki-
nas tėra reginys, neieškančiam kine 
eskapizmo. „Žaltvykslė“ akimirko-
mis įžūlus lyg mažasis princas Geor-
ge’as, per savo močiutės Elžbietos II 
laidotuves kaišiojęs liežuvį ir ver-
tęs šiurpti pasaulio dalį, išmanan-
čią tikrąjį etiketą. Filmo atmosfera 

kažkuo primena ir Davido Lyncho 
„Laukinę širdį“ (1990), Federico 
Fellini ar ankstyvuosius Pedro Al-
modóvaro filmus. Tai istorija apie 
karališkosios šeimos atstovą, pa-
norusį tapti gaisrininku. O gaisri-
ninkai šiame filme – lyg nužengę iš 
gėjų ne tokio jau ir soft porno žur-
nalų, pozuojantys Caravaggio ar 
Franciso Bacono garsių paveikslų 
motyvais. Režisierius žaidžia uni-
formos įvaizdžiu, lyg cituodamas 
Susan Sontag tekstą „Fascinating 
Fascism“, kuriame ji aprašė ir SS 
uniformų reikšmę: taip, jos daug 

N u k elta į  1 3  p s l .

Vladislavas Starevičius
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K i n a s

Vitalij Binevič 

Žymiajame Abramo Roomo 
filme „Trečioji Meščianskaja gatvė“ 
(„Tretja Meščianskaja“, 1927) paro-
doma šmaikšti, iš pirmo žvilgsnio 
sovietmečiui nebūdinga homosek-
sualios poros istorija. Volodia apsi-
stoja pas savo seną draugą Kolią ir 
suvilioja jo žmoną Liudą, o tada visi 
jie apsigyvena tame pačiame bute. 
Tačiau heteroseksualiai romantikai 
išblėsus, Kolia ir Volodia ima leisti 
vis daugiau laiko kartu, o Liuda, ne-
apsikentusi abiejų vyrų priekabių 
ir dėmesio trūkumo, juos palieka. 

Be abejo, filmo kūrėjai norėjo 
perteikti visai kitokias idėjas ir 
mintis, tačiau laikui bėgant kūri-
nys „nukreivėjo“ – atsirado naujų 
prasmių ir žvilgsnio taškų. Štai ko-
dėl būtent nuo šio filmo savo pas-
kaitą „Sovietinis queer kinas: kada ir 
kaip tokiu tampa?“ pradeda dėsty-
toja ir vizualumo tyrinėtoja Natalija 
Arlauskaitė. Pastarojoje paskaitoje, 
kuri buvo skaitoma „Skalvijos“ kino 
teatre rugsėjo 8 d., nagrinėjamas ir 
po daugelio metų labai panašią is-
toriją atpasakojantis kūrinys – re-
žisierių Iljos Rudo-Gercovskio ir 
Algimanto Kundelio (dalyvaujant 
Marijonui Giedriui) 1967 m. su-
kurtas filmas „Suaugusių žmonių 
žaidimai“. Paskaitą taip pat lydėjo 
šiemet restauruotos filmo kopijos 
demonstravimas.

Kaip pabrėžia N. Arlauskaitė, to-
kiuose filmuose nebuvo paslėptų 
kodų, kuriuos turėtų atpažinti žiū-
rovai. Tai patvirtinta ir mokslinin-
kės cituojamas filmo scenaristas 
Pranas Morkus, po daugelio dešimtme-
čių pripažinęs, kad kartu su kitais 
kūrėjais tuo metu net nenutuokė, 
kad kuria filmą apie gėjų porą ir 
impotentą. Tačiau dabar į „Suau-
gusių žmonių žaidimus“ ar kitus 
N. Arlauskaitės paskaitoje minėtus 
filmus sunku žiūrėti kitaip. Pirmos 
novelės atomazgoje skambantys žo-
džiai nepalieka abejonių dėl ką tik 

Suaugusių žmonių žaidimai
Apie vieno filmo recepciją

prieš žiūrov(i)ų akis susikūrusios 
jaunos poros: „Ką mes darysime, jei 
jos [pabėgusios žmonos] nerasime?“ – 
klausia vienas iš filmo veikėjų. „O 
ką darysime, jei ją rasime?“ – atsako 
jam kitas. 

Tačiau filmas „Suaugusių žmo-
nių žaidimai“ įdomus dėl dar 
vieno, N. Arlauskaitės paskaitoje 
neaptarto akcento. Pati tyrinėtoja 
nagrinėja galimą, vėliau susifor-
mavusią transgresinę filmo inter-
pretaciją, tačiau neatkreipia dėme-
sio į istorinę žiūrov(i)ų recepciją. 
To laikotarpio recenzijose išryškėja 
trys alternatyvūs žvilgsniai, kuriais 
anų laikų žiūrovai galėjo žvelgti į 
kino ekrane stebimą erotiką, užuo-
minas į seksą ar kitas galimai skan-
dalingas temas. Ir visko šiame filme 
apstu – prisiminkime, kad pirmoje 
filmo novelėje pasakojama apie ne-
ištikimybę, o antroje dalyje nuolat 
rodomas su moterimis suartėti 
bandantis Bronius (Regimantas 
Adomaitis).

Pirmąjį žvilgsnį laikraščio „Li-
teratūra ir menas“ (1968 m. ge-
gužės 11 d.) apžvalgoje aktuali-
zuoja kritikas Saulius Macaitis. 
Savo recenzijoje jis gana atsargiai 
užsimena apie nepatogią filmo te-
matiką: „Realų portretą filme tapo 
ir aktorė Dalia Melėnaitė. Nors jos 
Laimai čia skirta ne per daugiau-
sia vietos, tačiau laisva, nesuvar-
žyta kalbos, vaikščiojimo, gestiku-
liavimo maniera leidžia nesunkiai 
įsivaizduoti ir tą biografijos dalį, 
kuri liko už filmo rėmų.“ Toks ne-
tiesioginis minčių dėstymas so-
vietmečiu buvo tapęs gana įprastu 
stilistiniu triuku, kuriuo bandyta 
aptarti galimai skandalingus kū-
rinio klausimus. Pavyzdžiui, apie 
subtilų ir tyrą pagrindinės veikė-
jos grožį, kuris atsiskleidžia žymioje 
nuogos krūtinės scenoje, bus kal-
bama ir Arūno Žebriūno filmo 

„Velnio nuotaka“ (1973) recenzijose. 
Nagrinėdamas „Suaugusių žmonių 
žaidimuose“ stebimą koketavimą, 
S. Macaitis rašo: „Antai scena sode, 

kur režisieriai neatsispiria pagun-
dai parodyti merginą su obuolių 
kraitele („Das Ewig-Weibliche“), 
nepraskamba trivialiai tik Nijolės 
Lepeškaitės subtiliai suvaidinto 
bundančio moteriškumo, jos betar-
piško žavesio dėka.“ Per šitokį at-
sargų ir teisinantį žvilgsnį į galimai 
skandalingas temas galėjo žvelgti 
dalis sovietmečio kino žiūrov(i)ų.

