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Žmogus tiek siekė pusiausvyros, 
kad Dievas dovanojo jam šeštą, 
septintą ir aštuntą rankos pirštą. Ir 
vos tik rasdavosi dirva doram jo po-
elgiui, sujudėdavo vidinių demonų 
išlaisvinimo pirštelis. Pradėjus ak-
tyviai gyventi imdavo trūkčioti at-
sakingasis už tingumą. Ir taip kas-
dien. Keitėsi dienos, ėjo savaitės, 
bet nušvitimo ir ramybės nebuvo. 
Atvirkščiai – dienas lydėjo didis 
nuovargis. Vieną kartą žmogelis 
prisnūdo ir susapnavo ypatingą 
vietą – vidinius namus, kurių mes 
taip ilgimės. Visi ten gyveną jaukiai 
ir darniai kartu su šliužais, žemėje 
esamais ar išgalvotais gyviais. Ten 
besiganančios būtybės nuosavais 
ragais, uodegomis ar kitomis atau-
gomis dabintos, tikri jų, gyvenimo 
išrašyti, veidai. Gyvybė veši įvairio-
mis formomis, bet aiškios skirties 

tarp jų nejusti. Pabudęs žmogelis iš 
karto suprato, kad šiam pasauliui 
reikalinga jo sapnuota vieta. Sapno 
legenda keliavo iš kartos į kartą, 
kol pagaliau pasiekė tinkamo me-
nininko mintis.

Skulptorius Mykolas Sauka pa-
sakų neseka, bet mediniais gyviais, 
tarytum šachmatų figūrėlėmis, dė-
lioja ir pateikia esminius gyvenimo 
ėjimus. Visi jie išsirikiavę kūrėjo 
parodoje „Vaikų kambarys“ Vil-
niaus dailės akademijos „Titaniko“ 
parodų pirmo aukšto salėje. 

Ekspozicijoje dirbtuvių, vaikys-
tės, miško kvapas – pirmiausia aso-
ciatyvaus jausmo. Po to svarbus me-
nininko žodis, jis puikiai valdo ne 
tik grandininį pjūklą, bet ir mintį. 
Ir tik tada gebi suvokti erdvę – esi 
įtraukiamas kaip į „Džiumandži“ 
filmo paslaptingas džiungles. Ži-
noma, čia galioja atskiros taisyklės. 
Autorius tekste tarytum „prisiden-
gia“ vaikiškumu, naivumu (mat 

todėl jis pasirinkęs medį, kaip me-
džiagą skulptūroms), bet mano 
vaizduotėje jis puikiai atidengia, o 
dar kitaip tariant – nurengia, nudi-
ria odą nuo kasdien sutinkamų, ste-
bimų žmonių, vertina jį pasiekiantį 
žinių srautą, vyraujančias tenden-
cijas ar socialinių tinklų naujienas. 
Ir saugioje erdvėje (kūrybai skirtoje 
studijoje) sukuria tam atskirą veidą 
(-us) ir formą (kurią jis valdo itin 
meistriškai). Franzo Kafkos vabalai, 
Ukrainos saulėgrąžos, barokiniai, 
asimetriškų formų kūdikiai (ange-
lai), kirminai-buožgalviai, gemalo 
formos gyviai, veidų kaukės – at-
rodo lyg atskiri organizmai. Tačiau 
įtariu, jog viskas čia susipina (kaip 
parodoje esančios kolonos ir lapi-
jos) į vienį. Plinta kaip aidas, tik at-
sikartos jau kitame veide, kitokiais 
ragais. O gal esmė, kaip ir gyvenime, 

R. Š imulyn aitės  n uotr . 
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M u z i k a

Daiva Tamošaitytė

Iškart po Kalėdų į „Organum“ kon-
certų salę gausiai susirinkusi publika 
iki pat Trijų Karalių galėjo gyventi 
šventiška sakraline nuotaika, ku-
rią gruodžio 26-ąją sukūrė žymus 
choro pedagogas, šiuolaikinės muzi-
kos propaguotojas ir lietuviškų prem-
jerų atlikėjas, vargonininkas Dainius 
Sverdiolas. Jis pagrojo 57 minučių 
trukmės devynių dalių Olivier Mes-
siaeno jaunystės kūrinį „Viešpaties 
gimimas“ („La Nativité du Seigneur“, 
1935 m.). 

Dažnai Lietuvoje ir užsienyje 
koncertuojančio ir su įvairiais 
muzikos kolektyvais bei solistais 
bendradarbiaujančio vargoni-
ninko repertuare prancūzų kom-
pozitoriaus kūryba užima ypatingą 
vietą: į Messiaeno muziką atlikėjas 
gilinasi ir ją interpretuoja visą gy-
venimą. 1985–1986 m. Sverdiolas 
parengė visų Messiaeno kūrinių 
penkių koncertų ciklą Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje, jo kūrinių 
programas kasmet pristato „Kultū-
ros naktyje“ paties 2016 m. įkurtoje 

„Organum“ koncertų salėje ir kito-
mis progomis. Po dvejų metų per-
traukos į sceną išėjusio Sverdiolo 
vargonavimas nekėlė abejonių, kad 
girdime ne tik vieną iškiliausių 
mūsų dabarties vargonininkų, bet 
ir neabejotinai geriausią Messiaeno 
vargonų kūrybos atlikėją.

Messiaenas išgarsėjo kaip šiuo-
laikinės sakralinės muzikos kom-
pozitorius, sukūręs savitą muzikinę 
kalbą, kurią pats apibūdino šiais žo-
džiais: „Mano muzikoje dera kata-
likų tikėjimas, legenda apie Tristaną 
ir Izoldą bei labai išplėtotas paukščių 
giesmių panaudojimas. Taip pat ji ap-
ima graikų metrinę sistemą, senovės 
Indijos liaudies ritmiką (deśī-tālas) 
ir keletą mano paties ritmo technikų, 
kaip antai ritminės charakteristikos, 
negrįžtamieji ritmai ir simetriniai 
perstatymai. Galų gale egzistuoja 
garso ir spalvos tyrimai – svarbiau-
sia mano muzikinės kalbos ypatybė.“ 
Bendradarbiaudamas su žymiais savo 
meto prancūzų menininkais, tokiais 
kaip André Malraux, ir teologais, tarp 
jų trapistų vienuoliu Thomu Mertonu, 
anot kompozitoriaus, jis perskaitė 
beveik visą šv. Tomo Akviniečio 

„Summa Theologica“, Evangelijas, šv. 
Pauliaus „Apaštalų laiškus“, „Apoka-
lipsę“ ir Bibliją. Ištraukos iš Šventojo 
Rašto sudaro kiekvienos iš „Viešpa-
ties gimimo“ dalių, pavadintų me-
ditacijomis, motto. Kompozitorius 
parinkdavo ne bet kokius kūrinių pa-
vadinimus. „Norėjau atlikti liturginį 
veiksmą, kitaip tariant, į koncertų salę 
įvesti savotiškas pamaldas, tam tikros 
rūšies organizuotą šlovinimo aktą“, – 
viename iš pokalbių teigė Messiaenas.

Per koncertą ekrane švietė da-
lių tekstai – dabar sunku įsivaiz-
duoti, kad anuomet, sovietmečiu, 
jų buvo negalima rodyti ir dėl tos 

Dainiaus Sverdiolo garsų vitražai
Olivier Messiaeno „Viešpaties gimimas“ „Organum“ koncertų salėje

priežasties pavadinimai nebuvo 
verčiami iš prancūzų kalbos! Misti-
kos gaubiamoje I dalyje „Mergelė ir 
kūdikis“ Sverdiolas jautriomis spal-
vomis tapė gimimo paslapties nuo-
taiką. II dalis „Piemenys“ perteikė 
džiugų Kristų ėdžiose išvydusių 
piemenų paveikslą, III dalis „Amži-
nieji tikslai“ lėtai, mąsliai atspindėjo 
šv. Pauliaus mintį efeziečiams, kad 

„Dievas  paskyrė mus būti jo įsūniais 
per Jėzų Kristų“. IV dalis „Žodis“ 
buvo perteikta įspūdingais žemais 
registrais, sujaudintomis akordų se-
komis, o Psalmės nr. 109 iš Išminties 
knygos turinys („Aš esu Dievo ge-
rumo paveikslas, aš esu gyvenimo 
Žodis, kuris buvo nuo pat pradžios“), 

„išverstas“ į garsų kalbą, skambėjo 
galingai ir kartu kaip įtaigus pasako-
jimas. V dalies „Dievo vaikai“ guvus 
staccato judėjimas sukūrė „dauge-
lio, priėmusių jo Žodį“, kuris „su-
teikė jiems galią tapti Dievo vaikais“ 
(Šv. Jono evangelija), laimės pajautą. 
Toliau ėjo judri, aukštų registrų VI 
dalis „Angelai“ („Šlovė Dievui aukš-
tybėse“, pagal Šv. Luko evangeliją), 
didingų žemų tonų, tirštų akordų 
kupina baimingą susižavėjimą ke-
lianti VII dalis „Jėzus priima kančią“ 
(Jėzus taria Tėvui: „Aukų ir atnašų 
tu nenorėjai, bet tu man paruošei 
kūną. Štai, aš ateinu“, Šv. Pauliaus 
laiškas žydams) ir VIII dalis „Trys 
karaliai“ (pagal Šv. Mato evangeliją). 
Ir pagaliau paskutinė, įspūdingiau-
sia dalis „Dievas tarp mūsų“ (pagal 
Ekleziastą) – „Tas, kuris mane su-
kūrė ir aplankė mano namus, Žodis 
tapo kūnu ir gyveno manyje“ – buvo 
perteikta intensyviai ir labai raiškiai, 
tvirtai vedant į pabaigos kulminaciją. 

Labai sudėtinga partija vargoni-
ninkui nekėlė sunkumų, visą par-
titūrą jis išskleidė kaip ant delno. 
Kūrinys skambėjo sodriai, turtin-
gais minkštais tembrais, buvo labai 
aiškiai girdimos visos muzikinės li-
nijos, ritmiškai sudėtingos vietos ir 
visa medžiaga perteikta su didele 
įvalda, virtuoziškai pakiliai, išryš-
kinant kulminacijų prasmes. Inte-
lektualioje, subrandintoje Sverdiolo 
interpretacijoje vyravo ramus, nuo-
saikus žvilgsnis, natūraliai išjausta 
dramaturgija, lėti ir greiti epizodai 

keitė vienas kitą išlaikant vientisą 
vidinį pulsą ir muzikinės kalbos lo-
giką, dėl to perteikimas buvo iškal-
bingas, tačiau nestokojantis vidinės 
aistros. Šitaip gyvai ir savaimingai 
išjausti Messiaeno laiko tėkmę gali ne 
kiekvienas. Valanda prabėgo nepas-
tebimai, gėrintis atveriamais pasau-
liais, tarsi Sverdiolas būtų pagauliai 
susitapatinęs su Messiaeno išsakyta 
nuostata: „Veržiuosi į amžinybę, ta-
čiau gyvendamas laike nepatiriu 
kančios – ypač dėl to, kad laikas 
yra mano užsiėmimų centre. Mes, 
kompozitoriai, valdome didelę ga-
lią dalinti ir keisti laiką.“ Tuo pačiu 
metu „Viešpaties gimimas“ skam-
bėjo skaidriai ir paliko tikros kalė-
dinės nuotaikos, tinkamos Dievo Sū-
naus atėjimui, įspūdį. Visa tai gaubė 
Sverdiolo sumanymu skleidžiama 
kompozitoriaus mėgstamiausia aly-
vinė šviesa. Šiuo požiūriu renginys 
buvo priešingas įprastai triukšmin-
gai šio laikotarpio pramogų dvasiai, 
tikrai elitinis koncertinis pasirody-
mas, demonstravęs puikų skonį. 

Reikėtų nepamiršti ir to, kad šį 
kūrinį, kaip ir daugelį kitų, inspi-
ravo kompozitoriaus meilė spalvo-
tam stiklui, kad jis žavėjosi nuosta-
biomis viduramžių rozečių langų 
spalvomis ir kitais vitražais Paryžiaus 
Dievo Motinos katedroje, Švento-
joje Koplyčioje (Sainte-Chapelle), 
Šartro ir Burgo katedrose, ir jie 
jam buvo „pati gamta nuostabiau-
sia savo apraiška: jos šviesa, pagauta 
žmogaus tam, kad pašlovintų tau-
riausią iš funkcionalių vietų, skirtų 
garbinimui“. Ši meilė kreipė Mes-
siaeną kurti ypatingą tembrų paletę: 

„Kai klausau ar skaitau partitūrą, 
girdėdamas ją galvoje, vizualizuoju 
atitinkamas spalvas, kurios sukasi, 
juda ir mainosi kartu su garsais.“ 
Kaip tik ši savybė ir siekis atlikti 
kūrinį kuo labiau paisant kompo-
zitoriaus idėjų buvo dingstis šį va-
karą Sverdiolui pirmą kartą Lietu-
voje panaudoti sampling techniką – į 
kompiuterio atmintį įrašytą garsą. 
Jis parodė ekrane Šiaurės Prancū-
zijoje stovinčius „Cavaillé-Coll“ fir-
mos 49 registrų vargonus, stilistiš-
kai labai tinkamus groti Messiaeną, 
ir paaiškino, kaip jie, pritaikius šią 

technologiją, gali skambėti „Orga-
num“ salėje, o būtent – nuskena-
vus registrus. Rezultatas buvo išties 
puikus – garsas sklido po visą er-
dvę, stebino apvalumu, minkštumu 
ir turtingumu.

Pats Messiaenas, 55 metus vargo-
navęs daugiausia Švenčiausiosios 
Trejybės (Trinité) bažnyčioje, atsi-
sakydavo tai daryti kitose dėl tos 
priežasties, kad „turėjo nuostabų 
instrumentą“ su išsaugotais origi-
naliais „Cavaillé-Coll“ registrais, 
jam labai rūpėjo tonalinė paletė, 
todėl jis pridėjo daug papildomų 
liežuvėlinių registrų ir jų mikstūrų, 
elektrinę traktūrą; vargonai turėjo 
paruoštas šešias įrašomas elektri-
nes registruotės kombinacijas. Pa-
sak Messiaeno, šiuo instrumentu ga-
lima buvo groti įvairiausią muziką: 
Cabezóno, Frescobaldi, Grigny, Ba-
cho, Francko, Dupré, Tournemire’o, 
pačią moderniausią muziką ir jo pa-
ties kūrinius. Daug darbo kainavu-
sios rekonstrukcijos lėmė klausytojų 
stebėjimąsi spalvomis ir neįtikimo-
mis instrumento galimybėmis. Be 
to, Messiaenui atlikti reikia didelių 
vargonų, kurie turi įvairius tembrus 
ir jų kopuliacijas, ypač – šešiolikos 
pėdų manualų registrus. Šiuo atžvil-
giu Sverdiolo pradėtą unikalų pro-
jektą galima laikyti neeiliniu įvykiu. 
Apie tai paklausiau atlikėjo.

Kaip apibūdintumėte šį naują 
projektą?

„Organum“ salėje šie vargonai 
skambėjo pirmąkart, ir tikiuosi, 
kad tai pirmas koncertas iš visos se-
rijos. Yra virtuali vargonų platforma 

„Hauptwerk“. Perkami semplai, realiai 
nuskenuotus vargonus galima su-
konfigūruoti ir jais groti. Šie vargo-
nai olandiški, „Johannus“, bet juos 
naudojau tik kaip grojimo pultą. 
Resursas, „protas“ yra kompiuterio 
programa ir audiosistema. Nuo kovo 
mėnesio turėsiu didelį „Johannus“ 
modelį, jame yra ir „protas“, ir „rau-
menys“ – visi komponentai.

Esate sukaupęs visą Messiaeno 
vargonų literatūros patirtį. 
Kas joje labiausiai traukia ir 
ką ta muzika Messiaeno balsu 
norite pasakyti?

Tai reto kilnumo ir švarumo mu-
zika, ypač šiuolaikinės kūrybos kon-
tekste. Skaidrumu ji man susisieja su 
Mozartu. Nors įvaizdžių spektras di-
džiulis, ji kaip reta kilni. Sykį grojau 
Arnoldo Schönbergo kūrinį, bet tik 
atlikęs supratau, kad jis – ne mano. 
Kol nenueini viso kelio, nesigalynėji, 
kol muzika svetima, jos neprisijau-
kinai, sakai sau, kad dar mokaisi. O 
sudėjęs daug valandų supranti, kad 
jos daugiau negrosi. Su Messiaenu 
irgi labai daug darbo. Tai ritmiškai, 
harmoniškai ir techniškai kompli-
kuota muzika, bet įdėjęs daug pa-
stangų gauni tokį malonumą ir gylį, 
kad tai nepamirštama. Nuo 25 metų 
pradėjau jį groti ir išmokau visą, nes 

Messiaenas man tokios pačios svar-
bos kaip Bachas ar Mozartas; groju 
ir Francko, Liszto monumentalius 
vargonų kūrinius, labai daug šiuolai-
kinės muzikos, bet šiame kontekste 
sunku rasti net ką nors panašaus į 
Messiaeną. Grojau Hindemithą, bet 
pagal svarbą jis nelyginamas. 

Ar tai dėl to, kad Messiaeno mu-
zika turi stipriai veikiantį dva-
sinį lygmenį, jei kalbame apie 
sakralumą?

Svarbiausia tai, kad jis į tą dva-
sinį lygmenį įsiskverbia labai giliai: 
ten nėra jokio sentimentalumo, jo-
kių smulkių emocijų. Be abejo, visų 
pirma tai meditatyvinė muzika, 
labai išskaidrinta, ir tai joje labai 
gražu. Labai savita jos dramaturgija. 
Girdėdamas Beethoveną klausyto-
jas laukia, kada A susikaus su B, nes 
čia yra A, čia B, o Messiaeno muzi-
koje to kontrastingumo ir priešta-
ravimų nėra. Jis pats vartojo sąvoką 
laterna magica, kai spalvos „pačios 
sukrinta“ ir kiekvienas epizodėlis ne 
išvestinis, bet yra tam tikra būsena, 
iš kurios jis visai neskuba išeiti, o kai 
kada pabūna labai ilgai. Ir šiandien 
vargonavau didelį dainingą epizodą. 
Pačiam reikia sustoti, neskubėti, tie-
siog jame būti. Nuimti koją nuo ak-
celeratoriaus ir nemėginti važiuoti 
pirmyn iš taško A į tašką B, nes jo 
nėra. Ir įvairiose temose, charakte-
riuose jis pabūna ilgai. Tai, be abejo, 
indiškosios ir apskritai orientalinės 
muzikos įtaka. Ritminė muzika, pa-
sak jo, nėra dūdų orkestras parke, o 
priešingai – ritmai gali būti neregu-
liarūs, pridėtiniai, su nelauktais ak-
centais, bet tai ne džiazinis svingas, 
tai kažkas kita, todėl reikia atmesti 
skaičiavimą iš trijų ar keturių ketvirti-
nių. Tai visai kitokia ritmika nei Stra-
vinskio, kuri irgi labai komplikuota. 
Messiaenas sugebėjo ritminę energiją 
panaudoti labai savitai.

Šiandien jos pavyko nesuskal-
dyti. Kūrinys labai ilgas, jame 
daug įvairovės, bet jis skam-
bėjo vientisai, lyg vandenyje 
skendinti sala, tarsi be aiškios 
pradžios ir pabaigos, kai prasi-
deda ir baigiasi kažkur kitame 
lygyje ir iš jo išnyra arba į jį 
nusileidžia.

Tiksliai apibūdinta. Messiaenas su-
dėtingas ir teksto prasme, jo iš lapo ne-
gali pagroti. Tai labai sudėtingos par-
titūros, ir kol neišsinarplioji per visus 
brūzgynus, nežinai, kaip ta muzika at-
rodys. Skirstyčiau ją į ikikarinį ir poka-
rinį laikotarpį; čia ji jau gerokai kitokia, 
tampa abstraktesnė, pasineriama į for-
mos ieškojimus. Messiaeno „Vargonų 
knyga“ dėl nepaprastai aukštų kompo-
zicinių technologijų šiek tiek primena 
Bacho „Fugos meną“. Bet ji neteikia 
tokio pasimėgavimo ir ne taip lengva 
ją pamilti. Todėl man jo ankstyvoji kū-
ryba, kaip „Kvartetas laikų pabaigai“ 
arba „Dvidešimt žvilgsnių į kūdikėlį 
Jėzų“, išliko pati aktualiausia.

Dainius Sverdiolas D. Ta mo šai t yt ė s  nu ot r.
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T e a t r a s

Ignas Zalieckas

Pagal dramaturgo Mato Vildžiaus 
pjeses sukurti tokie spektakliai kaip 

„Y: Alisa“ (rež. Agnija Leonova, Os-
karo Koršunovo teatras, 2018), „Sa-
piens“ (rež. Leonova, Juozo Miltinio 
dramos teatras, 2019), „Mamos sū-
nus“ (rež. Loreta Vaskova, „Atviras 
ratas“, 2020), „Iš kūno ir kraujo“ (rež. 
Uršulė Bartoševičiūtė, Nacionalinis 
Kauno dramos teatras, 2020), „Pa-
sakų parkas“ (rež. Gediminas Ri-
meika, Meno ir mokslo laboratorija, 
2022) ir kt.

Atsiranda vis daugiau doku-
mentika ar technologijomis 
paremtų teatro projektų. Kokią 
vietą dramaturgija, jūsų nuo-
mone, užima šiandieniniuose 
scenos meno procesuose?

Manau, kad dramaturgija yra 
mąstymo būdas – tai, kaip mes pa-
tiriame ir apdorojame gyvenimo 
patirtis. Dėl šios priežasties nėra 
svarbu, ar remiamasi technologi-
jomis, ar dokumentika, – patirčių 
sisteminimas išlieka. Dokumen-
tinėje istorijoje autoriai renkasi 
faktus, informaciją, o tai vis tiek 
kišimasis į medžiagą ir kartu dra-
maturgijos kūrimas. Ji visada buvo 
ir bus.

Koks jūsų požiūris į dramatur-
giją? Ar rašydamas stengiatės 
preciziškai laikytis konven-
cionalių formų, ar priešingai – 
mėgstate improvizuoti?

Ilgą laiką stengiausi įvaldyti, 
kiek leido mano trapus ir ribo-
tas suvokimas, konvencionalias 
formas. Dažnai girdžiu, kad tos 

„įprastos“ formos jau atsibodusios 
ir visiems aiškios. Problema ta, kad 
jei sieki valdyti savo amatą, priva-
lai jas suprasti ir mokėti naudoti. 
Jei nori suprasti ir mokėti naudoti, 
privalai praktikuoti. Jei nori prak-
tikuoti, tenka pagal jas rašyti, o pa-
rašius – rodyti, nes tai augimo da-
lis. Aišku, kai parodysi, tau sakys, 
kad čia „vadovėlinė“ dramaturgija, 
o tai nėra blogai, bet matyta, ar ne? 
Esmė ta, kad aš, kaip jaunas auto-
rius, privalau pereiti šiuos etapus, 
kitu atveju eksperimentavimas 
yra labiau lošimas nei supratimas, 
ką darau. O tokie lošimai dažnai 
tampa nesėkmėmis.

Ilgainiui supratau, kad mano 
kūryboje atsiranda vis daugiau 
postmodernių motyvų. Man pa-
tinka laužyti ketvirtąją sieną, mai-
šyti žanrus, išryškinti jų struktūras, 
rodyti žiūrovui, kad jis dalyvauja 
spektaklyje. 

Kur šiandien brėžiamos šiuo-
laikinės dramaturgijos ri-
bos? Ar tekstas geba aprėpti 
vis daugiau, o gal jis kaip tik 
siaurėja?

Dramaturgija yra mąstymo būdas
Pokalbis su dramaturgu Matu Vildžiumi

Ir vėl atsispirsiu nuo teiginio, kad 
dramaturgija yra mąstymo būdas. 
O kada žmogaus mąstymas turėjo 
ribas? Skirtingų požiūrių ir patirčių 
mums niekad nepritrūks, manau, 
dėl šios priežasties ir dramaturgi-
jos ribos tik menamos. Kažkas iš 
kolegų vieną rytą atsibus su idėja, 
kaip tiktoką paversti dramaturgine 
struktūra, ir pavers. Kažkas perleis 
Čechovą per dirbtinį intelektą ir 
duos jam užduotį parašyti XXI a. 

