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Su tapytoju Raimundu MAJAUSKU susitinkame mažoje jo dirbtuvėje,
kuri vis dėlto atrodo didelė, nes pilna šviesos ir pro langą turi išėjimą
į erdves, dažniausiai priklausančias tik paukščiams. Teptukai, dažų
tūbelės, pastelės piršteliai, seni ir nauji darbai, kol kas nusukti į sieną –
tarsi nubausti laukti savo triumfo valandos ant galerijos sienų. Laimei,
netrukus, gegužės 1 d., tai nutiks Gelgaudiškio dvare, kur bus pristatyti
naujausi menininko R. Majausko darbai. Kol kas juos vieną po kito
apžiūrime „parodinėje“ dirbtuvių erdvėje ir leidžiame kiekvienam pasakoti
savą istoriją, dar nesiliejančią į bendrą būsimos parodos pasakojimą. Ant
molberto prisegta nuo senumo pageltusi nespalvota nežinomo autoriaus
nuotrauka su žydinčia pieva ir vidur jos šakas išskleidusiu, žiedais
apsipylusiu medžiu sužadina smalsumą, tad nuo jos ir pradedame pokalbį,
vedantį į tolimas tapybos erdves.

– Ši nuotrauka čia kabo jau labai seniai, atlaikė
visus kraustymusis. Man patinka žydinčios gamtos vaizdas. Keista, kad daugelis mane vadina
žydinčių sodų tapytoju, nors per gyvenimą esu jų
nutapęs vos du ar tris. Tikriausiai toks įspūdis susidaro dėl spalvingumo.
Turiu išlikusį vieną labai ryškų vaikystės prisiminimą, kuris man reiškia savotišką įėjimą į meno
lauką. Matau save gal kokių penkerių metų stovintį nuostabiam gėlių lauke. Tada aiškiai pajutau,
kad jau esu čia buvęs, ir tai – nepaprasta patirtis,
leidžianti pajusti kitos realybės, gal net kito gyvenimo egzistavimą. Mano draugas Antanas Andrijauskas, daug tyrinėjęs Rytų kultūras, tuo visiškai
nesistebi ir supranta mano pojūčius.
Vėliau visą vaikystę kūriau kiek neįprastus žaislus. Iš pradžių lipdžiau ištisus plastilininius pasaulius, o vėliau konstravau povandeninius laivus, kurie neturėjo nei iškilti, nei nuskęsti, prancūziškus
fontanus... Iš tiesų buvau niekieno per daug neprižiūrimas gatvės vaikas ir, manau, būtent meno
trauka mane išgelbėjo, neleido pasiklysti.
Taip nuo 1985 m., kai surengiau pirmą didelę
asmeninę parodą Girstučio kultūros rūmuose, kurios plakatą iki šiol laikau namuose prisiminimui,
gyvenu tik iš kūrybos. Nuo to laiko nebuvau susijęs su jokiomis įstaigomis, nieko nedėsčiau – tik
tapiau. Mano darbų įsigyja gana daug Lietuvos
ir užsienio kolekcininkų, todėl galiu toliau dirbti,
rengti parodas.
– Esate vienas tapytojų, kurie net labai greitai
kintančiame laike, atsinešančiame naujų meninių
sprendimų madas, lieka ištikimi drobės, popieriaus
lakšto ir dažų magijai. Kas jus prie to laiko?
– Tapymas – sudėtingas ir labai įdomus procesas. Dirbdamas kelis kartus keiti nuomonę,
nesutari pats su savimi. Juk paveikslas, skirtingai
apšviestas, taip kinta, kad pamatai tarsi visai kitą
darbą. Vasarą išryškėja visi aštrumai, kuriuos nuramina žiemos pilkumos atspalviai. Taip nuo ryto iki

vakaro galima ramiai stebėti vieno kūrinio transformacijas, spalvų reakcijas į aplinką.
Itin daug dirbant lemia ir aplinkybės. Jauti, kaip
kartais sunku nuo mažo formato pereiti prie didelio ir atvirkščiai. Tai, matyt, veikia tam tikri psichologijos dalykai. Turi praeiti šiek tiek laiko, kad galėtum prisitaikyti. Juk ir įrankiai pasikeičia, nes mažo
formato paveikslą tapai minkštu, smulkiu teptuku,
o didesniam gali ir statybinį šepetį rinktis. Žinoma,
tokiems „dydžiams“ suvaldyti reikia neeilinio talento, jėgos. Gaila, bet aplink matome daug apsimetinėjimo, vidutinybių, kurios štampuoja klišes.
– Lyg ir yra susiformavusi nuostata, kad visi tapytojai ilgisi kuo didesnių formatų, kad juose gali kaip
reikiant išsilaisvinti, pasakyti viską, ką nori? Ar jums
tai galioja?
– Pirmiausia su formatu reikia mokėti susitvarkyti, o tai jau meistrystės ir talento klausimas. Juk
kartais matai milžiniškas drobes, kurios iš esmės
tuščios – kelios spalvų dėmės, kontrastai, ir viskas... O būna, kad spinduliuoja tokia jėga ir emocijos! Joms skleistis formatas, be abejo, labai padeda. Tačiau ir tai priklauso nuo temperamento.
Kitam, kad visiškai išreikštų savo idėją, pakanka
mažo lakšto ir rėžtuko smulkiai grafikai.
Žinoma, ir man norėtųsi savęs nevaržyti. Anksčiau esu bandęs sienų tapybą ir žinau, kokios laisvės ir polėkio tai suteikia.
– Ar dažnai sugrįžtate prie seno darbo, jį keičiate,
tobulinate? O gal paliekate juos lyg laiko dokumentus tokius, kokie yra?
– Labai retai, bet būna, kad prie tam tikro paveikslo tenka vėl sugrįžti. Taip nutinka ypatingais
atvejais, kai eini sudėtingu kūrybiniu keliu, analizuoji sau vis dar svarbią, neišsemtą temą. Svarbu
išlikti ant tos pačios kūrybinės bangos. Būna, kad
paveikslas įgauna visai kitą nuotaiką, nutolsta nuo
pirmojo vaizdo, nes kažkas pasikeičia.
Ekspresionistai dažnai nutapytą darbą palieka
tokį, koks yra. Nebent grįžta pagilinti įspūdžio, su-

teikti daugiau sodrumo, paryškinti koloritą, kaip
mes sakome – „užauginti“ spalvą. Tam kartais tapytojai griebiasi net kraštutinių priemonių, dažą
maišo su gipsu, kad sudarytų masę, tapo mastikinu, galingais potėpiais. O man svarbus tapybinis
jautrumas, nesinori dirbtinai sukurtų dalykų.
– Dabar nemažai darbų dailininkai sukuria išvažiavę į vasaros plenerus. Jūsų parodoje taip pat
bus juose tapytų paveikslų. Ar nesunku dirbti tokioje
aplinkoje?
– Tapymas pleneruose turi savą specifiką, nes
reikia kurti gana greitai, negali rinktis didesnių formatų. Tačiau turiu iš jų parsivežęs darbų, kuriuos
galiu eksponuoti parodose. Pavyzdžiui, Čepkelių
raisto direkcija keliems dailininkams apsistoti skyrė visą namą. Parsivežiau daug pastelių, tapybos
su dzūkų žemės gamta. Iš esmės esu peizažistas.
Dar nesimokydamas meno mokykloje Ąžuolyne
liejau akvareles. Vasarą keldavausi ketvirtą penktą ryto, kai kylančios saulės spinduliai skverbiasi
pro medžių šakas. Tvirti ąžuolų kamienų masyvai
laužia šviesą sudarydami ypatingą šviesą, kuri
man visada buvo labai svarbi. Toks jautrumas išliko iki šiol, nes taip išsivaloma, kaupiami ypatingi
potyriai, tvirtėja dvasia. Net jei daugiau dirbu prie
kompozicinių kūrinių, po kurio laiko mane vėl
traukia peizažas. Matyt, tai prigimtis, todėl turiu
patenkinti šiuos dvasinius poreikius.
– Tačiau daugelyje paveikslų peizažo fone ryškėja ir apibendrintos, aiškių bruožų neįgaunančios figūros?
– Taip, viename darbe norėjau perteikti ypač
ryškią, be galo energingą saulės „spinduliuotę“
auksinio rudens medžiuose. Tačiau kompozicijai
prireikė kontrasto, judesio – viename Druskininkų
parke vis sutinkamos grupelės girtuoklėlių, kurie kasryt susiburia kažką aptarti. To paveikslo
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Paskutinį balandžio savaitgalį, Tarptautinę šokio
dieną, Kauno žiūrovai rinkosi į Dramos teatrą stebėti
įvairialypio, gana ilgai trukusio projekto „Godos“
rezultato – šokio spektaklio lietuviškais ir norvegiškais motyvais. Keliose Norvegijos vietose, o vėliau
Lietuvoje (Mažeikiuose, Švenčionyse, Neringoje) jį
lydėjo ir edukacinių kūrybinių dirbtuvių metu su šokio pedagogais sukurti neprofesionalų – daugiausia
įvairaus amžiaus vaikų – choreografiniai darbai. Todėl ir jų patirtis atrodė įvairiapusiškesnė, paveikesnė.
Provincijos publika, tiek mažai patyrusi sąlyčio su
šiuolaikiniu menu, savo kūnu, protu ir dvasia ką tik
įgavusi praktinės patirties, jį priėmė jautriai ir nuoširdžiai. Svarbiausias projekto tikslas – tai pirmajame
etape sukurtos šokio koprodukcijos sklaida Lietuvos
bei Norvegijos regionuose siekiant plėsti šiuolaikinio
šokio auditoriją. Ir šiuolaikinio šokio bendrijos gretos
šį kartą išties prasiplėtė toliau nuo šalies centrų.
Kauno žiūrovams spektaklį žiūrėti padėjo festivalių, koncertų „įdirbis“, kurio plačiame kontekste
„Godos“ atrodė išties puikiai. Projektas jungia dvi
šalis ir du šokio teatrus – Kauno „Aurą“ ir Norvegijos
teatrą „Panta Rei“. Taigi scenoje matome „Auros“ šokėjus, vieną spektaklio dalį kūrė choreografė Birutė
Letukaitė, o kitą – norvegų choreografės Pia Holden
ir Anne Ekenes. Menininkės jau anksčiau su Kauno
šokio teatru buvo užmezgusios kūrybinę pažintį,
todėl jį pasirinko ir šiam neįprastam, intriguojančiam
darbui. Tačiau projekto tema joms tapo nemenku
išbandymu. Choreografėms apie godų fenomeną
teko išgirsti iš kitų žmonių, „susumuoti“ jų mintis, o
vėliau palyginti su norvegiškuoju kultūros paveldu.
Diskusijos vyko ne vieną ir ne dvi dienas, nes godos
ne taip jau lengvai nusakomos ir mūsų pačių. Kas

Įk

tai? Su kuo galima palyginti? Pasitelkime žodyną, nes
šnekamojoje kalboje šio žodžio beveik nevartojame.
Jis siūlo svajones, mąstymus, svarstymus... Tačiau juk
aiškiai nujaučiame ir vos čiuopiamą susirūpinimo,
gal net graudulio reikšmę. Norvegijos choreografės
suprato, kad lietuviškosios senosios kultūros fenomeną teks „išsiversti“ į norvegų kalbą, pamėginti
suprasti ir interpretuoti savaip, todėl ir ėjo atsakymo
ieškoti į pačias netikėčiausias vietas – gatves, kavines,
barus – kalbino studentus, menininkus. Štai tada ir
atsiskleidė šio žodžio, kurį kiekvienas mūsų suvokia
savaip, keistumas. „Atradome raktinę reikšmę, kuri
mums asocijuojasi su melancholija, užuojauta.
Godos – tai jausmas, susijęs su praeitimi ir visada
tapatinamas su moterimis, jų svajomis. Dramaturgės
pasiūlytas apibūdinimas, jog godos – tai mūsų sielos
daina, mums labiausiai„prilipo“, – teigė choreografės,
ieškojusios išeities, regis, labai sudėtingoje kūrybinėje situacijoje.
Jų spektaklio dalyje tikrai dvelkė švelnia melancholija. Galėjai pajusti nujaučiamą sceną užklojusių
geltonų nukritusių lapų aromatą, kuris mintis nukelia
į praeitį, verčia galvoti apie prabėgančius, nykstančius dalykus. Svarbiausias spektaklio pranešimas
buvo emocinis, susijęs su giliausiai paslėpto archetipinio moteriškumo paieškomis. Galima sakyti, jog
gana tradicinės stilistikos choreografija susiejo praeitį su šiandiena ir net priminė ankstesniąją „Aurą“,
kuriai buvo būdingi lyriniai tonai, sąsajos su tradicine
kultūra, jos ženklais. Dabar scenoje šoka skirtingų
tautybių šokėjos, kurios savo kalba prabyla, godoja
(jei tik balsas neužlūžta) apie tuos pačius dalykus, tą
patį gyvybinį pradą, kad ir kur būtum.
Lietuviškoje„Godų“ dalyje skleidžiasi visai kitokia

stilistika, joje ryškėja ateities vaizdiniai, susirūpinimas
dėl šiandienos žmonių santykių, lyčių skirties ribos
nykimo, susvetimėjimo ir pasimetimo virtualiajame
pasaulyje. Šią choreografės B. Letukaitės viziją su praeities atgarsiais galime tęsti dar nuo 2003-iųjų„Aseptinės zonos, arba lietuviškos sutartinės“, kurioje šiuolaikinė choreografija, šviesų ir vaizdo projekcijos taip
pat darniai pynėsi su paveldo ženklais. Permainingos
emocijos formuoja itin dinamišką, besikeičiančią ir
labai harmoningai pulsuojančią spektaklio struktūrą,
kuri proporcingai ir subtiliai sudėlioja draminius
akcentus. Forma „suvaldyta“ taip, kad nenukrypsta
į neskoningą mėgavimąsi negatyviomis įžvalgomis
ir jų hiperbolizavimą. Choreografės žvilgsnis labiau
tiriantis, mėginantis suprasti, nei kritikuoti. O šokėjai,
atlikdami stilistiškai unifikuotus„vaidmenis“, vis dėlto
puikiai išsiskleidžia bendro choreografinio piešinio
darnoje, kuri sukuria ne tik intelektinį „pranešimą“,
bet ir puikų vizualinį įspūdį.
Turiningą ir plataus stilistinio diapazono muziką spektakliui sukūrė kompozitorius Antanas
Jasenka, jau daug kartų bendradarbiavęs su
choreografe B. Letukaite. Todėl jiems labai lengva susikalbėti, interpretuoti, pratęsti vienas kito
sumanymus. Šį kartą kompozitorius dirbo pagal
jau sukurtą choreografinį piešinį. O su norvegėmis
viskas vyko atvirkščiai – jos kūrė pagal A. Jasenkos
muziką.
Spektaklyje naudojamos ir videoprojekcijos,
kurių autorius – Saulius Paliukas. Jose subtiliai virpa
stilizuoti austiniai raštai, darniai atsikartojantys ir
choreografiniame piešinyje. Tauška menamos audimo staklės, o jų vaizdinys susilieja su šiuolaikinių
technologijų, sterilaus kasdienio gyvenimo garsais
ir ritmais.
Gegužės 13 d. „Godas“ pamatys ir klaipėdiečiai,
o gegužės 29 d. – sostinės žiūrovai. Jos jau dabar
pripažintos geriausiu festivalio „Vaidiname žemdirbiams 2016“ spektakliu, puikiai sutiktos Florencijos
publikos. Birželį „Godos“ bus parodytos Sietle,
JAV, tarptautiniame šokio festivalyje „Beyoond the
Treshold“.
Parengė Gabrielė DAMBRAUSKAITĖ

nuogo
ūno teritoriją

Balandžio 28 d. Kauno fotografijos galerijoje atidaryta
fotoparoda ,,Nuogo kūno teorija“ bei pristatomas katalogas.
Nors rodomi darbai iš dalies atspindi lietuvių akto žanro autorių kūrybą nuo septintojo dešimtmečio iki nepriklausomybės
laikų, paroda labiau nagrinėja fotografo ir besifotografuojančiojo būsenas.
„Akto žanras fotografijoje visada buvo savotiškai mistifikuotas. Atmosfera ypač įsielektrina, kai fotografuojantysis ir
fotografuojamasis yra skirtingų lyčių. Sklaidydamas šio žanro
fotografijų archyvą ir vieną po kito dėliodamas į puslapius
įvairių autorių darbus, sukurtus iki šalies nepriklausomybės atgavimo, nejučia pradedi spėlioti, kad egzistuoja dvi
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skirtingos intencijos – siekis naudojant nuogą kūną sukurti
meninę fotografiją ir tiesiog prisidengiant fotografija į jį
pažiūrėti“, – svarsto kuratorius Donatas STANKEVIČIUS, kurį
prašome išsamiau pristatyti parodos sumanymą ir atradimus.
– Pradėsiu nuo idėjos imti kuruoti tokio pobūdžio parodą. Kadangi esu artimai susijęs su
fotomenininkų bendruomene, iš vyresniosios
kartos (būtent – vyresniosios) kolegų prieš porą
metų gavau pastabų, kodėl, būdamas toks jaunas,
nefotografuoju nuogų merginų. Neva lengvai įkalbėtum ir panašiai... Tuomet atsakiau, jog man svar-

bu, kad kūnas būtų jungiamasis atvaizdo visumos
elementas arba priemonė, kurią pasitelkus galima
vizualia forma ką nors pasakoti, o ne tiesioginis
nuogo žmogaus fotografavimas, labiau primenantis aukų, kurias priverti nusirengti prisidengdamas
fotoaparatu, medžiojimą.
Taip gimė teorija, išsišakojusi į dvi dalis: kūrybinės intencijos ir noras pasižiūrėti. Vėliau tekstą teko
sujungti su vaizdu. Fonduose atrasti darbai labiau
veikia kaip„išklotinė“, leidžianti toliau gilintis į teksNukelta į 22 p.
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Kauno šokio teatro „Aura“
archyvo nuotraukos
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Ieva KARPAVIČIŪTĖ

Apie batus
Pirmieji, džiuginantys ir niekada nesusitepantys.
Vos vos statant koją ant žemės.
Šokių bateliai – dailūs, rožiniai.
Sportiniai, aplekiantys ir aplenkiantys.
Ir visi tie, sustatyti prie durų,
Kai žinai, kad bet kada,
Net ir gūdžiausią žiemą, gali išeiti.
Kai nusibodusius gali mesti į medį
Ir palikti kregždžiukams sūpuotis.
Šlepetės ligoninėje, laukiančios grįžtančio
Iš operacinės.
Kai nenori nieko pa(si)likti.
Ir tokie visiškai popieriniai...
It gervės... it tos išskriejančios gervės.