Antrąjį žvilgsnį praktikuoja kri-
tikas Eustachijus Aukštikalnis. Lei-
dinyje „Ekrano naujienos“ (1968, 
Nr. 14) kritikas filmą aptaria „len-
gvesnio“, komedinio žanro ir tokių 
rimtų Lietuvos kino studijoje su-
kurtų filmų kaip „Niekas nenorėjo 
mirti“ (rež. Vytautas Žalakevičius, 
1965) ir „Laiptai į dangų“ (rež. Rai-
mondas Vabalas, 1966) kontekste. Ši 
gynybinė pozicija parodo, kad tuo 
metu buvo gajus įsitikinimas, jog 
kinas yra ne pramoga, o menas. Ši 

„atlydžio“ laikotarpiu paplitusi idėja 
iš dalies lėmė, kad kino ekrane ste-
bimas seksas, erotika ar bet koks 
kitas ekscesinis jausmų demonstra-
vimas buvo siejamas su prastu, ne-
išsilavinusių žiūrovų masės skoniui 
pataikaujančiu kinu. Pats E. Aukš-
tikalnis į „Suaugusių žmonių žaidi-
mus“ žvelgia per juoko prizmę: „Tur 
būt, po šio filmo šnekamojoje mūsų 
kalboje nieko nestebins posakiai: 

„Prašvilpė žmoną, kaip motocikli-
ninkas su klieriku“ arba „Nusiva-
žiavo, kaip šoferis su moterimis“...“. 

Bandymai per juoką neutralizuoti 
potencialią jausminę kino scenų 
transgresiją pastebimi ir įvairiuose 
to laikotarpio „jumoristiniuose“ 
komiksuose. Pavyzdžiui, žurnale 

„Mūsų ekranas“ (1962, Nr. 2) įdėtas 
paveikslėlis, kuriame nupiešta lo-
vos scena, o šalia parašytas tekstas: 

„Tuojau filmuos. Kokį mums rei-
kia pradėti filosofinį pokalbį?“ Per 
neutralizuojančią juoko prizmę į 
galimai skandalingas temas galėjo 
žvelgti antroji kino žiūrov(i)ų dalis. 

Galiausiai liko paskutinė, o kartu 
ir pati paprasčiausia alternatyva. 
Žurnale „Iskusstvo kino“ (1969, Nr. 7) 
buvo išspausdinta tokio L. Nuikino 
kritinė filmo apžvalga, kurioje tei-
giama, kad kūrinyje ginamas gaš-
lumas: „Filme visos Broniaus ri-
bos nutrintos, o todėl susidūrus su 
nepadorumu ir visišku beširdiš-
kumu sunku suprasti, kokia gi yra 
autorių pozicija – smerkia jie šiuos 
būdo bruožus ar pateisina?“ Ir toks 
smerkiamas žvilgsnis į dviprasmes 
ar „amoralias“ temas pastebimas 
daugelio to laikotarpio kritik(i)ų 
ar kitaip su kinu susijusių veikėjų 
straipsniuose. Pavyzdžiui, niekina-
mai apie kino erotiką ir seksą rašė 
kino režisierius Vytautas Mikalaus-
kas, scenaristė ir kino kritikė Roma 
Pauraitė, kinotyrininkė Mariana 
Malcienė. Tačiau svarbu pasakyti, 
kad šių autorių nederėtų kaltinti 
puritonizmu ar moralės sergėjimu, 

nes panašių temų recepcija pri-
klausė ir nuo paties filmo recepcijos 
ar rašymo metu tvyrančios politi-
nės atmosferos. Štai kodėl pasmerkę 
tokių temų pasirodymą viename 
filme, kritikai galėjo tas pačias te-
mas pateisinti kitame, jiems patiku-
siame filme. Pats L. Nuikinas savo 
apžvalgą baigia vienareikšmiška 
ir griežta išvada: „Kitaip iš nepa-
dorumo ir miesčioniškumo nagri-
nėtojo jis [menininkas] pavirs į jų 
sąjungininką ir propaguotoją. Bū-
tent taip nutiko filme „Suaugusių 
žmonių žaidimai“.“ Paskutinė kino 
žiūrov(i)ų dalis į filmo temas žiū-
rėjo smerkiamu žvilgsniu.

Visi aptarti žvilgsnio variantai 
nėra vienintelės alternatyvos, ku-
riomis galima (buvo) žvelgti į so-
vietmečiu kuriamą kiną ir jame 
stebimas pavojingas temas. Tai pa-
tvirtina ir N. Arlauskaitės atlikta 
galimos filmo „Suaugusių žmonių 
žaidimai“ recepcijos analizė. Šiame 
tekste svarbios būtent sovietmečiu 
dominuojančios filmo interpreta-
cijos, kurios šalia N. Arlauskaitės 
išsakytų minčių įgauna papildomą 
matmenį. Iš šių laikų perspektyvos 
juokinga būtent tai, kad kūrinys ne-
pasitenkinimą galėjo kelti ne dėl 
užslėptų homoerotinių poteksčių, 
o dėl tiesiogiai demonstruojamo 

„normatyvinio“ seksualumo.

Kadras iš filmo „Suaugusių žmonių žaidimai“

kam turi erotinę potekstę, žadina 
seksualinę fantaziją, tačiau kas 
už to slypi? Ypač šio filmo atveju? 
Žiūrėdama prisiminiau ir popmu-
zikos ikonas: Michaelą Jacksoną ir 
jo „They Don’t Really Care About 
Us“ dainos atlikimą Miunchene 
1997-aisiais ar Lady Gagos „Alejan-
dro“ muzikinį klipą. Šis filmas – tai 
performansas, parodytas Kanuose.

„Šventasis voras“ („Holy Spider“, 
rež. Ali Abbasi, Danija, Vokietija, 
Švedija, Prancūzija). Irano kilmės 
režisierius, gyvenantis Švedijoje, jau 
pažįstamas mūsų žiūrovui iš filmo 

„Ribos“ (2018, rodytas „Scanora-
moje“). Pirmosios minutės lyg ir 
žada socialinę dramą, kol stebime 

ištraukas iš vienos Irano prostitutės 
gyvenimo. Tačiau pirmas įspūdis 
apgaulingas – režisierius panaudoja 
Alfredo Hitchcocko meistriškai 

ištobulintą netikėtumo efektą ir ne 
tik siužetas, bet ir pati filmo forma 
pakrypsta visiškai kita linkme. Fil-
mas traukia tuo, kad Europos kine 

žanrinį, kone pagal visus trilerio ir 
detektyvo kanonus sukurtą pro-
duktą išvysi retai. Abbasi tuos ka-
nonus išmano, puikiai kurdamas 
įtampą įpina ir moters padėtį Irano 
visuomenėje, kai, regis, kiekvienas 
vyras – pavojus moteriai, net ir va-
dinamoji moralės policija. Svarbus 
ir religinio fanatizmo aspektas: kai 
kartojama, kad viskas Dievo ran-
kose, – gero gyvenime nelauk, nes 
jei tikėsi Dievo ženklu ar Juo ban-
dysi save pateisinti, gali tapti ir seri-
jiniu žudiku. Filmo premjera įvyko 
Kanų festivalyje, o aktorė Zar Amir 
Ebrahimi, suvaidinusi drąsią žur-
nalistę, apdovanota už geriausią 
vaidmenį.

„Žydrasis kaftanas“ („The Blue 
Caftan“, rež. Maryam Touzani, 
Prancūzija, Marokas, Belgija, Da-
nija). Šis Maroko kilmės režisierės 

filmas buvo atrinktas į Kanų „Ypa-
tingo žvilgsnio“ programą ir apdo-
vanotas FIPRESCI prizu. Tai – kuo 
gryniausia melodrama. Tik šį-
kart apie vienos moters ir dviejų 
vyrų meilės trikampį. Kartu fil-
mas – apie be galo jautrius vyrus, 
mokančius labai gražiai siūti ir 
siuvinėti. Apie jų subtilius ir ne-
drąsius žvilgsnius, kūno judesius, 
rankų prisilietimus. Filme nemažai 
drėkstančių akių ir ašarų, gal ir nu-
spėsite nuspėjamus siužeto vingius, 
tačiau nesišvaistoma skambiais lo-
zungais, nemojuojama pirštu, kaip 
ką žiūrovui suprasti. Kaip sakoma, 
šio filmo pH – subalansuotas, o is-
torijos ištarmė maždaug tokia: net 
ir gyvendami visuomenėje su la-
bai griežtomis tradicijomis, žmo-
nės vienas kitą suranda, pamilsta 
ir neklausia.