„Žuvėdrą“, o dramaturgiją sudarys 
instagramo istorijos apie Treplevo 
išgyvenamą krizę Vilniaus baruose. 
Tekstas gali aprėpti daugiau, kai 
autorius į jį sudeda daugiau ir kai 
kontekstas leidžia tą „daugiau“ per-
skaityti žiūrovui ar skaitytojui. Ribų 
nėra, o susikalbėjimą reikia auginti.

Kokia yra žiūrovo pozicija? Ar 
jis pildo tekstą, suteikia naujų 
krypčių?

Beveik nesusiduriu su žiūrovais, 
nes manęs niekas neatpažįsta. Kar-
tais dėl to labai džiaugiuosi: kai visi 
išeina iš salės, klausausi jų pokal-
bių arba klausinėju, kas jiems ne-
patiko. Jie mano, kad susirado 
bendramintį, o aš ieškau, kur ne-
padariau savo darbo iki galo. Su-
prantu, kad klausimas yra apie sce-
ninio kūrinio ir stebinčiojo santykį. 
Šiuo atžvilgiu neturiu aiškios vie-
tos ar požiūrio, nes savo darbą at-
lieku gerokai anksčiau, atitrūkstu 
ir per premjeras dažnai sėdžiu kaip 

„pusžiūrovis“. 
Mano akimis, žiūrovą reikia 

stipriai mylėti ir gerbti. Esu ra-
šęs interaktyvių kūrinių, visuo-
met stengiuosi juose sukurti iliu-
ziją, kad žiūrovas reikalingas ir turi 
galią (kas gi nori būti ištrauktas iš 
tamsos ir provokuojamas). Mano 
minima meilė ir pagarba pasireiš-
kia per tai, kad rašydamas matau ir 

jaučiu, ką noriu žiūrovams perduoti, 
stengiuosi būti nuoširdus, neapsi-
metinėti geresniu nei esu. Galų gale, 
kalbant apie poziciją, nesvarbu, ar 
mes, autoriai, griauname pasaulį, ar 

Matas Vildžius Asmen inio  archyvo n uotr .

darome jį geresnį, – jei darome tai 
įtikinamai ir nuoširdžiai, tai jaučia 
ir žiūrovas. 

Ar rašydamas matote aiškią 
takoskyrą tarp teatro ir kino? 
Galbūt ji nyksta?

Deja, turiu prisipažinti, kad esu 
teatro diletantas. Visada rašau kinui, 
dėl to ir teatre mano dialogai trumpi, 
labiau nukreipti į veikėjų santykį. 
Kartais mano pjesėse pernelyg daug 
informacijos ir režisieriams tenka 
trinti nuorodas ar aprašymus. Ta-
koskyra tarp kino ir teatro yra vien 
dėl to, kad tai skirtingos medijos. Ri-
bas galima stumdyti, keisti, bet ga-
liausiai teatras vis tiek turės sceną ir 
aktorius, o kinas – visišką žiūrovo 

„neliečiamumą“ ir rezultato rodymą. 

Kokia šiandien jūsų kūrybos 
kryptis?

Labai viliuosi, kad tai šioks toks 
autentiškumas ir, aišku, galimy-
bės jį praplėsti. Ilgainiui priėmiau 
karčią tiesą, kad aukštajame mene 
neplaukiosiu ir apdovanojimų kas 
mėnesį ant savęs nekabinsiu. To 
priežastis paprasta – nerašau socia-
linėmis ar šiaip jautriomis temomis, 
daug kur esu tiesmukas, juokauju, 
būnu žiaurus ir atstumiantis. Rašau 
apie mūsų lipnų, nelaimingą ir ab-
surdišką / tragišką egzistavimą, o 
tai man asmeniškai labai juokinga. 
Kartu labai noriu, kad mano kūriniai 
būtų „žiūroviški“, noriu, kad žmo-
nės išeitų pasijuokę, paverkę (jei pa-
vyko) ir pasijutę, kad tikrai kažkur 
išėjo pabūti. Todėl kūryba veda ten, 
kur veda mąstymas apie tai, ką ma-
tau aplinkui. Aišku, esu jos įkaitas, 
visada velkuosi iš paskos ir didelė-
mis akimis stengiuosi suprasti, ko-
dėl gyvendamas tokiame gražiame 
pasaulyje noriu jį pašiepti. Kodėl bū-
tina išpurvinti meilę? Gal mūsų san-
tykis toks: šiltą vasaros dieną kartu 
su kūryba keliaujame gražiu mišku, 
o aš esu peraugęs vaikas, dideliu (bet 
trapiu) pagaliu viską aplinkui baks-
nojantis ir pasąmoningai laukiantis, 
kol prisibaksnosiu.

Dėkoju už pokalbį.

Adelė Šuminskaitė spektaklyje „Sapiens“  T. Pov ilonio  n uotr .

Scena iš spektaklio „Iš kūno ir kraujo“  D. Stan kev ičiaus  nuotr .
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M u z i k a

Rima Povilionienė

2022 metų pabaigoje pasirodė var-
gonininko Balio Vaitkaus įrašytas 
dviejų kompaktinių plokštelių rin-
kinys „Vargonų laivė“ (garso reži-
sierius Petras Kričena, VšĮ „Mu-
zikija“). Tai muzikinė dedikacija 
vieno iškiliausių vargonų kompo-
zitorių Césaro Francko gimimo 
200-osioms metinėms. Kartu 
tai – pirmą kartą Lietuvoje įrašy-
tos visos dvylika didžiųjų Césaro 
Francko vargoninių kompozicijų. 
Naujosios kompaktinės plokštelės 
pristatymas įvyko 2022 m. lapkričio 
27 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio koplyčioje, kurios vargonais 
šis albumas ir buvo įgrotas.

Tarp vargonų muzikos kūrėjų 
prancūzą Francką galėtume įra-
šyti po Johanno Sebastiano Bacho. 

„Kaip Bachas XVIII amžiuje ar Oli-
vier Messiaenas – XX a., Franckas 

Dedikacija Césarui Franckui
Naujas vargonininko Balio Vaitkaus įrašytas dviejų kompaktinių plokštelių rinkinys „Vargonų laivė. 
Didieji Césaro Francko kūriniai vargonams“ (Nacionalinė vargonininkų asociacija, 2022)

savo kūryboje sutelkė ištiso var-
gonų muzikos šimtmečio žinias 
ir potencialą, taip sukurdamas sa-
vitą vargoninio simfonizmo stilių“ 
(citata iš naujojo albumo bukleto). 
Mūsų aplinkoje šio šimtmečio pla-
tesnio atgarsio, regis, nebūta, nors 
netiesioginė rafinuotos romantinės 
prancūzų vargondirbystės gija per 
kompozitoriaus amžininką Aristi-
de’ą Cavaillé-Collį, kurį su Francku 
siejo ir asmeninė, ir kūrybinė drau-
gystė, o šio meistro instrumentai 
suteikė ne vieną impulsą įspūdin-
giems vargonų muzikos opusams, 
nusidriekia iki Karaliaučiaus var-
gondirbio Bruno Goebelio (kuris 
mokėsi pas Collio mokinį Józsefą 
Angsterį) veiklos Lietuvoje. 

Tarsi uvertiūra į naująjį albumą 
subtiliai „nuskamba“ viršelio vizua-
las – Jūratės Bučmytės ir Alberto 
Krajinsko akvarelių, koloritu me-
nančių čiurlioniškosios legendos 
pasaulį, mozaika, susiliejanti su 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio koply-
čios vargonų fragmentu. Žvilgsnis 
tarytum grimzta į daugiaplanę pa-
stelinių spalvų polifoniją, kurioje 
barokinių kupolų architektūra, 
judėjimo pusiaukelėje sustingu-
sių varpų kontūrai susipina su iš 
sakmių išnyrančiais simboliais ir 
ornamentais. 

Daugiaplaniai yra ir įraše skam-
bantys Francko vargoniniai kūri-
niai, sukurti nuo 1859–1862 („Šešios 
pjesės vargonams“, FWV 28–33) 
iki 1890 m. („Trys choralai“, FWV 
38–40); be to, žodinį šios muzikos 
naratyvą nuosekliai plėtoja ir bu-
kleto anotacijos (teksto autorius Ba-
lys Vaitkus). Galbūt norėtųsi, kad 
buklete, be Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio koplyčios vargonų dispozicijos, 
būtų pateikta ir kiekvieno kūrinio 
registruotė kaip itin naudinga kū-
rybinio proceso medžiaga. Kita 
vertus, šios spalvingos registruotės 
dokumentuoti veik neįmanoma dėl 

skirtingų derinių gausos, niuansų 
kaitos kone kiekviename takte.

Klausantis kompaktinių plokš-
telių atsiveria spalvinga XIX a. 
Paryžiaus bažnyčių vargonų skam-
besio paletė ir simfoninio stiliaus, 
dažnai improvizacinės prigimties 
Francko garsų pasaulis. Regis, Balio 

Vaitkaus interpretuojama kiekviena 
melodinė linija – tarsi giliamintė, iš-
raiškingai kuriama istorija, atsklei-
džianti ypatingą meninę brandą, iš-
sidriekianti itin jautriu prakalbinto 
instrumento skambesiu.

2023-iųjų Filharmonijos 
muzikinių istorijų temos 
ir herojai
Įžengusi į 2023 metus Lietuvos nacio-
nalinė filharmonija (LNF) muzikos 
kelionių vairą toliau suka link kuo 
įdomiausių istorijų ir susitikimų su 
jų herojais. 82-ąjį koncertų sezoną 
pratęs per penkiasdešimt naujų kon-
certų, atitiksiančių įvairaus skonio 
klausytojų poreikius. 

Pasak Filharmonijos generali-
nės direktorės Rūtos Prusevičie-
nės, į koncertus kvies ir muzikos 
klausymuisi žmones suburs ne tik 
LNF kolektyvai – Lietuvos naciona-
linis simfoninis, Lietuvos kamerinis 
orkestrai, Čiurlionio ir Valstybinis 
Vilniaus kvartetai, ansamblis „Mu-
sica humana“, bet ir įvairios užsie-
nio žvaigždės bei žymiausi Lietuvos 
atlikėjai. „Filharmonijoje koncer-
tuos pasaulinio garso orkestras 

„Manchester Camerata“ ir fortepi-
jono virtuozas Jean-Efflam Bavou-
zet, smuiko žvaigždė Janine Jansen 
ir orkestras „Camerata Salzburg“, 
Vasario 16-ąją skambės kompozi-
toriaus Donato Zakaro Vilniaus pa-
šlovinimas pagal Vlado Braziūno 
tekstus, 700-ąjį gimtadienį mi-
ninčiam gimtajam Vilniui skirtą 
naują kūrinį pristatys Gediminas 
Gelgotas ir Kristina Sabaliauskaitė, 
taip pat gros David Geringas, Pe-
tras Geniušas, Dalia Kuznecovaitė, 
Bomsori Kim, Janusz Wawrowski, 
Sergey Krylov, Džeraldas Bidva, 
Georgijs Osokins, Lukas Geniušas 
ir Anna Geniušienė, Rokas ir So-
nata Zubovai, Robertas Beinaris 
ir Gianfranco Bortolato, dainuos 
Viktorija Miškūnaitė, Romanas Ku-
driašovas, vargonuos Renata Mar-
cinkutė-Lesieur, Karolina Juodelytė, 

Anonsai

Virginijus Barkauskas, diriguos 
Modestas Pitrėnas, Robertas Šer-
venikas, Victorien Vanoosten, Cyril 
Diederich, Fuad Ibrahimov, Marty-
nas Stakionis ir daug kitų mūsų bei 
užsienio muzikos įžymybių“, – sako 
R. Prusevičienė.

2023-iaisiais Filharmonija įsilies 
į Vilniaus 700-ojo gimtadienio ren-
ginių sūkurį, tad nemažai programų 
bus skirta būtent šiai progai. Rimtais 
muzikiniais gimtadienio fejerverkais 
pretenduoja tapti Filharmonijoje 
vyksiantys orkestro muzikos koncer-
tai: kovo 10 d. „Vilniui – 700. Prem-
jera. Gediminas Gelgotas ir Kristina 
Sabaliauskaitė – gimtajam miestui“, 
kovo 30 d. „Manchester Camerata“ ir 
Jean-Efflam Bavouzet sveikina Vilnių!“ 
ir balandžio 28 d. „Smuiko žvaigždė 
Janine Jansen ir „Camerata Salzburg“ 
sveikina Vilnių!“

Su Vilniaus gimtadienio minė-
jimu susiję ir pirmieji didesni sau-
sio koncertai. Antai Vilniaus ir vi-
sos Lietuvos istorijai svarbią Laisvės 
gynėjų dieną Sausio 13-ąją primins 
sausio 14 d. rengiamas simfoninės 
muzikos koncertas „Laisvės šviesa 
virš Baltijos. LNSO, Dalia Kuzneco-
vaitė, Erki Pehk“. Jame skambės trijų 
Baltijos šalių kompozitorių – lietuvio 
Arvydo Malcio, latvio Pēterio Vasko 
ir esto Ülo Krigulo kūriniai, o su Lie-
tuvos nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru (LNSO) pasirodys estų dirigentas 

Erki Pehkas ir lietuvių smuikininkė 
Dalia Kuznecovaitė. O sausio 19 d. 
vyksiantis koncertas „Skamba Fil-
harmonijos vargonai! LKO, Karo-
lina Juodelytė, Renata Marcinkutė-
Lesieur, Džeraldas Bidva, Adrija 
Čepaitė“ pradės Filharmonijos var-
gonų 60-mečiui skirtą renginių ciklą, 
priminsiantį apie vargonų kultūros 
svarbą Vilniui ir visai mūsų šaliai. 

Visų 82-ojo sezono muzikinių 
istorijų tematika ir toliau bus plė-
tojama įvairiais aspektais – ren-
kantis muzikines keliones po šalis 
(pvz., sausio 21 d. „Orkestro kelionė 
į Italiją“), epochas (pvz., sausio 
28 d. „Mozarto muzikos efektas“), 
žanrus (pvz., vasario 11 d. „Klar-
neto ir orkestro dialogai“), minint 
svarbias sukaktis (pvz., balandžio 1 
ir 2 d. „Mstislavo Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo Lietu-
voje 20-mečiui“) ar atkreipiant dė-
mesį į svarbius muzikos istorijos 
įvykius (pvz., vasario 4 d. „Per nai-
lono uždangą. Vytautas Bacevičius 
ir Grażyna Bacewicz“). 

Atskira muzikinių nuotykių tur-
tinga niša – koncertai visai šeimai. 
Čia salė kartais lūžta nuo publikos 
gausos, tad kai kurios programos 
bus kartojamos (pvz., sausio 22 d. 
ir vasario 5 d. „Disnėjaus filmų mu-
zika“ ar sausio 29 d. „Kai skamba 
būgnai“), bet dauguma – nau-
jai parengtos, atliepiant muzika 

besidominčių mažųjų klausytojų 
smalsumą. Svarbu, kad naują pus-
metį bus daugiau orkestro muzikos 
koncertų, tad tai gera proga susi-
pažinti su kone visais muzikos ins-
trumentais, skambančiais orkestre. 

LNF inf.

Sausio 12-ąją skambės 
unikalios „Baltijos mišios“
Valstybinio choro „Vilnius“ inicia-
tyva 2023 m. sausio 12 d. Šv. Jonų 
bažnyčioje Vilniuje vyks reikšmin-
gas Baltijos valstybių kultūros ren-
ginys – pasaulinė stambios formos 
chorinio kūrinio „Baltijos mišios“ 
(„The Baltic Mass“) premjera. Pirmą 
kartą kūrybai susivienijo trijų Balti-
jos šalių kompozitoriai, o kūrinio at-
likimui – Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
profesionalūs chorai. Lietuvos lais-
vės gynėjų dienos minėjimo renginių 
kontekste šis kūrinys skiriamas Balti-
jos šalių kovoms už nepriklausomybę 
ir karą išgyvenančiai Ukrainai.

Mišias sudaro penkios dalys, ku-
rias parašė daugelį apdovanojimų 
už kūrybą pelnęs Estijos kompozi-
torius Ülo Krigulas (Kyrie, Requiem 
aeternam), vienas žymiausių Latvi-
jos sakralinės muzikos kūrėjų Ri-
hardas Dubra (Sanctus et Benedic-
tus, Agnus Dei) ir Lietuvai gerai 
žinomas chorinės muzikos auto-
rius Donatas Zakaras (Credo). „Bal-
tijos mišias“ atliks Estijos filharmoni-
jos kamerinis choras (meno vadovas ir 
dirigentas Tonju Kaljuste), valstybinis 
choras „Latvija“ (meno vadovas ir di-
rigentas Māris Sirmaisas), valstybinis 
choras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. 
dirigentas Artūras Dambrauskas).

Kompozitorius Krigulas apie 
naujausią kūrinį sako: „Kai gavau 
pasiūlymą sukurti dvi dalis „Bal-
tijos mišioms“, pasaulyje įvyko 
nemažai pokyčių. Todėl pradinis 

planas parašyti Kyrie ir Gloria virto 
Kyrie ir Requiem aeternam. Kartais 
tikrai sunku rasti tinkamų žodžių 
perteikti tokiems jausmams kaip 
kančia, baimė ir sumaištis. Tada ga-
lime atsigręžti į tuos žodžius, kurie 
seniai padeda ištverti visus sunku-
mus. Šie žodžiai skirti išreikšti tam, 
ko nesugebame išsakyti. Ir melstis.“ 

Latvis Dubra kūrybą apmąsto 
taip: „Žvelgiant grynai filosofiškai, 
koks yra svarbiausias muzikos tiks-
las? Emocija paveikti žmogų. Kaip 
kiekvienas žmogus turi savo kelią 
į Dievą, taip ir kiekvienas kompo-
zitorius muzikoje eina savo keliu 
link emocijų, o per tai – link Dievo.“ 

Zakaras pripažįsta siekęs, kad kūri-
nys būtų patogus dainuoti choristams 
ir gerai skambėtų bažnyčioje. Žino-
damas plačias choro „Vilnius“ atlikėjų 
tesitūrines, tembrines ir garso emi-
sijos galimybes džiaugiausi galėda-
mas naudoti didelį (nors ir tradicinių) 
išraiškos priemonių spektrą“, – apie 
savo dalį Credo sako kompozitorius.

„Vilniaus“ choro vadovas ir kon-
certo dirigentas Dambrauskas sako, 
kad „Baltijos mišios“ – tai ilgai 
brandintas trijų Baltijos šalių vals-
tybinių chorų projektas: „Tai ne tik 
malda už išėjusius, bet ir viltis bei ti-
kėjimas, kad pasaulis, sekdamas trijų 
Baltijos šalių pavyzdžiu, taps vienin-
gesnis, sugebės nugalėti blogį. Kartu 

„Baltijos mišios“ – tai mūsų palaiky-
mas broliams ukrainiečiams, kovo-
jantiems už savo tautos išlikimą.“ 

Choras „Vilnius“ kartu su kolek-
tyvais iš Latvijos bei Estijos kviečia 
į nemokamą koncertą – išklausyti 
naujausio trijų Baltijos šalių auto-
rių kūrinio „Baltjos mišios“. Rengi-
nys vyks sausio 12 d. 20 val. Šv. Jonų 
bažnyčioje Vilniuje. „Baltijos mišios“ 
taip pat skambės Rygoje ir Taline.

Rengėjų inf.

Modestas Pitrėnas ir LNSO  D. Matve je vo  nu ot r.
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T e a t r a s

Rimgailė Renevytė,                         

Ieva Tumanovičiūtė 

Ieva. 2022 m. gruodžio 8 d., 12:11
Tavo vertingų įžvalgų apie dra-

maturgiją kontekste dar labiau 
nuvilia spektaklis „Tinder Dates“ 
(rež. Gabrielė Tuminaitė, Stasas 
Žirkovas ir Kirilas Glušajevas, Vil-
niaus mažasis teatras, VMT). Dra-
maturgė Gabrielė Labanauskaitė 
kartu su kūrybine grupe kūrė pjesę 
remdamasi įvairiomis su pažinčių 
programėle „Tinder“ susijusiomis 
istorijomis. Mane nustebino, kokie 
stereotipiniai personažai veikia pje-
sėje. Galėtum pamanyti, kad tinde-
riu naudojasi tik „marozai“, „fyfos“, 

„krikščionys moksliukai“ ir „provin-
cijos mokytojos“, o kur intelektua-
lai, LGBT+ bendruomenės nariai, 
vyresni asmenys ir kt.? Pirmame 
spektaklio veiksme aktoriai vai-
dina nesubtiliai, stipriai šaržuoja 
savo stereotipinius personažus, o 
humoras toks šiurkštus, kad pasi-
junti kaip komercinio teatro kome-
dijoje. Antrame veiksme atsiranda 
daugiau vidinį veikėjų gyvenimą 
atskleidžiančių scenų, bet ir jos 
neišvengia banalumo. Manau, kad 
tinderiu naudojasi daug įvairesni 
žmonės nei spektaklyje parodyti 
tipažai, gerokai susiaurinantys ir 
net iškreipiantys šiuolaikinės vi-
suomenės vaizdą. Gaila, kad tokia 
aktuali santykių tema buvo iššvais-
tyta paviršutiniškai komedijai, už 
kurios vulgaraus fasado ir tiesmukų 
apibendrinimų pradingo bet kokia 
svarbesnė mintis ir liko neišnau-
dotas potencialas svarstyti temas, 
susijusias su kintančia lyčių bei jų 
vaidmenų ir apskritai tarpusavio 
santykių samprata, bei galimybė 
apčiuopti egzistencines šių laikų 
problemas.

Visiškai priešinga kičinei „Tinder 
Dates“ estetikai – Roberto Wilsono 
spektaklio „Dorianas“ (Nacionali-
nis Kauno dramos teatras) patirtis. 
Palyginus su Lietuvos nacionali-
niame operos ir baleto teatre reži-
sieriaus statyta opera „Turandot“, 
šįkart man šiek tiek pritrūko jam 
būdingo preciziškumo ir estetinių 
elementų sustygavimo, kūrinyje at-
sirado jo ritmą stabdančių pauzių, 
ne iki galo suvaldytų scenų (pvz., 
darbininkams keičiant scenogra-
fiją). Vis dėlto tai buvo galimybė 
pamatyti ne tik atpažįstamą Wil-
sono stilių, bet ir tai, kaip jis dirba 
su aktoriais. Mantas Zemleckas ir 
Dainius Svobonas sukūrė teatrališ-
kus, plastiškus ir išraiškingus per-
sonažus. Ypač atsiskleidžia Zemlec-
kas kaip gebantis šokti ir muzikalus 
aktorius – jo stepo šokis įsimins il-
gam. Scenoje sąlyginis ir nežemiš-
kas jo Dorianas – žavus, mylintis tik 
meilės jausmą ir klausiantis, kaip 
jam „nepavargti nuo savojo nesens-
tančio veido“ – vis dėlto atspindi 

tikrovėje žemišką šiuolaikinį tipažą 
ir mūsų laikų tuštybę, dėl kurios au-
kojami svarbūs dalykai. 

O jei grįšime prie dramaturgijos, 
„Doriano“ tekstas man pasirodė per 
klampus ir per tirštas, palyginti su 
tiksliais ir minimaliais vizuali-
niais sprendimais. Per spektaklį 
sunku susitelkti į tekstą, jį suprasti 
ir pajausti (kažkodėl jis nepaliečia, 
virsta žodžių srautu) – gerai, kad 
išsamioje programėlėje jį galima 
perskaityti vėliau. Vis dėlto spek-
taklio kūrėjus įkvėpusios Oscaro 
Wilde’o ir Alfredo Douglaso, daili-
ninko Franciso Bacono ir George’o 
Dyerio meilės ir kūrybos istorijos 
bei romano „Doriano Grėjaus por-
tretas“ fragmentai apie dailininko ir 
jam pozuojančio modelio santykius 
dramaturgo Darrylo Pinckney’aus 
tekste išgryninti iki tokio abstrak-
tumo, kad be programėlės vargu ar 
atsektum, kas tai įkvėpė. Scenoje 
viskas apvalyta iki tokios tobulos 
estetikos, kad tarp Svobono ir Zem-
lecko personažų nejunti jausmo ar 
santykio. Gal čia ir slypi paslaptis, 
kodėl toks gražus spektaklis iki galo 
nepaliečia, nesujaudina?

Rimgailė. 2022 m. gruodžio 14 d., 
23:15

Rašyti atsakymą į tavo laišką pra-
dedu dar būdama Varšuvoje. Bet 
pradėti jį noriu nuo klausimo. Sa-
koma, kad niekas mums nenutinka 
atsitiktinai. Tarsi žmonės ar įvairūs 
dalykai į mūsų gyvenimą ateitų no-
rėdami arba, tiksliau, turėdami mus 
pakeisti. Gana naivu, suprantu pati, 
bet ar nemanai, kad kažkuria prasme 
tai tiesa?