Regis, mano būtis suskilo
Į tūkstančius mažų skiautelių
Ir pažiro po pilku suoleliu skersgatvyje;
Suolelis po žiedlapiais ir žiedlapiai po suoleliu.
Ir tu – iš paskos pasikeitęs vėjas.
Mėtydamas plunksnas – ne pėdas –
Taip vis sėlini... už nugaros.
Tyla
Kokios prabos aukso yra tavo tyla,
Iš kurios išsirita maži paukšteliai –
Būties švytėjimo metrovydžiai?
Neįžvelgi, kuris atskirs
Sodrius paniurusios dienos
Debesis nuo jūros ar ištrauks
Iš dugno gražiausią kriauklę.
Regi tik ramiai laukiančius
Beplunksnius.

Orfėjas

Po to nėra.

Būtis ir nebuvimas – tai to paties drakono
Priekiniai ir krūminiai dantys.
Laikini ir amžini namai
Iš viršaus atrodo taip pat.
Ateina metas, kai vyšnios, obelys, alyvos
Aitriai klykia mūsų užsimiršimą,
O mes juo grožimės
Ir grožis virsta vynu – būties ašaromis,
Nes kitas užsimiršimo vardas yra Orfėjas.
Ir tu esi Orfėjas.
Kieslowski* raudonai nudažyti akmenys ant
Pianino, kuriuos atsinešei iš anapusybės.
Aš – akmuo, įkritęs pro tavo langą.

***

* K. Kieslowski „Trois couleurs: Rouge“

Po to jau buvo.

Raišas angelas sargas

Šiaurės pašvaistė

Pakeliui į darbą pora posūkių ir
Praėjimo punktų,
Pora sankryžų
Ir keletas nueinančio pavasario
Plunksnų pavėjui.

Šiaurė niekuomet nebus pietūs, o pietūs – šiaurė.

Tądien taip nutiko. Pasikeitė vėjas,
The Beat dvelksmas tartum
Atsiskyrė nuo manęs,
Nusklendė apvytusiais žiedlapiais.
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Kiek peržengęs laiko ribą randi tylos?
Geležiniais šarvais prisidengęs
Neįstengi atrasti
Kodo / spynos / ar tiesiog tinkamo žodžio
Savo vienatvei ir vienumai
Pridengti.
Tavo tyla lygi vieniui,
Sistemos nuolydžiui,
Akimirkos šypsniui, dailiam
Lotoso žiedo užsimiršimui.

Pažvelgi į mano žiedą.
Į žiedą ant mano kaklo
Mimozomis ir magnolijomis
Sužydusį
Nusišypsai
Ir akyse ledynai atspindi saulę
O saulė save tūkstančius kartų
Kaip mano buvimas ir nebuvimas
Sustingsta kartu
Su ant rankos tirtančiu
Saulės zuikiu

Kodėl negali būti eilinis
Praeivis sutiktas gatvėje
Nepažįstamasis netikėtai pasibeldęs į duris
Nežinomasis kvadratinėje
Lygtyje kuri nesidalija iš dviejų
Keistumo inkarnacijos
Keistas tu ir tavo dievas
Atsilapojusiomis kišenėmis,
Žiemojantis vėtrungėje ant inkilo,
Tūnantis ore pakibusios monetos briaunoje,
Prasigėręs elgeta prie šventyklos
Pritvinkusiomis skausmo,
Nežinojimo ir nežinios akimis,
Prietemoje į sapną sliūkinanti lapė.
Keistas tavo dievas, pasiliekantis
Per žingsnį nuo kiekvienos praeinančios
Sekundės, kuri stiklo rutuliuku
Rieda grindiniu į nežinią.
Kartais netikėtai pro grindlentę
Prasikalančios aguonos, nežinia kodėl
Pasėjus, kartais neišdygstantis niekas.
***
Regis, netyčiomis kažkas
Praskrodė tave kiaurai, lyg
Atspindžio skeveldromis
Būtum iškosėjęs laiką
Ir pasilikęs už ribos, kuri
Pasislinko į neįmanomo
Užsimiršimo pakraštį.
Lyg būtum įbridęs
Į pernykštį sniegą su
Sniegenomis ir sniego seniais,
Kurių laikas matuojamas
Ištiktukais –
Tarpais ir protarpiais
Nutinkančiu atlydžiu.

kūryba / vertimai
Thomas LUX
Dantukas
Jūsų vaikeliui išauga dantis, du,
keturi ir penki, tada ji užsinori mėsos
tiesiai nuo kaulo. Viskas
baigta: ji išmoks keletą žodžių, įsimylės
mulkius, bukapročius, saldžialiežuvį, kuriam vieta už grotų. O tu
su žmona sensi, krioši ir nesigailėsi
dėl nieko. Tu gyvenai, mylėjai, tau skauda
kojas. Temsta. Dukra užaugo.

galėdavo priversti kvapnų orą
virpėt ir mirguliuoti nuo galimybių
įkaičio. Kaskart, kai girdžiu
Imtermezzi, liūdnus,
artipilnius švelnumo,
įsivaizduoju juos
sėdinčius sode
tarp vėlyvųjų rožių
ir tamsių lapų kaskadų,
juodu leidžia kalbėti peizažui,
nepalieka mums nieko nugirsti.

Robert BLY
Aš turiu sūnų ir turiu dukterų

Naomi Shihab NYE
Sugniaužti kumštį
Pirmą kartą kelyje į šiaurę nuo Tampiko
pajutau iš manęs slystant gyvenimą,
būgną dykumoje, jį girdėjau vis tyliau ir tyliau.
Man buvo septyneri, gulėjau automobilyje,
žiūrėdama pro langą į šleikščius praskriejančių
palmių raštus.
Mano pilvas buvo tarsi melionas, skilęs po oda.

1.
Kas ten gatvėje šeštą ryto?
Išnešiotojas meta laikraščius ant prieangio
Ir klajojančios sielos tuojau
Į miegančius kūnus susigeria.
2.
Audringi Jakobo Bėmės žodžiai
Šlovina žmogaus kūną,
O svarius asketų žodžius
Rudens vėjai išblaško.

„Kaip sužinai, kad miršti?“ –
bandžiau išklausti mamos.
Mes keliavome dienų dienas.
Ji atsakė stebėtinai tvirtai:
„Kai daugiau nebegali sugniaužti kumščio.“

3.
Ar turiu teisę eiliuoti?
Juokauti? Įsimylėti?
Aš, ak, kvailys, nenutuokiantis nieko,
Mažiau negu nieko, apie aistras.

Po daugelio metų šypsausi, prisiminus tą kelionę,
sienos, kurias turėjome kirsti atskirai,
paženklintos savo neatliepiamais vargais.
Aš, nemirusi, gyva,
vis dar guliu ant užpakalinės sėdynės, už visų savo
klausimų,
vis suspaudžiu ir atgniaužiu delniuką.

4.
Aš turiu sūnų ir turiu dukterų.
Kai kas nors iš jų padeda ranką
Man ant peties, guotas žuvelių blizgių
Praneria jūroj akimirksniu.

Lisel MUELLER
Romantikai
Johanas Bramsas ir Klara Šuman
Šiuolaikiniams biografams knieti,
„kaip toli pažengė“ jų švelni draugystė.
Jie svarsto, ką reiškia,
kai jis rašo nuolat galvojąs apie ją,
savo angelą sargą, mylimą bičiulę.
Šiuolaikiniai biografai užduoda
nešvankius, nesvarbius mūsų amžiaus
klausimus, tarsi du
sukimbantys kūnai
nustato meilės mastą,
pamiršdami, kaip švelniai devynioliktame
amžiuje žengė Erotas, kaip ilgėliau
sulaikyta ranka ar žvilgsnis,
įsmeigtas į kažkieno akis, galėdavo sukrėsti širdį,
o kreipinių niuansai, nežinomi
mūsų visuotinės lygybės kalboje,

5.
Esant tokio amžiaus, mieliausi man
Saulėtekiai virš jūros, žvaigždės virš medžių,
Puslapiai iš Jakobo Bėmės „Trilypio gyvenimo“
Ir peliukų blyškūs snukučiai.
6.
Galbūt gyvenimas mūsų sumeistrautas
Iš popieriaus ir pasparų, kaip tie ankstyvieji
Brolių Raitų lėktuvai. Kaimynai
Bėga greta, prilaiko sparnus.
7.
Man visados patiko Jeitso nuožmumas,
Kaip jis įšoka į eilėraštį,
Ir ta miela tėvo rankų ramybė,
Jam sagstantis paltą.

Robert HAYDEN
Tie žiemos sekmadieniai
Net sekmadieniais
tėvas atsikeldavo anksti

n
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apsivilkdavo melsvai juodam speige
ir suskirdusiomis maudžiančiomis
nuo kasdienio darbo lauke rankomis įkurdavo
liepsnojančią ugnį. Niekas niekada jam nedėkojo.
Atsibusdavau ir girdėdavau,
kaip skyla, dūžta šaltis.
Kai kambariai įšildavo, jis pašaukdavo,
aš atsikeldavau, lėtai rengdavausi,
bijodamas įsisenėjusio šio namo pykčio,
abejingai atsakinėdamas
tėvui,
išvijusiam šaltį
ir dar nušveitusiam geruosius mano batus.
Ką aš žinojau, ką tada žinojau
apie griežtas ir vienišas meilės pareigas.

Ted COOSER
Gegužės pirmadienis
Lijo visą savaitgalį,
bet šiandieną smailūs stogai
šilti ir dulkėti
it saulėje pririštų
senų asilų nugaros.
Tokie panašūs mūsų namai,
mūsų gyvenimai. Po kiekviena
pakraige – lapas, voratinklis ir plunksna;
kiekviename kieme –
po jausmingą klevą,
liūčiai prašniokštus,
jie verkia į savo šešėlius
ištisas valandas.

Albert GOLDBARTH
Mokslai dainuoja lopšinę
Fizika sako: eik miegoti. Žinoma,
esi pavargęs. Kiekvienas tavo atomas
šoko šimį sidabro bateliais tavyje
nesiliaudamas, nuo mitozės iki dabar.
Liaukis koja stuksenti. Jie šoks
ir patys, viduje, be tavęs. Eik miegoti.
Geologija sako: viskas bus gerai. Lėtai, colis
po colio, vandenynui pasiduoda
Amerika. Eik miegoti. Leisk tamsai
skalaut tavo šonus. Nusileiski tamsai per colį.
Tu ne vienišas. Visi žemynai kadaise buvo
bendra sausuma. Tu ne vienišas. Eik miegoti.
Astronomija sako: saulė rytoj patekės
Zoologija sako: virš žuvelės margos ir gazelės eiklios
Psichologija sako: bet iš pradžių užslinks naktis, taigi
Biologija sako: tuoj kūnų laikrodžiai mieste sustos
ir
Istorija sako: štai antklodės, sluoksnis po sluoksnio,
viena ant kitos.
Iš anglų kalbos vertė Marius BUROKAS
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Gediminas JANKUS

Aktoriaus
erzicijaus
užrašai

TP.

Kovo 25 diena

Artėja mano diena. Aktoriaus Tercizijaus P. Teatro
diena. Na ir kai kurių kelių teatralų. Iš anksto pasveikino Elzytė. Ji jau nebebaikšti ir lipa man ant rankų,
ant pečių. Įsidėjau Elzytę į kišenę ir ramiai nuėjau į
teatrą. Paspoksojau į skelbimų lentą. Vaidmenys dar
nepaskirstyti.
Apėmė toks nervas. Negaliu. Kiek gi galima? Užsukau pas generalinį direktorių. Jo nėra. Kai reikia, jo
niekada nėra. Teatre nieko nėra. Sekmadienis. Taip
pasakė budėtoja. Tokia nematyta. Kas tu tokia? Aprėkiau. Apsižliumbė. Tada man jos pagailo. Nemėgstu
ašarų. Parodžiau jai Elzytę. Pradėjo taip spiegti. Žiurkė, žiurkė. Aiškinau, kad tai ne žiurkė, o mano Elzytė,
ir norėjau supažindinti. Klykė ir pabėgo. Ta budėtoja.
Kovo 27 diena
Šiandien tikrai bus vaidmenų paskirstymas. Žinoma, gausiu pagrindinį. Kas daugiau? Niekas iš teatro
nesuvaidins Ričardo. Tik aš. „Žirgą, duokite man žirgą!.. Pusę karalystės už žirgą...“ Toks monologas. Toks
ryžtas. Jėga. Aš jau moku tekstą. Žinau, ką darysiu
scenoje. Tas režisieriukas Muminas-Bogoliepovas.
Ką jis sugeba? Ką gali? Asociatyvinis mąstymas. Įsikando. Aš jam parodysiu. Savo traktuotę. Jis žagtelės.
Visi žagtelės.
Nuotaika sugedo. Mano šventė sugadinta. Jokio
paskirstymo nėra. Kažkokios nesąmonės. Po pietų
bus Teatro dienos minėjimas. Visi laksto. Neva ruošiasi. Bandžiau pakliūti pas generalinį. Nepriima. Pas
jį aukšti svečiai. Mūsų teatro mecenatai. Chemikalų
ir chemijos priemonių gaminių gamykla Fogelmann
ir CO. Referentė į mane net nežvilgtelėjo. Pilstė kavą.
Pasakiau, kad ir Elzytė yra mecenatė. Ir mėgsta kavą.
Jokio dėmesio. Tada įleidau Elzytę į tuščią puodelį.
Vaje. Koks spiegesys pakilo! Ir kava išsilaistė. Pro duris
galvą iškišo generalinis. Rūpestingai plikę prilaižiusi
juodai padažyta garbana atsivėpė.
Kas? Kas yra? Kas nutiko? Kur paskirstymas? –
surikau. Ričardo III paskirstymas kur? Generalinis
tik skėsčiojo rankomis, minėjo Šekspyrą, Muminą
ir Bogoliepovą. Pastūmiau jį ir kabinete akis išpūtusiems mecenatams fogelmanams ir Co perskaičiau.
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Ričardo finalinį monologą. Efektingai, supratau tai
iš jų veidų. Tik pabaigoje kiek susimoviau. Surikau:
„Žirgą! Pusę chemikalų gamyklų už žirgą!..“ Bet jiems
patiko. Mačiau, kad patiko. Nors generalinis su referente mane išstūmė.
Įsižeidžiau ir į tą jų šventę nėjau. O mecenatai
manęs, be abejo, pasigedo.
Balandžio 1 diena
Namie repetavau. Po liemene įsikišau pagalvę.
Nugaroj. Juk Ričardas buvo kupriukas. Paskui nupėdinau į teatrą. Visi spoksojo. Nes buvau vaidmeny.
Eidamas šūkalojau savo herojaus frazes. Radau
iškabintą paskirstymą.
Šūdas šūdas šūdas. Ričardą III vaidins kažkoks
jauniklis. Žinomas iš televizijos serialų. Iš sostinės
teatrėlio. Pakviestas. O aš – masuotėje. Sargybinis.
Susiradau režisierių Muminą-Bogoliepovą. Gal Juokų
dienos pokštas?
Tas išpurtęs chamukas išsityčiojo. Tu, sako, netiksi
mano asociatyviniam mąstymui. Pastatymas šiuolaikinis. Politinis spektaklis. Čia jokių stanislavskių ir
nemirovičių dančenkų nebus. Scenos realizmas man
mirė. Supratai tu, buitinio psichologizmo auka? Taip
mane pavadino. Ir dar išjuokė kuprą. Apėmė toks
nervas. Toks nervas.
Griebiau ir pasmaugiau tą nevykėlį apsišaukėlį.
Balandžio 15 diena
Labai sirgau. Grįžęs iš teatro prisigėriau. Ir nieko
neprisimenu. Tik tai, kad kažką mėčiau iš buto balkonėlio. Manau, ne ant praeivių, na, nežinau, bet į
mano duris beldėsi ir rėkavo kaimynai. Eikit velniop.
Man labai bloga. Plyšta galva. Gerklė užakus ir ištinusi. Nerandu nieko gerti. Negi aš viską pabaigiau?
Spardžiau tuščius butelius.
Vyno man, vyno! Vyno! Pusę karalystės už vyną.
Balandžio 28 diena
Vaikštau į repeticijas. Muminas-Bogoliepovas
davė man Daitono ir Foresto vaidmenis. Abu sujungė į vieną. Esu žudikas, naujadaras Daitforestas,