Atkelta iš  12  psl .

„Kai bangos išnyks“
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Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Paroda „Kartais Vėra taip atrodo. Veroni-
kos Šleivytės (1906–1998) fotografijos“
iki X. 2 d. – paroda „Patalai ir purslai. Lais-
valaikis XX–XXI a. Lietuvos dailėje“
Galerijos kieme – mažosios architektūros 
ekspozicija „Erdviškumai“

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“
Paroda „Iš Žemaitijos dvarų kolekcijų. Že-
maičių muziejaus „Alka“ rinkinys“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Nematomi. Istoriniai baldai iš 
šiuolaikinio dizaino perspektyvos“
nuo 30 d. – VI tarptautinė šiuolaikinės 
juvelyrikos ir metalo meno bienalė „META-
LOfonas: vietos atmintis“ 
Sigito Virpilaičio paroda „Apie apyrankę“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
iki X. 9 d. – „Šiuolaikinė Afrikos dailė: ta-
patybės svajos ir realijos“
iki X. 6 d. – paroda „Paralelinis laikas“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Paroda „Išpakuojam! Henrio Gaidžio do-
vana Lietuvai“ 

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Archeologės Rimutės Rimantienės 
100-osioms gimimo metinėms skirta 
paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“
iki X. 2 d. – paroda „Ką pasakoja kalavijai?“

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Paroda „Ką slepia sarkofagas: Senovės 
Egipto mumijų tyrimai“
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Švelnus gin-
klas“, skirta parodai „kovotoJOS XIX–XX“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18

„Nuo titnago iki parako: ginklai amžiams 
bėgant“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Vilniaus kaligrafijos paroda-konkursas 

„Non exiguum“
iki X. 9 d. – Tosen Iwasaki kaligrafijos 
darbų paroda „Stebuklo pojūtis“

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

Lukiškių kalėjimas
Lukiškių skg. 6
Paroda „kovotoJOS XIX–XX“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Briuselio gobelenų meistrystė. 
Naujos muziejaus vertybės“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
iki X. 8 d. – paroda „Pro Rytų vartus: 
Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje 
XVI–XX amžiais“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Opartiniai atspindžiai“
nuo X. 6 d. – paroda „Susitikimas, kurio 
nebuvo“

Lietuvos meno pažinimo centras 
„Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir 
vadovų po miestą dialogas“ 

Vilniaus muziejus
Vokiečių g. 6
Paroda „Apie patogumą ir grožį: pokyčiai 
vilniečių namuose 1870–1918 metais“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Valentino Antanavičiaus paroda „Pasaulis 
suvalkiečio akimis“ (tapyba, asambliažai, 
grafika, akvarelė)
Rodiono Petroffo tapybos paroda „Grupinė 
paroda“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Daukantės Subačiūtės paroda „Viešieji 
darbai“

Adomo Galdiko muziejus
Arklių g. 20–1
Adomo Galdiko kūrinių paroda „Ritualinė 
gamta“ 

Parodų ir kongresų centras „Litexpo“
Laisvės pr. 5
X. 7–9 d. – „ArtVilnius’22“  

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki X. 1 d. – Kęstučio Grigaliūno paroda 

„73 piešiniai, 73 objektai (tolydžios ir pada-
lytos erdvės opozicija)“
nuo X. 4 d. – V knygos meno trienalė 

„O imago!“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki X. 1 d. – Jessicos Backhaus fotografijų 
paroda „Iškarpos / Cut Outs“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Ginto Kavoliūno paroda „Rekonekcijos“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Tarptautinė paroda „A Fluid State of Mind: 
Baltic Painting in the Expanded Field“ 
(„Taki sąmonė: Baltijos tapyba išplėstame 
lauke“)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 30 d. – Lino Liandzbergio ir Arturo Va-
liaugos paroda „Relokacija“
nuo X. 4 d. – paroda „Teatro navigacija: 
kas ten“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Rimo Sakalausko paroda „Sūkurys“ 

(AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki X. 8 d. – Andrejaus Polukordo persona-
linė paroda „Ožys“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki X. 1 d. – Lauros Guokės darbų paroda 

„Pasirinkimas I“
iki X. 1 d. – Jono Staselio fotografijų paroda 

„Kaukių balius“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Audriaus Stonio fotografijų paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
iki X. 3 d. – Paroda „Laisvas kinas: 
1990–2020“
iki X. 3 d. – Paroda „Gražina ir drakonas“  

Samuelio Bako muziejus 
Naugarduko g. 10 / 2
iki X. 3 d. – paroda „Erotika & ekspresija. 
Modernistai iš mecenatų kolekcijos“ (La-
sario Segallo, Jankelio Adlerio, Cornelios 
Gurlitt, Marco Chagallo, Paulo Gangolfo 
darbai)

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Gedimino Akstino ir Vidmanto Jusionio 
paroda „Kontaktas“

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Arvydo Kašausko tapybos paroda

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Sofijos ir Konstantino meilė“

Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53
Lietuvos Laisvės gynėjų galerijoje – Ukrainos 
fotožurnalisto Makso Levino fotografijų 
paroda „Rusijos 2022 m. invazijos į Ukrainą 
kronika: pradžia“
iki X. 3 d. Seimo lankytojų centre – paroda 

„Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės 
Konstitucijai – 100“
nuo X. 4 d. III rūmų parodų galerijoje – Eri-
kos Petunovienės-Aytės paroda „Mitologi-
nis skrydis“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Paroda „Jonas Jurašas. Būties kaina“ 
Paroda „Lietuvos paveldo vertybės 
UNESCO sąrašuose ir registruose“
Vieno eksponato paroda: Avromo Sucke-
verio poezijos rinktinė „Tsen lider / Dešimt 
eilėraščių“ 
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
Christinos Stohn fotografijų paroda „За 
Свабоду / Už laisvę / For Freedom“
iki X. 8 d. – paroda „Lygus auksui. Lito šimtmetį 
minint“ 

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3
Smuglevičiaus salėje – paroda „Skorinos 
pradėta: 500 Vilniaus spaudai“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 23
Simpoziumo „Erdvės politika“ paroda (Vy-
tautas Gečas, Erikas Vojevodinas, Benas 
Gerdžiūnas)

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Tarptautinė grupinė paroda „Fredo 
Sandbacko orai“

„The Rooster Gallery“
Šv. Brunono Bonifaco g. 12
Sandros Strēle (Latvija) personalinė 
paroda „Sąžalynai“

LDS meno erdvė „Medūza“ 
Šv. Jono g. 11
Augusto Serapino instaliacija „Prieangis“

Galerija „Vilnensis“ 

Dominikonų g. 7

nuo 30 d. – Catarinos Hällzon paroda 

„Grįžtu prie savo šaknų“

Bernardinų galerija 

Maironio g. 10

Gedimino Pranckūno fotografijų paroda 

„Nykstanti idilė (Kaimiškojo Vilniaus 

vaizdeliai)“

Galerija „apiece“

M.K. Čiurlionio g.