Štai Varšuvoje šįvakar pamačiau 
nuostabų spektaklį. Žiūrėjau spek-
taklį, kurio dėl visiškai nesvarbių 
priežasčių nepamačiau anksčiau. 
Užtat dabar jis mane taip stipriai 
sukrečia, kad aš nuo pat pirmų mi-
nučių galvoju, jog niekada anksčiau 
nebūčiau jo taip pajutusi, kaip iš-
gyvenu jį dabar. Jog turėjo susidėti 
daug kitų aplinkybių, turėjo į krūvą 
sukristi temos, žmonės, daiktai ir 
dalykai, kad tas spektaklis mane 
taip stipriai įskaudintų. Todėl da-
bar „(A)pollonia“ (rež. Krzysztofas 
Warlikowskis, „Nowy Teatr“, 2009) 

Iš mūsų vaidybų
Laiškai apie teatrą (X)

yra vienas stipriausių mano matytų 
spektaklių, nors nebūtinai toks būtų 
buvęs prieš keletą metų. Gali sakyti, 
kad tai sutapimas, bet tuomet koks 
jis brangus! Kai išeini iš teatro ir 
tyli, nes nebėra ką ir pasakyti, nes 
visi žodžiai per lengvi tam akme-
niui, kuris ritasi per tavo kūną. Šį 
laišką rašau gana sunkiai, perrašau, 
ištrinu, pradedu iš naujo, bet rašau 
jį apimta įspūdžio. Ir, tiesą sakant, 
toks įspūdis buvo po tavo ką tik pa-
minėto „Doriano“. Taip, ir tekstas, 
ir vaizdas ten veikia gana atskirai ir 
gana abstrakčiai, tačiau ir vieną, ir 
kitą gaudžiau tarsi orą. Gal tik su-
tapimas, kad į krūvą sukrito daug 
kitų dalykų, kuriuos galėjau išgirsti 
ar pamatyti „Doriane“. 

Laišką rašyti baigiu jau Vilniuje. 
Pabaigiu jį, o prisiminimai dar 
nesibaigia.

Ieva. 2022 m. gruodžio 19 d., 
13:34

Išties, kaip ir žmonės, žiūrovai ir 
kūriniai kartais prasilenkia, nes dar 
nebūna pasiruošę susitikti, suprasti, 
keistis. Bet dažniausiai gali suvokti 
ir įvertinti, ar kūrinys kokybiškas, 
tik tau dar neatėjo laikas (arba jau 
praėjo), ar apskritai nėra itin vykęs. 
Užtat kokie reti ir vertingi tokie su-
sitikimai kaip tavo ir Warlikowskio 
spektaklio „(A)pollonia“, juk dėl jų, dėl 
tų stebuklingų pasimatymų ir prisimi-
nimų apie juos vis grįžtame į teatrą. 
Ir man gaila, kad tą dieną „Dorianas“ 
manęs nepalietė taip, kaip galėtų, nes 
yra geras kūrinys (bet ir labai bran-
gus – pastaruoju metu vis dažniau 
pagalvoju, kas gauna didžiausias fi-
nansines galimybes kurti). Bet gal 
mes dar susitiksime?

O kol kas teko nesusitikti su dar 
keliais Lietuvos teatro kūriniais, ta-
čiau šįkart ne dėl to, kad buvo ne 
laikas. Drungnas Rimanto Kmitos 
ir Pauliaus Tamolės George’o Or-
wello pastatymas „Gyvulių ūkis. 
XXI amžius“ paliko mane abejingą, 
neatvėrė nieko, kas būtų galėję būti 
išgirsta iš naujo. Tiesa, spektaklis 
turėjo keletą gyvų ir išradingų 
scenų, kai viskas staiga įgaudavo 
energijos – klasikinę muziką „dai-
nuojantys“ gyvuliai su daržovėmis 
ar Asilo solo, – bet tai tik akimirkos.

Vietoj Sergejaus Loznicos „Eri-
nijų“ (Jaunimo teatras) labiau no-
rėčiau, kad greičiau į lietuvių kalbą 
būtų išverstas Jonathano Littello ro-
manas „Gero linkinčiosios“ (pranc. 

„Les Bienveillantes“). Nors tai buvo 
iš anksto nesunkiai nuspėjama, 
kino režisieriui iš pirmo karto 
teatro sukurti nepavyko, o mastas 
pasirinktas grandiozinis. Bet ro-
mano idėjos sudomino. Spektaklyje 
estetiniu požiūriu nėra už ko užsi-
kabinti, tik klausytis intelektualių 
diskusijų ir samprotavimų apie XX a. 
istorinius, politinius bei visuome-
ninius įvykius ir daryti toli siekian-
čias išvadas apie šiandieną. Visa tai 
žadina proto smalsumą, bet teatro 
tam visai nereikia.

Režisieriaus Tado Montrimo 
spektakliui „Ein Elefant“ (VMT) 
būdingas terapinis poveikis. Ma-
nau, spektaklis žiūrovą veikia tiek, 
kiek jai ar jam yra artima Dovilės 
Zavedskaitės pjesės tema – depre-
sija ir savižudybė. Vertinu scenoje 
juntamą režisieriaus kuklumą, 
mandagumą ir pagarbą. Manau, iš 
kitų Vilniaus mažojo teatro prem-
jerų šis kūrinys išsiskiria meniniu 
nuosaikumu, kurio stipriai trūksta 
kitiems pastarojo pusmečio šio 
teatro spektakliams.

Vis dėlto negaliu nepagalvoti, kad 
yra brangūs ir kokybiški kūriniai, 
geri mažo biudžeto spektakliai, 
blogesni ar geresni vidutiniai pa-
statymai, ir jų turi būti, nes be jų 
neišryškėtų šedevrai, bei brangios 
nesėkmės.

Rimgailė. 2022 m. gruodžio 29 d., 
18:45

Tavo laiške girdžiu liūdną nuo-
lankumą. Tokį, koks būdingas pa-
vargusiam, bet ieškoti nepaliaujan-
čiam žmogui. Gal skubėti liepianti 
metų pabaiga šiek tiek slopina 
teatro įspūdžius? O gal tai, kad, ro-
dos, kokia nata prasidėjo šis teatri-
nis ruduo, tokia tęsiasi ir žieminis 
jo tonas? 

Šįryt perskaičiau Aušros Kamins-
kaitės tekstą „Mąstykim kaip kriti-
kai“ apie kritiko žvilgsnį ir vis dėlto 
likau neapsisprendusi – ar kritikas 
yra geresnis, ar blogesnis teatro žiū-
rovas? Žinoma, šiuos būdvardžius 
renkuosi kiek ironiškai, bet man 

tikrai įdomu – ar kritiko žvilgsnis 
vis dar reikalingas teatrui? Ar rei-
kalingi tik teigiami atsiliepimai? Ar 
kritikas vis dar yra tas, kuris labiau-
siai nepajuto spektaklio, nes perne-
lyg stengėsi suprasti, arba tas, kuris 
labiausiai nesuprato, nes galvojo, ką 
jam grįžus namo reikės apie visa tai 
parašyti? Ar kas nors, be pačių kri-
tikų, dar skaito recenzijas? 

Kartais tikrai jaučiu tokią be-
galinę įtampą atėjusi į premjerinį 
spektaklį, apie kurį pasižadėjau 
rašyti. Nes turiu viską pamatyti, 
pastebėti visas smulkmenas ir jas 
užsirašyti. Arba susikonspektuoti 
savo dabartį tik tam, kad galėčiau ją 
parsinešti namo ir paversti žodžiais. 
Tik vėliau suprantu, kad atimu iš 
savęs tą dabartį, dėl kurios ir ren-
kuosi teatrą. Ir kad tos smulkmenos, 
kurias taip stengiausi suspėti užsi-
rašyti, nieko nereiškia to spektaklio 
nemačiusiam, – tai tik keletas pa-
drikų žodžių, vaizdų, prisilietimų.

Kitas dalykas – jeigu tai viduti-
nis, t.y. nejaudinantis arba neerzi-
nantis, kūrinys, ką apie jį parašyti? 
Tikiuosi, šis retorinis klausimas ne-
nuskambėjo taip, lyg būčiau už „di-
džiųjų asmenybių“ kuriamą meną. 
Tiesiog, jeigu spektaklis yra joks, 
tai kam keletą šimtų kartų rašyti 
tą patį joks – neveikia, nejaudina, 
neatveria, nenuveda, neišvaduoja. 
Tuomet galvoju: tegul erzina savo 
nemokšiškumu, nesuprantamumu, 
nelogiškumu, kad tik nepraslystų 
pro pirštus lyg sausas smėlis, nuo 
kurio rankos lieka tuščios ir šva-
rios. Kalbėdama apie „Erinijas“ tu 
rašai „teatro tam visai nereikia“, ir 
aš nesugalvoju geresnio įvardijimo 
šiai būsenai, kai stovi eilėje į rūbinę 
po trijų valandų vaidinimo, apžiūri-
nėji tavo paltui priskirtą numerėlį ir 
supranti, kad šįkart visai neturi ką 
pasakyti. Neturi ir džiaugiesi, kad 
nieko sakyti nepasižadėjai. Tiesa, 
tai visai kas kita nei neturėjimas 
ką pasakyti, apie kurį rašiau po 
spektaklio „(A)pollonia“. Abu jie 
nebylūs, tiesiog vienu atveju esi 
toks pilnas, jog bijai prasižioti, o 
kitu spektaklis, kurį ką tik matei, 
išgaruoja lyg jokios cigaretės dūmas. 
Net nepajutus, kad rūkei.

Mantas Zemleckas spektaklyje „Dorianas“ L. Jansch n uotr .

Scena iš spektaklio „(A)pollonia“ S . O ko łowi cz  („Nowy Te at r“)  nuot r.
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Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Lapkričio 25 d.
„Aqua Chorus“. Baleto ir fontanų 

šou su styginių orkestru

Choreografės Marijos Simonos Ši-
mulynaitės vadovaujamas Baltijos ba-
leto teatras nuolat ieško naujų reginio 
formų, dažnai į savo spektaklius įtrau-
kia vaizdo projekcijas ar lazerių šou 
elementus, tad naujausias šios nedi-
delės trupės darbas – „Aqua Chorus“, 
kuriame šeši šokėjai dėl dėmesio var-
žosi su scenos gale sumontuotų fon-
tanų purslais, – pratęsia eksperimentų 
ir kontaktų su populiariųjų reginių 
išlepintais žiūrovais paieškų kelią. 
Spektaklis rodytas salėje „Com-
pensa“, kurios aplinka nėra labai 
tinkama didesnių meninių tikslų 
siekiantiems pasirodymams, nes 
scenos matomumas gana netoly-
gus, o sėdintieji pirmose eilėse ne-
gali matyti šokėjų kojų (jos šiame 
mene vis dėlto atlieka svarbiausią 
vaidmenį). 

Šimulynaitė kuria su profesio-
naliais šokėjais, dauguma jų dėl 
įvairių priežasčių pasirinkę laisvo 
menininko kelią. Šiame spektaklyje 
šoko Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto skyrių baigę 
Agnė Steponkevičiūtė, Evelina Fo-
kina, Audronė Stelionė, Danie-
lius Voinovas, kartu su jais – bu-
vęs Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro (LNOBT) solistas 
Kipras Chlebinskas. Choreografinė 
kalba, besiremianti klasikinio ba-
leto principais, skleidėsi skambant 
gyvai atliekamoms (nors įgarsini-
mas tą gyvybės pojūtį ir slopino) 
žinomoms kompozitorių Anto-
nio Vivaldi, Wolfgango Amadeus 
Mozarto, Jules’io Massenet ir kitų 
melodijoms, kūrė reginį, kuris ne-
turėjo ypatingos dramaturgijos ir 
labiau priminė šventinį koncertą.

Lapkričio 27 d.
„Aladinas“ Kauno valstybiniame 

muzikiniame teatre

Stingant didesnės apimties baleto 
spektaklių vaikams, smalsu buvo an-
trą kartą pažiūrėti Ukrainos kom-
pozitoriaus Oleksandro Rodino 
(g. 1975) spektaklį, kurį Kaune su-
kūrė jo tautiečių komanda – cho-
reografas ir režisierius Serhijus Ko-
nas, muzikos vadovė ir dirigentė 
Oksana Madarash, scenografė Na-
talia Klisenko, kostiumų dailininkas 
Dmytro Kuriata. Ryškiomis rytie-
tiškomis spalvomis švytintis spek-
taklis primena iliustruotą knygą, 
papildytą teatro ir kino priemonė-
mis. Kartais atrodė, kad vizualinių 
efektų per daug, spalviniai kostiumų 
deriniai pernelyg rėksmingi, o kai 
kurie animuoti vaizdai, nors ir išra-
dingi, stokoja logikos – pavyzdžiui, 

įėjimas į olą projekcijoje vaizduo-
jamas kaip grėsmingi žvėries nasrai. 
Spektaklio choreografija remiasi 
klasikinio baleto formomis, papil-
dyta šiuolaikinio šokio elementais 
ir publiką papirkti mėginančiais 
režisūriniais sprendimais, tarkim, 
Džinas pasirodo su elektriniu 
paspirtuku. Įvestas ir Stebuklingą 
kilimą vaizduojantis personažas, 
kurio choreografinėje plastikoje 
naudojami akrobatikos elementai. 
Neįkyriai šmaikšti pasirodė detalė, 
spektaklį susiejanti su baletu: pa-
budęs Sultonas ne tik mankštinasi, 
bet ir atlieka klasikinio baleto pa-
moką prie lazdos. Ypač daug ener-
gijos prireikia Aladinui; šį vaidmenį 
per premjerą ištvermingai ir nuotai-
kingai atliko Valerijus Osadčenko, o 
šią dieną – Andrejus Ianbekovas. 
Premjeroje Džino vaidmenį kūrė 
Aurimas Tiškevičius, klastingo Dža-
faro paveikslą – ukrainietis Roma-
nas Zavgrodnis, kuris lapkričio 27 d. 
įsikūnijo į Džiną (pertraukos metu 
su juo teatro fojė noriai fotografa-
vosi vaikai), o Džafarą išraiškingai 
vaidino Deividas Dulka, Naciona-
linės M.K. Čiurlionio mokyklos 
Baleto skyriaus absolventas, nese-
niai prisijungęs prie Kauno baleto 
trupės.     

Lapkričio 30 d.
„Orfėjas, Euridikė“ Dūmų fabrike

„Šiuolaikiniu baletu“ spaudos 
pranešimuose įvardintas kompo-
zitorių Alberto Navicko ir Jūros 

Elenos Šedytės kūrinys pagal Ri-
manto Ribačiausko libretą kūną 
įgavo šiuolaikinės muzikos dueto 

„Twenty Fingers Duo“ (smuiki-
ninkė Lora Kmieliauskaitė ir vio-
lončelininkas Arnas Kmieliauskas), 
choreografo Martyno Rimeikio bei 
šokėjų Julijos Stankevičiūtės ir Je-
ronimo Krivicko pastangomis.

Dūmų fabriko salė, kurią vyks-
tant šių metų „Naujojo Balti-
jos šokio“ programai prijaukino 
prancūzų menininkas Yoannas 
Bourgeois, čia rodęs savo „Lai-
kinus sprendimus sustabdytai 
akimirkai“, scenografo ir šviesų 
menininko Arvydo Buinausko 
pastangomis virto metafizine erdve, 
magišku švytėjimu traukiančia akį 
dar iki prasidedant kūriniui. Bour-
geois trumpose konceptualiose mi-
niatiūrose gvildenami laiko klau-
simai rūpėjo ir „Orfėjo, Euridikės“ 
kūrėjams, nes, pasak pranešimo, jie 
spektaklį kūrė remdamiesi „naujau-
siomis fizikos idėjomis apie laiką“. 
Tačiau spektakliui kaip garsų ir ju-
desių struktūrai jų keliami klausi-
mai nesuteikė reikiamos kibirkš-
ties, pasirodė pernelyg racionalūs, 
blaivus konceptualumas slopino 
dėmesį, kuriam nespėjus vėl su-
sitelkti Orfėjo ir Euridikės istorija 
netikėtai pasibaigė.

Gruodžio 7 d.
„Spragtukas“ LNOBT

Dešimties kalėdinių „Sprag-
tukų“ seriją Lietuvos nacionalinis 

operos ir baleto teatras pradėjo 
kartu su ryškiu debiutu – pagrin-
dinį vaidmenį atliko vienas jau-
niausių baleto trupės solistų Edvi-
nas Jakonis. Iki šiol matytas kaip 
mažesnių vaidmenų (Benvolijus 

„Romeo ir Džuljetoje“, Auksinis 
dievukas „Bajaderėje“) ir partijų 
(Valstiečių pas de deux „Žizel“, Pas 
de trois „Pachitoje“) atlikėjas, Jako-
nis įrodė, kad gali imtis ir sudėtingų, 
ištvermės bei vaidybinių gebėjimų 
reikalaujančių personažų. Solistas 
šoko sklandžiai, gražiomis pozo-
mis ir lengvais judesiais perteikė 
šiai pasakai būtiną jaunystės ir po-
lėkio dvasią, šiltomis veido išraiš-
komis mezgė ryšį su partnere Ma-
rija Kastorina. Abu solistai sukūrė 
patrauklų duetą, įtikinusį muzikoje 
slypinčia vaizduotės ir meilės galia. 

Gruodžio 15 d.
„ Auros“  jubi l ie jus  „ Menų 

spaustuvėje“

Choreografė Birutė Letukaitė ir 
jos įkurtas bei puoselėjamas Kauno 
šokio teatras „Aura“ – ypatingi Lie-
tuvos kultūros reiškiniai. Šiais me-
tais minimo „Auros“ keturiasde-
šimties metų jubiliejaus renginiai 
vyko ir Kaune, ir Vilniuje. Turtinga 
programa suteikė progų pamąstyti 
apie Lietuvos šiuolaikinio šokio ke-
lią, „Auros“ kaip teatro ir kaip šo-
kio individualybių formavimosi er-
dvės reikšmę, peržengiančią šokio 
ribas. Charizmatiška choreografės 
asmenybė – Kauno šiuolaikinio 
šokio spiritus movens, gebanti su-
dominti, įkvėpti, uždegti, o savo 
choreografiniais darbais siekianti 
reaguoti į praeities ir dabarties ak-
tualijas. „Aura“ jau seniai nebe vien 
trupė, bet artimas estetines ir etines 
vertybes išpažįstančių žmonių ben-
druomenė, kurios gyvybingumu ir 
gausa buvo galima įsitikinti vakarui 
pasibaigus. 

Į programą buvo įtraukti skir-
tingu metu sukurti darbai, seniau-
sias jų – „Lietuviškos variacijos“ 
(1984), kuriame kartu su „Auros“ 
šokėjais pasirodė ir Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriaus šiuolaikinio šokio 

specializacijos moksleiviai, taip pat 
dalyvavę specialiai jubiliejui atkur-
tame spektaklyje „Aseptinė zona, 
arba Lietuviškos sutartinės“ (2003). 
Parodytos ir „Godos“ (2016), Vil-
mos Pitrinaitės performansas „Tai 
ne tavo sapnas“ (2021), o kompozi-
cijoje „Prisiminimai apie ateitį“, ku-
rią atliko visų kartų „Auros“ šokėjai, 
buvo ypač įdomu pamatyti Lietu-
vos moderniojo šokio pradinin-
kės Danutės Nasvytytės mokinės ir 
jos idėjų tęsėjos Kiros Daujotaitės 

„Noktiurną“. Programą simboliškai 
užbaigė dabartinės „Auros“ atlie-
kamas „Imagine / Įsivaizduok“, ta-
pęs savotišku „Auros“ tapatybės 
manifestu.

Gruodžio 17 d.
„Užburtos akys“ LNOBT

Jau kuris laikas Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro Di-
džiojoje scenoje rodomi kameriniai 
operos spektakliai, kurių veiksmas 
telkiasi avanscenoje, o muzikantai 
įkurdinami scenos šonuose. Atėjo 
laikas šį formatą pritaikyti ir baletui. 
Pirmajam spektakliui pasirinkta 
reikšminga Lietuvos baletui tema – 
Ernsto Theodoro Amadeus Hof-
fmanno pasakoje „Smėlio žmogus“ 
pateikiama jaunuolio Natanaelio, 
įsimylėjusio lėlę-automatą Kopeliją, 
istorija. Choreografė Edita Stundytė 
Hoffmanno pasakojimą, baleto ais-
truoliams pažįstamą iš choreografo 
Kirillo Simonovo ir dailininko Mi-
chailo Šemiakino per anksti nuny-
kusio spektaklio, pritaikė jaunesnio 
mokyklinio amžiaus moksleiviams. 
Derindama klasikinio ir šiuolaiki-
nio šokio principus, ji sukūrė dviejų 
veiksmų spektaklį pagal gyvai atlie-
kamą Mozarto muziką, papildytą 
kompozitorės Agnės Matulevičiū-
tės elektroniniais intarpais. 

Nors baleto pasakojimas kartais 
trūkčioja, o užburtų akių moty-
vas daugiausia iliustruojamas šo-
kėjams prie akių prisidedant me-
namus akinius iš pirštų, bendras 
spektaklio įspūdis malonus ir sti-
lingas. Vaizdinį baleto pavidalą 

Šokio dienoraščiai
2022-ųjų lapkričio pabaiga–gruodis
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Darija Seliukaitė ir Joao Jezleris balete „Užburtos akys“ M. A le k so s  nu ot ra u ko s Marija Kastorina ir Edvinas Jakonis balete „Spragtukas“

Rūta Karvelytė ir Edvinas Jakonis choreografinėje miniatiūroje „Rožės dvasia“
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sukūrė dailininkė Indrė Pačėsaitė, 
jau senokai kurianti kostiumus 
įvairiems spektakliams, tačiau at-
rodo, kad tai jos kaip scenografės 
debiutas didžiojoje baleto scenoje 
(beje, ne taip seniai išleista Pačė-
saitės iliustruota italų šokio meni-
ninkės Giannos Valenti knyga anglų 
kalba „I was born dancing“ – „Gi-
miau šokdama“). Lakoniškų formų, 
šviesaus kolorito scenovaizdžio ele-
mentai kuria apibendrintą miesto 
įvaizdį, o centre sumontuotos besi-
varstančios durys nesunkiai leidžia 
nusikelti į Profesoriaus K. dirbtuvę, 
kuriai Levo Kleino ir Andriaus Rin-
gevičiaus šviesos suteikia paslaptin-
gumo. Prie scenografijos dera Ma-
riaus Vilčinsko vaizdo projekcijos, 
nušvintančios ant žvynuotos gais-
rinės teatro uždangos ir leidžian-
čios „pasireikšti“ šio įdomaus 

netrukus penkiasdešimtmetį švę-
siančio teatrinės architektūros ele-
mento faktūroms. 

Premjeriniame spektaklyje pa-
grindinius vaidmenis nuotaikin-
gai atliko jauniausi LNOBT baleto 
trupės artistai Darija Seliukaitė 
(Klara), Joao Jezleris (Natanaelis), 
Briese Phelan-Boyd (Olimpija), 
Profesoriaus K. vaidmenį sukūrė 
įdomiais miminiais vaidmenimis 
dėmesį traukiantis vyresnės kartos 
artistas Laimis Roslekas.

Gruodžio 20 ir 22 d.
„Penki baletai iš Valstybės teatro 

repertuaro“ Šokio teatre

Daugiau nei metus trukę paruo-
šiamieji projekto „Prieš devynias-
dešimt metų. Penki baletai iš Vals-
tybės teatro repertuaro“ darbai 
įgavo sceninį pavidalą: Šokio teatre 
buvo galima pajausti dalį tos mu-
zikinės ir choreografinės energijos, 

kuri baigiantis 1932 metams sklido 
iš Valstybės teatro Kaune scenos. 
Tuometinio baleto trupės vadovo 
Nikolajaus Zverevo sumanyta ba-
letų programa supažindino laiki-
nosios sostinės žiūrovus su garsių 
ir garsėjančių XX a. pradžios cho-
reografų Michailo Fokino, Vaclavo 
Nižinskio, George’o Balanchine’o 
kūriniais bei paties Zverevo braižą 
atskleidžiančiomis kompozicijo-
mis, kurių skirtingą nuotaiką po 
devyniasdešimties metų perteikė 
šviesų dailininko Mariaus Apansko 
sprendimai. 