pasmaugęs vaikučius. Glosterio, būsimo karaliaus
Ričardo III įsakymu. Miegančius kūdikius. Jie jam
trukdė užgrobt sostą.
Režisierius pasakė, kad tokiam vaidmeniui puikiai
tinku. Jis mat tuo įsitikino. Asmeniškai.
Smaugiu suspausta širdim. Vaikus turiu įsivaizduoti. Tai asociatyvinis Mumino-Bogoliepovo metodas. O apsisnargliavęs Ričardas scenoje šokinėja
su džinsais ir ginkluotas pistoletu. Falcetu spiegia:
„Mašiną man ar motociklą! Pusę turto už mašiną...“
Mano vaidmenį. Pagrobė mano vaidmenį. Nejaugi publika tai praris? Neišlaikysiu. Turiu prisigerti.
Gegužės 20 diena
Kažkas darosi. Jaučiu sąmokslą. Mane nori visiškai
sužlugdyti.
Visi. Visi. Visivisivisivisivisi. Ne, ne. Reikia susikaupti. Prisiminti. Kas? Na, kaskaskaskas? Visų pirma tas.
Su įmantriai susuktu kuodu ant plikės. Generalinis
direktorius.
Labai vaizduoja. Niekad rankos neišties. Niekad
niekad. Ir aš jam neduodu rankos. Niekad. Nesilankstau kaip kiti kolegos. Kokie kolegos? Prisitaikėliai
betalenčiai. Betalenčiaibebebebeebebebebebebe.
Taip. Tas generalinis. Sako prie visų – Tercizijau,
tavo rankos labai dreba. Kaip tuos vaikučius užsmaugsi? Ir kad juokiasi. Net plaukų sruoga nuslenka.
Ir visi krizena. Taip paslaugiai. Net susilenkę.
O Mumino tai jau tikrai dabar nepavyktų prismaugti, – sako jis. Ir juokiasi. Juokiasi. Toks nervas
paima. Negaliu. Negaliu.
Tikrai negaliu.
Gegužės 21 diena
Taip taip. Dabar viską prisiminiau. Tyčiojosi, krizeno, paskui... kaip ten? Aha, mane teatre paėmė.
Policija. Atėjo du tokie. Uniformuoti. Sakė, važiuojam.
Gyventojai skundą suraitė. Kokį dar? Kad nuolat
visokius daiktus svaidau iš balkonėlio. Ir trankau.
Na, kažką daužau.
Kalu. Aš trankau, trankau. Kalukalukalukalu.
Ir indus mėtau. Kažkokia nesąmonė. Melas.
Tai tas vadinamasis generalinis. Galėjo apginti.

kūryba
Pasakyt, koks aš geras aktorius. Nepakeičiamas.
Ir niekad nieko nesu apmėtęs. Nieko. Sako – jūs jį
gabenkit. Ir palaikykit. Ir paauklėkit.
Ir palaikė. Paauklėjo.
O smaugiko Daitforesto vaidmens netekau. Koks
tas vaidmuo? Patyčia, taip, patyčia. Mano talentui.
Kiek dirbu teatre – vis epizodiniai. Vien epizodiniai.
Aš tarp kitų.
Nematomų, nežinomų.
Prašmėžuojančių scenoje šešėlių.
Masuočių dalyvių.
Aš juk galiu. Ir noriu vaidinti. Ne, ne. Ne vaidinti –
gyventi savo herojaus gyvenimą. Kentėti, mylėti,
džiaugtis ir skrieti. Noriu pakilti. Esu talentingas.
Bet kodėl? Kodėl? Trokštu sukurti tokį gyvenimą
scenoje. Tokį... man neleidžia. Persekioja. Nušalino
nuo tų kelių epizodinių. Nebeišeinu į sceną. Nerepetuoju. Manęs niekur nekviečia.
Aš noriu numirti.
Birželio 15 diena
Teatras baigė sezoną. Be manęs. Ir ką? Katastrofa.
Akivaizdi katastrofa.
Visi peikia Ričardą. Ir tą asociatyvinį MuminąBogoliepovą. Niekalas, ne spektaklis. Šekspyro nė
kvapo. Veiksmas vyksta nūdienos banke, klerkai
stumdosi dėl karjeros. Ričardas tampa valdytoju per
lavonus. Teatras mirė. Nes nedavė man pagrindinio
vaidmens. Labai sirgau. Sugriebia toks nervas. Neprisimenu, kur buvau. Neprisimenu, ką dariau.
Romaldas iš mano kiemo sako, kad gėriau smagiai. Meluoja. Pats jis gėrė ir geria. Aš taip negeriu.
Tik kartais. Kai sugriebia baisus nervas. Tada negaliu.
Turiu nusiraminti.
Man kažkas darosi. Prastai jaučiuosi. Kartais taip
drebu. Purtausi. Nuo nervų.
Dar kartą nuėjau į teatrą. Kur mano vaidmenys?
Kur? Vaidmenį, duokite man vaidmenį. Karūną už
vaidmenį. Šaukiau tuščioje scenoje, šaukiau tuščioje
salėje.
Ir fojė šaukiau.
Ir kieme šaukiau.

Teatras tuščias. Teatras atostogauja. Teatras baigė
sezoną.
Be manęs.
Aš taip noriu vaidinti.
Aš taip noriu gyventi.
Liepos 21 diena
Viskas maišosi. Viskas pinasi. Ar diena, ar naktis.
Sunku atskirti. Išeinu retai.
Mane lanko Romaldas su savo draugeliais. Atneša
išgert. Ir pavalgyt. Seniai neturiu pinigų. Atidavinėju
daiktus.
Labai skauda galvą. Skauda ir skauda. Matyt,
sergu. Bet tai laikina. Baigsis nelemta vasara. Prasidės teatrinis sezonas. Vėl vaidinsiu. Vėl gyvensiu
Šekspyro pasaulyje. Vėl sieksiu valdžios bet kokia
kaina. Vėl žudysiu. Ir žūsiu.
Žirgą, duokite man žirgą...
Kažkas beldėsi labai ilgai. Vakar. Iš ryto.
Matyt, tai buvo televizija. Pakvietė filmuotis.
Ne. Tai kino studija.
Manepakvietemanepakvietemanepakvietemmanepakvietemanepakvietemanepakvietemanepakviete
Rugpjūtis – kažkuri diena kažkokia
Vargas man. Vargas man. Nelaimė. Aš verkiu.
Mirė mano Elzytė. Mano ištikimoji draugė. Prieraiši bičiulė. Guodėja. Visur mane lydėdavo. Gedulas.
Verkiu.
Reikės pašarvoti ir palaidoti. Gal kieme? Ne.
Geriau namie.
Namie.
Rugsėjis, bet dar ne
Jau turėtų ateiti tas rugsėjis. Rugsėji, kur tu? Turėtų
prasidėti teatrinis sezonas.
Manęs jau pasiilgo kolegos. Generalinis. Manęs
pasiilgo žiūrovai.
Aš pasiilgau scenos.
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Būtinai susirasiu režisierių Monkevičių. Jis vienintelis manimi tikėjo.
Tercizijau, sakė, juk tu sukurtas vienam vaidmeniui. Tu puikiai suvaidinsi „Pamišėlio užrašus“.
Tavo nelaimingasis Popryščinas taps scenos
sensacija. Sensacija.
Imsiuos. Būtinai. Tik sustiprėsiu. Tik atsigausiu.
Popryščinas.
Kodėl tada nepaklausiau? Neišdrįsau? Kodėl?
Kodėl?
Netikėjau. Maniau, tyčiojasi. Kaip visi. Gal nesityčiojo?
Reikia jį surasti. Reikia paskambint. Reikia nueiti į
teatrą. Tik sustiprėsiu.
Kai ta galva taip neskaudės.
Kai aprims drebulys.
Ir nervai nurims.
Briumero 18 diena

Tai įvyko.
Esu vainikuotas imperatorius.
Esu Ričardas III.
Paduokite karūną. Kokia graži. Švyti brangiaisiais
akmenimis. Nusagstyta perlais. Kokie raižiniai.
Nesilankstykite. Nesižeminkite. Atleidžiu jums.
Ne ne. Aš pats užsidėsiu karūną. Taip, pats. Man
tinka. Ar ne?
Tik kas tai? Negaliu, koks baisus.
Nepakeliamas skausmas veržia smilkinius, vaje,
baisus skausmas, plyšta plyšta galva, padėkite man,
padėkite.
Negaliu kentėt. Negaliu nutraukt karūnos, ji –
ugniniu lanku.
Degina. Degina.
Mano galva dega.
Gelbėkite.
Žirgą, duokite man žirgą.
Karūną už žirgą...

Aleksandro Ostašenkovo nuotrauka
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Violeta Šoblinskaitė Aleksa

Vynuogių kekė,
razinų sauja
(Tęsinys. Pradžia Nr. 4)

Noriu atgal
Pirmasis vakaras, kai parvažiavau, prabėgo greitai. Kol prisinešiau malkų ir iškūrenau krosnis, kol
palaisčiau ir patręšiau gėles, kol persivilkau patalynę,
netruko ateiti devynios.
Baigusi tvarkytis įlindau į dušą. Prausiausi pagal
visas rekomendacijas – nemuilinau ligotos krūties,
netryniau rankšluosčiu, kad nenusmuktų išplonėjusi
oda, tik pasitepiau epadermu.
Miegojau lyg ir geriau nei ligoninėje, tačiau du
sykius vis viena buvau pabudusi.
O šeštadienį, nors, kaip sakyta, ir pas šeimos
gydytoją pasisvečiavau, ir šaltienos prasimaniau,
diena būtų baisiausiai prailgusi. Tačiau kartais nutinka
neįtikėtinų dalykų, net ir tokioms vienišėms kaip aš.
Apie septintą suskambo telefonas. Dalia. Susipažinome reabilitacijoje. Atvažiavo į sanatoriją po gimdos operacijos. Pusryčiaudavome, pietaudavome ir
vakarieniaudavome prie vieno staliuko. Prie to paties
staliuko dar sėdėjo Reda ir Jolanta. Linksmastalis. Kitaip nepavadinsi. Gyvenime nebuvau girdėjusi tokios
gausybės anekdotų ir nuklausymų. Vienas jų įstrigo,
matyt, jau visam likusiam gyvenimui:„Žmonės – kaip
žvakutės. Vieni šviečia ir šildo, o kiti tetinka susikišti
į užpakalį.“ Ne Dalia sugalvojo – Faina Ranevskaja.
Pacitavo trinkdama man galvą. Po dušu lįsti tuomet
dar negalėjau – nebuvo sugijęs pjūvis, o ir dešinioji
ranka nenorėjo klausyti.
Čia man taikai? – paklausiau.
„Ne, sau. Nenorėčiau, kad mane prisimintum kaip
antrąjį variantą.“
Dabar Dalia važiavo į Klaipėdą aplankyti susirgusios brolienės. Stabtelėjo Kaune. Žinojo, kad aš
ligoninėje, užsuko. Kai nerado, nusprendė paieškas
tęsti. Ir štai – skambutis:„Tai kur ta tavo gatvė, Ieva, kur
tas namas, ką? Tamsu kaip zuikio uodegoj... Nežinau,
ar prie tų vartelių stoviu, ar prie kokių kitų?“
Žinoma, gėrėme raudonąjį vyną. Žinoma, kliedėjome apie spektaklius, kuriuos turėčiau pamatyti
Vilniuje, atvažiavusi pas Dalią, kai tik pasijusiu geriau.
Bandėme paskaičiuoti, kokia bus teatro bilietų kaina
eurais, kurie juk netrukus „pareis“ į Lietuvą. Prisiminėme Birštono antis ir šviesų fontanus tvenkiniuose
prie sanatorijos, ir sudžiūvusius medžių lapus,
kurie ant plonyčio pirmojo ledo čiaužė šnarėdami
kaip dideli vandens čiuožikai. Suvaidinome netgi
psichologę, kuri taip pat mus pralinksmino: „Užsimeeeerkite... Atsipalaiduooooooookite... Graži vaaaasaros dienaaaaa. Jūs eiiiiiinate miškoooo takeliuuu,
kveeeeepia pušyyyyys ir kitooookie meeeeedžiai.
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Jūūūūūs prieiiiiiinate aaaaaaukštąąąą skarrrrrrrdį.
Po jūūūūūsų koooojomis – eeežeras. Jūūūūūūsų
kooooojos lennnnngvooos, kūūūūnas atsipalaidaaaaavęs... Jūūūūūsų plauuučiai alsuooooja giliaaaaai,
jūūūūs jauuuučiate eeeežeroooo gaiiiiivąąąą... Jūūūs
pakyyyylate ir skreeeendate...“
Mane per tą „hipnozės“ seansą ištiko žagsulio
priepuolis. Iš dešinės tyliai parpė storulė riebaluotais
plaukais. Nuo jos nagų buvo bebaigiąs nusilupti
lakas. Iš kairės knarkčiojo dar storesnis diedelis. O aš
žagsėjau ir kikenau, kikenau ir žagsėjau.
Paskui visi turėjome pasipasakoti savo potyrius.
Miegojusieji neatsiminė nieko. Dalia paklausė, ar kiti
užsiėmimai bus tokie pat.
„Ne, – atsakė psichologė. – Rytoj mes vaikščiosim
po žydintį sodą, poryt nukeliausime prie jūros...“
„Tuomet, jeigu galima, aš daugiau neateisiu.“
Ir aš, jums leidus!
„Bet gal pasakysite, kas jus taip prajuokino?“
Bandžiau įsivaizduoti, kaip arti devyniasdešimties
sverianti moteriškė pakyla į orą... Nepasisekė! Pliumptelėjau į vandenį kaip maišas, net fontanas ištiško. Iki
pušų viršūnių.
Jaunutė psichologė nuraudo. Man jos buvo savotiškai gaila, tačiau ką galėjau padaryti.
Kol dar turėjome raudonojo Cabernet Sauvignon
atsargų, abi su Dalia kilstelėjome po lašelį ir už tą
mūsų psichologę, kurios paslaugų drįsome atsisakyti.
Ir, žinoma, už Redą su Jolanta. Ne veltui sanatorijoje
kvatojome, kad iš mūsų keturių geras plastinių operacijų meistras galėtų sulipdyti dvi visai padorias ir,
svarbiausia, sveikas moteris.
Dalia išvažiavo sekmadienį, po šv. Mišių. Ją palydėjusi supratau, jog labai noriu... atgal į ligoninę, į savo
palatą. Greičiau ateitų pirmadienio rytas!
Še tau, boba, ir Devintinės!
Kopūstai su ugniažole irgi skanu
Auksė atsivežė knygą. Ją parašė Erika Umbrasaitė.
Žurnalistė. Man negirdėta.
Pirmoji Vienos krūties istoriją, savaime suprantama,
stvėrė ir perskaitė Dominyka. Kas gi daugiau?!
„Ooooooo, vaikeli! – atsiduso duodama man. –
Skaitysi?“
Žinoma! Gera?
„Super! Taip sirgti, Ievute, ir aš norėčiau!“
Kaip?
„Valgyti ikrus, teptis rožių aliejais, kad oda atrodytų
nuostabi, turėti krūvas pinigų, nusipirkti džipą ir svajonių namą, savaitgaliui išlėkti su meilužiu į Londoną...“