Mindaugo Reklaičio paroda „Morph“

„Užburtas ratas“
Antakalnio g. 24A  
iki X. 7 d. – Aušros Kleizaitės tekstilės, gra-
fikos ir skulptūros darbų paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Williamo Kentridge’o paroda „Tai, ko 
nepamename“
Paroda „Prieš... ir po 100 metų“ 
Paroda „Moters atvaizdas Kauno meno 
mokyklos grafikoje“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Yoko Ono paroda „Laisvės pažinimo sodas“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Simono Karczmaro (1903–1982) paroda „Si-
mono Karczmaro štetlo šviesa“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Kada buvo... Jūratės Mikulevičie-
nės tapyba“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Konceptualizmo atspindžiai: įvie-
tintas menas“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Dorothy Bohm (D. Britanija) fotoparoda

Galerija „Tema“
Putvinskio g. 52
iki X. 1 d. – Justės Jonutytės paroda „Antras 
gyvenimas“

Dirbtuvės „Kita Neries pusė“
Jurbarko g. 2
nuo X. 1 d. – Guodos Norvilienės paroda 

„Išgalvota buitis“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
iki X. 2 d. – Juozo Laivio paroda „Nieko naujo“ 
Lauko ekspozicija „Miesto sodas“ 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras
Didžioji Vandens g. 2
iki X. 9 d. – Liepojos universiteto Meno 
tyrimų laboratorijos „MPLab“ menininkų 
grupės paroda „Sąmoningi tyrinėjimai“
Mindaugo Kavaliausko fotografijų paroda 

„A taškas“
Knygos meno konkurso laureačių ir knygų 
iliustracijų paroda
Gyčio Arošiaus tapyba

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Indrės Lubytės kūrybos darbų paroda „Ne-
rimo konstravimas“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki X. 5 d. – Adasos Skliutauskaitės piešinių 
ir Marijaus Jacovskio tapybos paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki X. 1 d. – Pernu, Jelgavos ir Šiaulių meni-
ninkų kūrybos paroda „Akt / Akts / Aktas“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki X. 8 d. – Marijos Šileikaitės-Čičirkienės 
fotografijų paroda „Pažinimo ilgesys, arba 
Kelias be pabaigos“ 
Juozo Lebednyko kūrinių paroda

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki X. 2 d. – Michelos Petrocchi (Italija) foto-
grafijų paroda „Istorijos apie žemę ir vandenį“

Alytus
Audiovizualiųjų menų centras 
Kauno g. 9
Paroda „Misticizmo ugnis: Soutine ir 
litvakų dailė“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Paroda „M.K. Čiurlionio atvirlaiškiai“

V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Plenero „Šlavantas 2022“ paroda

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Neringos Poškutės-Jukumienės darbų 
paroda „Prūsų mėlis“ 

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
iki X. 6 d. – paroda „Savi: Vincas ir Min-
daugas Norkai“

Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Užtrakio g. 17
iki X. 6 d. – paroda „Strumillo 5XS“

S p e k t a k l i a i

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
30 d. 18.30 – „Baletų triptikas“. Choreogr. 
M. Rimeikis, I. Pérezo, W. McGregoras
X. 1 d. 14 val. Mažeikių kultūros centre, 
8 d. 12 val. LNOBT Raudonojoje fojė – 

„MERGAITĖS MARIJOS ISTORIJA“ (pagal 
E. T. A. Hoffmanno pasaką). Rež., choreogr., 
scenogr. aut. J. Sodytė
2 d. 12 val. – S. Mickio „MAMULĖ MŪ“ 
(libreto aut. A. Šimkus, dainelių tekstų aut. 
A. Sunklodaitė). Dir. M. Barkauskas
7, 8 d. 18.30 – L. Minkaus „PACHITA“, 
M. Ravelio „BOLERO“. Muzikos vad. ir 
dir. R. Šumila, M. Barkauskas
9 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Naujoji salė
X. 1, 2 d. 19 val. – „Sirenos ’22“: „SAUSASIS SE-
ZONAS“ („Compagnie Non Nova“, Prancūzija) 
2 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose, 
5, 6 d. 19 val. Naujojoje salėje – L. Adomaičio, 
A. Obcarsko „BOKSAS“. Rež. A. Obcarskas 
8, 9 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. S. Turunen 
Mažoji salė
30 d. 19.30 – Platono „DIALOGAI“. 
Rež. M. Ivanauskas 
X. 1 d. 19.30 – R. Duncano „ABELARAS IR 
ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas
5, 6 d. 19 val. – „Sirenos ’22“: „HEROJUS 2.0“
8 d. 15, 19 val. – „Sirenos ’22“: „SŪNELIS“. 
Rež. N. Živković 
9 d. 16, 20 val. – „Sirenos ’22“: „CERE-
BRUM“. Rež. Y. Juillardas

Valstybinis jaunimo teatras
30 d. 17.30 – „DON KICHOTAS“. Rež. A. Juška
X. 1 d. 18.30 Salėje 99 – A. Vološinos 

„MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė
2 d. 16 val. – „RYTOJ BUVO VAKAR“. 
Rež. A. Giniotis 
4 d. 18.30 Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ 
(pagal A. Vološinos pjesę). 
Rež. E. Švedkauskaitė
5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! „GUAŠAS“. 
Rež. A. Juška
8 d. 16 val. – „PUIKUS NAUJAS PASAULIS“ 
(pagal A. Huxley knygą). Rež. G. Varnas
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Vilniaus mažasis teatras
X. 8 d. 18.30 – PREMJERA! „INFINITY“. 
Rež. G. Tuminaitė, scenogr. aut. M. Nekro-
šius, kost. dail. E. Brazdylytė, šviesų dail. 
E. Sabaliauskas, choreogr. G. Šmigelskytė. 
Vaidina M. Capas, J. Braškys, L. Kalpokaitė, 
E. Mikulskis, A. Šataitė (Vilniaus mažojo 
teatro ir „Nojo Airlines“ projektas)

Vilniaus senasis teatras
X. 2 d. 11, 13 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. 
Rež. M. Čaplina
5 d. 18.30 Mažojoje salėje – „JOSIFAS, MA-
RINA IR ANA“. J. Bogdanovič monospektaklis
7, 8 d. 18.30 – PREMJERA! „MEDĖJA SVE-
TIMŠALĖ“ (J. Anouilh’o, A. Sekulovo, K. Ka-
vafio, R.M. Rilke’s ir M. Cvetajevos kūrinių 
motyvais). Rež. D. Dobreva, scenogr., kost. 
ir projekcijų dail. M. Kalanova. Vaidina 
J. Orlova, V. Novopolskis, D. Denisiukas, 
J. Makarova, V. Stasenia, A. Svorobovičius,
J. Volodko ir kt.
9 d. 11, 14 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pa-
gal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė 
9 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite 
mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
X. 5 d. 17 val. – Ekskursija į gyvąjį lėlių mu-
ziejų. Ekskursiją veda R. Driežis
Mažoji salė
X. 1 d. 12 val. – PREMJERA! „MĮSLĖ(S)“. Sce-
narijaus aut., rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-
Paukštienė, komp. V. Leistrumas, choreogr. 
S. Mikalauskaitė. Vaidina S. Mikalauskaitė, 
D. Sarapinas
2 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
8 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „DEBESYS“. 
Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
9 d. 12 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pa-
gal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Pio-
trowska (Lenkija) 
Palėpės salė
X. 1 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
2 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
8 d. 14 val. – „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos 
motyvais). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
9 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“
30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Sirenos ’22“: 

„CYBER ELF“. Aut. ir atlikėja M. Szpecht 
(Lenkija)
30 d. 19 val. – „SUŽEISTAS ELNIAS“ (Kauno 
šokio teatras „Aura“)
X. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – K.M. Kulinič 

„SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa
3, 4 d. 18 val. – „Sirenos ’22“: „BŪTI ARIELE 
F“. Rež. S. Senn („Compagnie Simon Senn“, 
Šveicarija)
3, 4 d. 20.30 – „Sirenos ’22“: „dSimon“. 
Rež. T. Leites, S. Senn, „Théâtre Vidy-Lau-
sanne“, Šveicarija)
6 d. 11 val. – teatro laboratorija „Kosmos 
Lab ’22“: Lektorius Y. Abulafia
7 d. 19 val. – „Sirenos ’22“: „Henrietta Lacks“. 
Rež. A. Smolar („Nowy Teatr“, Lenkija)
9 d. 10 val. – Didysis „Dansemos“ gimtadienis

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
X. 1, 2, 7, 8 d. 19 val., 9 d. 15 val. Didžiojoje 
scenoje – PREMJERA! D. Pinckney „DORIA-
NAS“ (O. Wilde’o gyvenimo ir kūrybos mo-
tyvais). Rež. ir scenogr. bei šviesų dail. 
R. Wilsonas, kost. dail. J. Reynaudas. Vai-
dina D. Svobonas, M. Zemleckas
4 d. 19 val. Ilgojoje salėje – J. Tertelio ir 

A. Jevsejevo „KAUNO PAVASARIS ’72“. 
Rež. J. Tertelis
5 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PA-
NIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
X. 1, 2 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „NA-
BUKAS“. Muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius, 
rež. K.S. Jakštas, scenogr. A. Šimonis. Atli-
kėjai E. Chrebtovas, L. Pautienius, 
E. Bavikinas, K. Benedikt, Ž. Galinis, L. Mi-
kalauskas, S. Janušaitė, G. Pečkytė, J. Grin-
gytė, G. Kuzmickaitė ir kt.
6, 7 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ 
(2 dalių roko opera Romui Kalantai at-
minti). Muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius
8 d. 18 val. – F. Loewe „MANO PUIKIOJI 
LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir 
dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas
9 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GULIVERIO 
KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto 
aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir 
dir. V. Visockis
9 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
X. 2 d. 18 val. Varėnos kultūros centre, 9 d. 18 
val. Kamerinio teatro Mažojoje salėje – „KVĖ-
PAVIMAS“ (pagal D. McMillan pjesę „Plau-
čiai“). Rež. A. Leonova
5 d. 18.30 – „ADOMAS 2.0“. Rež. Ž. Beniu-
šis (šiuolaikinės intelektualios klounados 
teatras)

Kauno lėlių teatras
X. 1 d. 11, 13 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. 
Rež. A. Žiurauskas 
2 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. A. Stankevičius
8 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo kūrinį). Rež. A. Lebeliūnas
9 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU 
DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį 

„Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
X. 1 d. 18.30, 2 d. 17 val. – PREMJERA! 

„MEILĖ“. Pjesės aut., rež., kost. dail., sce-
nogr. ir choreogr. A. Duda-Gracz, komp. 
Ł. Wójcikas-Zawierucha, šviesų dail. 
K. Łuszczykas. Vaidina A. Mikitavičiūtė, 
A. Lepiochinas, B.R. Nowickis, C. Studnia-
kas, D. Meškauskas, D. Kulionytė, E. Jac-
kaitė, J. Baranauskas, J. Golubovskis, 
J. Viršilas ir kt.

Klaipėdos muzikinis teatras
X. 1 d. 18.30 LMTA Klaipėdos fakulteto kon-
certų salėje – Klaipėdos valstybinio muziki-
nio teatro simfoninis orkestras. Dir. 
T. Ambrozaitis. Programoje L. van Beetho-
veno, P. Čaikovskio, R. Wagnerio, G. Rossini, 
A. Ginasteros ir kt. kūriniai
2 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko 

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. 
A. Krasauskaitė
7, 8 d. 18.30 Žvejų rūmuose – PREMJERA! 
B. Kutavičiaus „LOKYS“ (libreto aut.
A.M. Sluckaitė-Jurašienė). Muzikos vad. ir 
dir. M. Staškus, rež. G. Varnas, scenogr. 
G. Makarevičius, kost. dail. D. Bendikas. At-
likėjai A. Apšega, Š. Šapalas, J. Butkytė-Ko-
movienė, G. Gelgotė, I.B. Juozapaitytė, 
K. Bondarenko, V. Prudnikovas, L. Rame-
lienė, J. Vaškevičiūtė ir kt.

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
X. 1 d. 18 val. – „PRARASTA KATARINOS 
BLUM GARBĖ“ . Rež. A. Jankevičius 
1 d. 11, 14 val., 2 d. 17 val. – A. Špilevojaus 

„BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
4 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“. Rež. V. Bičkutė-Valiukienė 
(„Lumo studija“)

5, 6 d. 19 val. – A. Špilevojaus „PAKELIUI“. Rež. 
A. Špilevojus (spektaklis-kelionė autobusu)
6 d. 19 val. Mažojoje salėje – džiazo kon-
certas „Kęstutis Vaiginis & Joonas Haavisto“
7 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU 
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniu-
tės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas
8 d. 18 val. – „MAN ŠIANDIEN – HAMLE-
TAS“. Rež. I. Stundžytė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
30 d. 17.30 Biržų kultūros centre – „VOLPONĖ“.  
Rež A. Giniotis
X. 1 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MO-
TERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
2 d. 18 val. – „KŪNAI“. Choreografai, reži-
sieriai M. Pinigis, A.C. Bibiano
6 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – 
I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. 
Rež. A. Špilevojus (Miltinio laboratorija)
7 d. 18 val. – PREMJERA! „BIG PHARMA“. 
Rež. A. Bumšteinas
8 d. 18 val. – „ŠV. SPEIGAS“ (pagal Q. Ta-
rantino „Grėsmingąjį aštuonetą“). Rež. 
A. Špilevojus

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
X. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Šv. Jokūbo festivalio koncertas 

„Žodžių ir balsų romantika“. Lenkijos radijo 
choras (meno vad. ir dir. M. Piotrowska-
Bogalecka, Lenkija). Dalyvauja K. Stalma-
chowska (obojus). Programoje K. Szyma-
nowskio, R. Maciejewskio, K. Pendereckio, 
ir kt. kūriniai
2 d. 16 val. Viniuje, Filharmonijos Mažojoje 
salėje, – Y. Shutko (fleita, Ukraina), A. Osta-
penko (gitara, Ukraina). Programoje 
G.F. Händelio, Th. Gaude, L. Legnani, F. Ca-
rulli, M. Giuliani kūriniai
4 d. 15 val. Alytaus dramos teatre – Čiur-
lionio kvartetas. Dalyvauja J. Gedmintaitė 
(sopranas), D. Puišys (baritonas). Koncertą 
veda muzikologas V. Gerulaitis 
5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Čiurlionio kvartetas, D. Kirilauskas 
(fortepijonas). Programoje J. Brahmso, 
C. Debussy, G. Sollima kūriniai

Vilnius 

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
30 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje – LVSO sezono pradžios koncertas. 
I. Prudnikovaitė (mecosopranas), E. Mon-
tvidas (tenoras), K. Smoriginas (baritonas), 
K. Bachritdinova-Kravčuk (sopranas), Lie-
tuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. G. Rinkevičius