„Krantų“ redakcijai bendradarbiau-
jant su Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto skyriumi, 
Lietuvos nacionaliniu operos ir ba-
leto teatru, Kauno valstybiniu mu-
zikiniu teatru, valstybiniu ansam-
bliu „Lietuva“ bei Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejumi, buvo 
atkurti Carlo Marios von Weberio 
ir Michailo Fokino „Rožės dvasia“ 

(baletmeisteris Petras Skirmantas) 
bei Claude’o Debussy ir Vaclavo 
Nižinskio „Fauno popietė“ (ba-
letmeisteris Aleksandras Jankaus-
kas); spektaklių kostiumus, rem-
damasi garsiojo scenografo Leono 
Baksto eskizais, sukūrė Vida Leo-
navičiūtė-Insodienė. Šiuose spekta-
kliuose XX a. pirmųjų dešimtmečių 
choreografijos stilistiką turėjo pro-
gos „pasimatuoti“ LNOBT solistai 
Rūta Karvelytė ir Edvinas Jakonis 
(„Rožės dvasia“) bei Kauno valsty-
binio muzikinio teatro artistės ir so-
listai Aurimas Tiškevičius ir Auksė 
Mikalajūnaitė-Osadčenko. 

Sugrįžimas į praeitį padovanojo 
ir tris kūrinius dabarčiai bei ateičiai: 
neišlikusį „Nakties raganų kalne“ 
sukūrė choreografės Giedrė Zaš-
čižinskaitė ir Lina Puodžiukaitė-
Lanauskienė (solinę Šviesiosios 
dvasios partiją čia šoko Adelija 
Kondrataitė), o Franciso Poulenco 

„Aubade“ – Jurijus Smoriginas, 
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Š o k i s

Žilvinas Dautartas

Gruodžio 20-osios ir 22-osios va-
karais M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos Šokio teatre parodyti penki 
baleto spektakliai puikiai iliustravo 
vis labiau mūsų baleto pasaulyje įsi-
galinčią tendenciją: naujų baleto ir 
šokio spektaklių kūrybą į savo rankas 
perima moterys. Perima gražiai, be 
revoliucinių šūkių, perversmų – tie-
siog įgyvendina savo ar kitų suma-
nymus. Tad nieko nuostabaus, kad 
iš penkių baleto miniatiūrų dvi buvo 
sukurtos trijų choreografių. Nema-
nau, kad kas gali paneigti, jog tie du 
gruodžio vakarai, supažindinę mus 
su Valstybės teatro baleto trupės re-
pertuaru prieš devyniasdešimt metų, 
įrodė choreografių gebėjimus ne tik 
kurti, bet ir organizuoti kūrybos pro-
cesą, įtraukti į jį jaunuosius atlikėjus. 

Pažintis su mūsų baleto istorijos 
epizodais prasidėjo nuo Modesto 
Musorgskio kūrinio „Naktis raganų 
kalne“. Choreografės Giedrė Zašči-
žinskaitė ir Lina Puodžiukaitė-La-
nauskienė sugebėjo į organišką vi-
sumą sujungti skirtingų mokykloje 
ruošiamų pakraipų šokio – klasi-
kinio ir modernistinio – atlikimą, 
nors šokėjai ir skyrėsi ne tik kūno 
parengimu, bet ir įgūdžiais, juk 
šoko šeštos, septintos ir devintos 
klasių mokiniai. Gal „modernistai“ 
turėjo didesnę galimybę improvi-
zuoti, o „klasikai“ stengėsi laikytis 
teksto. Reikia tikėtis, kad jaunųjų 
atlikėjų pažintis su dalele būsi-
mos profesijos istorijos nepraeis 
be pėdsakų.

Įdomi antrojo parodyto baleto 
istorija. Prancūzų kompozitoriaus 
Franciso Poulenco miniatiūrą „Au-
bade“ pirmą kartą pastatė Bronis-
lava Nižinska. Tai įvyko 1929 m. 
Paryžiuje (parodyta birželio 19 d. 
privačiame renginyje grafo de 

Noailles’io rūmuose). O vos po 
metų šios miniatiūros ėmėsi Geor-
ge’as Balanchine’as (tikroji pavardė 
Georgijus Balančivadzė), pagrin-
dinį deivės Dianos vaidmenį skir-
damas Verai Nemčinovai, netrukus 
tapusiai Kauno Valstybės teatro 
primabalerina. Naujasis teatro 
baletmeisteris Nikolajus Zverevas 
ir sugalvojo Kauno žiūrovams pa-
teikti choreografijos miniatiūrų 
vakarą. Vargu ar jo pasirinkti ir 
scenoje parodyti kūriniai buvo au-
toriniai. Tuo labiau kad atvykėliai 
iš kaimyninės šalies pradiniame 
veiklos etape dažnai naudodavo 
svetur kitų išbandytus, laiko ir 
žiūrovų patikrintus veikalus. Ne-
manau, kad Zverevas būtų išimtis, 
todėl drįstu teigti, jog „Aubade“ 
Kauno scenoje buvo pastatyta pagal 
Balanchine’o redakciją. Deivė Diana 
jau buvo Nemčinovos repertuare, 
tad statytojui beliko pasirinkti Ak-
teono atlikėją. Keista, bet vietoj pa-
tyrusio Nemčinovos partnerio Ana-
tolijaus Obuchovo Zverevas (o gal 
ir Nemčinova?) pasirinko jaunutį 
Bronių Kelbauską. Atrodo, jaunasis 
debiutantas pateisino su juo sieja-
mas viltis, nors, palyginti su Obu-
chovu, baigusiu Peterburgo teatro 

mokyklą, buvo tik pradinukas, kele-
rius metus baleto meno pasimokęs 
privačiose studijose. 

Gal sutapimas, tačiau ir šiandie-
ninis Akteono atlikėjas Baleto sky-
riaus dvyliktokas Adrianas Klima-
ševskis klasikinio baleto subtilybių 
mokėsi net mažiau negu Kelbaus-
kas. Manau, kad ir jis pateisino cho-
reografo Jurijaus Smorigino, savaip 
perskaičiusio mitologinę istoriją 
apie medžioklės deivę Dianą ir me-
džiotoją Akteoną, viltis. Be abejo, 
norint galima rasti atlikimo klaidų, 
tačiau viską atperka vidinė energija, 
tarsi papildanti ir užtušuojanti tas 
mokymosi spragas, kurios susifor-
mavo per tokį trumpą laikotarpį – 
pusantrų metų mokymosi Baleto 
skyriuje, profesionalius šokėjus 
ruošiančiame aštuonerius metus. 
Mano nuomone, baletmeisterio 
viltis pateisino ir Dianos vaidmens 
atlikėjos – Akvilė Šulcaitė (žmogiš-
koji Dianos pusė) ir Tėja Daujotaitė 
(įkūnijusi Deivę). Gaila, neteko pa-
matyti antros šios miniatiūros at-
likėjų sudėties. Tikiuosi, bendru 
darbu, įgyvendinant šį projektą, 
patenkinta ir repetitorė Deimantė 
Karpušenkovienė – juk rezultatai 
tikrai geri. 

Choreografinė miniatiūra „Rožės 
dvasia“ (žinoma ir kitu pavadinimu 

„Kvietimas šokiui“) priklauso pa-
sauliniam klasikinio baleto aukso 
fondui. Džiugu, kad su šiuo klasi-
kinio baleto šedevru gyvai galėjo 
susipažinti dabartinė žiūrovų karta. 
Tai trečias kartas, kai Lietuvos sce-
noje galime gėrėtis Michailo Fokino 
choreografija ir Carlo Marios von 
Weberio muzika. Turėjome laukti 
net šešiasdešimt trejus metus: 
1959 m., taip pat gruodžio mėnesį, 
šį šedevrą gyvenimui prikėlė ba-
letmeisteris Bronius Kelbauskas. 
Dabar jį įkūnijo Baleto skyriaus 
pedagogas profesorius Petras Skir-
mantas, pats ne kartą ir ne du šokęs 
Rožės dvasią (aš mieliau vadinčiau 
Rožės dvelksmu). Jaunieji atlikėjai, 
jau Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro artistai, Rūta Karve-
lytė ir Edvinas Jakonis buvo verti 
tų aplodismentų, kuriais juos pa-
lydėjo žiūrovai. 

Bene prieštaringiausią įspūdį pa-
darė Claude’o Debussy „Fauno po-
pietė“, kurią mums pateikė Kauno 
muzikinio teatro vyriausiasis cho-
reografas Aleksandras Jankauskas 
ir baleto artistės. Iš pradžių lyg ir 
statiška, lėta tarsi pasivaikščiojimas 

po sočių pietų, choreografija taip 
ir neišjudina jokių emocijų, palik-
dama žiūrovui teisę kažko tikėtis ir 
laukti. Gal Godo? O gal Jankauskas 
čia ir atskleidė pagrindinę kūrinio 
idėją – skubėk lėtai ir būsi pirmas... 
Kur? Štai tikslas ir pasiektas. Gal-
vokit, mąstykit.

Laukiančius „kažko“ žiūrovus 
iš katiniško sotaus snaudulio pa-
žadino Maurice’o Ravelio „Bolero“. 
Choreografė Aušra Krasauskaitė 
pateikė savą šio tikro ispaniško 
temperamento suvokimą. Be pa-
rodomosios aistros Valstybinio 
ansamblio „Lietuva“ šokėjai labai 
subtiliai perteikė Ravelio „Bolero“, 
demonstruoti emocijas palikdami 
savo partnerėms. Ir jos tai daro su 
malonumu, užsidegusios, balan-
suodamos ties riba, tačiau neper-
žengdamos raudonų linijų. Ir dar 
vienas dalykas maloniai nustebino: 
judesio, kad ir koks jis būtų – lėtas 
ar dinamiškas – estetika. Šiais lai-
kais to labai trūksta. 

Belieka tikėtis, kad pažintis su 
Lietuvos baleto istorija nesibaigs 
po poros metų atšventus šimtme-
čio jubiliejų. Kol choreografės 
taip aktyviai žengia į priekį – yra 
vilčių. 

Pažintis su Lietuvos baleto istorija scenoje
„Prieš devyniasdešimt metų. Penki baleto spektakliai iš Valstybės teatro repertuaro“ 

dirbę kartu su Baleto skyriaus mo-
kiniais. „Aubade“ parengtos dvi so-
listų sudėtys: Smorigino originaliai 
interpretuotą mitą apie skaistybės 
ir medžioklės deivę Dianą ir me-
džiotoją Akteoną įkūnijo Akvilė 
Šulcaitė, Adrianas Klimaševskis ir 
Tėja Daujotaitė (gruodžio 20 d.) bei 
Gabrielė Šinkūnaitė, Jurgis Vyru-
kaitis ir Smiltė Mazuraitė (gruodžio 
22 d.); su moksleiviais repetavo mo-
kytoja Deimantė Karpušenkovienė. 
Baletų vakarą užbaigė Maurice’o 
Ravelio „Bolero“, jį choreografė 
Aušra Krasauskaitė sukūrė kartu 
su „Lietuvos“ artistais, prie kurių 
prisijungė LNOBT baleto trupės 
šokėjas Jonas Bernardas Kertenis. 

Projekto rėmėjų Lietuvos kultū-
ros tarybos ir UAB „Puantas“ bei 
vakaro vedėjo aktoriaus Vaidoto 
Martinaičio dėka bent trumpam 
pavyko prisiliesti prie turtingos, 
netrukus šimto metų jubiliejų švę-
siančio Lietuvos baleto istorijos. 

Scena iš baleto „Naktis raganų kalne“ M. Alek sos  n uotr aukos

Adrianas Klimaševskis ir Akvilė Šulcaitė balete „Aubade“
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Apie Jono Karolio Chodkevičiaus 
labdaros ir paramos fondą ir kitas 
galimybes padėti Ukrainai Monika 
Krikštopaitytė kalbina Lietuvos na-
cionalinio dailės muziejaus direktorių 
Arūną Gelūną.

Atvirai kalbant, į Lietuvos 
didžiojo etmono, karvedžio 
ir visuomenininko Jono Ka-
rolio Chodkevičiaus labdaros 
ir paramos fondo įkūrimą 
(2019 m. lapkričio 11 d.) ne-
labai sureagavau. Gal dėl be-
veik grynai vyriškos (ir dėl to 
klubą primenančios) 11 dali-
ninkų sudėties (vad. Edmun-
das Jakilaitis, Donatas Juozas 
Katkus, Alfredas Bumblauskas, 
Astijus Kungys, Valdas Raku-
tis, Ramūnas Banys, jūs ir kiti). 
Nebuvo aišku, kokį pavidalą 
įgis siekiai „įamžinti ir plačiai 
visuomenei pristatyti Lietuvos 
didžiojo etmono J.K. Chodkevi-
čiaus asmenybę, skatinti giliau 
pažinti šalies istoriją, kviesti 
piliečius veikti valstybės kles-
tėjimo labui, skirti jėgas visuo-
meninei ir kultūrinei veiklai“. 
Labiau simbolinę fondo veiklą 
(minėjimai, premijos teikimas) 
pakreipė ir labai konkretizavo 
Rusijos pradėtas karas Ukrai-
noje. Kokie paramos ir labda-
ros projektai buvo įgyvendi-
nami per šį fondą ar fondui 
bendradarbiaujant su kitomis 
organizacijomis?

Tenka pripažinti, kad tikrai, kaip 
sakote, tarp fondo dalininkų tėra 
viena, kad ir labai iškili bei talen-
tinga, moteris – istorikė, VU do-
centė Genovaitė Kirkienė, ir tokia 
lyčių pusiausvyra šiais laikais ke-
lia pagrįstų klausimų (turėtume 
pasimokyti iš XVII a. Olandijos 
institucijų valdybų formavimo 
principų!). Fondo įkūrimo tikslas 
buvo ir tebėra aktualizuoti Jono 
Karolio Chodkevičiaus asmenybę 
ir veiklą, kurių reikšmė Lietuvoje 
buvo ir (gan dideliu mastu) te-
bėra suvokiama pernelyg menkai. 
Taikos metu Chodkevičiaus tikrai 
įspūdingų karo žygių atminimas, 
sutinku, galėjo skambėti kiek per-
nelyg impozantiškai ir net kiek ma-
čistiškai (nors, laimė, JKCH buvo 
daug nusipelnęs ir švietimui bei 
kultūrai), tačiau stojus precedento 
neturinčiam karo laikui daugelis 
fondo veiklos aspektų suskambo 
visai kitaip ir kvietimas apdova-
noti asmenis, „nusipelniusius Vals-
tybės stiprinimui“, jau nebeatrodė 
toks segmentiškas ir vien vyriško 
proto pagimdytas. Taigi, be pamin-
klo pastatymo ir dokumentinio TV 
serialo apie Joną Karolį Chodkevi-
čių sukūrimo, dar buvo gerokai pa-
ryškinti nuopelnai tokių išskirtinių 

Pagalbos taktika ir svajonių strategija

žmonių, kaip „Blue/Yellow“ įkū-
rėjas Jonas Ohmanas (2021 m.) 
ar puikus Andriaus Tapino ir 
Arvydo Anušausko tandemas 
(2022 m.), mobilizuojant visuo-
menę taip reikalingo ukrainiečių 
kariuomenei kovoje su okupantais 

„Bairaktaro“ įsigijimui. 
Čia nuveiktų darbų sąrašas galėtų 

beveik ir baigtis, bet negaliu nepa-
minėti dar vieno fakto: J.K. Chod-
kevičiaus labdaros ir paramos fondo 
sąskaitos egzistavimas du kartus iš-
gelbėjo iš keblios padėties Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus ben-
druomenę, siekiančią paremti savo 
kolegas Ukrainos muziejininkus. 
Būtent į šią sąskaitą buvo suaukotos 
gana įspūdingos sumos, leidusios 
vasarą išsiųsti į Ukrainą visą auto-
busėlį medžiagų muziejaus ekspo-
natams pakuoti ir gesintuvų, o visai 
neseniai – keletą elektros genera-
torių ir dyzelinių šildytuvų. Taigi 
J.K. Chodkevičiaus fondas, akty-
viai ar tik „paskolindamas sąskaitą“, 
tapo ganėtinai reikšmingų įvykių 
dalyviu ir katalizatoriumi.

Galbūt dėl to, kad 2021 m. rug-
sėjo 24 d. Lietuvos nacionali-
nio dailės muziejaus Vilniaus 
paveikslų galerijos (Didžioji g. 4) 
vidiniame kieme atidengtas 
fondo inicijuotas, skulptoriaus 
Martyno Gaubo sukurtas pa-
minklas Chodkevičiui, fondas 
tarsi tapatinamas su Lietuvos 

nacionaliniu dailės muziejumi. 
Neatsitiktinai ir klausinėju bū-
tent jus. Ar ši sanglauda pla-
nuota, ar taip nulėmė pasaulio 
įvykiai? 

Paminklas yra tikras fondo val-
dybos narių diskusijų ir daugumos 
narių skonio preferencijų rezulta-
tas – jokiu būdu jo negalima tapa-
tinti vien su muziejumi, kurio vieno 
iš padalinių kieme jis iškilo. Tiks-
liau, ne iškilo kieme, o integravosi 
į sieną, priklausančią Chodkevičių 
rūmams, kuriuose jam, atrodytų, 
natūraliai ir pridera būti. Pa-
minklo forma – horeljefas – nesu-
ardė Chodkevičių rūmų kiemo er-
dvės, o tapo tarsi paminklu-knyga 
visiems jį aplankantiems. Ir, pati-
kėkite, toks edukacinis paminklo 
pobūdis visiškai pasiteisino: nėra 
dienos, kad paminklo neaplankytų 
gausi ar mažiau gausi lankytojų 
grupė arba net kelios. Ypač džiugu 
matyti – o pro mano kabineto langą 
paminklas ir jo aplinka matosi tikrai 
puikiai – ateinant nemažai vaikų ir 
jaunimo.

Suprantama, dabar visai ne-
svarbu atskirti, kas prie ko, 
visi matome, kad pagrindinė 
ir Ukrainos, ir jai padedančių 
šalių, organizacijų, žmonių 
jėga kyla iš sutelktumo, ben-
drystės. Kaip tik dėl to ir no-
risi, kad J.K. Chodkevičiaus 
fondas būtų geriau žinomas, 

tada atsiranda pasitikėjimas 
bei akstinas prisidėti, ypač 
kai gerai suvokiama profesinė 
specifika (iniciatyva „Muziejai 
gelbsti muziejus“). Mūsų lei-
dinį labai nudžiugino galimybė 
dalyvauti fondo inicijuotame 
projekte „Kultūra jungia: teks-
tai iš Ukrainos“ ir taip palai-
kyti kolegas morališkai ir, kiek 
leidžia jėgos, finansiškai. Be 
to, kolegų iš Ukrainos tekstai 
nepaprastai įdomūs, aktua-
lūs ir laukiami. Suprantame 
ir tai, kad jie rašo istoriją. Ar 
toji fondo kryptis – muziejai 
muziejams, kolegos kolegoms – 
bus palaikoma, plėtojama?

Nėra nė menkiausios abejonės, 
kad taip – bus palaikoma tol, kol tai 
bus aktualu. Tik gal kiek patikslin-
siu: tiek iniciatyva „Muziejai gelbsti 
muziejus“, tiek projektas „Kultūra 
jungia: tekstai iš Ukrainos“ kilo ne 
iš fondo, o iš paties Lietuvos nacio-
nalinio dailės muziejaus (LNDM). 
J.K. Chodkevičiaus fondo sąskaita 
neretai būdavo naudojamasi lėšoms 
telkti – valstybinės institucijos ne-
turi paramos teikėjų statuso, todėl 
jų sąskaitos tokioms iniciatyvoms 
nėra tinkamos. Net sunku išvardyti, 
kiek dar iš anksto neplanuotų, kar-
tais suorganizuotų „per naktį“ pro-
jektų LNDM šiemet surengė Ukrai-
nai palaikyti. 

Net jei karas baigtųsi šiandien, 
akivaizdu, kad Ukrainai atsi-
gauti, susiremontuoti, susigrą-
žinti, restauruotis ir t.t. pri-
reiks dar mažiausiai dešimtmečių. 
Iš to, kas jau žinoma, kiek 
nukentėjo pagrindinės kolek-
cijos? Ar yra kokia sistema, 
kurioje registruojami prarasti 
(sugadinti, išvežti) kūriniai ir 
kiti eksponatai?

Skirtingų Ukrainos regionų mu-
ziejai patyrė labai skirtingą žalą, 
kartais kolosalią, kaip iš Chersono 
dailės muziejaus sunkvežimiais iš-
vežti į Rusiją 15 000 dailės objektų 
ar sudeginti 25 Marijos Prima-
čenko kūriniai Ivankivo krašto 
istorijos muziejuje, pavogti skitų 

aukso dirbiniai iš Melitopolio mu-
ziejaus ar sugriauti muziejų pastatai 
Charkive, Mariupolyje ir dar dau-
gybėje kitų vietų, – sakoma, kad iš 
viso sugriauta ar smarkiai nu-
kentėjo 250 Ukrainos muziejų. 
Daugiausia – Rytų Ukrainoje. 
Tie, kuriems pasisekė labiau, ne-
teko (tik) langų / durų, spėjo sus-
lapstyti meno kūrinius rūsiuose ar 
netgi išvežti laikinam saugojimui 
į užsienio muziejines institucijas. 
Tokius kūrinių laikinos evakuaci-
jos projektus vykdome su Boriso 
Voznickio nacionaline galerija 
Lvive, Rytų ir Vakarų muziejumi 
Odesoje, Chanenkų muziejumi Ky-
jive ir garsiąja Pečorų laura. Kiek 
tai įmanoma tokio brutalaus karo 
sąlygomis, nuostoliai yra registruo-
jami. Tai daro ir pačios Ukrainos 
paveldosaugininkai, ir tarptautinės 
organizacijos, kaip UNESCO. Prie 
žalos dar priskirčiau ir barbariškus 
Rusijos raketų smūgius energeti-
kos infrastruktūrai – juk be tin-
kamo klimato palaikymo istoriniai 
muziejų interjerai ima pūti ir pelyti!

Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejus su Ukrainos muzie-
jais bendradarbiauja ir drau-
gauja jau seniai (visi gerai pa-
mena dar prieš karą 2020 m. jums 
vadovaujant vykusią parodą 

„Ukrainos civilizacijos. Nuo 
Tripolės kultūros, skitų aukso 
iki Maidano“). Ar, be skubios 
pagalbos poreikius siekian-
čių tenkinti projektų, vystomi 
kūrybiniai planai, organizuo-
jamos veiklos? Kiek reaga-
vimo, kiek strategavimo šiame 
etape? 

Ačiū, kad maloniai prisimenate 
mums muziejuje labai brangią parodą 
iš Ukrainos nacionalinio istorijos 
muziejaus Kyjive, surengtą TDDM 
2020-aisiais, prieš pat įsisiautėjant 
kovido pandemijai (tuomet atrodė, 
kad tai baisiausia, kas žmoniją gali 
ištikti...). Karas, kaip teisingai nu-
manote, daugelį strateginių planų 
ėmė versti taktiniu reagavimu, 

N u k elta į  9  p s l .

Nacionalinės Ukrainos paveldo vertybės Lietuvoje – laikina evakuacija LNDM. 
2022 m. gruodis 

Arūno Gelūno vedama ekskursija Radvilų rūmuose. „Muziejai gelbsti muziejus“ – 
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Paminklo J.K. Chodkevičiui Vilniaus paveikslų galerijos kieme atidengimo akimirka
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tačiau esama ir tvaresnių planų, pa-
vyzdžiui, siekis restauruoti LNDM 
Prano Gudyno restauravimo centre 
dar iki karo suplanuotą kūrinių iš 
Ukrainos muziejų kiekį ar ketini-
mas dalyvauti ES finansuojamame 
projekte „Ukrainos muziejų lobių 
pristatymas Europoje“ (pavadini-
mas darbinis). Be jokios abejonės, 
dabar svarbiausias tikslas – didžiau-
siu įmanomu mastu užkirsti kelią 
žmonių ir vertybių naikinimui. 
Dėl šio tikslo dedame tikrai daug 
pastangų.