Turi meilužį, Dominyka?
„Gal tu durna? Bet, jeigu būčiau tokia kaip ta Erika,
tikrai turėčiau.“
Graži?
„Jauna ir graži, ir pasiutėlė. Pati pamatysi. O dar – su
Pogrebnojumi!“
Pogrebnojus turi žmoną.
„Nu ir kas. O fotografuojasi su Erika. Jis, žinok, yra
Erikos papo bičiulis.
Kas toks, kas?
„Papo bičiulis, lietuviškai sakau.“
Tai apie ką šita knyga, Dominyka? Apie krūties vėžį
ar apie seksą?
„Ir meilė, ir seksas, ir vėžys – viskas kartu. Papas
nupjautas kaip ir man, raudono„kokteilio“ ji irgi gavo.
Bet valgo, žinok, ikrus! O tu esi kada ikrų valgiusi?
Juodųjų?“
Ir juodųjų, ir raudonųjų. Teko. Senokai.
„Tikrų? Ne guminių?“
Tikrų.
„O Campari ragavai?“
Su apelsinų sultimis?
„Nu!“
Dominyka, na, kas bent sykį gyvenime neragavo
kampario?
„Aš!“
Nori, nusipirksim ir pasivaišinsim?
„Eik sau! Aš neturiu pinigų.“
Bet aš turiu!
Supratau, kad Dominyka po spindulių į tualetą
neužsuka ir vynelio, kuriame esantis kvercetinas
idealiai kovoja su uždegimu, netrūkteli. Gal jai niekas
nepasakė, kad rauginti kopūstai ir raudonasis vynas
neleidžia organizme kauptis ceziui ir stronciui,„drausmina“ izotopus bei radioaktyviuosius nuklidus? Tokius, pavyzdžiui, kokius į atmosferą išmetė nuo žemės
drebėjimo ne per seniausiai nukentėjusi Fukušimos
atominė elektrinė. Ir tokius, kokių visas pasaulis gavo
po avarijos Černobylyje.
Tiktai kaip čia yra: viena spinduliuotė tau sukelia
vėžį, kita jį gydo? Ir žinok, žmogau, kaip sakoma, nuo
ko tunki.
„O skanu, Ievute?“ – mano mintijimus nutraukė
Dominyka.
Iš pradžių net nesugaudžiau, ko klausia: kas –
skanu?
„Ogi tas kamparis.“
Žinok, skanu.
„Brangus?“
Už pinigus ne brangesnis.
Supratau, kad svajonė apie kamparį bus ne juokais
susukusi Dominykai galvą. O ką? Kai tau per septyniasdešimt, jau nebeleidžiama nė pasvajoti?
Pažadu tau, Dominyka: mudvi paragausime kampario, – sakau.
„Ai, mat jį galas. Man bus gerai ir medetkos su
ugniažole. Kai gyveni žemiau skurdo ribos, ne kampariai su ikrais rūpi.“
O kokia mūsų skurdo riba?
Dominyka žino ir šitai: 241 euras per mėnesį.
Vienam žmogui. Ir 506 eurai – keturių asmenų
šeimai, kur kartu gyvena du suaugę, du vaikai iki
keturiolikos metų.
Vadinasi, ne tau, Martynai, mėlynas dangus.
Nėra čia ko turtuolės vaidinti. Kad peržengčiau
skurdo ribą, man prie pensijos trūksta net trisdešimt aštuonių eurų!
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Ntai

e iš nevilties visa

Naujausioje Vytauto Kazielos poezijos knygoje „Vieta ir kiti nutylėjimai“* skaitytoją pasitinka taupus, suturėtas žodis, kuriame subtiliai
įkurdinamos susvetimėjimo, vienatvės, mirties,
prarasto laiko ir neatrasto būdo tą laiką susigrąžinti patirtys. Joms atitariantys lietus ir vėjas
kuria egzistencinio žvarbumo įspūdį, o tamsus
ir nesibaigiančiu rudeniu dvelkiantis eilėraščių
fonas – melancholišką nuotaiką, sustiprinamą
nežinojimo, kaip tai, ką dar turi, išsaugoti, o tai,
kas neišsaugota, – susigrąžinti, bei savęs praradimo sau pačiam, kitam ir pasauliui motyvais.
Tačiau vėjas čia kartais nurimsta, o egzistencinis šaltis yra numaldomas spindulio iš anapus,
kuris galbūt tik akimirką, tik kartą, bet su tamsos
įveikimo galia atneš vilties ir sunkiai paaiškinamu būdu skaitytojo sąmonėje iš tik spindulio
patirs metamorfozę į net spindulį: „veik nieko
/ tik spindulys / iš anapus / praskrodžiantis /
proto tamsą / akimirka / kai norisi / tai išsaugot
/ visiems laikams.“ Galima sakyti, kad spindulio
įvaizdis tampa net spindulio motyvu, kituose
eilėraščiuose įgaunantis prisijaukinto šešėlio,
vakarykščio dangaus mėlynumo, pašnekesių
mėnesienoje, vaikystės akmenukų, nuotrupų
pavidalus. Šie šviesos momentai yra tai, kas V. Kazielos eilėraščių subjektui neleidžia pasilikti tuštumos duobėse, būti praryjamam atsiveriančių
prarajų ar galutinai pasmerkti save egzistencinei
benamystei, o skaitytojui – susigundyti eilėraščius kildinti iš nevilties: „galiausiai / sugrįžau / į
tuos namus / kuriuose gyvenau / prieš daugelį
metų / čia buvo tai / ko niekur nepavyko rasti – /
lengvuma / prisijaukinti šešėliai / ir tavo kvapas
/ lyg ką tik.“
Vis dėlto dažnas benamystės motyvas, atsirandantis iš negalėjimo įsigyventi laike, kuriam esi
priskirtas, ir pasaulio, į kurį esi įmestas, neprisijaukinamumo: „lyg būtum / visai ne laiku / pravėręs
duris: negyvenama.“ Ar namai yra pasaulis, jei čia
jaučiamasi taip, kad, rodos, nė „negyveni / glitus
ir šaltas / išslydęs iš Dievo rankų“, kai supratęs, jog
tau „liko truputis – / pažvelgus / į visa kas buvo“,
imi gręžtis atgal, bet pamatai, kad vienintelis
iš sudegusių dienų likęs tikrumas – „tūkstantis
metų vienatvės“ ir „tūkstantis metų tamsos“, ir
neišvengiamai artėjantis mirties šešėlis?
Tačiau su mirtimi susitaikoma, ją išvydus akis
į akį tylima. Mirties neišvengiamybės įsisąmoni-

nimas čia tampa išminties rodikliu, liudijančiu
savo asmenybės nesureikšminančios laikysenos
prisiėmimą. Tiesa, tokia laikysena gali pasirodyti
nemadinga ar net nesuprantama šiandieniam
apie save rėkiančiam pasaulio gyventojui, o už
jos glūdinti paprasta tiesa, kad „visada juk yra
kažkas / kas ateina / tavęs pakeisti“ – nuskambėti
kaip nepaprastas įžeidimas.
Tik sunkiau susitaikoma su pasauliu, kuriame
atstumai ne vien iki kito, bet ir iki savęs paties
„svetimų svetimiausio net sau“ neįveikiami, su
gyvenimu, kuris pro akis gyvatiškai prašliaužia,
tačiau tarsi nieko po savęs nepalieka, kuris užduodamas kaip klausimas, bet tampa neišsprendžiamu galvosūkiu: „nėra teisingo sprendimo /
nėra jokio sprendimo - - - / jei jis dar galėtų / būti.“
V. Kazielos eilėraščių subjektas pasaulį patiria
ne kaip namus, bet kaip vietą, kurioje „nebėra
ko tikėtis / ir laukti“ ir kurioje jaučiamasi taip,
lyg būtum amžiams įkalintas be vilties ištrūkti:
„liekam stikle / ar už stiklo / rodos per amžius.“
Tačiau nerasime nemeilės gyvenimui užuominų
ar mirties garbinimo deklaracijų. Sunkumų akivaizdoje prisiimama (iš)tverianti laikysena tampa
meilės gyvenimui, nepaisant visko, liudytoja: (...)
„per betoninę / aikštę vedamas / ant nubrozdintų
kelių / klupdamas / iš giliausio / tačiau prisikeldamas / Dieve mano / ar buvo / verta / o jei neverta
/ vis tiek GYVENOME.“
Tiesa, kad ištrūkimo, veikiau – troškimo ištrūkti
motyvas dažnas V. Kazielos eilėraščiuose, tačiau
jis kyla ne iš nemeilės, bet iš neišsipildymo,
noro patirti gyvenimą kaip išsipildymą. Todėl ir
ištrūkstama ten, kur tas išsipildymas galėtų būti
įmanomas – į prisiminimus, į viltį, kad egzistuoja
vieta, o gal būsena, leidžianti patirti perėjimą iš
tamsos į šviesą, „nes kelias juk turi būti kažkur /
kelias į uostą.“
Perėjimo iš tamsos į šviesą, kelio ir uosto ieškojimo momentai nukreipa reflektuoti subjekto
santykį su transcendencija, kuriai čia atstovauja
iš duonos ir vyno, avinėlio ir kaimenės įvaizdžių
atpažįstamas krikščioniškasis Dievas. Krikščioniškasis ne todėl, kad būtų svarbu subjekto santykį
su transcendencija priskirti kuriai nors konkrečiai
religijai, o dėl to, kad santykio su Dievu patyrimas
V. Kazielos eilėraščiuose, kaip ir krikščionybėje,
neatsiejamas nuo žmogiškojo santykio patyrimo:
„nenoriu kito Dievo / prie jo nepriprasiu (...) / to-

dėl ir neieškau / bet kokius pasiūlymus / atmetu
/ MANO MEILĖ / YRA DIDESNĖ.“
Įdomu, kad meilės teigimas tampa Dievo, kuris
čia kaip Dievas yra neigiamas, teigimu. Kai Dievas
yra santykis, nenuostabu, jog eilėraščius jungiantis svetimumo sau ir kitam motyvas atveda prie
minties, kad ir „Jam nereikia / nei manęs / nei
tavęs / Jam reikia / mūsų visų.“ Ir nors santykiu
su tokiu Kitu, kuriame nutiltų galutinė vienatvė,
kartais suabejojama, kartais nusiviliama, vis
tiek iš visų jėgų tikima ir gręžiamasi, ir mintimis
ištrūkstama į Jį kaip į paskutinį išsigelbėjimą:
„neišvaryk / į tamsą kurioje / tūkstantį metų buvau / ir nenoriu ten būti / Dieve kuris su manim
/ ir kuris palikai / duok man tikėjimo / grūdo
kantrybės išbūti.“
Ir išbūnama – nuolat balansuojant tarp gyvenimo ir jo simuliavimo, tarp susvetimėjimo
ir bandymo užčiuopti bei išsaugoti paskutinius
tikrumo likučius, tarp tikėjimo ir netikėjimo.
Išbūnama ne iki galo būnant ir kartais nusišalinant nuo gyvenimą patiriančiojo į savo paties
gyvenimą stebinčiojo poziciją: „mes tik sėdim
/ atrodo ir žiūrim / kaip gyvenimas / eina pro
šalį.“ Išbūnama, nes kartais išnyra „spindulys iš
anapus“, nes ne tik „tūkstantis metų vienatvės“ ir
„tūkstantis metų tamsos“, bet ir „tūkstantis vasarų
vienu metu“. Išbūnama, nes „kala smilkiniuose: tu
negali sustoti / nors prieš tave / būtų siena / arba
kalnai / tarpeklis stačiais šlaitais.“
V. Kazielos eilėraščiuose egzistenciniu šalčiu
padvelkiantys neturėjimo, nesusikalbėjimo, negyvenimo, praradimo motyvai sušvelninami ne
tik šviesos elementais, bet ir mažiausiomis kalbos dalimis – jungtukais ir dalelytėms, kurioms
užduodama ypatinga – harmonijos atkūrimo
misija. Viename eilėraštyje išsakyta drąsi deklaracija negyvenu, kitame jau prislopinama iki tylaus
pasvarstymo švelniajam lyg įsiterpiant: „lyg ir
negyvenu / nepalieku / ir neišeinu.“ Ir kai, rodos,
nėra nieko, kas būtų svarbu, išnyra tik nuotrupos,
tada negali nenustebti, kaip trapiai apie trapų
gyvenimą trapiais žodžiais V. Kazielos trupinama.
* Vytautas Kaziela, Vieta ir kiti nutylėjimai. –
Kaunas: „Kauko laiptai“, 2015.
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programa