Šv. Kotrynos bažnyčia
30 d. 19 val. – „E. Sašenko: Je Chante Piaf“. 
Atlikėjai E. Sašenko (vokalas), P. Zdanavi-
čius (fortepijonas), N. Bakula (akordeonas)
X. 2 d. 17 val. – „Auksiniai Lietuvos balsai“. 
Atlikėjai O. Kolobovaitė, L. Mikalauskas, 
E. Bavikinas
4 d. 19 val. –„Amžiaus dvikova:smuikas ir 
gitara“. Atlikėjai Z. Levickis (smuikas), 
A. Globys (gitara)
5 d. 19.30 – G. Kilčiauskienė (vokalas), 
A. Polevikovas (fortepijonas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
X. 5 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – E. Mie-
želaičio kūrybos vakaras „Kad pasauly Lie-
tuva skambėtų...“. Dalyvauja aktorė 
G. Urbonaitė, operos solistė J. Stupnianek-
Kalėdienė, koncertmeisterė G. Muralytė, 
knygos „Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir 
Vakarų. Pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu 
ir staugsmas su Allenu Ginsbergu“ autorė 
E. Baliutytė-Ryliškienė. Vakaro vedėjas 
muzikologas V. Juodpusis

MENAS

Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas / redakcinė taryba: vyr. redaktorė Aistė 
Kisarauskaitė … [et al.]. – Vilnius : Artseria, [2022]. – ISSN 0130-6626

Nr. 87 (2022). – [2022]. – 79, [2] p., įsk. virš.. : iliustr., portr.. – Tiražas 700 egz.

Nr. 88 (2022). – [2022]. – 80, [1] p., įsk. virš.. : iliustr., portr.. – Tiražas 600 egz.

Meno miškas, žad(in)antis svajones : Europos parkui – 30 / [tekstų autorė Justina Šveikytė] ; 
[vertimas: UAB „Ars Libri“]. – Kaunas : Terra Publica ; [Joneikiškės, Vilniaus r.] : Europos 
parkas, 2021. – 99, [1] p. : iliustr., faks.. – ISBN 978-609-473-239-3 (įr.)

Žvilgsnis į atnaujintą Trakų Vokės dvaro parką = Coup ’dœil sur le parc renouvelé à Traku Voké : 
pleneras „Genius loci 2021“ : mokslo ir meno darbai / [parengė Edouard’o François André 
klubas Lietuvoje] ; [sudarytojai Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis] ; [redakcinė kolegija: 
Vaiva Deveikienė … [et al.]. – Vilnius : Edouard’o François André klubas Lietuvoje, 2022. – 
152 p. : iliustr., faks.. – (Istoriniai parkai Lietuvoje : funkcija, meninė raiška, paveldo gaivi-
nimas). – Tiražas 120 egz.. – ISBN 978-609-8304-01-5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Abajaus kelias : dviejų tomų romanas epopėja / Muchtar Auezov. – Vilnius : Žara, [2022]. – 
2 t.. – ISBN 978-9986-34-366-0 (įr.)

T. 1, Abajus / vertė K. Dilienė, J. Bružas, A. Vaičiūnas. – [2022]. – 759, [1] p. : iliustr.. – ISBN 
978-9986-34-367-7

T. 2 : [vertė Juozas Stanišauskas, Kazys Jankauskas]. – [2022]. – 774, [2] p. : iliustr.. – ISBN 
978-9986-34-368-4

Kėdės = Les chaises : tragiškas farsas : [pjesė] / Eugène Ionesco ; iš prancūzų kalbos vertė 
Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2022]. – 179, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-9986-34-
384-4 (įr.)

Miegantys ugnyje : romanas / Andrius Pulkauninkas. – Vilnius : [A. Pulkauninkas], 2022. – 1 
pdf failas (137 p.). – ISBN 978-609-08-0024-9

Mokytojo sugrįžimas : [apysaka] / Anuar Alimžanov ; vertė Anželika Smetonienė. – Vilnius : 
Žara, [2022]. – 183, [1] p.. – ISBN 978-9986-34-369-1 (įr.)

Numirti tau šiandieną – nevalia! : šeštoji [autoriaus kūrybos] knyga / Albinas Čiuprinskas. – 
Vilnius [i.e. Klaipėda] : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2022. – 165, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 
150 egz.. – ISBN 978-9986-31-613-8

Rojus : [romanas] / Abdulrazak Gurnah ; iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vil-
nius : Alma littera, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-01-5142-6

Švytėjimas : [romanas] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-01-5047-4

Tamsa miesto pakraštyje : [oficialus „Stranger things“ romanas] / Adam Christopher ; iš an-
glų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 
978-609-01-5174-7

Tarp dviejų pasaulių : tikra istorija apie tai, kaip liga išmokė vertinti savo gyvenimą / Su-
leika Jaouad ; iš anglų kalbos vertė Daiva Krištopaitienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 1 
epub failas : portr., žml.. – ISBN 978-609-01-5120-4

Vidurnaktis. Niujorkas! : [romanas] / Mark Miller ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliaus-
kaitė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-01-5131-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Drakonai / Tony Wolf ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis, Ina Jakaitė. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 81, [6] p. : iliustr.. – (Miško pasakos). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-
609-01-5223-2 (įr.)

Dra-ko-no uodega : skiemenuotos pasakos / Danguolė Kandrotienė. – Kaunas : Debesų ga-
nyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – 109, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-265-2 (įr.)

Mergaitės, kuriomis buvau / Tess Sharpe ; iš anglų kalbos vertė Indrė Kaulavičiūtė. – Vilnius : 
Alma littera, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-01-5056-6

(Ne)tikros atostogos / Marianne Kaurin ; iš norvegų kalbos vertė Auksė Beatričė Katarskytė. – Kau-
nas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – 204, [4] p. : portr.. – ISBN 978-609-473-262-1 (įr.)

NE vienaragis / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn ; vertė Vainius Bakas. – Kaunas : Debesų ga-
nyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – [37] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-263-8 (įr.)

Stebuklas : [romanas] / R.J. Palacio ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė ; iliustracijų autorė 
Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 1 epub failas : iliustr.. – ISBN 
978-609-01-5100-6

Tiesa / Care Santos ; iš ispanų kalbos vertė Eglė Naujokaitytė. – Kaunas : Debesų ganyklos 
[i.e. Terra Publica], 2022. – 205, [3] p. : portr.. – ISBN 978-609-473-261-4 (įr.)

Užburtas miestas : Kauno tautų pasakos / [sudarytojas Dainius Babilas] ; [vertėjai Kristina Alber-
tyan, Nizar Atie, Lučija Bartkienė ... [et al.] ; [iliustratorius Paulius Juodišius]. – Kaunas : Debesų 
ganyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – 189, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-264-5 (įr.)

Vampyrai ir kitos bėdos / Rut Guðnadóttir ; iš islandų kalbos vertė Vaida Jankūnaitė. – Kau-
nas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – 317, [3] p.. – ISBN 978-609-473-266-9 (įr.)

PAŽINTINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Profesijų enciklopedija / [tekstų autorė Kristina Rimkutė] ; [sudarytoja Roma Blėkienė] ; [iliust-
ratorė Greta Alice]. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2022. – 159, [1] p. : iliustr.. – 
ISBN 978-609-473-259-1 (įr.)
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Rugsėjo 30–spalio 6
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
30, X. 3–6 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, B. Sam-
per) – 13.20, 16, 18, 21 val.; X. 1, 2 d. – 11, 13.30, 
15.50, 18.10, 21.20
30, X. 3–6 d. – Šypsena (JAV) – 15.40, 18.15, 
21.20; X. 1, 2 d. – 12.30, 16.10, 18.30, 21.40
4–10 d. – kino programa „Lokys, liūtas ir 
šakelė“
9 d. – „Tamsos riterio“ trilogijos marato-
nas – 13 val.
X. 13 d. – Piktųjų karta (rež. E. Vėlyvis) – 18.30
X. 28–30 d. – The Retaliators (JAV) – 18 val. 
(specialusis seansas originalo k.)
X. 29 d. – „Coldplay Music Of The Spheres 
Live Broadcast From Buenos Aires“ – 17.30, 
21 val.
X. 18 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ rekla-
mos – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
30 d. – Čia buvo Vilnius (rež. E. Doškus); Laikas 
eina per miestą (rež. A. Grikevičius) – 18 val.
30 d. – C. Mangini filmų retrospektyva – 
19.15; X. 1 – 18.15; 2 d. – 18.45
30 d. – Meilė ir vulkanai (Kanada, JAV) – 
21 val.
X. 1 d. – Beba (JAV) – 16.30
X. 1 d. – Branduolinė šeima (JAV) – 20 val.
X. 2 d. – Kai neramu, susikurk muziejų (Pa-
nama) – 20.30
X. 1 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, 
B. Samper) – 14.15; 2 d. – 16.30; 3 d. – 18.30
2 d. – Dainos lapei (rež. K. Vildžiūnas) – 14.05
3 d. – XIX a. fotografo palikimas (dok. f., 
rež. M. Meškauskas) – 15.30; 6 d. – 17.30
3 d. – Šaukiniai iš tolimo uosto (dok. f., 
rež. A. Griniūtė) – 17 val.; 7 d. – 17.30
4 d. – Ten, kur gieda vėžiai (JAV) – 16.45
Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
4 d. – Arti (Belgija, Nyderlandai, Prancū-
zija) – 19 val.
4 d. – Riminis (Austrija, Vokietija, Prancū-
zija) – 21.10
5 d. – Kai bangos išnyks (Filipinai, Danija, 
Portugalija, Prancūzija) – 17.30
5 d. – Sparta (Austrija, Vokietija, Prancū-
zija) – 21 val.
6 d. – Peteris fon Kantas (Prancūzija) – 
19 val.
6 d. – Šventasis voras (Danija, Vokietija, 
Švedija) – 20.45
Karlsono kinas
1 d. – Languotas nindzė: misija Tailande 
(animac. f., Danija) – 12.30 
2 d. – Šiukšliai. Stebuklingos piramidės le-
genda (animac. f., Italija) – 12.20

Pasaka
30 d. – Bilietas į rojų (JAV) – 18 val.; X. 1 d. – 
18.30; 2 d. – 17.30
30 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, B. Samper) – 
18.15, 20.45; X. 1 d. – 15.30, 18 val.;
2 d. – 15, 17.45; 3, 4 d. – 18 val.; 5 d. – 18.15; 
6 d. – 20.30
30 d. – Dainos lapei (rež. K. Vildžiūnas) – 
18.30; X. 4 d. – 20 val.; 5 d. – 20.45
30 d. – Ten, kur gieda vėžiai (JAV) – 20.15; 
X. 1 d. – 20.45; 2 d. – 20 val.; 3 d. – 18.30
30 d. – Trys tūkstančiai metų troškimų 
(Australija, JAV) – 21 val.; X. 1 d. – 17.45; 
2 d. – 17.15

X. 1 d. – Blogiausias žmogus pasaulyje (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Prancūzija) – 15 val.
1 d. – Pakalikai (JAV) – 18 val.
1 d. – Nesijaudink, brangioji (JAV) – 20.30; 
2 d. – 15.15; 4 d. – 20.45
1 d. – Elvis (Australija, JAV) – 15.15
1 d. – Viskas iškart ir visur (JAV) – 20 val.
2 d. – XIX a. fotografo palikimas (dok. f., 
rež. M. Meškauskas) – 15.30; 4 d. – 18.15
2 d. – Kernagis (dok. f., rež. A. Lekavičius) – 19.30
3 d. – Piligrimai (rež. L. Bareiša) – 20.15; 
6 d. – 18.30
3 d. – Atostogos prancūziškai (Prancū-
zija) – 18.15
3 d. – Kulkų ekspresas (JAV, Japonija) – 20.30
3 d. – Ne (JAV, Japonija, Kanada) – 21 val.
4 d. – Arti (Belgija, Nyderlandai, Prancū-
zija) – 20.30
5 d. – Peteris fon Kantas (Prancūzija, Bel-
gija) – 18.30
5 d. – Riminis (Vokietija, Austrija, Prancū-
zija) – 20.30
6 d. – Kairo sąmokslas (Švedija, Prancūzija, 
Suomija, Danija) – 21 val.
6 d. – Liūdesio trikampis (Švedija, Prancū-
zija, D. Britanija, Vokietija, Turkija, Grai-
kija) – 18 val.
6, 7 d. – Ponia Haris vyksta į Paryžių (Ka-
nada, Vengrija, D. Britanija, Prancūzija, JAV, 
Belgija) – 18.15
6 d. – Amsterdamas (JAV) – 20.45

Paupio salė
30, X. 2 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, 
B. Samper) – 18 val.; 1 d. – 20.45; 5 d. – 
21 val.; 6 d. – 18.30
30 d. – Blogiausias žmogus pasaulyje (Da-
nija, Norvegija, Švedija, Prancūzija) – 
20 val.; 2 d. – 15.45
30 d. – Nesijaudink, brangioji (JAV) – 
20.30; X. 1 d. – 18.15; 3 d. – 20.15
X. 1 d. – Bilietas į rojų (JAV) – 16 val. 
1 d. – Dainos lapei (rež. K. Vildžiūnas) – 
16.30; 3 d. – 20.45
1 d. – Trys tūkstančiai metų troškimų (Aus-
tralija, JAV) – 21 val.; 2 d. – 13.30; 
3 d. – 18.30; 4, 6 d. – 21 val. 
1 d. – Šuolis (rež. G. Žickytė) – 14.30
1 d. – Fantazijos tik suaugusiems (Prancū-
zija) – 19 val.

2 d. – Pasiutusios letenos. Henko legenda (ani-

mac. f., JAV, Kinija, D. Britanija, Kanada) – 13 val.

2 d. – Superherojai (Italija) – 18.30

2 d. – Įsikūnijimas (JAV) – 20.30

2 d. – Vyrai (D. Britanija) – 21 val.

Kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“

4 d. – Arti (Belgija, Nyderlandai, Prancū-

zija) – 18 val.

4 d. – Garsiau už bombas (Norvegija, Pran-
cūzija, Danija) – 18.30
4 d. – Sugrįžimas į Seulą (P. Korėja, Rumu-
nija, Prancūzija, Vokietija, Belgija) – 20.15
5 d. – Kairo sąmokslas (Švedija, Prancūzija, 
Suomija, Danija) – 18 val.
5 d. – Šaukiniai iš tolimo uosto (dok. f., 
rež. A. Griniūtė) – 19 val.
5 d. – Šventasis voras (Danija, Vokietija, 
Švedija, Prancūzija) – 20.30
6 d. – Riminis (Vokietija, Austrija, Prancū-
zija) – 18 val.
6 d. – Kai bangos išnyks (Filipinai, Danija, 
Portugalija, Prancūzija) – 20.30