Kuo mūsų kultūros bendruo-
menė (ir plačioji visuomenė) 
galėtų prisidėti? Kokias reikmes 
bus siekiama tenkinti pinigais, 

Martyna Jurkevičiūtė

Šiandien Londono, o kartu ir pasaulio 
meno institucijose kur kas daugiau 
tautybių, tapatybių, stilių, technikų, 
lyčių įvairovės ir kur kas didesnis 
dėmesys skiriamas kūrėjoms. Tik 
2022 m. rugsėjo mėnesį menotyri-
ninkės Katy Hessel išleista knyga 

„Meno istorija be vyrų“ jau išversta 
į keletą kalbų, tapo vieno didžiau-
sių Anglijos knygynų „Waterstones“ 
perkamiausia metų knyga ir sukėlė 
karštas diskusijas tarp profesionalų 
bei meno mėgėjų. Pažvelgus į paro-
dose eksponuojamus vardus nesunku 
pastebėti, kad menininkės galerijose 
pasirodo netgi dažniau nei kūrėjai. 
Londone, beje, vis daugėja ir iš Rytų 
Europos atvykusių menininkių. Šian-
dien šalia visuose dailės istorijos va-
dovėliuose įrašyto Paulio Cézanne’o 
(1839–1906) „Tate Modern“ rodo-
mos ir slovakės Marios Bartuszovos 
(1936–1996) bei minias traukiančios 
lenkų menininkės Magdalenos Aba-
kanowicz (1930–2017) parodos.

Reikšmingas pokytis buvo aki-
vaizdus 2022 m. tarptautinėje Vene-
cijos meno bienalėje, kuri meninin-
kėms teikė išskirtinį dėmesį. Pirmą 
kartą kuratorės (Cecilia Alemani) 
kuruota Venecijos bienalė ne tik 
subūrė gausybę išskirtinių meni-
ninkių, bet ir bienalės pagrindinės 
parodos pavadinimą pasirinko pa-
gal siurrealistės Leonoros Carring-
ton (1917–2011) knygą „Sapnų pie-
nas“ („The Milk of Dreams“), pieštą 
ir rašytą jos vaikams. Bienalėje už 
viso gyvenimo nuopelnus „Auksi-
niu liūtu“ apdovanotos meninin-
kės Katharina Fritsch (g. 1956) bei 
Cecilia Vicuña (g. 1948), o pastaro-
sios darbas, šiandien eksponuoja-
mas „Tate Modern“ Turbinų salėje, 
ir tampa šio teksto kaltininku.

Vicuños darbus Venecijoje radau 
ir prie jų praleidau nemažai laiko 

net nežinodama, kad menininkė iš 
bienalės išsinešė „liūtą“. Jos tapyba 
nuostabiai gaivinanti, šmaikšti, 
aštri, išjudinanti vaizduotę. Suži-
nojusi, kad menininkė pakviesta 
įrengti instaliaciją nepaprastoje 

„Tate Modern“ erdvėje, itin nekan-
travau. Gauti kvietimą kurti Turbinų 
salėje ne tik garbė, pripažinimas, bet 
ir neabejotinas iššūkis – kartelė iš-
kelta aukštai!

Turbinų salė – pirmoji erdvė, į 
kurią patenkama vos įėjus į gale-
riją, o bene debesis siekiančios sa-
lės aukštis – stulbina. Jau dvidešimt 
metų galerija šią erdvę patiki ryš-
kiausiems menininkams. Čia gimė 
žymusis Anisho Kapooro trimitas, 
Olafuro Eliassono socialinių tinklų 
vis dar nepaliekantis „orų projek-
tas“, linksmosios Carsteno Hölle-
rio čiuožyklos, kalnai iš Ai Weiwei 
porcelianinių saulėgrąžų, o visai 
neseniai Anicka Yi pritraukė dau-
gybę žmonių pasižiūrėti skraidan-
čių, kosmines būtybes primenan-
čių medūzų, taip lengvai ir grakščiai 
plūduriavusių po visą salę.

Vicuña pristato „Smegenų miško 
kipu“ („Brain Forest Quipu“). Vos 
įžengus nesunku atpažinti meni-
ninkės braižą, jos kuriamos ins-
taliacijos visuomet pakibusios ore, 
visuomet paremtos mums, vakarie-
čiams, nepažįstamais, o vis dėlto in-
triguojančiais ritualais, apipintos 
mitais, legendomis. Nuo lubų že-
myn ratu leidžiasi ilgos medžiagos 
juostos, draperijos, tinklai, siūlai, 
šie pinasi į mazgus, tinklus, suku-
ria ryšius ir į savo pasakojamą isto-
riją įpina įvairiausių šakelių, žaga-
rėlių, akmenukų, metalo gabalėlių. 
Taip nuo lubų svyrančios medžia-
gos, susipinančios į tuščiavidurių 
kolonų formas ir papildomos garso 
įrašais, mena Pietų Amerikos vieti-
nių istorijas. Instaliacijoje istorijos 
išrašytos mazgais – kipu, kalba, kurią 
vietiniai Andų gyventojai sukūrė ir 

sėkmingai naudojo dar 5000 metų 
prieš įsiveržiant užkariautojams.

Kalba visuomet buvo ypač svar-
bus Vicuños gyvenimo aspektas. 
Menininkė rašo eilėraščius, nuo pat 
persikraustymo į Niujorką 1980 m. 
ji ėmėsi rūpintis Pietų Amerikos li-
teratūros išsaugojimu, daug metų 
vertė ir redagavo įvairių autorių 
darbus, daugiausia poeziją. Kartu 
menininkė visą gyvenimą kovojo 
už čiabuvių tradicijų išsaugojimą ir 
teises tiek Čilėje, tiek visoje Pietų 
Amerikoje. Šios temos įsirėžusios 
daugelyje jos darbų ir šiandien 
triumfuoja „Tate Modern“ Tur-
binų salėje.

Kūrinyje taip pat daug nuorodų 
į ekologiją. Jau pats pavadinimas 
nurodo mišką, o tiek menininkės 
duotuose interviu, tiek darbo apra-
šymuose pavadinimas dažnai kei-
čiamas iš „Smegenų miško kipu“ 
į „Negyvo miško kipu“. Dėl to ir 
darbo spalvų paletė pasirinkta to-
kia šviesi, išblukusi it gyvybę ati-
davę, mirštantys jūros koralai, it 
balti nykstančių medžių griaučiai. 
Apskritai darbas labai organiškas, 
jame daug sąsajų su gamta: smėlio 
kopas primenančios vilnos bangos, 
šalia kabančios medinės šakelės, 
kriauklės, surinktos iš čia pat te-
kančios Temzės, įvairiausi akme-
nukai, voratinklius primenantys 
tinklai.

Darbo galia, iš spaudai skirtų ap-
rašų, regis, turėjusi būti sutelkta į 
dydį, masyvumą, tiesą sakant, išryš-
kėja garso takelyje, kuris ir patrau-
kia prieiti, pasigilinti. Per paslėp-
tas ir į instaliaciją įpintas kolonėles 
sklinda aštuonių valandų trukmės 
įrašas, kuriame – vietinių muzika, 
poezija, gamtos garsai. Garsai itin 
dažnai kinta, čia daug plotmių, su-
rinkta daug skirtingų istorijų, emo-
cijų, jausmų.

Prie pirmosios instaliacijos kvie-
čia linksma šokių muzika, greitai 

virstanti šventiniu maršu, fone 
anksčiau negirdėta kalba šūkauja 
žmonės, susipina švilpimas, būgnai, 
šokiai – daug pozityvios, šypsotis 
verčiančios, šviesios energijos. Ju-
dant tolyn link antros darbo dalies 
(instaliacija sudaryta iš dviejų salėje 
kabančių kolonų) keičiasi ir garsai, 
čia kuriamas visai kitoks naratyvas. 
Garsas kur kas intymesnis, romes-
nis, regis, prašantis daugiau susi-
kaupimo (yra ir suolelių prisėsti, 
paklausyti, pamedituoti). Per ko-
lonėles šnabžda paslaptingas, po-
etiškas, su vėjo šnaresiu, lietaus 
barbenimu, paukščių čiulbėjimu 
susiliejantis moters balsas, kuriam 
staigiai nutilus sucypia šaiži ar-
monikėlė, bauginamai griežianti 
ir visiškai išbudinanti po medita-
tyvaus potyrio. Ir visa tai vos per 
keletą minučių!

Gaila, kad darbas kiek pasimeta 
erdvėje. Instaliacijos dalys, pasak 
autorės, turėjusios sujungti visą salę, 
kabo skirtinguose erdvės kampuose 
ir greičiau yra tos erdvės praryja-
mos, nei ką nors jungia. Ekspona-
vimas netgi sukelia nepatogumą, it 
būtum įžengęs į dar nebaigtą ruošti 
parodą, tarytum tuoj tuoj dar sugrįš 
darbuotojai, dar kabins, instaliuos. 

Turbinų salė nepaprastai didelė, 
galinga, ir nors Vicuños darbai 
regisi įspūdingi priėjus arčiau, jie 
priblėsta žvelgiant iš šono. Pranyk-
dami erdvėje jie blanksta, ir dauge-
lis lankytojų net nesivargina prieiti, 
įsižiūrėti, pasigilinti. Ką jau kalbėti 
apie po laiptas paslėptą, mažyčiame 
ekrane rodomą instaliaciją turėjusį 
papildyti filmą. Jį suradusi pirma 
pamaniau, kad kažkas nevykusiai 
reklamuojasi (gal vienas iš galerijos 
rėmėjų?), ir tik pasigilinusi supra-
tau, jog tai instaliacijos dalis.

Salės tuštumą gal ir būtų galima 
pateisinti – į ją žvelgiant it į iškirstą 
mišką, štai liko tik pora šimtamečių 
kamienų, bet ir tie išbalę, pasiduo-
dantys nyksmui. Vis dėlto šią mintį 
sunkiai tenka pritempti bandant 
pateisinti potencialo turintį darbą. 
Jei tokia idėja ir būtų buvusi (o tei-
giamų užuominų neradau), jai vis 
dar trūktų dramatiškumo, to „oho“ 
veiksnio, kurio tikimasi iš salėje 

„apsigyvenusių“ darbų. Norėtųsi vi-
sos salės vien tik mazgų nupintomis 
juostomis arba kur kas drama-
tiškesnės šviesos, garsesnės mu-
zikos – daugiau, ryškiau, drąsiau.

Instaliacija veikia iki balandžio 16 d.

Mazgais pasakojama istorija
Cecilios Vicuños instaliacija „Tate Modern“ Turbinų salėje Londone

pervestais į J.K. Chodkevičiaus 
labdaros ir paramos fondą?

Mūsų kultūros bendruomenė 
pasigėrėtinai daug prisideda, pa-
laikydama Ukrainą. Turiu omeny 
ne tik pinigines aukas ar kūrinių au-
kas aukcionuose (prisideda visi tiek, 
kiek išgali, resursai nėra beribiai), 
bet ir neblėstantį angažuotumą iš-
naudoti ukrainietišką tematiką savo 
kūryboje, rengti pasirodymus ir 
projektus, įtraukiant kolegas ukrai-
niečius, aktualizuoti ukrainiečių 
kovą, pabrėžti jų istorinį unikalumą, 
meno priemonėmis parodyti dabar 
rusų vykdomos Ukrainos okupa-
cijos ir gyventojų genocido barba-
riškumą ir daugybę kitų būdų, prie 
kurių priskirčiau, pavyzdžiui, ir ver-
tėjavimą projekte „Tekstai iš Ukrai-
nos“. Pinigai, pervesti į J.K. Chodke-
vičiaus labdaros ir paramos fondo 
sąskaitą, bus panaudoti Ukrainos 

muziejų poreikiams, generatorių 
bei šildytuvų pirkimui kultūros įs-
taigose įsikūrusiems karo pabė-
gėlių ir humanitarinės pagalbos 
centrams. Pinigai, pervesti į ak-
cijoje „Sušildyk Ukrainą“ (kurios 
idėja, beje, kilo po vieno JKCH 
fondo renginio, siekiant tiksliau 
identifikuoti paramos kryptis ir 
nusprendus, kad tai – dabar itin 
aktuali energetinės blokados pre-
vencija, todėl būtina pirkti elek-
tros generatorius ir dyzelinius 
šildytuvus) nurodytą iniciatyvos 

„Stiprūs kartu“ sąskaitą, pateks 
platesniam recipientų ratui – ne 
tik muziejams ir kultūros įstai-
goms, bet daugiau karo pabėgėlių 
centrams visoje Vakarų Ukrainoje.

Nors formaliai mes vadina-
mės paramos teikėjais, ta-
čiau tai Ukraina, jos žmonės 

Atkelta iš  8  psl .

Europai ir visam civilizuotam 
pasauliui duoda daugiausiai: 
aiškias kaip krištolas verty-
bes, nesuvokiamos apimties 
pasiaukojimo pavyzdį ir įkvė-
pimą. Garbė prisidėti prie šios 
dvasios stiprinimo per kultūrą 
ar taip, kaip reikia labiausiai. 
Todėl šį pokalbį noriu už-
baigti svajone. Kokį projektą 
drauge su Ukrainos partneriais 
svajotumėte įgyvendinti ar 
pamatyti?

Visiškai su jumis sutinku, kad 
Ukraina mums ir visam demo-
kratiniam pasauliui šiuo metu 
duoda neįkainojamai daugiau, 
nei ta gan menka parama, kurią 
Vakarai šiuo metu geba generuoti. 
Siūlote svajoti – svajosiu drąsiai: 
norėčiau tvaraus ateities projekto, 
kurį pavadinčiau „kultūriniu Be-
nelux’u“, – Ukrainos, Lietuvos ir 

Lenkijos ilgalaikės kultūrinio 
bendradarbiavimo programos 
(ne tik muziejų srityje), rengiant 
bendras parodas, leidinius, kon-
ferencijas ir kitus projektus. Toks 
glaudus kultūrinis (ekonominis, 
saugumo ir t.t.) bendradarbiavi-
mas duotų didelės ilgalaikės geo-
politinės naudos. Rusijai niekad 
nepatiko šių trijų valstybių glau-
dūs tarpusavio ryšiai (šypteli).

Labai ačiū už skirtą laiką ir 
įkvepiančias mintis. Taigi 
kviečiame prisidėti: Jono 
Karolio Chodkevičiaus lab-
daros ir paramos fondas, 
įm. k. 305350324, P. Vileišio 
g. 18A, Vilnius. Banko sąs-
kaita LT37 7044 0600 0832 3972.

Cecilios Vicuños instaliacijos („Hyundai“ remiant) fragmentas
© Tate , S . Bakr an ia n uotr .
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D a i l ė

išlįs iš už kampo kokio nors kaspi-
nuočio ar askaridės pavidalu? 

Mykolo Saukos kolega Danas 
Aleksa neseniai pasakojo apie tokį 
seną japonų amatininką, kuris visą 
gyvenimą vieną vinį gamino. Re-
montavo senovinę šventyklą ir vinį 
gamino. Sakė ir tai, jog XXI am-
žiuje kaip tik to trūksta: labai lė-
tos eigos procesų. Ir štai kūriniai 
drožti, drožinėti ir visaip pjausti-
nėti trejus metus, kasdien užsida-
rius dirbtuvėje. Išgyvenus kiekvieną 
darbo minutę, valandą, dieną ištinka 
tikrumas – šaknys įleidžiamos į ga-
lerijos betonines grindis. Nesistebiu. 
Režisuodami kasdienybės siužetus, 
pavienius kadrus, neretai pamirš-
tame nepatogumo akimirkas ar 
savo pačių baubus. Būti tikram iki 
sinusų (omenyje turiu kūdikio fi-
gūros skulptūrą, stovinčią ant me-
džio kelmo ir už nugaros laikančią 

veido kaukę) baisu, bet jausmas 
kaip namie.

Medinėmis lentomis sukaltas 
(užkaltas) saugumo, jaukumo ir 
intymumo pojūtis erdvėje. Belan-
gės erdvės aklinumas dovanoja 
prabangios tylos (tamsos). Puošni 
arka, namelis ant vištos kojelės, prie 
kolonų suformuotos-pagamintos 
medinės palangės, ant kurių pui-
kuojasi išdėliotos istorijos. Viskas 
sudėta į savo lentynas, skyrius ir 
puikiai apkamšyta samanomis (ant 
sienų pakabinti kūriniai-paveikslai 
it tapetai iš supjaustyto bambuko 
skersmens ir Saukos medžio orna-
mento išjaustų raižinių). Laimingi 
mes, žemės vaikai, galėdami ateiti 
į tokią vietą. Ir dar pačiupinėti kve-
piančias pjuvenas.

Viskas apie mus: daug šnekančius, 
mažai darančius, dviveidžius, tri-
veidžius ir gal net ketursluoksnius, 
čiuptuvais gaudančius tendencijas, 
sugrįžtančias barokines vertybes 
bei madas. Neapleidžia jausmas, 
kad visada kažkur šalia yra pasa-
kotojas, sėdi ant kelmo ir porina. 

Įtariu, kažkuriuo gyviu menininkas 
bus save pavertęs. 

Abejoti Mykolo Saukos gebė-
jimais būtų tas pats, kas du kar-
tus paneigti gamtos kūrybą. Pir-
muoju atveju netikėti menininko 
talentu, o antruoju – netikėti ir pa-
čia gamta. Jos galybe, ornamentais 
ir raštais. Skulptorius, pabrėžda-
mas kiekvieną medienos atsiplei-
šėjimą, medžio įtrūkį, pabrėžia ir 
savo vertybes. Kurti darnoje, o ne 
užgožti. Tikiu, kad išgalvotos pa-
sakos žmogelis dabar ramus, jo 
sapnas išpildytas su kaupu. Na, o 
vienoje iš „Džiumandži“ filmo dalių 
veikėjams iš paslaptingų džiunglių 
ištrūkti pavyko tik tuomet, kai, pa-
dėdami vienas kitam, įveikė visas 
užduotis ir sėkmingai užbaigė „žai-
dimą“. To paties vienio linkiu paro-
dos lankytojams ir visam pasauliui!

Paroda veikia iki sausio 31 d.

Atkelta iš  1  psl .

Onutė Gaidamavičiūtė

2022 m. gruodžio 16 d. Pamėnkal-
nio galerijoje Vilniuje atidaryta 
grafikės, fotografės Daivos Kairevi-
čiūtės paroda intriguojančiu pava-
dinimu „Juodi taškai baltoje jūroje“. 
Jau parodos pavadinimas nurodo 
tam tikrą organinių bei grafinių 
elementų svarbą. Prisimena Sandro 
Botticelli „Veneros gimimas“ ir pre-
rafaelitų darbai – tapytojo Williamo 
Morriso sukurti Afroditės (Vene-
ros) paveikslai. 

Moters gimimas iš vandens. Mo-
ters gimimas iš purslo. Moters gimi-
mas iš kriauklės. Moters gimimas 
iš ikrų. Kriauklė, ikrai – gyvybės 
užuomazgos pradžia, gyvybės 
lopšys. Pasak „Simbolių žodyno“, 
kriauklė dažniausiai yra jūros die-
vybių atributas. Kinijoje siejama su 
mėnuliu. Kaip iškylančioji iš jūros 
(Anadiomenė), Afroditė įvairiai 
vaizduojama stovinti ant kriauklės. 
Dėl to fakto, kad „kriauklės forma 
panaši į moterų lyties organus, kad 

Moters gimimas
Daivos Kairevičiūtės paroda „Juodi taškai baltoje jūroje“ Pamėnkalnio galerijoje

susijusi su vaisingumo, vandens ir 
jūros simbolika ir kad joje išauga 
gražūs perlai, gali būti susiejama su 
Afrodite (kaip Indijoje su Lakšme, 
laimės ir grožio deive)“ (Simbo-
lių žodynas, Vilnius: Vaga, 1995, 
p. 120–121).   

Tokios laisvos asociacijos kyla 
žvelgiant į Daivos Kairevičiūtės 
mišrios technikos paveikslus ir fo-
tografijas, eksponuojamus Pamėn-
kalnio galerijoje. Itin įsimintinas 
paveikslas, kuriame vaizduojama 
juodatonė moteris, sėdinti kriauklėje, 
pilnoje oranžinių ikrų, tai jau tie-
sioginė aliuzija į Botticelli paveikslą 

„Veneros gimimas“.
Paroda ir joje eksponuojami gra-

fikos darbai bei fotografijos išsiski-
ria organiškumu ir dinamiškumu, 
estetiškumu ir elegantiškumu. Kai-
revičiūtės vaizduojamos elegantiš-
kos juodų siluetų moterų figūros 
kartais komponuojamos balsvoje 
tuščioje erdvėje, o kartais atsiranda 
ir fonas, pavyzdžiui, melsvas (plg. 
paveikslą „Moteris ir mėnulis“ bei 
kt.). Kartais vaizduojamos pavienės 

moterys, kartais – jų keletas. Įsi-
mintina keturių paveikslų kompo-
zicija, savotiškas koliažas, kuriame 
tarsi vyksta šokio ritualas, tikriau – 
ratu sukasi viena moteris tarp oran-
žinių ikrų, rangydamasi įvairiausio-
mis formomis. Atsiskleidžia judesio 
elegancija, šokio estetika ir grafika. 
Įsimena paveikslas „Kriauklės“, ku-
riame lotoso poza sėdi moteris, o 
iš jos rankų išaugusios kriauklės, 
spalva ir forma primenančios lo-
toso žiedus. 

Kairevičiūtė per pastaruosius 
keletą metų, naudodama mišrią 
techniką, sukūrė naujų juodatonių 
moterų paveikslų seriją. Bet „liko 
ištikima ir savo tradicijai fotogra-
fuoti aktus – kūriniai su modeliu, 
šokančiu aplink skulptoriaus Neri-
jaus Kavaliausko gipsines Antikos 
figūras, įsiterpia į bendrą parodos 
pasakojimą“ (Mindaugas Klusas, 

„Grafikės ir fotoaktų kūrėjos Daivos 
Kairevičiūtės parodoje – visa moters 
emocijų skalė“, Lrt.lt, 2022 12 16).

Kairevičiūtė taip pristato šį savo 
moterų aktų ciklą: „Tai lyg pasako-
jimas apie karingą, energingą mo-
terį, kuri pamažu įgyja švelnumo, 
aprimsta. Žiūrovams tik reikia ap-
tikti pasakojimo pradžią. Bet jiems 
turėtų padėti ryškių spalvų kūriniai. 
Pati net nustebau, kaip gražiai man 
susikomponavo visa moters emo-
cijų skalė“ (ten pat). Netgi jeigu 
jos ir sėdinčios lotoso forma mo-
terų figūros vis tiek alsuoja tam 
tikru ypatingu dinamiškumu ir 
gyvastingumu. 

Tad Daivos kūrybos esencija – 
moters kūnas ir įvairios jo inter-
pretacijos grafikos kūriniuose bei 
fotografijose. Kiek šokiruojančios 
moterų, vyrų aktų fotografijos 
savotiškai papildo. Nespalvotoje 

fotografijoje savotiškai „koketuoja“ 
nuogų kūnų, dažniausiai moterų, 
siluetai tarp gipsinių skulptūrų.

Atrodo, kad Kairevičiūtės kū-
rybos moterys – savipakankamos, 
joms iš tiesų nereikia jokio kito – 
vyriško – prado. Jos pačios sau – 
pačios sau kūrėjos ir gyvybės da-
vėjos, savęs apvaisintojos. Gal kas 
nors Daivos kūriniuose įžvelgtų 
erotiškumo, chtoniškumo, gal net 
demoniškumo proveržį, bet aš – tik 
dieviškumą, mitologines potekstes 
ir kūrybinį polėkį. Juodų moters 

kūno linijų elegancija primena 
graikų skulptūrų formas, šiek tiek – 
labai nežymiai – Stasio Krasausko 
grafiką. 

Daiva be galo drąsi menininkė. 
Daiva Kairevičiūtė, tikriau, jos ak-
tai bei paveikslai, nebijo provokuoti, 
sukelti nuostabą, gal net tūlo praša-
laičio pasipiktinimą. Bet tai tik rodo 
menininkės kūrybos stiprybę, no-
vatoriškumą ir neišsenkančias atsi-
naujinimo galimybes.

Paroda pratęsta iki sausio 20 d.

Daiva Kairevičiūtė, „Kriauklės“. 2022 m.

Ekspozicijos fragmentas

V. Nomado n uotr aukos

Mykolas Sauka, skulptūrų paroda 
„Vaikų kambarys“. 2022 m.

R . Š i mulyna i t ė s  nu ot r. 
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Augustė Nalivaikė

Gruodžio 23 d. „Netflix“ platfor-
moje pasirodė Riano Johnsono 

„Stiklinis svogūnas. Ištrauktų 
peilių paslaptis“ („Glass Onion: A 
Knives Out Mystery“, JAV, 2022) – 
su nekantrumu lauktas filmo „Iš-
traukti peiliai“ tęsinys, jei taip ga-
lima pavadinti. Tęsiasi tik žymiojo 
detektyvo Benua Blanko (Daniel 
Craig) darbas, o visi kiti veikėjai 
nauji. Paslaptingos žmogžudystės 
ir jas išnarpliojantys detektyvai bei 
detektyvės yra vis dar itin populia-
rus kino, televizijos ir literatūros 
žanras, o pirmasis „Ištrauktų pei-
lių“ filmas sulaukė tiek kritikų, tiek 
žiūrovų liaupsių, todėl nenuostabu, 
kad tęsinio buvo laukiama su dide-
liu susidomėjimu. 