12 Tarptautinis poezijos festivalis
Gegužės 15–29 d.

Gegužės 15 d. 17 val. Penkiasdešimt antrojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris atidarymas
Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22,
Vilnius).
Gegužės 15 d. 17 val. Tarptautinio poezijos festivalio
Poezijos pavasaris vakaras „Toks pasaulis puikus, toks
žiaurus, įvairus...“ Nacionaliniame Kauno dramos teatre
(Laisvės al. 71, Kaunas).
Gegužės 16 d. 19 val. Almanacho„Poezijos pavasaris
2016“ sutiktuvės, kompaktinės plokštelės „Poezija ir
balsas 2016“ pristatymas. Premijos už geriausią esė
almanache įteikimas Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje.
Vlado Braziūno fotografijų parodos „Europieti, augęs
pačiame palietuvy“, skirtos Lietuvos rašytojų sąjungos
garbės nario Knuto Skujenieko 80-mečiui, atidarymas
Rašytojų klubo salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 17 d. 8 val. Literatūrinė mankšta Lietuvos
edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).
Gegužės 17 d. 13 val. Moksleivių poezijos skaitymai
„Augame kartu su eilėraščiu“ Rašytojų klube (K. Sirvydo
g. 6, Vilnius).
Gegužės 17 d. 14.30 val. Susitikimas su rašytojais Lietuvos edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).
Gegužės 17 d. 16 val. Poezijos skaitymai Lietuvos
kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės Vytauto
Didžiojo menėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas).
Gegužės 17 d. 16.15 val. Charles’io Baudelaire’o skaitymai, skirti 195-osioms poeto gimimo metinėms, Lietuvos
edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).
Gegužės 17 d. 17 val. Buvusių ir esamų Vilniaus
universiteto Filologijos fakulteto literatų skaitymai
„Ant laktos“ VU M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto
g. 3, Vilnius).
Gegužės 17 d. 17 val. Poezijos vakaronė „Kur Nevėžis
nuo amžių pro Raudoną dvarą...“ Raudondvario pilyje
(Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.).
Gegužės 17 d. 18 val. Literatūrinis pavasaris Lietuvos
edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).
Gegužės 17 d. 18 val. Skaitymai „Czesławas Miłoszas – visom kalbom“ ant Cz. Miłoszo laiptų (tarp
Bokšto ir O. Šimaitės gatvių, Vilnius).
Gegužės 17 d. 18 val. Kultūrinis-literatūrinis protų
mūšis Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56,
Kaunas).
Gegužės 17 d. 20 val. Naktiniai skaitymai Rašytojų
sąjungos kieme (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 18 d. 10 val. Skaitymai „Pavasaris poezija
skamba“ Seirijų bibliotekoje (Vytauto g. 40, Seirijai,
Lazdijų r.).
Gegužės 18 d. 13 val. Poezijos valanda „Pavasaris
poezija skamba“ Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje (Seinų g. 1, Lazdijai).
Gegužės 18 d. 13 val. Poezijos valanda Seinų lietuvių
„Žiburio“ mokykloje (Seinai, Lenkija).
Gegužės 18 d. 14 val. Poezijos pavasaris Vilniaus
kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete
(Didlaukio g. 82, Vilnius).
Gegužės 18 d. 14 val. Poezijos pavasario svečių
priėmimas Šakių rajono savivaldybėje.
Gegužės 18 d. 15 val. Poezijos pavasaris Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius).
Gegužės 18 d. 16 val. Poezijos šventė „Pavasaris poezija skamba“ Veisiejų miesto parke (Veisiejai, Lazdijų r.).
Gegužės 18 d. 17 val. Poezijos šventė „Šviesi žvaigždutė nusirito...“, skirta poeto Prano Vaičaičio 140-osioms
gimimo metinėms, Šakių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Gimnazijos g. 1, Šakiai).
Gegužės 18 d. 18 val. Parodos „Mūzų sambūvis“ atidarymas ir poezijos skaitymai galerijoje „Meno forma“
(Savanorių pr. 166, Kaunas).
Gegužės 18 d. 18 val. Jaunųjų poetų kūrybos ir dai-
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nuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“
Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 18 d. 18 val. Poezijos vakaras prie Punios
ežero (Punskas, Lenkija).
Gegužės 18 d. 19 val. Poezijos skaitymai„Lakštingale,
gražus paukšteli...“, skirti poeto 140-osioms gimimo metinėms, Prano Vaičaičio tėviškėje Santakuose (Šakių r.).
Gegužės 19 d. 9 val. Poezijos valanda Punsko S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje (Punskas, Lenkija).
Gegužės 19 d. 11 val. Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Gegužės 19 d. 12 val. Garliavos Jonučių progimnazijos
ir gimnazijos Borutaičių draugijos poezijos šventė prie
Kazio Borutos namelio Pajiesyje (Kauno r.).
Gegužės 19 d. 12 val. Poezijos skaitymai, skirti poeto
Martyno Vainilaičio atminimui, Grigiškių kultūros centre
(Vilniaus g. 12, Grigiškės).
Gegužės 19 d. 13 val. Poezijos skaitymai„Aš norėčiau
dainuot apie skaistų gegužį...“ Salomėjos Nėries tėviškėje
Kiršuose (Vilkaviškio r.).
Gegužės 19 d. 13 val. Moksleivių Poezijos pavasarėlis
S. Nėries memorialiniame muziejuje Palemone (S. Nėries
g. 7, Kaunas).
Gegužės 19 d. 15 val. Pokalbis apie kūrybą su poetu
Viktoru Rudžiansku /Poezijos pavasario laureatai/ Vilniaus
universitete (Universiteto g. 5, 107 aud., Vilnius).
Gegužės 19 d. 15.30 val. Poezijos pavasaris Lietuvos
Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade (Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, Rusija).
Gegužės 19 d. 15.30 val. Lietuvių poetų susitikimas su
Baltarusijos Respublikos rašytojų sąjungos nariais PEN
centre Minske (Zolotaja gorka 2, Minskas, Baltarusija).
Gegužės 19 d. 17 val. Poezijos vakaras Vilkaviškio r.
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Salomėjos Nėries
literatūrinės premijos įteikimas (Sodų g. 1, Vilkaviškis).
Gegužės 19 d. 17 val. Poezijos ir muzikos valanda
„Žodžiai iš tamsos“ Energetikos ir technikos muziejuje
(Rinktinės g. 2, Vilnius).
Gegužės 19 d. 17 val. Tradicinė moterų poečių popietė
„Pavasaris jau kelia tostą – / Svaiginančias žiedų taures...“
S. Nėries memorialiniame muziejuje Palemone (S. Nėries
g. 7, Kaunas).
Gegužės 19 d. 18 val. Lietuvių poezijos vakaras Varšuvos universitete (Varšuva, Lenkija).
Gegužės 19 d. 18 val. Vakaras išėjusiesiems atminti
Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 19 d. 18 val. Poezijos skaitymai„Maison de la
poésie Rhône-Alpes“ (33 avenue Ambroise Croizat, 38400
Saint Martin d’Hères, Prancūzija).
Gegužės 19 d. 18.30 val. Literatūriniai skaitymai
„Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“ Šv. Kotrynos
bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius).
Gegužės 19 d. 19 val. Poezijos pavasaris LR ambasadoje Minske: Gvido Latako emalio miniatiūrų parodos
„Salos“ atidarymas, lietuvių ir baltarusių poetų skaitymai
(Zacharovo g. 68, Minskas, Baltarusija).
Gegužės 20 d. 10 val. Poezijos skaitymai ant Varšuvos
universiteto bibliotekos stogo (Varšuva, Lenkija).
Gegužės 20 d. 17 val. Poezijos pavasario svečių
autorinis vakaras kosmonauto A. Leonovo bibliotekoje
Kaliningrade (Miro pr. 62, Kaliningradas, Rusija).
Gegužės 20 d. 17 val. Susitikimas Rimdžiūnuose su
lietuvių bendruomene (Rimdžiūnai, Baltarusija).
Gegužės 20 d. 18 val. Poezijos pavasario laureatų
kūrybos vakaras Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo
g. 3A, Vilnius).
Gegužės 20 d. 18.30 val. Poezijos skaitymai „Café
Ballainvilliers“ (18 rue Ballainvilliers, 63000 ClermontFerrand, Prancūzija).
Gegužės 20 d. 19 val. Poezijos pavasaris Korke – kavinėje „On the Pigs back“ (26 Unit St. Patricks Woollen

Mills, Daglasas, Airija).
Gegužės 20 d. 20 val. Poezijos pavasaris svečiuose pas
Pupų dėdę (Svečių namai„Albertina“, D. Bednogo g. 13A,
Kaliningradas, Rusija).
Gegužės 21 d. 12 val.„Naujoji Romuva“ ir„Nemunas“
– poezija kaip bendravimo būdas“ (Salovartė, Varėnos r.)
Gegužės 21 d. 12 val. Kino diena: kinematografiniai
poetų portretai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 21 d. 14 val. Poezijos pavasaris Tolminkiemyje, Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje
(Čistyje Prudy, Kaliningrado sritis, Rusija).
Gegužės 21 d. 15 val. Poezijos šventė „Kas po tūkstančio metų ras pėdsakus tavo, tėvyne“, skirta Liudviko
Rėzos 240-osioms gimimo metinėms, Vilniaus miesto
Pilaitės miške.
Gegužės 21 d. 16 val.„Zikarinės“ – poezijos skaitymai
Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3,
Kaunas).
Gegužės 21 d. 17 val. Poezijos pavasario skaitymai
Geležinkelių muziejuje (Geležinkelio g. 16, geležinkelio
stoties keleivių rūmų 2 a., Vilnius).
Gegužės 21 d. 18 val. Poezijos pavasaris Dubline –
Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje (47 Ailesbury
Road, Ballsbridge, Dublinas 4, Airija).
Gegužės 21 d. 18 val. Poezijos pavasaris Šveicarijoje:
skaitymai Ženevoje („Fonction cinema“, Rue du GénéralDufour 16, 1204 Ženeva, Šveicarija).
Gegužės 22 d. 12 val. Poezijos atlaidai Kėdainių Šv.
Jurgio bažnyčioje (Kėdainių g. 10, Kėdainiai).
Gegužės 22 d. 13 val. Sakralinės poezijos valanda
„Monte Pacis“ svetingumo komplekse (T. Masiulio g. 31,
Pažaislis).
Gegužės 22 d. 14 val. Poezijos pavasaris Valstybės
pažinimo centre (Totorių g. 28, Vilnius).
Gegužės 22 d. 14.30 val. Poezijos skaitymai Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje (Kėdainių r.).
Gegužės 22 d. 15 val. Poezijos pavasaris Monagane
– „Family Rescurse Centre“ (Oriel Way, Monaghan, Co
Monaghan, Airija).
Gegužės 22 d. 15 val. Poezijos pavasaris Šveicarijoje:
skaitymai Bazelyje (Allgemeine Lesegellschaft Basel,
Münsterplatz 8, 4001 Bazelis, Šveicarija).
Gegužės 22 d. 17 val. Muzikinių skaitymų popietė
visai šeimai VU Botanikos sode (Vingio parkas, Vilnius).
Gegužės 22 d. 17 val. Poezijos skaitymai „Cabaret
poétique de Lyon, Le Périscope“ (13 rue Delandine, 69002
Lyon, Prancūzija).
Gegužės 23 d. 14 val. Poezijos pavasaris Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje (Birutės g. 2, Alytus).
Gegužės 23 d. 15 val. Poezijos popietė„Eilės liejasi laisvai“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda).
Gegužės 23 d. 17 val. Poezijos skaitymai Antano Jonyno memorialinio muziejaus sode (Liškiavos g. 17, Alytus).
Gegužės 23 d. 18 val. Poezijos skaitymai „Algirdas
Verba sugrįžta į Žvėryną“ /Poezijos pavasario laureatai/
Žvėryne (Neries pakrantė prie Lietuvos edukologijos
universiteto, Vilnius).
Gegužės 23 d. 18 val. „Drauge su Lietuvos kinematografininkų sąjunga“: Gyčio Lukšo filmas apie poetą
Marcelijų Martinaitį„Vakar ir visados“ /Poezijos pavasario
laureatai/ Kinematografininkų sąjungos salėje (Vasario
16-osios g. 8, Vilnius).
Gegužės 23 d. 20 val. Poezijos pavasario skaitymai su
H. Radausku Užupio kavinėje (Užupio g. 2, Vilnius).
Gegužės 24 d. 14 val. Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite Vinco Kudirkos progimnazijoje (Trakų g. 39,
Kaunas).
Gegužės 24 d. 15 val. Onos Dovidavičiūtės-Pučenios
skaitymai „Skrendančios pušys“ Juodkrantės L. Rėzos
centre (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė).
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Poezijos pavasaris 2016
Gegužės 26 d. 19 val. Poezijos pavasaris Jungtinėje
Karalystėje: skaitymai „Chocolade Cafe“ Kenterberyje (1
Guildhall St, Canterbury CT1 2JQ).
Gegužės 27 d. 11 val. Poezijos valanda Šilalės garbės
piliečio Jono Biržiškio tėviškėje (Pailgočio k. I, Pajūrio
sen., Šilalės r.).
Gegužės 27 d. 12 val. Moksleivių ir jaunimo poezijos
šventė „Debiutai – 2016“ Ukmergės meno mokyklos
vidiniame kiemelyje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė).
Gegužės 27 d. 12 val. Poezijos skaitymai Gaurės bibliotekoje (Gaurės g. 17, Gaurės k., Gaurės sen., Tauragės r.).
Gegužės 27 d. 12 val. Poezijos pavasaris su vaikų
knygos švente Anzelmo Matučio gimtinėje Zomčinėje
(Zomčinės k., Igliaukos sen., Marijampolės savivaldybė).
Gegužės 27 d. 13 val. Poezijos pavasaris Salako pagrindinėje mokykloje (Šilo g. 23, Salakas, Zarasų r.).
Gegužės 27 d. 13 val. Poezijos pavasaris Panevėžio
Vytauto Žemkalnio gimnazijos sodelyje (Smėlynės g.
29, Panevėžys).
Gegužės 27 d. 13.30 val. Poezijos pavasario svečių
susitikimas su Telšių rajono savivaldybės meru.
Gegužės 27 d. 14 val. Poezijos pavasario šventė Vepriuose – mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje Veprių
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčioje
(Ežero g. 1, Vepriai, Ukmergės r.)
Gegužės 27 d. 14 val. Popietė „Poezija ir varpai“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio
g. 64, Kaunas).
Gegužės 27 d. 15 val. Poezijos pavasario šventė ir
Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos įteikimas Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus
(Bijotų k., Šilalės r.).
Gegužės 27 d. 15 val. Poezijos šventė „Tylios mano
dainos...“, Zigmo Gėlės 40-osios premijos įteikimas už
geriausią 2015 metų poezijos debiutą Šiaulių rajono
literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.).
Gegužės 27 d. 15 val. Poezijos pavasario dalyvių
kūrybos skaitymai „Po Urbšio ąžuolu“ Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centre (Čiūrų k., Zaosės
vnk., Panevėžio r.).
Gegužės 27 d. 15 val. Poezijos pavasaris Barstyčių
bibliotekoje (Skuodo g. 2, Barstyčiai, Skuodo r.).
Gegužės 27 d. 15 val. Poezijos pavasaris Šatės bibliotekoje (Beržo g. 1, Šatė, Skuodo r.).
Gegužės 27 d. 16 val. Poezijos pavasaris su Faustu Kirša
Zarasų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (D. Bukonto
g. 20, Zarasai).
Gegužės 27 d. 16 val. Poezijos pavasaris prie Varėnos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Vytauto g.
19, Varėna).
Gegužės 27 d. 16 val. Poezijos šventė„Pragydo paukštė prie Virvytės“ Tryškiuose (Telšių r.).
Gegužės 27 d. 17 val. Poezijos pavasario svečių vakaras
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda).
Gegužės 27 d. 18 val. Poezijos pavasaris Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje. Laureato vainikavimas,
Kauno miesto savivaldybės Maironio premijos įteikimas
(Rotušės a. 13, Kaunas).
Gegužės 27 d. 18 val. Poezijos naktis Bistrampolio
dvare (Kučių k., Panevėžio r.).
Gegužės 27 d. 18 val. Poezijos pavasario šventė
Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio a. 9, Ukmergė).
Gegužės 27 d. 18 val. Poezijos vakaras Tauragėje
prie Jūros upės, kavinės „Banga“ terasoje (Kranto g. 3A,
Tauragė).
Gegužės 27 d. 18 val. Poezijos pavasaris Skuodo miesto parke prie fontano (Skuodas).
Gegužės 27 d. 20 val. Poezijos pavasario vakaras
„Eilėraščio ir tylos ilgesyje“ Masčio ežero pakrantėje prie
muziejaus ,,Alka“ Telšiuose.