Kaunas
Forum Cinemas
30–X. 6 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, 
B. Samper) – 14.50, 18.40, 21.15
30, X. 1 d. – Šypsena (JAV) – 16.05, 18, 21.30, 
23.15; 2–6 d. – 16.05, 18, 21.30
4–10 d. – kino programa „Lokys, liūtas ir 
šakelė“
9 d. – „Tamsos riterio“ trilogijos marato-
nas – 13 val.
X. 13 d. – Piktųjų karta (rež. E. Vėlyvis) – 18.30
X. 28–30 d. – The Retaliators (JAV) – 18 val. 
(specialusis seansas originalo k.)
X. 29 d. – „Coldplay Music Of The Spheres 
Live Broadcast From Buenos Aires“ – 17.30, 
21 val.
X. 18 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ rekla-
mos – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
30–X. 6 d. – Vesper (rež. K. Buožytė,
B. Samper) – 10.40, 18.20
Šypsena JAV) – 15.45, 18.35, 21.20
4–10 d. – kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
X. 13 d. – Piktųjų karta (rež. E. Vėlyvis) – 18.30
X. 28–30 d. – The Retaliators (JAV) – 18 val. 
(specialusis seansas originalo k.)
X. 29 d. – „Coldplay Music Of The Spheres 
Live Broadcast From Buenos Aires“ – 17.30, 
21 val.
X. 18 d. – Geriausios „Kanų liūtų“ rekla-
mos – 18.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Šiauliai
Forum Cinemas
30–X. 6 d. – Vesper (rež. K. Buožytė, 
B. Samper) – 13.10, 18 val.
Šypsena (JAV) – 15.45, 18.30, 21 val.
4–10 d. – kino programa „Lokys, liūtas ir šakelė“
X. 13 d. – Piktųjų karta (rež. E. Vėlyvis) – 18.30

Baigta!  **
Filmavimo grupė apleistame gamyklos pastate kuria filmą apie zombius. 

Procesas stringa, cholerikas režisierius priekaištauja pagrindinei aktorei, 
kad ji netalentinga, nes jos baimė jo neįtikina. Tačiau tada pasirodo tikri 
zombiai ir kūrybinei grupei iš tikrųjų tenka baimintis dėl savo gyvybių. 
Tik režisierius filmuoja su velnišku atsidavimu – juk viskas dėl meno! 
Regis, Michelis Hazanavicius nusprendė pakartoti japonų zombių ko-
medijos „Zombiai prieš zombius“ („Kamera o tomeru na!“, 2017) sėkmę. 
Tik su daug didesniu 4 mln. biudžetu ir prancūzų žvaigždėmis Romainu 
Duris ir Bérénice Bejo. Tačiau, kaip dažniausiai nutinka, perdirbinys ne-
pranoksta originalo. („Coupez!“, rež. Michel Hazanavicius, Prancūzija, 
Japonija, D. Britanija, 2022)
Bilietas į rojų  *

George’as Clooney ir Julia Roberts – tobula Holivudo svajonių pora. Tad 
keista, kad ekrane jiedu dar nė karto nebuvo įsimylėję. Tai turėjo pakeisti 
Olo Parkerio „Bilietas į rojų“, pretenduojantis į screwball comedy tradiciją. 
Tačiau „Mamma Mia! Štai ir mes“ režisierius toli gražu nėra toks šmaikš-
tus ir sąmojingas kaip Frankas Capra, Ernstas Lubitschius ar Howardas 
Hawksas. Žiupsnelis komedijos, pilnas paketas atostogų atmosferos ir vi-
sur tik besišypsantys veidai – tokiu mišiniu „Bilietas į rojų“ bando žiūro-
vams sukurti gerą nuotaiką egzotiškoje aplinkoje (filmo veiksmas vyksta 
Balyje). Tačiau vienintelis dalykas, kuris šioje dažniausiai skausmingai 
nejuokingoje vestuvių prevencijos kelionėje primena didžiąją screwball 
klasiką, yra gerai pažįstamas siužetas apie akivaizdžiai vienas kitam skir-
tus žmones, kurie filmo pradžioje negali pakęsti vienas kito, o paskui turi 
100 minučių, kad susitaikytų (vėl) ir sulauktų neišvengiamos laimingos 
pabaigos. („Ticket to Paradise“, rež. Ol Parker, JAV, 2022)
Įvykis  ****

Audrey Diwan filmas – garsios prancūzų rašytojos Annie Ernaux kny-
gos ekranizacija. Jis nukels į 1963-iųjų Prancūziją, kur vis dar draudžiami 
abortai – už tai galima atsidurti ir kalėjime. Seksualinės edukacijos nėra, 
o apie „tuos dalykus“ kalbama pašnibždomis. Ana studijuoja prancūzų 
literatūrą Angulemo universitete. Puikios studentės laukia šviesi akade-
minė ateitis. Tačiau vieną dieną Ana sužino, kad yra nėščia, ir suvokia, 
kad motinystė užkirs jai visus kelius. Rizikuodama studijomis, laisve ir 
net gyvenimu, ji pradės lenktynes su laiku. Filme Anos drama pirmiausia 
susijusi su nelegalaus aborto aplinkybėmis, vienišumo jausmu ir baime, 
kad kas nors sužinos apie jos ketinimus. Kartu Ana – tai tvirtos moters, 
kuri neleis kitiems už ją priimti sprendimų, portretas. Režisierė pripažįsta, 
kad jai labai rūpėjo ekrane parodyti fizinį herojės patirties aspektą. Ji rodo 
Aną intymiausiose ir dramatiškiausiose situacijose. Gal todėl taip prieš-
taringai vertinama ir natūralistinė aborto scena, kurią pasibaigus filmui 
bus sunku pamiršti. („L’événement“, rež. Audrey Diwan, Prancūzija, 2021)
Nesijaudink, brangioji  **

Šeštajame dešimtmetyje Alisa (Florence Pugh) su vyru (Harry Styles) 
gyvena uždarame kompanijos miestelyje Kalifornijoje, pavadintame „Per-
galė“. Kasdieniame gyvenime dominuoja vartojimas, o moterys tenkinasi 
namų šeimininkių egzistencija. Tačiau pamažu vis daugiau ženklų rodo, 
kad už idiliško fasado žioji klastinga bedugnė. Olivia Wilde, prieš kele-
rius metus sukūrusi energingą komediją „Išsilavinimas“ („Booksmart“, 
2019), šiame mistiniame trileryje, regis, tempia per sunkų lagaminą. Jos 
patriarchato ir kontrolės visuomenės kritika prasilenkia su dabartimi ir 
nepatogiai stovi tokių filmų kaip „Trumeno šou“ bei „Stepfordo moterys“ 
šešėlyje. („Don’t Worry Darling“, rež. Olivia Wilde, JAV, 2022)
Trys tūkstančiai metų troškimų  **

Naratologijos profesorė Alitėja (Tilda Swinton) patenkinta ir savimi, ir 
savo gyvenimu. Ji atvyko į Stambule vykstančią konferenciją ir viename 
miesto antikvariatų nusipirko suvenyrą – buteliuką. Bandydama jį išvalyti 
viešbučio kambario kriauklėje, staiga išlaisvina raumeningą džiną (Idris 
Elba), o šis jai pasiūlo išpildyti tris norus ir tikisi mainais atgauti savo laisvę. 
Alitėja, puikiai žinanti, kad pasakose ir legendose tokie sandoriai paprastai 
nesibaigia gerai, mandagiai pasiūlymo atsisako, nes esą ji ir taip laiminga. O 
džinas pradeda pasakoti Alitėjai savo 3000 metų senumo meilės, nuotykių 
ir praradimų istoriją. Taip jis nori įrodyti, kad kiekvienas žmogus kažko 
trokšta ar ilgisi. Pokalbis iš tiesų priverčia moterį vis labiau permąstyti savo 
požiūrį, kol galiausiai ji priima viską pakeisiantį sprendimą. („Three Thou-
sand Years of Longing“, rež. George Miller, Australija, JAV, 2022)

„Baigta!“