Trumpai apie siužetą. Draugų 
kompanija atvyksta į privačią salą 
pas milijardieriumi tapusį bičiulį 
Mailsą Broną (Edward Norton), ku-
ris kiekvienais metais rengia tokį 
susitikimą įvairiomis ekstravagan-
tiškomis aplinkybėmis. Šiais metais 
(beje, filmo veiksmas vyksta per ko-
vido pandemiją) draugai susirenka 
išaiškinti Brono „nužudymo“, žais-
dami „paslaptingą žmogžudystę“. 

Nieko naujo po tęsinių saule
Nauji filmai – „Stiklinis svogūnas. Ištrauktų peilių paslaptis“

Benua Blankas taip pat atvyksta į 
salą, nors jo milijardierius nekvietė, 
ir čia žiūrovui užmenama pirmoji 
mįslė. Deja, ir paskutinė. 

Gal būsiu nepopuliari, tačiau, 
mano nuomone, „Stiklinis svogū-
nas. Ištrauktų peilių paslaptis“ ne-
vertas tokių pagyrų, kokių sulaukė 
iš užsienio kino kritikų. Filmas ne 
tik nepralenkia pirmosios dalies, 
bet netgi „netempia“ kaip įtampą 
kelianti žmogžudystės paslaptis, 
nes kuriant istoriją panaudotos 
bene visos gerai žinomos šio žanro 
klišės. Paaiškėjus vieno iš veikėjų 
mirčiai, žiūrovai tikrai gali nujausti, 
kas yra žudikas. Ogi tas, kuris turi 
stipriausią motyvą. Ir nors ban-
doma parodyti, kad visi kiti taip pat 
turi šiokių tokių motyvų, tai neį-
tikina. Gana greitai supratau, kas 
yra žudikas (pirmoje filmo pusėje), 
nes istorijos „painiojimas“ nebuvo 
labai sėkmingas. „Ištraukti peiliai“ 
sugebėjo įtampą išlaikyti iki pat 
galo, o ir rizika, susijusi su filme 
įvykusia žmogžudyste, buvo daug 
didesnė, pats žmonių blogis buvo 
įsimintinesnis ir paveikesnis. „Stikli-
nis svogūnas“ – puikus pavadini-
mas šiam filmui. Visa istorija kiau-
rai permatoma, nėra beveik jokių 
siurprizų arba „aha“ momentų. 

Nuobodu, nepaisant filme nuolat 
daromų užuominų į svogūną, kaip 
į daugiasluoksnį, taigi paslaptingą, 
dalyką. 

Naratyvui nieko nesuteikia ir ba-
nalūs, stereotipais paremti, kituose 
filmuose jau šimtus kartų matyti 
personažai. Karjeros saulėlydžio 
bijanti manekenė / nuomonės for-
muotoja (Kate Hudson), politikė, 
įsitraukusi į ne itin švarius žaidi-
mus (Kathryn Hahn), vyrų teisių 
aktyvistas, siekiantis amžinos šlo-
vės (Dave Bautista), mokslininkas, 
dėl gardesnio duonos kąsnio pra-
silenkiantis su mokslo etika (Leslie 
Odom Jr.), ir, be abejo, milijardie-
rius, pasigavęs kažkokią crazy idėją 
(yra manančių, kad čia užuomina 
į Eloną Muską), kuri potencialiai 
gali sunaikinti pasaulį. Filmo kū-
rėjų intencija greičiausiai buvo tam 
tikrų socialinių tendencijų ir įvykių 
satyra, tačiau nesukurta nieko intri-
guojančio. Taip, juokingų momentų 
yra, bet ir tie iki gyvo kaulo įgrisę 
ir girdėti kažkokioje kitoje kome-
dijoje. Nepadeda net tai, kad visus 
vaidmenis atlieka Holivudo pan-
teone vietas jau užimantys aktoriai 
ir aktorės. 

Bet blogiausia tai, kad garsusis 
detektyvas Blankas šioje istorijoje 

beveik neturėjo kur pasireikšti. Iš-
švaistytas toks talentas! Danielio 
Craigo vaidmuo, galima sakyti, 
antraplanis. O gaila, nes Craigas 
čia tikrai įspūdingas. Viena iš ne-
daugelio priežasčių žiūrėti šį filmą. 

„Stiklinį svogūną“ taip pat galima 
pagirti už kinematografiją (opera-
torius Steve Yedlin) ir garso takelį 
(kompozitorius Nathan Johnson) – 
viskas labai gražu, ryšku ir įdomu. 
Tam tikrais istorijos ir vizualiniais 
sprendimais žiūrovą norėta šoki-
ruoti arba mažų mažiausiai pa-
skatinti susimąstyti apie aukštojo 
meno svarbą ir vietą mūsų visuo-
menėje. Brono „stikliniame svo-
gūne“ glaudžiasi bene visi žymiausi 

ir brangiausi pasaulio meno kūri-
niai, kuriuos ištinka ne itin malo-
nus likimas. Ar bus žiūrovų, ma-
nančių, kad tai, kas tiems kūriniams 
nutiko, yra šventvagystė – nežinau, 
bet efektas visai geras. 

Moralas toks: net ir geriausios 
aktorių komandos ir režisieriaus 
neužtenka, norint sukurti gerą 
filmą, ir tai jau praeityje įrodyta 
ne kartą. Svarbiausia – istorija. Už 
širdies griebianti, kraują stingdanti, 
smalsumą skatinanti istorija. O jei 
tai paslaptinga žmogžudystė – dar 
reikia ir paslaptingos žmogžudystės, 
kurios „Stikliame svogūne“ papras-
čiausiai nėra.  

„Stiklinis svogūnas. Ištrauktų peilių paslaptis“

Kino naujienos trumpai 

Geriausias visų laikų filmas – 
Chantal Akerman „Žana Dil-
man, Komercijos krantinė 23, 
1080 Briuselis“

Žurnalo „Sight and Sound“ pa-
skelbtoje dešimtmečio apklausoje 
(dalyvavo daugiau nei tūkstantis 
kino ekspertų) geriausiu visų laikų 
filmu išrinktas Chantal Akerman 

„Žana Dilman, Komercijos krantinė 
23, 1080 Briuselis“ („Jeanne Diel-
man, 23, quai du commerce, 1080 
Bruxelles“, 1975).

Iki šiol joks kitas moters reži-
sierės sukurtas filmas nėra patekęs 
net į dešimtuką. Tai nestebina, nes 
moterų kino režisierių niekada ne-
buvo daug, o kritikai daugiausia 
buvo vyrai. Vis dėlto 2012 m., kai 
būtent „Sight and Sound“ išplėtė 
kritikų būrį, Chantal Akerman 
pirmą kartą pateko į sąrašą – 35-ą 
vietą. 

Kino teoretikės Lauros Mulvey 
teigimu, šis įvykis reiškia rimtus po-
kyčius. Iki šiol „Sight and Sound“ 
geriausių filmų sąraše net 40 metų 
dominavo Orsono Welleso „Pilie-
tis Keinas“ („Citizen Kane“, 1941), 
taip pat visuomet figūravo Alfredo 
Hitchcocko „Svaigulys“ („Vertigo“, 
1958) bei Vittorio de Sicos ,,Dvi-
račių vagys“ („Ladri di biciclette“, 
1948). Mulvey sako, kad 1975 m. 
pirmą kartą pamačiusi Akerman 

filmą Edinburgo kino festivalyje 
iškart įsidėmėjo jį kaip išskirtinį, 
kinematografiškai radikalų, išsiski-
riantį drąsiu, moters perspektyvą 
perteikiančiu žvilgsniu. Kino teo-
retikė taip pat pabrėžia, jog filmo 
pripažinimas patvirtina tai, kad 
vyksta progresas moterų pozicijų 
klausimu, ypač kino industrijos 
srityje. Ankstyva Akerman mir-
tis, pasak Lauros Mulvey, galbūt 
paskatino atsigręžti į režisierės fil-
mus, tačiau tai, kad filmas įvertin-
tas kaip geriausias, nusako svarbų 
pokytį ir įtvirtina Akerman vardą 
kino istorijoje.

Visą sąrašą rasite čia: https://
www.bfi.org.uk/sight-and-sound/
greatest-films-all-time.

Geriausi metų filmai
Įvairūs leidiniai kasmet renka 

geriausius metų filmus. Pateikiame 
kelis tradicinius sąrašus, kuriuos 
sudarė užsienio kino žurnalų re-
dakcijos ir nuolat apie kiną rašan-
tys kritikai. Atkreipiame dėmesį, 
kad leidiniai dažniausiai renkasi 
iš tų filmų, kurie buvo rodomi ša-
lies kino teatrų repertuare, todėl 
filmų išleidimo į ekranus metai 
nesutampa.

„Cahiers du cinéma“
1. „Salų tyla“ („Tourment Sur Les 

Îles“), Albert Serra
2. „Saldymedžio pica“ („Licorice 

Pizza“), Paul Thomas Anderson
3. „Ne“ („Nope“), Jordan Peele

4. „I-A“ („IO“), Jerzy Skolimowski
5. „Likimas ir fantazijos“ („Gu-

zen to Sozo“), Ryûsuke Hamaguchi
6. „Saturno boulingas“ („Bowling 

Saturne“), Patricia Mazuy
7. „Apollo 10½: kosmoso amžiaus 

nuotykis“ („Apollo 10 1⁄2: A Space 
Age Childhood“, 2022), Richard 
Linklater

8. „Įžanga“ („Inteurodeoksyeon“), 
Hong Sang-soo

9. „Ateik pas mane“ („Viens je 
t'emmène“), Alain Guiraudie

10. „Kas mus sustabdys“ („Quién 
lo impide“), Jonás Trueba

„Sight&Sound“
1. „Aftersun“, Charlotte Wells
2. „Šventasis Omeras“ („Saint 

Omer“), Alice Diop
3. „Sprendimas išvykti“ („Heeojil 

gyeolsim“), Park Chan-wook
4. „Salos vaiduokliai“ („The 

Banshees of Inisherin“), Martin 
McDonagh

5. „Ne“ („Nope“), Jordan Peele
6. „Visas grožis ir kraujas“ („All 

the Beauty and the Bloodshed“), 
Laura Poitras

7. „Vieną gražų rytą“ („Un beau 
matin“), Mia Hansen-Løve

8. „I-A“ („IO“), Jerzy Skolimowski
9. „Pakilti, riaumoti, sukilti“ 

(„RRR“), S.S. Rajamouli
10. „TÁR“, Todd Field

„The New York Times“, Manohla 
Dargis

1. „I-A“ („IO“), Jerzy Skolimowski

2. „Mažytė mama“ („Petite Ma-
man“), Céline Sciamma

3. „Ne“ („Nope“), Jordan Peele
4. „Meškų nėra“ („No Bears“), Ja-

far Panahi
5. „Kimi“, Steven Soderbergh
6. „Amžinoji dukra“ („The Eter-

nal Daughter“), Joanna Hogg
7. „Įvykis“ („L’événement“), Au-

drey Diwan
8. „Sprendimas išvykti“ („Heeojil 

gyeolsim“), Park Chan-wook
9. „Ekspedicijos turinys“ („Expe-

dition Content“), Ernst Karel, Ve-
ronika Kusumaryati

10. „Visas grožis ir kraujas“ („All 
the Beauty and the Bloodshed“), 
Laura Poitras

„Vanity Fair“
1. „TÁR“, Todd Field
2. „Tu nebūsi viena“ („You Won’t 

Be Alone“), Goran Stolevski

3. „Šviesos imperija“ („Empire of 
Light“), Sam Mendes

4.  „Palaiminimas“ („Bene-
diction“), Terence Davies

5. „Visas grožis ir kraujas“ („All 
the Beauty and the Bloodshed“), 
Laura Poitras

6. „Armagedono laikas“ („Arma-
geddon Time”), James Gray

7. „Vieną gražų rytą“ („Un beau 
matin“), Mia Hansen-Løve

8. „Pakeliui“ („Jaddeh Khaki“), 
Panah Panahi

9. „Šventasis Omeras“ („Saint 
Omer“), Alice Diop

10. „Marselė-moliuskė su batais“ 
(„Marcel the Shell with Shoes On“), 
Dean Fleischer-Camp

„7md“ inf. 

„Žana Dilman, Komercijos krantinė 23, 1080 Briuselis“
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Ilgametražiu filmu debiutuojanti 
režisierė Irma Pužauskaitė kino re-
žisūros studijuoti išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Vėliau žinias 
gilino Lenkijoje, Wajdos mokyklos 
programoje „EKRAN+“. Šiuo metu 
dirba kaip intymumo koordinatorė 
prie Lietuvos ir tarptautinių kino 
projektų bei yra „Directors Lab“ mo-
kymų platformos įkūrėja. Lapkritį 
Kotbuso kino festivalyje Pužaus-
kaitė pristatė debiutinį filmą „9-tas 
žingsnis“ (2022), kuris aplankė Talino 
„Juodųjų naktų“ bei Lečės mieste Ita-
lijoje vykstantį Europos kino festivalį. 
Pastarajame juosta įvertinta trimis 
apdovanojimais. 

„9-tas žingsnis“ Lietuvos kino teatrus 
pasieks 2023 m. rudenį. Filme Valen-
tino Novopolskio vaidinamas Linas 
kovojo su priklausomybe nuo alko-
holio. Netikėtai jam pavedama pri-
žiūrėti paauglę dukrą Ievą (Gerda 
Čiuraitė), ši kaltina tėvą dėl sugriu-
vusios šeimos. Tarp šių sudėtingų 
santykių atsiduria geriausia Ievos 
draugė Maja (Angelina Daukaitė), 
kuri į jų gyvenimą įneša tik dar dau-
giau sumaišties. 

Apie filmą, darbą su aktoriais ir 
vizualinės kalbos paieškas kalbamės 
su režisiere Irma Pužauskaite.

Tiek jūsų trumpametražis fil-
mas „Rytais“ (2015), tiek debiu-
tinis ilgametražis „9-tas žings-
nis“ kalba apie sudėtingus 
šeimos santykius. Kodėl jus 
domina ši tema?

Manau, tame yra daugiausia natū-
ralaus konflikto. „9-tame žingsnyje“ 
yra šeimos tema, nes kalbama apie 
priklausomybę. Norėjau parodyti, 
kaip tai paliečia aplinkinius, ir la-
biausiai šeimos narius. Taip natūra-
liai ir atsirado šis kampas. Kai paklau-
sei, pagalvojau, kad nuo romantinių 
santykių gali pabėgti, iš darbo gali iš-
eiti, o šeimos nepakeisi. Gali būti, jog 
nustoji bendrauti, bet ji vis tiek lieka. 

Kaip ir „Rytais“, „9-tam žings-
niui“ scenarijų rašė Eglė Verte-
lytė, o filmą prodiusavo Lukas 
Trimonis. Kaip susibūrė jūsų 
kūrybinė komanda?

Taip iki galo ir nesuvedu visos 
laiko juostos. Bet mes visi trys 
esame ne iš LMTA. Čia toks ben-
dras vardiklis. Eglė su Luku studi-
javo Didžiojoje Britanijoje, aš JAV. 
Man atrodo, mus tai sujungė. Da-
bar matau kolegas, kurie kartu mo-
kėsi ketverius metus. Kartu filmavo, 
augo, draugavo, pykosi. Jie yra dau-
giau ar mažiau kaip šeima. Kadangi 
mes to neturėjome, mus sujungė tai, 
kad buvome kažkur ne Lietuvoje.

Kine kaip ir kituose menuose, 
baigus tą pačią akademiją, 
tave iškart įtraukia į tam tikrą 
lokalų kultūros lauką. Kai da-
bar žiūrite atgal, ar vis tiek bū-
tumėte pasirinkusi studijuoti 
kiną užsienyje?

Tuo metu negalėjau studijuoti 
Lietuvoje, nes nebuvau baigusi 
kino bakalauro. Mane tai išvarė 
iš šalies. Vienintelis pasirinkimas 
buvo studijuoti kitur, kur nereikėjo 
turėti kino režisūros patirties. Tuo 
metu taip buvo Britanijoje ir JAV. 
Dabar jau pasikeitė ir LMTA, pra-
siplėtė. Šiaip nežinau – yra ir atra-
dimų, ir praradimų. Mano kursas 
buvo tarptautinis. Buvo žmonių, 
nemačiusių nė vieno europietiško 
filmo. Tas žmonių miksas nori ne-
nori daro įtaką tavo pasaulėžiū-
rai, ritmui. Man tai labai patiko ir, 
manau, kartu mane pakeitė. Kartą 
Linas Dabriška mane sujungė su 
abituriente, kuri tuo metu svarstė, 
išvažiuoti ar likti. Pasakiau, kad tai 
labai sunkus sprendimas. Pati sau 
iki galo nesu atsakiusi. Aš esu ben-
druomeniška, tad man reikia tos 
grupės. Man lengviau mokytis, kai 
matau daug skirtingų perspektyvų. 
Man šiek tiek trūksta to ir tokios sa-
vos gaujos, su kuria toliau augi ir bai-
gęs akademiją. Tai palieka kažkokią 
žymę. Bet per „Directors Lab“ ma-
tau vis daugiau žmonių, kurie grįžta 
po studijų užsienyje. Matau, kad for-
muojasi kita grupė. Vyksta kažkokie 
pokyčiai. Manau, nebėra taip, kad 
baigęs LMTA stovi kažkur aukščiau. 

Lietuvoje gan įprasta, kad pa-
tys režisieriai rašo filmų scena-
rijus ar bent jau turi bendraau-
torius. Kaip pačiai sekėsi dirbti 
su scenariste Egle Vertelyte? 
Kaip vyko bendradarbiavimas?

Reikėjo perlipti per save, kad 
suprasčiau, jog negaliu ir nenoriu 
rašyti scenarijų. Nebuvo daug re-
žisierių, kurie taip darytų. Mane 
labiausiai įkvėpė Elia Kazanas, ku-
ris yra parašęs scenarijų tik vienam 
savo filmui. Jis tiesiog dirbo su ge-
rais dramaturgais. Mano nuomone, 
tai jo didžiausias privalumas.

Manau, kad Eglei nebuvo lengva. 
Aš parsivežiau veikėjus, idėją bei 
temas ir perdaviau Eglei. Kažkurį 
laiką nelabai kišausi. Bandžiau išsi-
aiškinti, kas ją pačią liestų iš tos me-
džiagos. Kaip režisierei, man svarbu, 
kad žmonės „pagautų“ emociją. Ne-
būtinai detales ar dramaturgiją, bet 
pajustų, apie ką iš tiesų yra filmas. 
Man regis, Eglei tuo metu buvo 
sunku: ji norėjo būti vedama, o aš 
nenorėjau kištis į procesą, kad ne-
išeitų kažkoks kompromisas. Buvo 
prirašyta daug juodraščių. Tik pa-
baigoje pradėjau teikti savo komen-
tarus. Kai jau buvo parašyta pa-
skutinė versija, Eglė davė leidimą 
aikštelėje improvizuoti. Kai kuriuos 
dalykus atradome su aktoriais. 

Įdomu, kad kai filmą rodėme 
Vokietijoje, žiūrovai juokėsi visą 
laiką. Eglė yra komedijų režisierė 
ir vokiečiai tas vietas pagavo. Taline 
buvo šiek tiek sunkiau. O Italijoje 
kūrinį žiūrėjo ir ukrainiečiai. Filme 
yra scena, kai Maja prie laivų klau-
sia Lino, ką jis darytų, jeigu užpultų 

rusai. Taip atsirado kita patirtis ir ta 
scena mane emociškai paveikė, nes 
visi sėdėjome vienoje auditorijoje.

Paminėjote improvizaciją. Ar 
leidžiate aktoriams tai daryti 
aikštelėje?

Mano darbo su aktoriais metodas 
yra sugrįžti prie emocinio įvykio, vei-
kėjo arkos. Scenos lygmenyje, ypač 
kai dirbau su jaunomis merginomis, 
per pratimus, improvizacijas atėjo 
personažo suvokimas. Ne per žodžius, 
bet per emocijas. Leidžiu aktoriams 
improvizuoti repeticijose ir labai ska-
tinu, kad jie išsakytų savo nuomonę. 
Scenarijaus eilutėje gali būti žodis 

„nieko“, bet po juo slėpsis dešimties 
metų istorija. Kai sugrįžtame į žo-
džių lygmenį, ta eilutė įgauna emo-
cinę prasmę. Ir iš to kartais randasi 
daug geresni dialogai. Jie būna spon-
taniškesni. Kartais gali būti sudėtin-
giau, kai scenoje labai daug kalbama. 
Tada montuojant reikia kirpti. Bet tai 
yra rizika, kurią tu priimi. Kai dirbau 
pas Mariją Kavtaradzę aikštelėje, tai 
kaip scenarijuje buvo parašyta, taip 
aktoriai ir kalbėjo. Gal tik du žodžiai 
pasikeitė. Čia aš juokauju, bet paki-
timų buvo labai mažai. Man labiau 
patinka atsispirti nuo emocijų ir tik 
tada prieiti prie žodžių.

O kaip nusprendėte, kad pa-
grindinis filme vaizduojamos 
šeimos konfliktas turi skleistis 
per alkoholizmą?

Savo aplinkoje turiu daug žmo-
nių, kurie yra sveikstantys alkoho-
likai. Apskritai lengviau atskleisti 
konfliktą, kai žmonės destruktyvūs. 
Kai jie geria, muša, prievartauja, yra 
išorinis konfliktas. Bet aš pamačiau tų 
žmonių vidinius konfliktus: ką reiš-
kia sveikti nuo alkoholizmo, kai esi 
prisidirbęs, tavęs niekas nebenori, kai 
tavęs sveikstančio niekas nesupranta. 
Tu pradedi keistis, bet aplinkiniai ta-
vimi nebetiki. Man atrodo, kad Lietu-
vos kine apie tai beveik niekas nekal-
bėjo. Ir žinau, kad aplink labai daug 
šeimų ir pažįstamų yra vienaip ar ki-
taip susidūrę su alkoholizmu. Ar tai 
būtų šeimoje, darbe, ar tolimoje gi-
minėje, tai vis tiek yra paveiku.

Pastaraisiais metais Valentiną 
Novopolskį matėme atliekantį 
pagrindinius vaidmenis fil-
muose „Čia buvo Saša“ ir „Ole-
gas“. Kodėl pasirinkote jį Lino 
vaidmeniui?

Sutikau Valentiną Barry Primuso 
mokymuose. Tada, manau, jį paste-
bėjo ir Ernestas Jankauskas. Dirbau 

„Čia buvo Saša“ aikštelėje antrąja reži-
siere. Mes su juo bendravom, ir ma-
tėsi jo išskirtinė organika, buvimas 
čia. Angliškai tai būtų presence. Tai jis į 
mano filmą be aktorių atrankos praėjo. 
Man atrodo, su Valentinu apie filmą 
pradėjome kalbėti jau 2017 metais.

Iš tiesų gan įprasta, kad lietu-
viškus filmus filmuoja mūsų 

šalies operatoriai. „9-tame 
žingsnyje“ dirbo lenkų opera-
torius Jacekas Podgórskis. Kas 
lėmė tokį pasirinkimą? Ir kaip 
jums sekėsi ieškoti kartu vizua-
linių sprendimų?

Šiuo filmu išsikėliau asmeninį 
tikslą – papasakoti paprastą istoriją 
vizualiai. Filme „Rytais“ buvo svarbus 
darbas su aktoriais, šįkart – vizualu-
mas. Kad ir kaip keista, buvo sunku 
rasti norimą vizualumą atitinkantį 
operatorių. Išvažiavau į „EKRAN+“ 
mokymų programą. Mums davė 
lenkų operatorių sąrašą pirmai sce-
nai nufilmuoti. Man jie nelabai pa-
tiko. Bet turėjau pažįstamą, kurios 
paprašiau rekomendacijų. Jos vyras 
kaip tik buvo dirbęs su Jaceku. Mes 
nufilmavom „EKRAN+“ sceną, labai 
susidraugavom. Iki filmavimo buvo 
likę dveji metai, daug kas keitėsi, bet 
norėjau, kad jis filmuotų „9-tą žingsnį“. 
Jacekas jau buvo gavęs apdovanojimų 
ir per tą laiką įgavęs daug patirties, bet 
vis tiek sutiko atvažiuoti, nors netu-
rėjome oficialios koprodukcijos su 
Lenkija. 