Gegužės 28 d. 11 val. Poezijos pavasaris Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto
Didžiojo g. 1, Raseiniai).
Gegužės 28 d. 11 val. Poezijos skaitymai Kernavės kultūriniame rezervate (Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r.).
Gegužės 28 d. 11 val. Poezijos pavasario svečių sutikimas Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje (Vilniaus g. 3, Joniškis).
Gegužės 28 d. 12 val. Skaitymai laive „Eilės krantui ir
marioms“ (Klaipėda).
Gegužės 28 d. 12 val. Poezijos šventė Radviliškio r.
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno
g. 9, Radviliškis).
Gegužės 28 d. 12 val. Skaitymai Vyskupo skvere prie
paminklo A. Baranauskui Anykščiuose.
Gegužės 28 d. 13 val. Poezijos vidudienis Skaistgirio
kultūros namuose (Aušros g. 13, Skaistgirys, Joniškio r.).
Gegužės 28 d. 14 val. Skaitymai prie Šv. Jono šaltinio
Kavarske (Anykščių r.).
Gegužės 28 d. 14 val. Poezijos pavasaris Akmenės r.
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės
g. 15A, Naujoji Akmenė).
Gegužės 28 d. 14 val. Poezijos pavasaris Šešuolėlių
dvare (Širvintų r.).
Gegužės 28 d. 14 val. Poezijos pavasaris Šilavoto
Davatkyne (Prienų r.).
Gegužės 28 d. 15 val. Poezijos pavasaris Ariogalos
miesto bibliotekoje (Smėlynų g. 7A, Ariogala, Raseinių r.).
Gegužės 28 d. 15 val. Poezijos pavasaris Pašušvio
slėnyje (Pašušvys, Radviliškio r.).
Gegužės 28 d. 15 val. Poezijos pavasaris Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje (Gedimino g. 2, Kupiškis).
Gegužės 28 d. 16 val. Poezijos pavasaris Joniškio
kultūros centre (Žemaičių g. 14, Joniškis).
Gegužės 28 d. 16 val. Poezijos pavasaris Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda).
Gegužės 28 d. 17 val. Poezijos pavasaris Širvintų r.
savivaldybės viešosios bibliotekos kiemelyje (I. Šeiniaus
g. 4, Širvintos).
Gegužės 28 d. 17 val. „40-as Poezijos pavasaris Elektrėnuose“ Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno
muziejuje (Rungos g. 24, Elektrėnai).
Gegužės 28 d. 18 val. Poezijos pavasaris Baisogalos
Švč. Trejybės bažnyčioje (Kapų g. 1, Baisogala, Radviliškio r.).
Gegužės 28 d. 18 val. Poezijos skaitymai Noriūnų
dvaro parke (Parko g. 2, Noriūnai, Kupiškio r.).
Gegužės 28 d. 19 val. Poezijos pavasaris prie Balio
Sruogos paminklo Birštone.
Gegužės 28 d. 19 val. Lakštingalų nakties poezijos
šventė Lakštingalų slėnyje Papilėje (J. Basanavičiaus g.
6, Papilė, Akmenės r.).
Gegužės 29 d. 15 val. Poezijos žydėjimo šventė Kačerginės Vinco Mykolaičio-Putino skulptūrinių suolelių parke
(V. Mykolaičio-Putino g., Kačerginė).
Gegužės 29 d. 17 val. Baigiamasis penkiasdešimt
antrojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris
vakaras Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme
(Universiteto g. 3, Vilnius).
Į visus renginius įėjimas nemokamas
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Gegužės 24 d. 17 val. Poezijos ir muzikos vakaras„Poezijos pavasaris Šiauliuose“ Šiaulių„Aušros“ muziejaus Ch.
Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai).
Gegužės 24 d. 18 val. Skaitymų vakaras „Duetai +“:
Ibrahim Nasrallah (Palestina), Kerry Shawn Keys, Marija
Mažulienė Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 24 d. 18 val. Valanda su poetu Gintautu
Dabrišiumi Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio
g. 56, Kaunas).
Gegužės 24 d. 18.30 val. Poezijos pavasaris Jungtinėje
Karalystėje: skaitymai lietuviškame knygyne„Knygnešys.
co.uk“ prekybos centre „Lituanica Shopping Center“
(Beckton Retail Park, Alpin Way, London E6 6LA).
Gegužės 24 d. 20 val. „Vytauto Stankaus Imaginariumas: visatos paslaptys už dyką“ Rašytojų sąjungos kieme
(K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 25 d. 12 val. Poezijos pavasaris Dieveniškių
istorinio regioninio parko lankytojų centre (Centrinė g. 2,
Poškonių k., Poškonių sen., Šalčininkų r.).
Gegužės 25 d. 15 val. Vytauto Brenciaus skaitymai
„Po klajonių ženklu“ V. Into akmenų muziejuje Mosėdyje
(Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.).
Gegužės 25 d. 16 val. Poezijos valanda„Mažieji skaito,
mažiesiems skaitom“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos
Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto
g. 25, Klaipėda).
Gegužės 25 d. 16 val. Poezijos skaitymai Vilniaus
Žolyno vaikų socialinės globos namuose (Vydūno g. 15,
Vilnius).
Gegužės 25 d. 17 val. Poezijos pavasaris ant Mergakalnio Dovainonių kaime. Jono Aisčio literatūrinės premijos
įteikimas (Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.).
Gegužės 25 d. 17.30 val. Skaitymų vakaras „Duetai
+“: Knuts Skujenieks (Latvija), Vladas Braziūnas Rašytojų
klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 25 d. 18 val. Skaitymų vakaras „Duetai +“:
Vojtĕch Kučera (Čekija), Almis Grybauskas Čekijos Respublikos ambasadoje Vilniuje (Birutės g. 16, Vilnius).
Gegužės 25 d. 18 val.„Stovėdamas prieš begalinį dangų“ – poezijos ir muzikos improvizacijos, skirtos poeto
Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms /
Poezijos pavasario laureatai/, Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius).
Gegužės 25 d. 18 val. Sakralinės ir patriotinės poezijos
valanda Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje (Kovo 11-osios
g. 36, Grigiškės).
Gegužės 25 d. 18.30 val. Poezijos pavasaris Jungtinėje
Karalystėje: skaitymai LR ambasadoje (Lithuania House,
2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE).
Gegužės 25 d. 20 val. Skaitymų vakaras „Duetai +“:
Polina Barskova (Rusija/JAV), Antanas A. Jonynas ir Mircea
Dinescu (Rumunija), Vytas Dekšnys Rašytojų klube (K.
Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 26 d. 11 val. Tarptautinė poetų ir literatūros
kritikų konferencija „Poezija kaip (savi)destrukcijos
forma“ Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K.
Sirvydo g. 6, Vilnius).
Gegužės 26 d. 14 val. Vilniaus miesto mero Poezijos
pavasario svečių ir poetų priėmimas Vilniaus rotušėje
(Didžioji g. 31, Vilnius).
Gegužės 26 d. 16 val. Poezijos ir muzikos valanda
Lietuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10, Vilnius).
Gegužės 26 d. 17 val. Eilės „Išėjusiems“ Skulptūrų
parke Klaipėdoje.
Gegužės 26 d. 18 val. Poezijos pavasario svečių vakaras
ir premijų vertėjams įteikimas Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius).
Gegužės 26 d. 18 val. Fotografijų parodos „Poezijos
sukviesti“, skirtos Zigmo Gėlės premijos 40-mečiui, atidarymas ir pristatymas visuomenei literatūros muziejuje
Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.).
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Ernestas NOREIKA

Aleksandro Ostašenkovo nuotrauka

Aštrumai, arba gyvenimas
galąstuvo formos visatoje

Kodėl čia viskas išgaląsta? Kodėl aplink tiek daug
sunkiai suvokiamo aštrumo? Aštrumo, kuris įsmigęs į
minkštą visatos audinį. Ne savo nusmailintomis pusėmis, o apvaliomis, lygiomis, tiesiomis it sienos lygumas
pusėmis. Tarsi stiklo lygumas. Aštriomis lyg išgaląstas
kamuolys, kurį spyrio jėga įsmeigia į vartuose esančią
minkštą neapčiuopiamą erdvę. Į jų tinkle įsipainiojusį
vėjo žvėrį.
(Išgaląstas mėnulis dažnai įpjauna valkataujantį
žvilgsnį, kuriam tik vienas kitas veidas negaili į
pustuštę vėjo stumdomą dėžutę įmesti šiek tiek
žvangančių akių.)
Tikriausiai reiktų pasidžiaugti, kad ne kiekvienas
gali pakelti žvilgsnį. Aišku, niekada neišvengsime tų,
kurie savo akis aptempę odinėmis pirštinaitėmis ir
planuotai ar pačiupę pirmą pasitaikiusį žvilgsnį po
akim mėgins iš pasalų juo nudurti. Ne veltui gyvenimas prilyginamas vaikščiojimui veido ašmenimis.
Kiekviena diena – lyg galąstuvas, kuris neišvengiamai viską aplinkui galanda. Viskas aštrėja, taip pat
ir mes, tačiau tampame vis mažesni aštrūs daiktai.
Mažėjantys, galąstuvo dantų nukramtomi peiliai.
Iškibirkščiuojantys patys save. Galiausiai kada nors
liekame tik rankenos, kurias kažkas rankose pavarto
ir prisimena, kaip gerai kadaise pjovėme.
Tampame nereikalingi, neatitinkantys savo paskirties. Ištrupam, išbyram it dantys, dingsta aštrūs
pojūčiai, atšimpa gyvenimas.
Tie, kurie savo gyvenimą pradeda gyventi gana

vėlai, jau būna virtę visai kitokiais daiktais. Be to, labai
nutolę nuo peiliško žvilgsnio. Pavyzdžiui, tapę puodeliais, gėlėtomis vazomis, pūkinėmis pagalvėmis,
senukų vaikštynėmis, veidrodžiais, gyvenančiais kitų
žmonių gyvenimus, ar vandeniu.
Šioje galąstuvo formos visatoje neįmanoma būti
neaštriam. Yra žmonių, dūžtančių į šimtus aštriausių
šukių, kurias Dievas, susišlavęs į vieną krūvą, iš skausmo suraukęs veidą, mindo basomis kraujuotomis
kojomis ir vaidina, kad kraujas ne Jo, nenori pripažinti,
kas ką iš tikrųjų sukūrė.
Kiti, kad galėtų pajusti gyvenimą, privalo pakeisti
savo būsenas. Virtusieji vandeniu privalo tapti ledu,
kad savyje pravertų vieną kitą eketę, kurioje imtų
skęsti pusdurniai žmonės, pavasarėjančiu ledu ėję
pasitikti saulės, verčiami instinkto, jie kabintųsi į ledą
nagais, rėktų, apimti panikos priepuolių, užvaldyti
didžiausio noro (iš)gyventi ir suvokdami, koks keistas
ir skaudžiai duriantis yra vandens aštrumas.
Kartais, kai klibikščiuoji girtas, prisiragavęs visokiausių viskių ir vynų, pasitaiko koks nors aštresnis
grindinys, dailiai aštria plytele ar akmeniu smeigiantis
į kaktą, alkūnę ar kelį. Tuomet pripuola dešimtys
žmonių, vieni mėgina padėti atsistoti, kelia tave,
nudurtą plytelės ar akmens, kiti rėkia, kad taip jam ir
reikia, išgama paskutinis. Sunku nereaguoti į tokias
pasibjaurėtinas replikas, todėl tų žmonių smegenis
reikia nudurti aštriu liežuviu.
Aplinkui viskas taip aštru, taip aštru, kad net krau-

Slinktys ir poslinkiai
Pavasaris tinka kūrybai, literatūrai. Jau netrukus
dairysimės Poezijos pavasario paukštės, o kol kas galime prisiminti kiek kitokias patirtis. Balandžio mėnesį
asociacija „Slinktys“ kvietė į festivalį „Literatūrinės
slinktys“. Tačiau jo metu neskambėjo didžiųjų lietuvių
klasikų poezija ir proza – savo kūrybą skaitė jaunieji
rašytojai. Keliaudami į renginius įvairiose Lietuvos
vietose, jie ne tik pristatė savo tekstus, bet ir suteikė
galimybę visiems norintiesiems pasidalyti savaisiais.
Balandžio 15 d. festivalis atslinko ir į Kauną, susitiko
su VDU studentais bei dėstytojais.
Prieš šešerius metus poetas Aivaras Veiknys kartu
su Juozu Žitkausku sugalvojo Menininkų namuose
rengti literatūros vakarą, kuriame pristatytų savo kartos kūrėjus. Tada susibūrime dalyvavo dešimt poetų.
Šis renginys ir pasufleravo idėją išleisti almanachą,
kuris atspindėtų ir apimtų visą jaunųjų kūrybą. Jau
šeštus metus tęsiasi ši graži tradicija – šiemet taip
pat turime išleistą jaunųjų rašytojų kūrybos rinkinį.
Tiesa, jo koncepcija skiriasi nuo prieš tai buvusiųjų.
Anksčiau rinkinyje atsidurdavo trys ar net keturios
dešimtys autorių, o dabar visas dėmesys sutelktas į
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penkis autorius: tris jaunus poetus ir du prozininkus.
Rinkinį sudaro penkios knygelės – Gretos Ambrazaitės, Dovydo Grajausko, Karolio Klimo, Dominyko
Norkūno ir Lauros Švedaitės kūryba. Organizatoriai
džiaugėsi tokiu rinkinio pokyčiu, nes gali artimiau
susipažinti su autoriais, o kitąmet tikisi atrasti naujų
talentingų rašytojų.
Asociacija „Slinktys“ įkurta tik šį rudenį, bet ji jau
numačiusi rimtų užmojų ateityje – užsiims įvairia kultūrine, šviečiamąja veikla, organizuos literatūrinius
renginius, koncertus, susitikimus su rašytojais ir
muzikantais. Šių metų„Literatūrinių slinkčių“ kelionė – galimybė jauniesiems kūrėjams pristatyti save
ir kūrybą. Visi šių metų almanacho autoriai pritaria,
jog gyvas skaitymas kūrėjui yra didžiulė patirtis – net
ir nestandartinėje aplinkoje įdomu stebėti publikos
reakciją. Gyvas kontaktas svarbus abiem pusėms –
tiek autoriui, tiek klausytojui.„Auditorija pamato, kad
poetas nėra stereotipinis pagyvenęs vyras su berete,
paltu ir pypke dantyse“, – susitikime su VDU studentais pasakojo vienas iš organizatorių. Skaitymuose
universitete ar mokyklose juntamas jaunatviškumas

jas. Augantys ir žaliuojantys medžiai, ir jie it milžiniški
peiliai išsipjovę sau vietą augti. Ir nuolat pjauna virš
jų kybantį erdvės mėsgalį. Jis niekur nedingsta, nes
medžiai milžiniškais dantimis suryja nepalikdami nė
mažiausio gabalėlio, kuris galėtų iš tikrųjų tai įrodyti.
Visi daiktai pirmiausia išsipjauna sau vietą, kurioje
ketina apsistoti ilgesniam laikui. Jie maitinasi tuo
erdvės gabalu. Kai baigiasi ėdesys ir išsekimas sukelia
kliedesį, dažnai būna perkeliami į kitą vietą. Juk ne
vienas perstumia sofą, spintą, lovą. Jeigu sofa būtų
labai aštri, smigtų į erdvę lyg įkaitinta adata į vašką.
Galėtum sau vienas paimti ir persmeigti ją į kitą vietą. Tačiau visokios sofos, šaldytuvai, skalbimo mašinos,
foteliai, lovos būna mažai pagaląstos, todėl prireikia
kitų pagalbos, kad tokį daiktą suvarytum erdvei į kokią
nors kitą jos minkštesnę dalį.
Kodėl čia viskas išgaląsta? Kodėl aplink tiek daug
sunkiai suvokiamo aštrumo? Gyvenime svarbu būti
aštriam?
Bibliotekų lentynos pilnos galąstuvų, kad neatbuktume šioje galąstuvo formos visatoje. Kad ištvertume,
sugebėtume į skutelius supjaustyti išgamas, nenulūžti
nuo rankenos atsitrenkę į sunkius problemų akmenis,
kad sugebėtume įsmigti į plieninį išbandymų grindinį,
jame palikdami mažą šviesos žaizdą, pro kurią imtų
veržtis tiršta veninė šviesa.
Viskam tereikia aštrybės. Anksčiau ar vėliau iš mūsų
liks tik rankenos. Neaštrūs baldai, kuriais kas nors
nesugebės perdurti kieto ar minkšto erdvės audinio.
Šioje galąstuvo formos visatoje būsime nemadingai
atšipę daiktai. Lieka tikėtis, kad išmestas šiukšles
rūšiuoja – tuomet galime laukti, kol mus perdirbs ir
kol atgimsime kokiu nors kitu nauju daiktu. Gal net
ne galąstuvo formos visatoje. Ir galbūt būsime visai
neaštrūs vieni kitiems.

ir šiuolaikiškumas, siejantis autorių ir auditoriją. Tekstų
kūrėjai ne ką vyresni už savo klausytojus, turintys tokių
pačių žemiškų problemų, o rengiant skaitymus jų
darbai nenugula į stalčių.
Festivalyje jaunieji rašytojai pasakojo apie save ir
kūrybą. Dauguma šių metų almanacho autorių yra
studentai, ne vienas jų verčia užsienio poetų kūrybą
į lietuvių kalbą. Jie papasakojo, kiek trunka kūrybos
procesas: „Kai kuriems tekstams parašyti užtenka
vieno prisėdimo, kitiems reikia kelių mėnesių ar net
metų“, – atviravo viena jaunųjų rašytojų.
Anksčiau renginį ribojo geografija, jis vadinosi „Literatūrinės Vilniaus slinktys“. Šiandien organizatoriai
žvelgia daug plačiau – uždarant festivalį svečiavosi
net kūrėjas iš Latvijos. Nors jaunieji rašytojai pasidalyti
kūryba su Kauno jaunimu atvyko ne pirmą kartą, deja,
pripažįsta, kad atrasti kūrėjų Kaune ar kitame mieste
yra sudėtinga. Bendravimo stoka ir menkos galimybės
pažinti autorius apriboja kūrėjų paieškas už Vilniaus
ribų. Tačiau organizatoriai gal net kitais metais tikisi
pasižvalgyti dėmesingiau ir atrasti literatų Kaune. Visi
slapta kuriantieji turėtų ištraukti savo darbus iš stalčių
ir išmėginti save „Literatūrinėse slinktyse“.
Parengė Ieva PUŠKORIŪTĖ

atmintis
Elvyra MARKEVIČIŪTĖ
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Maironio lietuvių literatūros muziejaus Mansardos galerijoje (Rotušės a.
13, Kaunas) gegužės 7 d., šeštadienį, 12 val. atidaroma Antano Liutkaus (1906
m. Leckava – 1970 m. Paryžius) retrospektyvinė tapybos paroda „Grįžimas
iš Žydrosios pakrantės / Retour de la Côte d’Azur à Kaunas“. Ekspozicijoje –
Lietuvos diplomato ir tapytojo, gyvenusio bei kūrusio Prancūzijoje, paveikslai iš
šeimos narių kolekcijų, dokumentai, parodų katalogai, fotografijos, straipsnių
publikacijos ir daiktai iš sūnaus Perkūno Liutkaus asmeninio archyvo. Parodą
papildys lietuvių ir prancūzų kalbomis išleistas katalogas, kuriame pateikiamos
paveikslų iliustracijos, P. Liutkaus prisiminimai apie tėvą, prancūzų kritikų ir
menininkų Albert’o Flament, Paul’o Deltombe’o bei Charles’o Singevin atsiliepimai
apie A. Liutkaus kūrybą, Oskaro Milašiaus rekomendacinis laiškas, tapytojo
bibliografija ir kūrinių sąrašas ir kiti dokumentai bei tekstai.