Nebuvo lengva kartu dirbti. Pra-
dėjau pastebėti, kad lenkų, ameri-
kiečių, švedų ir tų pačių lietuvių 
operatorių kultūra labai skirtinga. 
Jie kitaip dirba. Matyt, tai ateina iš 
pačios mokyklos ir industrijos. 

Su Jaceku kartu analizavom scena-
rijų, jis paruošė moodboard’ą. Pama-
čiau, kaip vizualiai jis mąsto. Jis iškart 
galvoja vaizdais. Perėjome kartu vi-
sas scenas. Kartais sutikdavau, kartais 
nesutikdavau. Kadangi turėjom ne-
daug filmavimo dienų, supratom, kad 
vizualiai ieškoti negalime. Jacekui gal 
buvo iššūkis ir tai, kad mėgstu spalvas 
naktį ir man labai patinka ilgi objek-
tyvai. Norėjosi šviesų ir natūralumo, 
bet kai išeini naktį Lietuvoje, spalvų 
nėra daug. Man atrodo, jis puikiai su-
sitvarkė su užduotimi.

Kodėl pasirinkote Klaipėdos 
miestą kaip pagrindinę lokaciją?

Galvojome, kad Vilniuje sukurta tiek 
daug filmų, todėl norėjosi filmuoti ki-
tur. Taip pat galvojome, kad veikėjai yra 
tarsi įstrigę. O būti įstrigusiam Klaipė-
doje, kur taip lengvai plaukioja laivai ir 
keltai, turi simbolinės reikšmės. Kadangi 
Valentinas yra Lietuvos rusas, nuspren-
dėm tokį padaryti ir veikėją. Valentinas 
kalba su akcentu, ir man tai labai patiko. 

Dabar dirbate ir kaip inty-
mumo koordinatorė prie įvai-
rių kino ir televizijos projektų. 
Ar tai pakeitė požiūrį į darbą 
su aktoriais?

Kine viskas sukasi greitai. Ko-
manda susirenka geriausiu atveju 
prieš mėnesį pasiruošimui ir tada 
viskas pradeda vykti labai greitai. 
Sustabdyti komunikaciją būna ga-
nėtinai sunku. Režisieriui reikia at-
sakyti į daug klausimų, pakalbėti 
su įvairiais skyriais, dar repeticijos 
su aktoriais, ir dažniausiai viskas 
sklandžiai neina. Man kaip inty-
mumo koordinatorei svarbios žmo-
gaus baimės. Jeigu bijai intymios 
scenos, tada jai ruošiesi iš anksto, 
suteiki informaciją, paklausi, kur 
yra aktoriaus ribos. Mano darbas 
yra sulėtinti visą šią komunikaciją 
ir rasti laiko klausimams užduoti. 
Aktoriai – vienas iš įrankių filmui 
sukurti, ir kartais pamirštame, kad 
jie yra žmonės. Jie gali pavargti, bi-
joti. Jiems gali būti nepatogu.

Ar Lietuvoje atsiranda pro-
diuserių ir režisierių poreikis 
aikštelėje turėti intymumo 
koordinatorių?

Man labai geras pavyzdys yra 
Marija Kavtaradzė, kurios filmas 
pateko į Sandanso festivalį. Čia 
buvo vienas tų atvejų, kai pradėjom 
ruoštis labai anksti. Tai buvo pirma-
sis filmas Lietuvoje, su kuriuo dir-
bau. Įdomu, kad aktoriai, kuriems 
teko vaidinti nuogiems, buvo pro-
fesionalūs, turintys sveiką santykį 
su savo kūnu, bet tiek prodiuseriui, 
tiek režisieriui atrodė svarbu, kad 
būtų sukurta saugi aplinka. 

Atsiranda ir daugiau užklausų, 
bet yra labai daug stereotipų, kad 
ateis intymumo koordinatorė ir 
pradės vadovauti. Nors mano dar-
bas – stovėti šalia ir prižiūrėti sau-
gumą. Jeigu reikia padėti sustatyti 
choreografiją, galiu, bet jei ne, tai 
žiūriu, kad viskas vyktų saugiai. Yra 
tam tikros taisyklės, geroji praktika. 
Tačiau Lietuvoje daug dalykų nėra 
reglamentuota. Pavyzdžiui, JAV 
yra aktorių gildijos taisyklės. HBO, 

„Amazon“ turi taisykles, kuriose nu-
rodyta, kad reikia koordinatoriaus, 
o Europoje viskas palikta savieigai. 

Kalbėjosi Ieva Šukytė

Papasakoti paprastą istoriją
Pokalbis su režisiere Irma Pužauskaite

„9-to žingsnio“ filmavimo aikštelėje
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Roberto Zemeckio filmo „Skrydis“ 
(BTV, 9 d. 22.40) pradžioje ma-
tome, kaip lakūnas Vaipas (Denzel 
Washington) atsibunda viešbučio 
kambaryje šalia nuogos stiuarde-
sės, kaip „gydosi“ pagirias alumi 
ir kokainu. Atrodo, kad profesinės 
etikos sąvokai nėra vietos Vaipo žo-
dyne. Tačiau po dviejų valandų jis 
išgelbės devyniasdešimt į Atlantą 
skrendančių žmonių, nutupdyda-
mas sugedusį lėktuvą, ir tada taps 
aišku, kad profesinė etika – vis dėlto 
dar ne viskas. Paskui Vaipui teks 
kovoti dviem frontais – link ribos 
jį stumia ne tik avariją tirianti ko-
misija, bet ir alkoholizmas.

Zemeckis garsėja pramoginiais 
filmais, tad ir „Skrydis“, nors ir psi-
chologinė drama, yra kupinas įvy-
kių kelias į atpirkimą. Jame bus ir 
auksinės širdies narkomanė (Kelly 
Reilly), ir hipis (Johnas Goodma-
nas atrodo lyg atėjęs iš „Didžiojo 
Lebovskio“ tęsinio), ir karjeristas 
teisininkas (Don Cheadle). Bus ir 
maištaujantis Vaipo sūnus bei šei-
mos vertybes garbinantis draugas. 
Bet šie ir panašūs veikėjai tik nu-
kreipia dėmesį nuo pagrindinių 

„Skrydžio“ klausimų apie didvyriš-
kumą ir atsakomybę.

Davido Koeppo komedijos „Vai-
duoklių miestas“ (LNK, šiąnakt, 7 d., 
00.40) herojus dantistas Bertramas 
(Ricky Gervais) po klinikinės mir-
ties įgyja dovaną bendrauti su dva-
siomis. Tiksliau, dvasios nori su juo 
bendrauti, o viena net įtraukti į savo 
planus. Nuotykiai tarp dviejų realy-
bių įmanomi, net jei nematote dva-
sių. Apie tai ir Antoine’o Fuqua fan-
tastinis filmas „Amžinasis“ (LNK, 
8 d. 21.35). Jo herojus (Mark Wah-
lberg) prisimena vietas, kuriose 

Meluoti ar nemeluoti
Krėsle prie televizoriaus

niekad nebuvo, turi įgūdžių, kurių 
niekad nesimokė. Jam diagnozuota 
šizofrenija ir jis yra bedarbis. Bet 
paaiškės, kad visi jo prisiminimai 
teisingi. Panašūs filmai rodo, kaip 
masinė kultūra gali nususinti fan-
taziją. Užtat klasika gali pagydyti. 
Gal todėl kinematografininkai 
taip mėgsta Frances Elizos Hodg-
son Burnett knygą „Paslaptingas 
sodas“. Ji ekranizuota ne kartą. 
Mėgstu Agnieszkos Holland kino 
versiją, bet užmesiu akį ir į prieš 
porą metų Marco Mundeno su-
kurtą filmą, kurį 8 d. 19.30 rodys 
TV3.  

„Paslaptingo sodo“ herojė de-
šimtmetė Mari Indijoje neteko 
tėvų ir atsidūrė pas dėdę Jorkšyre. 
Susidūrusi su žmonių vengiančiu 
dėde ir jo namų tvarkytoja, mer-
gaitė nenujaučia, kad jos laukia tikri 
nuotykiai. Nepaisydama draudimų 
klaidžioti po didžiulį namą, ji at-
ras duris, vedančias į paslaptingą 
sodą, kuriame išsipildo visi troški-
mai. „Paslaptingas sodas“, deja, pa-
tenka į filmų visai šeimai kategoriją, 
tačiau gali pažadinti sočių švenčių 
ir naujametinių lietuviškų televizijų 
užmigdytą fantaziją.

Bet į vakarėlių prisiminimus su-
grąžins Paolo Genovese’s „Tobuli 
melagiai“ (TV1, 7 d. 22.55). Filmo 
herojai, kartu vakarieniaudami, nu-
taria paviešinti vieni kitiems savo 
elektroninius laiškus, pokalbius bei 
paslaptis. Toks įspūdis, kad Geno-
vese nusprendė įgyvendinti Paolo 
Sorrentino filmo „Didis grožis“ vei-
kėjo žodžius: „Nenorėjau būti tik 
priėmimų svečias, norėjau turėti 
galią, kuri leis juos naikinti.“ „To-
buli melagiai“ būtent apie sunai-
kintą vakarėlį, kai mielas draugų 

susitikimas, lengvabūdiškai nu-
sprendus atskleisti paslaptis, tampa 
kaltinimų ir pretenzijų festivaliu. Iš 
pradžių filmo režisierius lyg ir ty-
čiojasi iš savo dviveidžių herojų, bet 
paskui ima juos ginti, mat filmas – 
apie šių dienų tarpusavio ryšių pri-
gimtį. Jis rodo egoistus, tikinčius, 
kad laimės siekis pateisina polinkį 
meluoti ir apgaudinėti partnerius. 
Pasitelkdamas farso elementus ir 
gerokai supaprastintus persona-
žus Genovese rodo paradoksą, kai 
turintys suteikti laisvę gadžetai ir 
aplikacijos iš tikrųjų sukuria stiprią 
priklausomybę nuo jų. „Tobuli me-
lagiai“ klausia, ar verta meluoti.

Apie melą klausia ir Laurent’o 
Tirard’o filmas „Jaunikis ant balto 
žirgo“ (LNK, 8 d. 13.10), perke-
liantis į Napoleono karų laikus. Iš-
vykdamas į karą kapitonas Nevilis 
(Jean Dujardin) sužadėtinei Polinai 
(Noémie Merlant) pažadėjo rašyti 
laiškus, bet duoto žodžio nesilaikė. 
Vyresnioji Polinos sesuo Elizabet 
(Mélanie Laurent), matydama, kaip 
sesuo kankinasi, nusprendė rašyti 
laiškus Nevilio vardu. Juose daug 
neįtikėtinų nuotykių, o iš pasku-
tinio galima spėti apie didvyrišką 
kapitono mirtį. Deja, kilnus melas 
ne visada į naudą, nes po kelerių 
metų Nevilis sugrįžta, ir pradeda 
suktis komiškų įvykių karuselė. Mat 
miestelio gyventojų akyse Nevilis 
yra didvyris, mačo ir milijonie-
rius, o režisieriui įdomu svarstyti, 
kaip tampama išgalvoto įvaizdžio 
kaliniu.

Nesu psichologas, bet Woody Al-
lenas tiek kartų yra pasakojęs apie 
vizitus pas psichoanalitikus, kad ir 
jo filmus pradedi vertinti kaip dar 
vieną panašų apsilankymą, juolab 

kad režisieriaus neurozių repertu-
aras pernelyg nesikeičia. Kita ver-
tus, filmo „Rifkino festivalis“ (LRT 
Plius, 12 d. 21.03) veikėjas Mortas 
vargu ar yra Alleno alter ego. Tai 
kino istorikas, turintis pretenzijų 
tapti prozininku, tačiau su sąlyga, 
kad rašys geriau už Dostojevskį, ir 
didelis snobas. Jis sugeba kalbėti 
tik apie Europos kino klasikus ir 
peikti viską, kas nauja. Bergmano 
ar Godard’o garbinimas pasireiškia 
nespalvotais Morto sapnais – klasi-
kinių epizodų perdirbiniais. Kartu 
su žmona, viešųjų ryšių specialiste, 
globojančia daug žadantį režisierių, 
jis atvyksta į San Sebastianą Ispa-
nijoje, į kino festivalį, ir atsitikti-
nai susipažįsta su gydytoja Džo. Kas 
bus toliau, galima numanyti. 

Filmo „Bjornas Borgas prieš 
Makenrojų“ (LRT Plius, šįvakar, 
6 d., 21.30) siužetas taip pat gerai 
numanomas. Režisierius Janusas 
Metzas Pedersenas prisipažįsta: 

„Nesu teniso sirgalius, nors, aišku, 
žinojau šios dvikovos istoriją, jos 
ypatingą eigą. Tačiau kuo labiau 

gilinausi į scenarijų, tuo daugiau 
atradau personažuose psicholo-
gijos gelmių, tamsiosios žmogaus 
prigimties, kuri stulbina.“  

Režisieriaus minima dvikova – 
tai garsusis Vimbldono finalas 
1980-aisiais. Jame dalyvavo ketu-
rių prieš tai vykusių finalų nuga-
lėtojas Björnas Borgas ir jaunasis 
pretendentas Johnas McEnroe’us. 
Susitikimas truko beveik penkias 
valandas. Po keliasdešimties metų 
sudėtingos tenisininkų asmenybės 
ir jų mūšis tapo pretekstu pasvars-
tyti klausimus, kuriuos sporte daž-
nai užstoja emocijos ir rezultatas. 
Pasak Metzo Pederseno, „karjeros 
pabaigoje Borgas užduodavo sau 
egzistencinius klausimus: „Ką čia 
veikiu? Kokią prasmę turi tai, ką da-
rau?“ Abu sportininkus persekiojo 
vienatvė, abu jie siekė sėkmės vidi-
nio perdegimo kaina. Tarp jų buvo 
daug daugiau bendrumo, nei atrodė 
iš pirmo žvilgsnio.“

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Iškentėti 2022-ieji baigėsi, sukėlę 
begalę dar nepasibaigusio karo 
traumų, kartais pasireiškiančių net 
tokiais absurdiškais pavidalais, kaip 
raginimas uždrausti Piotro Čai-
kovskio muzikos atlikimą. Sunkiai 
suvokiama, bet tokia Ukrainos kul-
tūros ministro iniciatyva susilaukia 
nuolankaus mūsų viešosios nuo-
monės pritarimo, o tai irgi kseno-
fobinė karo trauma. Ką gi, laikinai 
pamirškime „Spragtuką“, nuostabią 
pasaką apie nugalinčią meilės jėgą 
kovoje su tamsos pasauliu. Vado-
vaudamiesi panašia logika turbūt 
neturėtume spausdinti vertingo 
Živilės Pipinytės straipsnio apie 
rusų aktorių ir režisierių Leonidą 
Obolenskį, 8-ajame dešimtmetyje 

vaidinusį Lietuvos kino studijos fil-
muose „Mainai“, „Riešutų duona“ ir 

„Faktas“. Tačiau įdomiausia šiame 
tekste – pats Obolenskio gyveni-
mas, sutapęs su visais žvėriškais 
Rusijos XX a. istorijos įvykiais ir 
jų nepalaužtas.

Žinią, kad geriausio Europos 
dokumentinio filmo titulą po 
trisdešimties metų Lietuvai at-
nešė Manto Kvedaravičiaus „Ma-
riupolis 2“, taip pat apkartino ab-
surdiška karo realybė. Pirmiausia 
tai, kad apdovanojimo kaina buvo 
režisieriaus gyvybė. Bet labiausiai – 
perkaitusių feisbuko protų išpuolis 
dėl filmo autorystės, tarsi unika-
laus Kvedaravičiaus kino autori-
nės raiškos indėlis dėl žūties būtų 

sumenkęs taip, kad jį tektų dalintis 
su pakeleiviais.

Kinas, kaip masiškiausia medija, 
šiais laikais labiausiai atspindi vi-
suomenės nuotaikas, balansuoja 
tarp katastrofizmo ir eskapizmo, 
tad ir paprašėme žurnalo autorių 
pasvarstyti, su kokiais filmais ir ko-
dėl jiems asocijuojasi pastaraisiais 
metais dažniausiai vartojama frazė 
permanent crisis. Atsakymai turėtų 
jus sudominti. Juose – ir neišven-
giama ekologinė katastrofa, ir ne-
apleidžiantis vidinis nerimas, ir ma-
nipuliatyvi žiniasklaida, moralinė 
ambivalencija, ir branduolinio karo 
grėsmė... Ar ne ryškiausiai visas šias 
nuojautas išreiškia Larso von Triero 
filmai, jo eschatologinės vizijos ir 

asmeniniai kompleksai, kuriuos va-
sario mėnesį bus proga prisiminti 
festivalio „Lokys, liūtas ir šakelė“ 
rengiamoje retrospektyvoje.

Vis dėlto praslinkę metai lietu-
vių kinui buvo reikšmingi. Pažy-
mėti Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų Mantui Kvedaravičiui ir 
Giedrei Žickytei. Apie kitokį jau-
trumo kompasą keliaujant Kveda-
ravičiaus filmais, recenzuodama pa-
skutinį jo darbą „Prologos“, kalba 
Mantė Valiūnaitė. Išsamiai aptar-
dama Žickytės kūrybą, Pipinytė 
rašo: „Man ji įkūnija pirmąją ne-
priklausomos Lietuvos kino kūrėjų 
kartą, mokančią naudotis naujo-
mis bendros gamybos, kino fondų, 
tarptautinių kino festivalių, laisvo 

„Kino“ skaitymo malonumai 
Pasirodė naujas žurnalo numeris

keliavimo po pasaulį, viešųjų ry-
šių teikiamomis galimybėmis, ku-
rių neturėjo lietuvių kino klasikai.“ 
Šis straipsnis paimtas iš spaudai 
rengiamos daugelio autorių rink-
tinės „Lietuvių kinas: laikas, filmai, 
asmenybės“, kurią ateinančiais me-
tais ketina išleisti „Kino“ žurnalas.

Iki pasimatymo Naujaisiais!

„Kinas“

„Jaunikis ant balto žirgo“
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P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Naujas žvilgsnis į XX a. II pusės – XXI a. 
Lietuvos dailę
Dariaus Žiūros paroda „Portretai“
Paroda „Ribos ir paraštės: socialinė kritika 
tarpukario Lietuvoje“

Radvilų rūmų dailės muziejus
Vilniaus g. 24
Emilijos Škarnulytės paroda „Švytintys 
kambariai“
Gedimino G. Akstino paroda „Nuogaliai“ 
iki 8 d. – Sylvios Plachy paroda „Kada bus 
rytojus“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Patricijos Jurkšaitytės tapybos paroda 

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

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
VI tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos ir 
metalo meno bienalė „METALOfonas: vie-
tos atmintis“ 
Sigito Virpilaičio paroda „Apie apyrankę“

V. Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Paroda „Lygtis su nežinomaisiais. Lietu-
vos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 m. iki 
dabar“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Tarptautinė paroda „100 metų: litas, latas, 
krona“
Paroda „Išpakuojam! Henrio Gaidžio do-
vana Lietuvai“ 

Istorijų namai
T. Kosciuškos g. 3
Tarptautinė paroda „1 000 000 žingsnių: 
Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“
Vilniaus 700 metų jubiliejui skirta paroda 

„Aš esu vilnietis“ 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Archeologinių radinių paroda „Po šimts 
pypkių!“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
Paroda „Etnografinis opartas: tekstilės 
tradicija“

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Sidabro vertybių paroda iš Vilniaus kolek-
cininkų rinkinių
Paroda „Briuselio gobelenų meistrystė. 
Naujos muziejaus vertybės“
iki 15 d. – paroda „Nerūpestingas amžius. 
Vaikystė Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Corpisanti. Katakombų relikvi-
jos-skulptūros Valkininkų ir Buivydžių 
bažnyčiose“
Vilniaus katedros varpinėje – Barboros 
Radvilaitės 500-osioms gimimo metinėms 
skirta paroda „Barbora etc.“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Susitikimas, kurio nebuvo“
Paroda „Opartiniai atspindžiai“

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
iki 14 d. – galerijos „Meno niša“ 20-mečiui 
skirta tarptautinė paroda „XX“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Elenos Grudzinskaitės paroda „Persekio-
jančios trukmės“

VDA parodų erdvė „Kreatoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6
iki 15 d. – Gedimino Pranckūno fotografijų 
paroda „Tuba mirum“

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Paroda „Grafikos erdvės. Grafika erdvėje“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Mindaugo Kavaliausko fotografijų paroda 

„A-taškas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos 
paroda „Museion“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Daivos Kairevičiūtės kūrybos paroda „Juodi 
taškai baltoje jūroje“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Zlatko Kopljaro ir Luco Tuymanso paroda 

„Gailestingumas“ („Mercy“)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Tarptautinio projekto „Common Ground“ 
paroda „[į / iš]sišaknijimas / [up]rooting“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
iki 14 d. – Gintaro Makarevičiaus piešinių 
paroda „Plastmasinė varna“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 8 d. Rūsio galerijoje – Marijos Jonos Jo-
ciutės stilizuoto istorinio kostiumo ekspo-
zicija „Be žodžių“ 

 (AV17) galerija 
Totorių g. 5
iki 14 d. – Kristinos Inčiūraitės paroda „Ža-
lias kūnas“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Mindaugo Lukošaičio paroda „Vilnius gra-
fito dulkėse“
Paroda „Abiejų Tautų Respublikos šlovė. 
Didikų apdarai“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Paroda „Civitas Vilnensis III“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Paroda „Albumas“ 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Gražina ir drakonas“
Nadeždos Gultiajevos fotografijų paroda 

„Nematytas Nekrošius“

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Jérôme’o Cigara akvarelių paroda „Lietuvos 
kelionių dienoraščiai Vakarų keliautojo akimis“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Adelės Liepos Kaunaitės paroda „Nevalgyti“ 

Rašytojų klubas
Sirvydo g. 6
Jolantos Sereikaitės monotipijų paroda 

„Visos upės nuolat teka į jūrą“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Amžininkai: Petras Kalpokas ir 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Vilniui skirta Aloyzo Stasiulevičiaus tapy-
bos darbų paroda „Harmonija“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Knygų ir dokumentų paroda Lietuvos ir 
Japonijos diplomatinių santykių šimtme-
čiui „Ryšiai“
iki 8 d. – antroji nacionalinė Lietuvos kali-
grafijos paroda
iki 7 d. – „Linksmų ir laimingų: kalėdiniai 
sveikinimai prieškariu“

Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
iki 9 d. – Jolantos Kanapickaitės tapyba

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Ievos Bartuškaitės, Viltės Čepulytės ir Liu-
cijos Pačkauskaitės tapybos paroda „stART“

„Jono Meko skersvėjis“
Užupio g. 24
Keramikos paroda „Treji metai žmogaus“

Galerija „Atletika“
Vitebsko g. 23
Hannos Ijäs ir Bryndís Björnsdóttir (Dísa) 
paroda „Respawn“

Projektų erdvė „Swallow“
Vitebsko g. 23
Paroda „Fredo Sandbacko orai“

Galerija „apiece“
M.K. Čiurlionio g.
iki 8 d. – Saskios Fischer paroda „Šviesos“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Prieš... ir po 100 metų“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Saldžių svajonių fondas“ 
Paroda „Jonas Mekas iš arčiau ir iš toliau“
Paroda „Vieno laiško istorija“

Parko galerija
M. Valančiaus g. 6
iki 11 d. – Paroda „Susitikimas“

BLC verslo centro „Stivensono“ salė 
K. Donelaičio g. 60, A korpusas
iki 8 d. – paroda „Mitinio žvėries buveinės 
Kauno modernizmo fotografiniuose pjūviuose“ 

V. Kudirkos viešoji biblioteka
A. Mapu g. 18
Aistės Ramūnaitės tapybos paroda „Meta-
fizinė tapyba. Žaliakalnis stiklo spintoje ir 
dar Kai Kas“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Česlovo Lukensko paroda „Laikas medyje 2022“ 

Gintauto Trimako paroda 
„#atsakymas#spalva#slinktis“ 
Dalios Matulaitės darbų paroda „Tėvynės 
tema“

Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras
Didžioji Vandens g. 2
iki 15 d. – Anos Melnikovos fotografijų 
paroda „Miestas be pavadinimo“, Dmitro 
Kupriano fotografijų paroda „36 Hoverlos 
kalno vaizdai“, Pavlo Dorogojaus fotogra-
fijų paroda „Auksiniai žmonės“ bei Stanis-
lavo Ostrouso fotografijų paroda „Charki-
vas – forpostas“
Nikitos Kadano paroda „Duobė dainuoja“

Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12
Paroda „Laikas Klaipėdos spalvomis“ 

Baroti galerija
Didžioji Vandens g. 2
Paroda, skirta Klaipėdos apskrities daili-
ninkų sąjungos veiklos 25-mečiui

Klaipėdos Senojo turgaus halė
Turgaus a. 5
Saulės Želnytės instaliacijos paroda „Do-
vana. Krentantis vanduo – minčių lietus / 
Gift. Waterfall – Brainstorm“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 14 d. – 30-oji tarptautinė kalėdinių mi-
niatiūrų paroda
Antano Jasenkos tapybos paroda „Laiptai 
į dangų“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Eglės Karpavičiūtės tapybos paroda 

„Re-painted“
Eglės Narbutaitės personalinė paroda 

„Pavėsis“
Neringos Poškutės šiuolaikinė juvelyri-
kos ir metalo meno paroda „Deimantai/
Diamonds“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Mindaugo Lukošaičio ir Virginijaus Kinči-
naičio paroda „en + tropē“
Jono Staselio fotografijų paroda „Kaukių 
balius“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 14 d. Keramikos paviljone – kūriniai iš 
7-osios Vilniaus keramikos meno bienalės 

„(Al)chemija“ kolekcijos 

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 14 d. – Šiaurės Lietuvos fotomenininkų 
asociacijos fotografijų paroda „Portretas“

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-
Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14
nuo 6 d. – Alisos Palavenis tapybos paroda

Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23
Paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės 
ir spalvos“

Druskininkai
V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9
Jūratės Kazakevičiūtės paroda „Regėjimai, 
slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“ 

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

Trakai
Galerija „Fojė“
Vytauto g. 69
iki 7 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės tapy-
bos paroda „Dažažmogiai“

S p e k t a k l i a i

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
6 d. 12, 14 val. – koncertas kūdikiams „Mu-
zika mažoms ausytėms“. Griežia LNOBT or-
kestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), 
G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (al-
tas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto 
vedėjas T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė
6, 7 d. 18.30, 8 d. 18 val. – A. Adamo „KOR-
SARAS“. Choreogr. M. Legris (Prancūzija), 
muzikos vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Ru-
sija). Dir. R. Šervenikas
7, 8 d. 12 val. – D. Sebba „ALISA STEBUKLŲ 
ŠALYJE“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus
11, 12, 14 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. 
J. Geniušas 
13 d. 18.30 – koncertas Laisvės gynėjų die-
nai. Solistai V. Miškūnaitė (sopranas), 
S. Zonys (baritonas), LNOBT simfoninis or-
kestras, LNOBT choras, Kauno valstybinis 
choras. Dir. R. Šumila. Programaoje 
J. Brahmso „Vokiškasis Requiem“
15 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Naujoji salė 
7, 8 d. 17 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. S. Turunen 
12, 13 d. 19 val. – PREMJERA! R. Kmitos 

„GYVULIŲ ŪKIS. XXI AMŽIUS“(G. Orwello 
apysakos motyvais). Rež. P. Tamolė
15 d. 19 val. – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. J. Vaitkus
Mažoji salė
6 d. 19.30 – R. Duncano „ABELARAS IR 
ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas
13 d. 19.30 – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar
14 d. 19.30 – R. Ribačiausko „VAIDINA MA-
RIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas
Fojė
9 d. 18 val. – Pokalbiai ne apie teatrą. 

„Žiema sunki, Ukrainai daug sunkesnė. Kaip 
nepamiršti karo?“

Valstybinis jaunimo teatras
6 d. 18.30 Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. 
Rež. I. Kaniušaitė
7 d. 16 val. – „RYTOJ BUVO VAKAR“. Rež. A. Giniotis 
8 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
8 d. 18.30 Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Bor-
geso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška
11 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. E. Nekrošius 
13 d. 18.30 Salėje 99 – „ŠVEIKAS“. Rež., sce-
nogr. ir inscenizac. aut. A. Juška 
14 d. 16 val. – „AUSTERLICAS“ (pagal 
W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa
15 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio 

„ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. 
Rež. A. Vidžiūnas 

Vilniaus mažasis teatras
6 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KAIP JUMS 
PATINKA“. Rež. U. Bartoševičiūtė
8 d. 11, 13 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 
12, 14, 15 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VA-
NIA“. Rež. T. Janežičius (Slovėnija)

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 18 val. Palangos koncertų salėje, 8 d.
18 val. Mažeikių kultūros centre – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas
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Bibliografinės žinios
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12 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio 
„PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina 
E. Pakalka
12 d. 18 val. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, – 
M. Fakhurdinovos „NUOGA“. Rež. A. Marčenka
14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
I. Vyrypajevo „VAPSVOS“. Rež. A. Rybakovas

Vilniaus senasis teatras
6 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
8 d. 18.30 – M. Durnenkovo „UTOPIJA“. 
Rež. F. Losas
10 d. 10, 12 val., 12 d. 11, 13 val. – „MUSĖ“ (pa-
gal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė 
11 d. 11, 13 val. Visagino kultūros centre, 14 d. 
12 val. Vilniaus senajame teatre  – „NAU-
JAMETINIAI NUOTYKIAI SAPNŲ ŠALYJE“. 
Rež. J. Rusakova
12 d. 18.30 – „NAKTIS PRIEŠ“ (N. Gogolio 
kūrybos motyvais). Rež. Ž. Beniu
14 d. 18.30 Mažojoje salėje – „JOSIFAS, MA-
RINA IR ANA“. J. Bogdanovič monospektaklis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
6 d. 18.30 – PREMJERA! V. Rimkaitės „PA-
SIRINKIMAS“ (pagal Edith Eger knygą 

„Pasirinkimas“). Rež., dail. G. Radvilavičiūtė, 
scenogr., kost. dail. J. Skuratova, choreogr. 
S. Mikalauskaitė, komp. R. Mačiliūnaitė, 
šviesų dail. V. Vilutis. Vaidina S. Mikalaus-
kaitė, D. Sarapinas, L. Muštašvili, I. Vėly-
vytė, E. Bondarenko 
7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. A. Mikutis
8 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. 
Rež. A. Mikutis 
10, 11 d. 10 val. – „APIE PASAULĮ“. Scenari-
jaus aut. ir rež. J. Jukonytė
14 d. 12 val. – „KAVOS MALŪNĖLIS“ (pa-
gal K.I. Gałczyńskio pasaką). Rež. E. Pio-
trowska (Lenkija)
15 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. R. Driežis
Mažoji salė
7 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“. Rež. N. Indriūnaitė
8 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė
14 d. 14 val. – „ANGELIUKAS. ŽIRAFA. BA-
TUKAS“ (pagal M. Gusniovskos pjesę „Be-
prasmybė, Angeliukas, Žirafa ir Staliukas“). 
Rež. A. Sunklodaitė
15 d. 14 val. – MĮSLĖ(S). Scenarijaus aut., 
rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

„Menų spaustuvė“
7 d. 15 val. – „MARMIAI“. Rež. ir muzikos 
aut. G. Zapalskis
11 d. 19 val. – „SKAMBUTIS TĖVUI“ (mo-
nospektaklis pagal F. Kafkos „Laišką tė-
vui“). Rež. G. Aleksa
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo 

„BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio 

„GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 
„Utopia“ teatru)
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „PAŠTININ-
KAS IR SERBENTAI“ (pagal D. Zavedskaitės 
knygą). Rež. E. Kižaitė
7 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – I. Vyrypaevo 

„Jaudulys“. Rež. A. Špilevojus
8 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko 

„ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis 
8 d. 19 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho 

„PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė 
10, 11 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
12 d. 12, 14 val. Parketinėje salėje – „BA-
BELIO BOKŠTAS. PLANET EARTH/GAME 

OVER/RESET“. Rež. H. Brinchmann (Nor-
vegija) (NKDT kartu su „Kaunas 2022“)
13, 14 d. 18 val., 15 d. 15 val. Didžiojoje sce-
noje – PREMJERA! A. Vivaldi „JUDITOS 
TRIUMFAS“. Rež. G. Varnas, dir. J.M. Jau-
niškis (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)
14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „FRAN-
KENŠTEINO KOMPLEKSAS“ (pagal 
K. Krūmiņio ir dirbtinio intelekto pjesę). 
Rež. V. Sīlis
15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – „EMILIŲ EMI-
LIS“. Rež. A. Gornatkevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
7, 8 d. 12 val. – O. Rodino „ALADINAS“. Pa-
statymo meno vad. P. Kachanovas, choreogr. 
ir rež. S. Konas, muzikos vad. ir dir. O. Ma-
daraš, dir. J. Geniušas 
8 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS 
ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, 
dir. V. Visockis
11 d. 18 val. – M.K. Čiurlionis. „Gyvenimo 
pilys“
12, 13 d. 18 val. – K. Mašanausko „1972“ 
(2 dalių roko opera Romui Kalantai at-
minti). Muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius 
14 d. 18 val. – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. J. Geniušas
15 d. 12 val. – B. Pavlovskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (E. Špokaitės 
baleto mokykla)  
15 d. 18 val. – G. Verdi „TRAVIATA“. 
Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
6 d. 18 val. – „TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“. 
Rež. K.M. Kulinič
8 d. 18.30 – „RAŠYTOJAS IR GIMDYVĖ“ + 
akustinis koncertas. Rež. B. Švedas
12 d. 18 val. – „GYVULIAI“. Rež. G. Simonaitytė
13 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
14 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
14 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 
81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. G. Padegimas
15 d. 18 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras
7, 8 d. 11, 13 val. – „KALĖDINĖS ANGELŲ 
PASLAPTYS“. Aut. ir rež. R. Bartninkaitė
7 d. 14 val., 8 d. 12, 14 val. – D. Budinavičiū-
tės „ATSARGIAI! SKRUZDĖLYNE KALĖ-
DOS!“ (pagal R. Dmuchovskienės knygą). 
Rež. ir dail. R. Lažaunykas
14 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI 
NYKŠTUKAI“. Aut. ir rež. O. Žiugžda
15 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“. 
Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda
15 d. 15, 17 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. 
ir choreogr. B. Banevičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
6, 7 d. 18.30 – PREMJERA! J. Bednarczyk 

„LOST LOST LOST“. Rež. M. Borczuchas
11, 12 d. 18.30 – „MEILĖ“. Pjesės aut., rež., kost. 
dail., scenogr. ir choreogr. A. Duda-Gracz
14 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KA-
LĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

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

„PASAKA BE PAVADINIMO“
8 d. 15 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino 

„ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
7 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis
8 d. 12 val. – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS 
PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. Š. Datenis
8 d. 17 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus

13 d. 17.30, 20 val. – „FOUND FOUND FOUND“. 
Tekstas D. Zavedskaitės, rež. N. Jasinskas
14 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MO-
TERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
7 d. 18 val. – „KŪNAI“. Choreografai, reži-
sieriai M. Pinigis, A.C. Bibiano
8 d. 18 val. – PREMJERA! A. Špilevojaus 

„SALA, KURIOS NĖRA“. Rež. A.  Špilevojas
12 d. 18 val. – A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS 
PAMOKOS“. Rež. A. Špilevojus
13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „IRANO KON-
FERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus (Miltinio 
laboratorija)
14 d. 18 val. – „VOLPONĖ“ (pagal B. Jon-
sono pjesę). Rež A. Giniotis

K o n c e r t a i 

Lietuvos nacionalinė filharmonija
13, 14 d. 18 val., 15 d. 15 val. Nacionaliniame 
Kauno dramos teatre – dviejų dalių orato-
rija A. Vivaldi „Juditos triumfas“. Rež. 
G. Varnas, dir. J.M. Jauniškis, scenogr.
 J. Skuratova. Solistės D. Krajnyák (Ven-
grija), R. Dubinskaitė, L. Dambrauskaitė, 
J. Paukštė, I. Anankaitė. Dalyvauja Lietuvos 
kamerinis orkestras, Vilniaus chorinio dai-
navimo mokyklos choras „Liepaitės“
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Laisvės šviesa virš Baltijos. LNSO, Dalia 
Kuznecovaitė, Erki Pehk“. Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orchestras (meno vad. 
ir vyr. dir. M. Pitrėnas). Solistė D. Kuzne-
covaitė (smuikas). Dir. E. Pehkas (Estija). 
Programoje: Ü. Krigulo, A. Malcio, P. Vasko 
kūriniai

Vilnius 
Šv. Jonų bažnyčia
12 d. 20 val. – pasaulinė stambios formos 
chorinio kūrinio – Ü. Krigulo, R. Dubros, 
D. Zakaro „Baltijos mišios“ („The Baltic 
Mass“) – premjera. Atlikėjai Estijos filhar-
monijos kamerinis choras (meno vad. ir 
dir. T. Kaljuste), Valstybinis choras „Latvija“ 
(meno vad. ir dir. M. Sirmaisas), Valstybinis 
choras „Vilnius“ (meno vad. ir vyr. dir. 
A. Dambrauskas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
11 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – vakaras-
koncertas „1948-ųjų sausis Vilniuje“

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
6 d. 17 val. – Rašytojų sąjungos premijos laure-
ato pagerbimo vakaras. Dalyvauja laureatas, ra-
šytojas G. Grajauskas, rašytojas, literatūrologas 
R. Kmita, rašytoja, literatūrologė V. Cibarauskė, 
Rašytojų sąjungos pirmininkė B. Jonuškaitė ir kt.
9 d. 18 val. – Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato, poeto R. Stankevičiaus 
jubiliejinis vakaras su nauja knyga „Įsitvė-
rimai“. Dalyvauja poetai R. Stankevičius, 
A. Ališauskas, aktorius A. Bialobžeskis, 
dainų autorius ir atlikėjas D. Razauskas, 
multiinstrumentalistas S. Petreikis

Bažnytinio paveldo muziejus
10 d. 17.30 – knygos „Šv. Dominykas ir 
šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atmin-
ties šimtmečiai“ pristatymas. Dalyvauja 
Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, knygos 
tekstų autoriai S. Brzozeckis OP, G. Drungi-
lienė, A. Vasiliauskienė, D. Vasiliūnienė, su-
darytoja B. Valečkaitė, Vilniaus sakralinės 
muzikos choro „Adoramus“ kamerinė vyrų 
grupė, ansamblis „Bromos“ 

MENAS

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism : MIK / Vytauto Didžiojo universitetas, Menų 
fakultetas ; editorial team: editor-in-chief Rasutė Žukienė … [et al.]. – Kaunas : Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2022. – ISSN 1822-4555

[Nr.] 18. – 2022. – 191, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 33 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Balerina, Balerina : [romanas] / Marko Sosič ; iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė ; kny-
gos dailininkė Aistė Tarabildienė. – Vilnius : Gelmės, 2022. – 190, [2] p. : iliustr.. – (Kitoks 
romanas, ISSN 2351-6437). – ISBN 978-609-8302-20-2 (įr.)

Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas /sudarytojos Sondra Simana ir Julija Baranova. – 
Klaipėda : Druka, 2022. – ISSN 0235-8409

2022. – 2022. – 207, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.

Butas Paryžiuje : [romanas] / Lucy Foley ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. – Kaunas : 
Jotema, [2022]. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-490-161-4

Colloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Gitana Vana-
gaitė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2022. – ISSN 1822-3737

Nr. 49. – 2022. – 191, [1] p. : iliustr.

Ilga skaisti upė / Liz Moore ; iš anglų kalbos vertė Renata Vereikienė. – Vilnius : Briedis, 
2022. – 493, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 978-609-494-007-1 (įr.)

Iš meilės : [romanas] / Kristin Hannah ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Kepenienė. – Kaunas : 
Jotema, [2022]. – 430, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-490-155-3

Knygų moteris iš Neramiojo Upelio : [romanas] / Kim Michele Richardson ; iš anglų kalbos vertė 
Ieva Albertavičienė. – Vilnius : Briedis, 2022. – 403, [1] p.. – ISBN 978-609-494-013-2 (įr.)

Pagrobtosios : [detektyvė Lotė Parker] : [detektyvinis romanas] / Patricia Gibney ; iš anglų 
kalbos vertė Ignė Norvaišaitė-Aleliūnienė. – Kaunas : Jotema, [2022]. – 383, [1] p.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-490-156-0

Pelkių karalienė / Virginia Hartman ; iš anglų kalbos vertė Ligita Veselgaitė. – Vilnius : Briedis, 
2022. – 499, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 978-609-494-012-5 (įr.)

Regos nervas : [romanas] / María Gainza ; iš ispanų kalbos vertė Alexandra Bondarev. – Vil-
nius : Rara, 2022. – 1 epub failas. – ISBN 978-609-8306-35-4

Sidabrė : romanas / John Le Carré ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022]. – 239, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-
609-480-348-2 (įr.)

Slėpynės : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; iš anglų kalbos vertė Renata Petrylaitė. – 
Kaunas : Jotema, [2022]. – 382, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-490-154-6 (įr.)

Šuns širdis : [apysaka] / Michail Bulgakov ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – 5-oji laida. – 
Kaunas : Jotema, [2022]. – 223, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-490-141-6

Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. – 
[Šiauliai] : [Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija], 2023. – ISSN 1392-0669

[Nr.] 47 (2023). – 2023. – 227, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Vienas : [romanas] / David Karp ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, [2022]. – 316, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-480-343-7 (įr.)

Vienuolyno kronika : [istorinis romanas] / José Saramago ; iš portugalų kalbos vertė Val-
das V. Petrauskas. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2022]. – 373 p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-609-427-532-6 (įr)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Nepaprasti dešimties (keturių dešiniųjų ir šešių kairiųjų ) kojinių nuotykiai / Justyna Bednarek ; 
iliustravo Daniel de Latour ; iš lenkų kalbos vertė Irena Ramoškaitė. – Vilnius : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, [2022]. – 158, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-480-342-0 (įr.)

PAŽINTINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Dinozaurų 3D modeliai : grandyk, spalvink ir lankstyk / [vertėja Margarita Vilpišauskaitė]. – 
[Vilnius] : Briedis, [2022]. – [8] p., [10] lankstinių lap. : iliustr. + 1 grandymo lazdelė. – ISBN 
978-9955-26-971-7

ARCHEOLOGIJA

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje = Archaeological investigations in Lithuania : straipsnių 
rinkinys / Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archeologijos draugija ; redakcinė 
kolegija: vyriausiasis redaktorius Gintautas Zabiela … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos archeo-
logijos draugija, 2022. – ISSN 1392-5512

2021. – 2022. – 698, [1] p. : iliustr., žml.. – Tiražas 400 egz.

ISTORIJA

Jonas Karolis Chodkevičius: Impavidus pro patria mori – Bebaimis mirti už tėvynę = Jan Karol 
Chodkiewicz: Impavidus pro patria mori – Fearless to die for the homeland : Vilniaus univer-
siteto bibliotekos dokumentai / Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, 
Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas ; [parengė Sondra Rankelienė, Aušra 
Rinkūnaitė, Mindaugas Marazas ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 
323, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 450 egz.. – ISBN 978-609-07-0788-3 (įr.)
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Savaitės filmai

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

Sausio 6–12

Įsikūnijimas. Vandens kelias  ***
Praėjus daugiau nei dešimtmečiui po žmonių užpuolimo, mėlynieji 

driežus primenantys Pandoros planetos gyventojai vėl gyvena taikoje. 
Tačiau pažįstama grėsmė sugrįžta užbaigti to, kas buvo pradėta anks-
čiau, ir buvęs jūrų pėstininkas Džekas Salis privalo įtikinti navius, kad 
apsaugotų planetą. Šio mokslinės fantastikos filmo istorija apie kilnius 
Pandoros planetos gyventojus, kaip ir pirmtakas, išlieka paprasta, nors 
povandeninio pasaulio grožis ir 3D efektai – įspūdingi. („Avatar: The Way 
of Water“, rež. James Cameron, JAV, 2022)

Kairo sąmokslas  ****
Žvejo sūnus Adamas (Tawfeek Barhom) netikėtai gauna valstybinę 

stipendiją prestižiniame al Azharo universitete Kaire. Iš pradžių atrodo, 
kad laukia tradicinis auklėjimo romanas – pasakojimas apie ambicingą 
jaunuolį, kuris atsidūręs svetimoje aplinkoje mokosi naujų gyvenimo tai-
syklių ir išminties, bet Kanuose už geriausią scenarijų apdovanoto filmo 
veiksmas greit priverčia atsisakyti panašių lūkesčių. Mirus al Azharo di-
džiajam imamui, prasideda politinė kova dėl jo vietos, joje dalyvauja ne tik 
religiniai veikėjai, bet ir prezidentūra, saugumo struktūros. Ją ir stebime 
naivaus Adamo, tampančio politinio žaidimo sraigteliu, akimis. Žaidimas 
žiaurus ir kruvinas, kupinas aliuzijų į naujausius Egipto politinius įvykius, 
mat virš šalies vis dar sklando Musulmonų brolijos šešėlis. („Walad Min 
Al Janna“, rež. Tarik Saleh, Švedija, Prancūzija, Suomija, Danija, 2022)

Korsažas  ***
Tai ne istorinis filmas, nors jo herojė – Sisi vadinta Austrijos ir Vengrijos 

imperatorė Elžbieta, o greičiau fantazija apie moterį, bandančią išsilais-
vinti iš laiko, žmonių ir papročių jai primetamo tabu korseto. Gražuolė 
ir elegantiškumo įsikūnijimas Sisi dar būdama gyva tapo populiariosios 
kultūros heroje, iškart sukeliančia asociacijas su įmantriomis ilgų plaukų 
šukuosenomis, liekna talija ir žirgais. „Korsaže“ tai taip pat visaip apžai-
džiama, kartais nebijant ironijos ar primerkto žvilgsnio iš dabarties. Bet, 
nepaisant gana žaismingo požiūrio į istoriją ir jos personažus, Vicky Krieps 
vaidina tragišką moterį: jos Sisi bijo laiko tėkmės ir vienatvės, nemoka 
mylėti savo vaikų, vis labiau tolsta nuo tikrovės, kuri jai nepriimtina, nes 
yra tik negyvų aukštuomenės taisyklių rinkinys. („Corsage“, rež. Marie 
Kreutzer, Austrija, Prancūzija, Liuksemburgas, Vokietija, 2022)

Peteris fon Kantas  ***
Šįkart François Ozono objektas – Raineris Werneris Fassbinderis ir 

jo 1972 m. filmas „Karčios Petros fon Kant ašaros“. Ozonas nekeičia pa-
sakojamos istorijos – jis keičia veikėjų lytį, ir tai visai nuoseklu, juolab 
kad siužetą Fassbinderiui padiktavo jo santykiai su vienu iš meilužių. 
Ozono filmo herojus – garsus kino režisierius Peteris fon Kantas (De-
nis Ménochet), įsimylintis dvidešimtmetį gražuolį Amirą (Khalil Ben 
Gharbia), kuris sumaniai manipuliuoja režisieriaus jausmais. „Peteris 
fon Kantas“ – tai Fassbinderio portretas, sukurtas žaidžiant su režisie-
riaus gyvenimu, kūryba, bet pirmiausia su jo mitu. Garso takelis, Peterio 
buto interjeras, net aktorių parinkimas kelia daug aliuzijų į režisieriaus 
kūrybą ir net į Fassbinderio dievinto Douglaso Sirko filmų veidrodinius 
paviršius ar įsimintiną kadrą, kai už didžiulio lango naktį sninga. („Peter 
von Kant“, rež. François Ozon, Prancūzija, Belgija, 2022)

Salų tyla  ****
Katalonų režisierius Albertas Serra kuria totalų ir hipnotizuojantį kiną. 

Šįkart jis išsirengė į Taitį, kur driekiasi ties saldaus sapno ir košmaro riba 
egzistuojanti erdvė. Vedliu po šį prarastąjį rojų tampa Benoît Magimelio 
suvaidintas komisaras, valdantis archipelagą prancūzų valdžios vardu. 
Jis stengiasi būti tarpininku tarp Prancūzijos ir vietinių, kurie pradeda 
baimintis, kad salose bus atnaujinti branduoliniai bandymai. Taip „Salų 
tyla“ ima įgyti politinio kriminalinio filmo formą. Ironijos ir dekaden-
tiškos atmosferos persunktame pasakojime daug nuorodų į kino istoriją. 
(„Tourment sur les îles“, „Pacifiction“, rež. Albert Serra, Ispanija, Prancū-
zija, Vokietija, Portugalija, 2022)