„Grįžimas iš Žydrosios pakrantės / Retour de la
Côte d’Azur à Kaunas“ – taip pavadinta A. Liutkaus
tapybos paroda atkeliavo iš Prancūzijos jo sūnaus
Perkūno iniciatyva ir kitų šeimos narių – dukters
Eglės Liutkus-Jardel ir sūnaus Antano Gedimino
Liutkaus – pritarimu. Vertime į prancūzų kalbą

neatsitiktinai atsirado žodis à Kaunas / į Kauną, – šis
miestas tapo prarastos tėvynės, kurios A. Liutkui
daugiau taip ir neteko išvysti, simboliu.
Iki šiol neaišku, kaip vadinti tuos lietuvius,
kurie, Lietuvai praradus nepriklausomybę, liko
be tėvynės. Jie nepaliko jos dėl gardesnio kąsnio,

Antanas Liutkus kūrybos įkarštyje. 1937.

todėl apibūdinimas emigrantai netinka. Nebuvo
ir tremtiniai, nes potencialūs trėmėjai negalėjo jų
pasiekti. Netekę galimybės grįžti namo, daugelis
jų su tokia lemtimi nesusitaikė iki pat gyvenimo
pabaigos. „Per visus karo metus Antanas Liutkus su šeima, jo kolegos diplomatai ir jų draugai lietuviai puoselėjo viltį
vieną gražią dieną sugrįžti į
Lietuvą, – parodos katalogo
straipsnyje„Grįžimas į gimtąjį
kraštą...“ rašo P. Liutkus. – Bet
po 1945 m. vasario Jaltos
sutarties, užfiksavusios Europos valstybių sienas ir
Baltijos šalis atidavusios Sovietų Sąjungai, visi suprato,
kad pamatyti Tėvynę jiems
nelemta...“
Ką diplomatui ir tapytojui
A. Liutkui reiškė Lietuva, geriausiai atskleidžia šis P. Liutkaus pasakojimas:„Jis išvyko
į Paryžių su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos
diplomatiniu pasu, išduotu
1936 metais. Vizą kasmet
reikėjo atnaujinti Prancūzijos
užsienio reikalų ministerijoje. Prasidėjus karui, Lietuva
buvo okupuota, o karo pabaigoje, po Jaltos konferencijos, dingo iš pasaulio žemėlapio. Tačiau jo diplomatinis

Antanas Liutkus savo personalinėje parodoje Galerie Breteau Paryžiuje. 1954.
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Diplomatinis
Antano Liutkaus
pasas.

pasas ir toliau kasmet buvo
pratęsiamas naujais antspaudais, kurie užėmė vis daugiau puslapių, nes Antanas
Liutkus neketino atsisakyti
lietuviškos pilietybės ir nenorėjo būti nei pabėgėliu, nei
prancūzu. Tad vieną liūdną
dieną neliko tuščių diplomatinio paso puslapių – jie visi
buvo užpildyti. Tada mano
tėvas tiesiog prisiuvo kitą
sąsiuvinuką ir toliau teikė
prašymus dėl vizos pratęsimo. Tai tęsėsi iki jo mirties
1970 metais. Mamytė taip
pat iki pat mirties išsaugojo
savo lietuvišką pasą...“
Šis A. Liutkaus diplomatinis pasas kartu su kitais
dokumentais papildys jo
retrospektyvinę parodą, o
vėliau bus perduotas VDU, kuriame jis 1931 m.
įgijo teisininko diplomą, Lietuvių išeivijos institutui. Kaip ir anksčiau Lietuvos užsienio reikalų
ministerijai perduoti tėvo išsaugoti dokumentai,
laiškai, nuotraukos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui – Jono Aisčio ir Jurgio Savickio
jo tėvams rašyti laiškai. Už jų išsaugojimą ir
perdavimą Lietuvai P. Liutkui įteiktas Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė“.
Sovietų Sąjungai okupavus Baltijos šalis ir jų
diplomatams paskyrus namų areštą Pajūrio Alpių

Antanas Liutkus ir Janina Mikulskytė-Liutkus.

regione, Liutkų šeima apsigyveno su Nica besiribojančiame Villefranche-sur-Mer miestelyje, o jų
namai virto daugelio panašaus likimo lietuvių prieglobsčiu. Čia nuolat lankydavosi poetas J. Aistis,
artima draugystė ir kaimynystė siejo su diplomato
ir rašytojo J. Savickio šeima, įsikūrusia Ariogala
pavadintame ūkyje Roquebrune-Cap-Martin
miestelyje. Apie vaišingus Liutkų namus Villa
America ir jų šeimininką rašė ne vienas juose apsilankęs ir pasisvečiavęs žmogus. Apie tai pasakoja
Vytautas Alseika straipsnyje „Pas lietuvius Viduržemio pajūryje“, šmaikštauja garsusis semiotikas Al-

girdas J. Greimas nuotaikingoje apžvalgoje „Apie
Antaną Liutkų ir padorius lietuvius“, kuriame, tarp
visų A. Liutkui juokais ir rimtai pažertų liaupsių,
labiausiai įstringa šis apibūdinimas: „Kaip ąžuolas
šaknis į žemę įleidęs, jis yra ir
bus žemaitis Villefranche, San
Paulo ar Chicago. Ant jo dvaro
trispalvės nereikia kabinti – visi
žino, kad čia lietuvio gyvenama. Lietuvybės išlaikymas
jam nėra diskusijų objektu, jo
vaikai nelupti lietuviškai kalba,
ir Amerikos lietuvių spauda, jei
daug tokių Liutkų būtų, subankrutuotų, neturėdama apie ką
rašyti.“
„Kad išmaitintų šeimą, tėvui
teko ūkininkauti, – prisimena P.
Liutkus. – Jaunas diplomatas
ėmė auginti Viduržemio jūros
regiono daržoves, turėjo triušių, vištų ir ožką. Kai Lietuva,
pasiuntusi jį į Prancūziją, išnyko
iš pasaulio žemėlapio, tapyba
tėvui tapo svarbiausiu dvasiniu
prieglobsčiu.“
Nacionalinėje Nicos meno mokykloje įgijęs
profesinį paruošimą, A. Liutkus, net ir negalėdamas nuosekliai atsidėti tapybai, sugebėjo labai
sėkmingai įsilieti į Prancūzijos dailininkų gretas.
1945 m. debiutavęs Paryžiaus mokyklos moderniojo meno parodoje, organizuotoje kartu su
Amerikos Raudonuoju Kryžiumi, jis tais pačiais
metais tapo Nicos dailės sąjungos nariu ir pradėjo dalyvauti jos kasmetinėse Žiemos salonų
(Salon d’Hiver) parodose, vėliau – vernisažuose
Paryžiuje. Buvo vienas iš Nepriklausomų Villefranche-sur-Mer dailininkų organizacijos steigėjų

Namo sugrįžę
Antano Liutkaus
paveikslai.

Antanas
Liutkus
prie savo
paveikslo
„Turini
miško
sakmė“.

2016 m. gegužės 5–25 d., Nr. 9 (969)

n

atmintis 17

Antanas Liutkus ir Perkūnas Liutkus su savo
krikštatėviu Jurgiu Savickiu.

bei narių, o jo pavardė randama ne tik tarp Tarptautinio Villefranche-sur-Mer tapybos festivalio
dalyvių, bet ir tarp organizacinio komiteto narių
kartu su Jeanu Cocteau. Skirdamas kūrybai tik
laisvalaikį, jis negalėjo pasiekti didelio produktyvumo, bet jo eksponuoti darbai ir surengtos
parodos sulaukė dėmesio ir labai palankaus
įvertinimo.
Personalinės A. Liutkaus parodos „Pavasaris
prie Viduržemio jūros“, surengtos Galerie Breteau
Paryžiuje (1954), bukleto įžangą parašė žinomas
kritikas ir žurnalistas, nuolatinis „Revue de Paris“
apžvalgininkas A. Flament. Būtent jis ir paskatino
A. Liutkų žengti šį žingsnį, pastebėjęs jo darbus
vietinėje galerijoje. Sužavėtas atrasto talento, jis
apsilankė jo namuose ir, apžiūrėjęs visus paveikslus, patarė neapsiriboti pasiekimais. Minėtoje įžangoje A. Flament rašo: „Atvykęs iš Šiaurės Europos į
Viduržemio jūros pakrantę, A. Liutkus jos niekada
nepaliko. Ji jam tapo sava. Jis aptiko čia, regis,
nuo žemės rojaus besidriekiančius, civilizacijos
vos paliestus stačius kalnus ir kerinčias įlankas.“
Straipsnyje „Pasisekęs A. Liutkaus debiutas
Paryžiuje“ Jonas Grinius pažymi, kad A. Liutkaus
darbai išrankiojoje sostinėje neliko nepastebėti.
Pripažindamas, kad neteko skaityti visų atsiliepimų, jis cituoja „Parisien Libéré“, kur rašoma,
kad „Liutkaus paveikslų jūra virpa gyvenimo
džiaugsmu, o jo vaizduojami kalnai spindi kaip
taurieji akmenys“, ir savaitraštį „Les Arts“, charakterizuojantį dailininką kaip energingą ir originalų
koloristą. „L’Information“ dienraščio recenzentas
René Domerque pripažįsta, kad A. Liutkui„pavyko
patraukti visų dėmesį parodant dramatišką ir laukinę gamtą, kartu pabrėžiant ir savo asmenybę“.
P. Deltombe’as, Nanto meno mokyklos direktorius, Nepriklausomųjų salono garbės vicepir-

Antanas Liutkus rodo René Domerque’ui savo paveikslą
„Nušalę alyvmedžiai“.

mininkas (1931), su kuriuo A. Liutkus susipažino
kartu tapydamas kalnų peizažą, straipsnyje „Dailininkas-diplomatas Antanas Liutkus“ rašo: „Miestas, kur Liutkus gyvena, Villefranche-sur-Mer, yra
iškaltas oloje, kuri pakopomis leidžiasi į jūrą. Jo
staigiai krintančios tamsios gatvelės veda į nežinomus nuotykius, o oranžinė spalva pabrėžia
artimumą gamtai. Savo paveiksluose Liutkus tuos
Ali Babos urvus pavaizdavo kaip sultono rūmus,
išpuoštus pasakiškomis spalvomis – gundomai
rausvomis, dangiškai mėlynomis, provokuojamai
geltonomis, skaisčiai raudonomis, akiplėšiškai
žaliomis, paslaptingai violetinėmis. Pati Šecherezada galėtų atvesti savo pavydėtiną draugių

Antanas Liutkus
svečiuose pas Albert’ą
Flament Kanuose.
1953.
Paveikslas
„Vasaros alėja
Villa Amerika“.

Marcas Chagallas ir Antanas Liutkus (iš kairės).

būrį į šitą pasakišką miestą, kur net juoda spalva
žėri kaip juodieji deimantai.
Nuo Liutkaus kerinčių burtų žiaurūs kalnai
su iškarpytomis viršūnėmis, svaiginančios bedugnės netenka savo atšiaurumo bei svaigulingumo, o išsilieja skundu jūros, kuri, užmiršusi
savo audras, švelnumu lenktyniauja su dangumi
išpuošti pasakiškąją pakrantę Cote d’Azur.
Ar dailininkas imtųsi pastelės, ar teptų storai
aliejinius dažus, jo taikli ir gaivališkai tapanti ranka nekelia mums abejonių, sunku atsispirti šitai
magijai, šitam jaunatviškai romantiškam menui.“
A. Liutkaus asmenybė žavėjo ne tik dailininko
talentu. Jis turėjo ir literato gabumų, parašė originalių straipsnių apie Mikalojų
Konstantiną Čiurlionį bei Praną
Gailių, papasakojo kelionės po
Ispaniją įspūdžius. Nekrologe
minima, kad Klivlando lietuvių
laikraščio „Dirva“ raginimu jis
buvo pradėjęs rašyti Paryžiaus
pasiuntinybės atsiminimus. Netikėta mirtis sulaukus vos 64
metų nutraukė šio visapusiškai
talentingo žmogaus veiklą.
„Retour aux sources / Grįžimas
prie ištakų“ – taip savo fotografijų albumą, primenantį visas
keliones į nepriklausomą Lietuvą,
pavadino Prancūzijoje gimęs P.
Liutkus. Surengdamas ir pirmą
kartą Lietuvoje pristatydamas
retrospektyvinę tėvo darbų parodą, jis ne tik svariai papildė
savo grįžimo prie nukirstų šaknų
temą, bet ir atvėrė platų kultūrinį
lietuvių tremties Prancūzijoje
kontekstą. Esame dėkingi už
pažintį su unikalia A. Liutkaus
asmenybe, suteikusia galimybę
pasigrožėti ryškiomis Viduržemio
jūros pakrantės spalvomis, nutapytomis ir išsaugotomis tokiomis
sudėtingomis aplinkybėmis. Taip
pat – už neįkainojamą patriotizmo
pavyzdį, parodytą atiduodant šią
pagarbos ir meilės duoklę.
Paroda veiks iki birželio 11 d.

Nuotraukos iš Perkūno Liutkaus archyvo
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Džiazuojantis Kaunas ir kiti

Lietuvoje didžiausias džiazo festivalis „Kaunas Jazz 2016“, šiais metais dedikuotas UNESCO Tarptautinei džiazo dienai, baigė kelionę po Lietuvą.
Šįmet jis intensyviai plėtė savo geografiją toliau nuo Lietuvos centro, todėl garbė atidaryti festivalį teko Panevėžiui, kuriame koncertavo praėjusiais
metais išskirtiniu vokalu lietuvius sužavėjęs dainininkas Tamiras Grinbergas iš Izraelio. Vėliau jis per Alytų atkeliavo iki Kauno ir čia publiką džiugino
naujoje festivalio erdvėje – prekybos miestelyje „Urmas“. Festivalis vis arčiau masių? Galbūt Kaune jo emocinis slėgis tikrai palengva ima mąžti
ar bent jau persikelia į gatves, kur muzika nesudėtinga, bet kurianti nepakartojamą gyvo, skambančio miesto atmosferą, todėl pasirinkimas
atrasti naują publiką ir erdves – apgalvotas ir sėkmingas žingsnis. Elitiniams koncertams salėse, kad sudomintum tiek daug per 26-erius metus
girdėjusią ir gausos išlepintą publiką, jau reikia šiuolaikiškų, netikėtų atradimų. Naujų formų ir erdvių neieškantis festivalis niekaip neatlaikytų
kelių dešimtmečių naštos ir to, kas tapo nepajudinama tradicija. Žinoma, atpažįstami ženklai teikia savotiško saugumo. Ateina pavasaris, ir žinai,
kad vėl susitiksi senus pažįstamus (kai kuriuos – tik tomis „džiazuojančiomis“ dienomis) tose pačiose vietose, vėl pieši džiazą ant asfalto, vėl stosiesi
skambant aplodismentams ir bisams VDU salėje, tarsiesi, su kuo nuvažiuoti į „Combo“, nuo vieno skambančio taško iki kito vaikštinėsi pagrindinėmis
Kauno gatvėmis ir pagaliau sakralią valandą susikaupsi sinagogoje ar Vytauto Didžiojo bažnyčioje.
salėje šeimininkavo lietuviai. Buvo sunku atspėti, kas
laukia publikos išskirtiniame, netikėtame trijų talentingų, bet kartu ir labai skirtingų menininkų koncerte.
Dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu, pianistas Petras
Geniušas ir jaunas, tarptautiniuose pasirodymuose
spėjęs išgarsėti trečios kartos violončelininkas Justas
Kulikauskas išties nepaliko publikos abejingos. Tačiau
vieni garsiai reiškė susižavėjimą elegantišku trejeto
pasirodymu ir neįprastu Jazzu įvaizdžiu, o kiti tik
gūžčiojo pečiais...
Antroje dalyje pasirodė dvidešimtmetį scenoje
švenčianti Dainiaus Pulausko grupė. Ji džiazo gurmanams (dalis publikos, tiesa, iškurnėjo prie lauko estrados) atliko kompozicijas iš aštuntojo savo albumo
„Zig Zag“, pradžiugino gyvai skambančiais festivalio

Klausytojus maloniai nustebino jaunutės vokalistės Kotrynos Juodzevičiūtės & Domo Žeromsko
(vadovas O. Molokojedovas) koncertas Kauno
rotušėje – čia festivalio pradžioje dažniausiai pristatomi perspektyviausi jauni Lietuvos džiazo atlikėjai.
Dainininkė smagiai nuteikė publiką, paliko puikios,
vitališkos džiazo atlikėjos įspūdį.
Dar gerokai prieš festivalio pradžią sklandė gandas
apie pirmą kartą į Lietuvą atvyksiančią ir Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje koncertuosiančią
dainininkę Stacey Kent (JAV) . Publika nenusivylė – jau
spėjusios išgarsėti džiazo pasaulyje atlikėjos balsas,
paprastumas, dėmesys lengvai ir „švariai“ muzikai
nuteikė romantiškai. Taip, jos galėtume klausytis
jaukiame restoranėlyje ar kavinėje, bet ir nuo scenos
dainininkės vokalas sklido tolygiai, harmoningai.
Pirmąjį vakarą, balandžio 29 d., VDU Didžiojoje
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šaukiniais, kurie paimti iš pirmosios grupės kompaktinės plokštelės „Penetration“, išleistos 1997 m.
Balandžio 30 d. vakarą VDU Didžiojoje salėje klausytojų laukė džiazo Asmenybė iš didžiosios raidės –
garbaus amžiaus, bet nesenkančios energijos Klausas
Doldengeris. Tai saksofonininkas ir kompozitorius,
kurį jau galima „skaityti“ lyg džiazo istorijos knygą,
nes per ilgą laiką sukurta daugiau nei 2000 kūrinių,
surengta per 5000 koncertų... Muzikanto suburta
džiazo ir fusion grupė „Passport“, egzistuojanti jau
kelis dešimtmečius, Kaune per vieną vakarą mėgino
išskleisti kuo platesnę, sentimentų publikai keliančią
muzikinę paletę. Nors skambėjo ne vienas šiuolaikinės tembrais nuspalvintas kūrinys, buvo justi naujų
ieškojimų intriga, pasirodymą vis tiek galime drąsiai
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„Naujoji Romuva“

2016/1
vadinti klasikos triumfu.
Tarptautinę džiazo dieną klube „Combo“ baigė
švedų grupė„Koop Oscar Orchestra“, kurioje dainuoja
ir Lietuvos atlikėja Jazzu. Klausytojams festivalyje ji
parodė du sceninius veidus, atskleidė skirtingas muzikines versijas, nes ankstesnį vakarą Didžiojoje VDU
salėje jos vokalas skambėjo kitaip – labai subtiliai,
jautriai keisdamas, varijuodamas spalvas.
Motinos dienai festivalis ruošėsi itin atsakingai
ir pakvietė žvaigždes, pelniusias dešimtį „Grammy“
statulėlių. Na taip, šis pasirinkimas bemaž nerizikingas. Ypač kai tokie grandai prieš keturiolika metų jau
išbandė Lietuvos publiką Vilniaus kongresų rūmuose.
Ir tikrai – Kauno „Žalgirio“ arenoje klausytojai kaip
reikiant įsišėlo,„įelektrinti“ grupės„Take 6“ virtuoziško
vokalo – dainininkai atvyko su nauja, ilgai puoselėta
programa„Believe“. Pastarųjų metų festivalio„Kaunas
Jazz“ pasirodymai „Žalgirio“ arenoje keistai jungiasi į
panašios stilistikos atlikėjų seką, ir žiūrovai jau tikriausiai prie to pripranta. O „Take 6“ – tai puikus stipraus
vyriško vokalo, atliekamo a cappella, ir stebėtinos
garso dermės pavyzdys. Beje, teko išgirsti ir kai kurių
džiazo žinovų pastebėjimų, kad tokio pasirodymo jie
mieliau klausytųsi labiau kamerinėje aplinkoje.
Festivalį pradėjo ir baigė Izraelio atstovai, nes
Lietuvoje šios šalies kultūra visada sulaukia daug dėmesio – dailės, šokio ir džiazo srityse. Tiesa, šiuo atveju
Izraelio kultūra yra tik viena pasirodymo sudedamųjų
dalių.„Kaunas Jazz“, bendradarbiaudamas su Izraelio
ambasada, į Vilniaus kongresų rūmus prisikvietė
Esterą Rada, kilusią iš Etiopijos ir suteikusią festivaliui
egzotikos prieskonio. Stilinga, šiltų pustonių muzika
švelniai ir harmoningai baigė džiazo siautulį. Bent jau
kuriam laikui. Iki kitų susitikimų.
Rėjaus ČEMOLONSKO,
Audronės MEŠKAUSKAITĖS ir
Gražinos Viktorijos PETROŠIENĖS fotoreportažas

„Kai buvau vyresniųjų klasių moksleivis, „Naujoji Romuva“ tapo man pačiu brangiausiu žurnalu. Ji buvo ir mūsų šviesuomenės mylimiausias žurnalas – aš nežinau kito
žurnalo, kuris būtų taip mylimas ir gerbiamas... Dabartinė atkurtoji „Naujoji Romuva“
savo esme, turiniu labai artima Juozo Keliuočio „Naujajai Romuvai“, ir manau, kad
Keliuotis mūsų nebartų... Jeigu šiandien „Naujoji Romuva“ dėl kokių nors priežasčių
pražūtų, tai būtų didelė nelaimė“, – taip prieš penkiolika metų kalbėjo vienas iš šio
žurnalo atnaujinto leidimo steigėjų monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
Praėjusią savaitę Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje vykęs šio leidinio naujausio
numerio pristatymas priminė seniai nesimačiusių giminaičių susitikimą. Teisybė,
senokai ir nesimatyta. Todėl – pasiilgta. Susibūrę leidinio bičiuliai ir gerbėjai pasitiko
svečius iš Vilniaus: vyr. redaktorių Andrių Konickį, istoriką Kęstutį Subačių, poetę Ritą
Makselytę ir rašytoją Vytautą Girdzijauską, prisiekusį žurnalo bendradarbį, kuris pasikvietė savo keturis Kaune gyvenančius brolius. Vienas jų – Gediminas, šio numerio
bendraautoris, pateikęs rašomos atsiminimų knygos „Nelauktas skambutis“ ištrauką.
O pats Vytautas daugiausia prisiminė ir kalbėjo apie garsų visuomenės veikėją, filosofą
ir rašytoją Romualdą Ozolą. Žurnale spausdinamas būsimos knygos „Slaptavardis –
Ozolas“ fragmentas, kuris tikrai sudomins skaitytoją. Apie R. Ozolą pasakojama jo
paties lūpomis, todėl tekstas atrodo itin autentiškas ir nuoširdus.
Minimas aukštaičių rašytojo Broniaus Radzevičiaus 75-metis. Publikacijoje „Gyvenau, mylėjau, rašiau“ atsiminimų fragmentais ir nuotraukomis bandoma papasakoti
apie jo trumpą, bet ryškų gyvenimą bei kūrybinę aistrą, be kurios ir nebūna tikros
kūrybos. Pateikiami poeto Vlado Vaitkevičiaus atsiminimai apie Bronių „Talentas
abejonių gniaužtuose“.
Daug dėmesio skiriama tautiškumui. Naglis Kardelis rašinyje „Lietuviškos dvasios
šviesa erdvės properšose ir laiko šuliniuose“ rašo apie muzikos, poezijos ir filosofijos
ryšį Gražinos Vitartaitės tapyboje, nes pati dailininkė yra pasakiusi, kad tapyba jai yra
ir muzika, ir poezija, ir filosofija.
Pateikiamas įdomus Povilo Mataičio pokalbis su Valerijonu Indrikoniu „Prisiminimai apie teatrinius vargus ir džiaugsmus“. Prieš dešimt metų kalbėtasi apie dalykus,
kurie labai aktualūs ir šiandien. Prisimenama ne tik lietuvių folkloro teatro istorija,
bet ir veikla sovietų laikais.
Vida Mažrimienė pasakoja apie kūrybingą tekstilininkę Jūratę Petruškevičienę,
kurios „kūriniai liejasi lyg šimtmečius skaičiuojantys Liudviko Rėzos rinktų lietuviškų
liaudies dainų posmai, kurios pasaulis trykšta gėrybių gausa“. Autorė primena, kad,
„mindama Dzūkijos smėlį, eidama iš trobos į trobą, dailininkė lyg gintaro gabaliukus
renka senųjų lovatiesių liekanas, žmonių pasakojimus, įvairiausias istorijas, įamžindama audėjų vardus ir pavardes“.
„Asmenybių galerijoje“ Juozas Algimantas Krikštopaitis rašinyje „Skulptorė, įveikianti kultūrai iškastas vilkduobes“ pasakoja apie menininkę Dalią Matulaitę, kurios
kiekvienas darbas vertas rimtos studijos ar bent plataus straipsnio. Autorius aptaria
tik kelis skulptorės kūrinius, kurie jam atrodo aktualiausi.
Kitas to paties autoriaus rašinys pasakoja apie Naisių vasaros teatro spektaklį „Locna laimė. Žemaitė“, parodytą Vilniuje, Rusų dramos teatre. „Naisiai – mažas lopinėlis
Lietuvos žemėlapyje, kuris garsėja vis plačiau ir ryškiau. Čia kuriamas patrauklus
socialinis ir kultūrinis klimatas, teikiantis geras sąlygas žmonių gerovei ir pasitikėjimui ateitimi. O esant tokioms gyvenimo sąlygoms, jau galima rimtai kalbėti apie
patriotinį ir pilietinį brendimą. Pokyčių rezultatas labai ryškus.“ Bet kažkodėl niekas
nenori to matyti ir pripažinti.
Lietuvybės ir tautiškumo temą paskutiniuose žurnalo puslapiuose papildo ir
istoriko Jono Rudoko rašinys „Tautinis judėjimas ir lietuvių kalba“.
Poetas Vainius Bakas užbaigia savo rašinių ciklą apie Vladą Šlaitą.
Kaip visada žurnale gausu poezijos – spausdinami Vlado Braziūno, Giedrės Maybe, Romo Sadausko, lenkų poetės ir redaktorės Lipskos eilėraščiai, kuriuos į lietuvių
kalbą išvertė Tadas Žvirinskis.
Parengė Alfas Pakėnas
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fotografija

Tomas Pabedinskas

Neįvardijamos

būsenos

Aleksandro Ostašenkovo albumas „Būsenos“, kuriame publikuojamos 1981-2015 m. sukurtos fotografijos, tartum priešinasi apibūdinamos žodžiais. „Rašyti apie Aleksandro Ostašenkovo fotografijas – tai
pasinerti į jo būseną, svyruojančią tarp ilgesio, melancholijos, svetimumo jausmo, mirties nuojautos, bejėgiškumo prieš laiką ir šiek tiek vilties“, – teigia fotografijos tyrinėtoja Agnė Narušytė leidinio1 įvadiniame
tekste. Atvaizdų sužadinamų būsenų išgyvenimas – tai kone vienintelis adekvatus ne tik rašančiojo, bet ir
kiekvieno kito žiūrovo santykis su A. Ostašenkovo kūryba. „Pasinerti“ į minėtas būsenas lengva, bet ar įmanoma jas tinkamai įvardyti, aprašyti sugrįžus į racionalų kalbos ir sąvokų pasaulį?

Šiuo atveju vaizdų kalbos
„vertimas“ į žodžius ypač komplikuotas. Įvardytas ilgesys, melancholija, svetimumas įgauna
apibrėžtumo, kuris prieštarauja
pačiai šių būsenų esmei, o
bandymai joms vėl suteikti
poetiškumo dažnai gali nuvesti
banalių žmogiškųjų sentimentų link. Na, o A. Ostašenkovo
fotografijos leidžia nujausti,
kad mirtis, kaip, beje, ir patys
menkiausi gyvenimo virptelėjimai, yra „didesni“ už atskiro
žmogaus išgyvenimą. Fotografui rūpimos būsenos tiesiog yra
nepriklausomai nuo konkretaus
asmens, nepaisant to, ar jas
tam tikru momentu išgyvena
atskiras žmogus. A. Ostašenkovo kūryboje dešimtmetis po
dešimtmečio iš pirmo žvilgsnio
nereikšmingose kasdienybės
detalėse ir akimirkose būsenos
skleidžiasi kaip neapčiuopiama
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ir neregima, bet objektyvi duotybė. Nors jų neįmanoma tiesiogiai fiksuoti, nuotrauka jas perteikia
ypač įtaigiai.
Taip yra todėl, kad fotografija ne tik verta tūkstančio žodžių – ji gali sugauti ir parodyti tūkstančius
nutylėjimų2. A. Ostašenkovas įsilieja į autorių, įtaigiai
išnaudojusių šią fotografijos savybę, gretas. Kartu jo
kūryba, nors ir pelniusi pripažinimą, išlieka šiek tiek
„alternatyvi“, nes reikalauja kitokio suvokimo nei
reportažiniu metodu fiksuojamo gyvenimo atvaizdai
ar aiškia simbolių kalba ir ekspresyvia estetika „kalbanti“ kūrybinė fotografija. A. Ostašenkovo darbuose nesunku nujausti
abejones racionalaus pasaulėvaizdžio ir akivaizdaus
atvaizdo turinio
prasme. Daugelyje kūrinių autorius
tartum intuityviai
vadovaujasi kito
lietuvių fotografo
Vytauto V. Stanionio suformuluotu
kūrybos principu:
„Fotografuoti tai,
kas žodžiais nepaaiškinama. Ten, kur
peršasi žodinis paaiškinimas – nefotografuoti.“3 Tokį tikslą Vytautas V. Stanionis užsibrėžė
kurdamas seriją „Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai“.
Taigi mąstant apie tai, ko neįmanoma įvardyti,
tarsi pasitelkus fotografinio negatyvo principą ima
ryškėti A. Ostašenkovo kūrybos esmė. Turinio neapibrėžtumas ir „nutylėjimai“ jo darbuose pristabdo
žiūrovo minčių bei interpretacijų srautą ir leidžia būti

ar, kitaip tariant, patirti būsenas, kurias fotografas
užfiksavo stebėdamas ir jausdamas aplinkinį pasaulį.
Tačiau A. Ostašenkovo kūryba nėra vien romantinė
(tiek plačiąja, tiek siauresne meno krypties prasme) ir
pagrįsta ne tik autoriaus jausmų išraiška. Ji artimesnė
devintojo dešimtmečio Lietuvos fotografijoje išryškėjusiai„nuobodulio estetikai“4 ir daliai šiandieninės
fotografijos, kuri, netekusi lengvai interpretuojamo
turinio, byloja pasaulio neišskaitomumą ir imituoja
tiesioginę, beveik neartikuliuotą buvimo patirtį.
Paradoksalu, bet tokia kūryba atrodo įtaigi ir savo
subjektyvumu, ir galimybe joje įžvelgti visiems pa-
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kelionės gaires žymi autoriaus išgyvenimų atspindžiai: „lietaus purslai vaikystės baloje“, „mirusio tėvo
pagalvė“,„kelias į tėviškę“, „takas prie motinos kapo“...
Fotografijų albumas A. Ostašenkovui turi ir labai
asmenišką reikšmę – tai „lyg atsisveikinimo laiškas,
kurio turinys ir prasmė adresuoti jau kitiems“.5 Kita
vertus, šios egzistencinės patirtys yra universalios,
išgyventos ar bent suprantamos kiekvienam.
Taigi fotografijos tarsi siūlo labai asmeniško,
subjektyvaus ir todėl autentiško universalios žmogiškosios egzistencijos patyrimo galimybę. Ta galimybė A. Ostašenkovo darbuose atrodo tikra, nes
nėra dramatiška ar
dirbtinai vaizdinga –
ji atsiskleidžia kaip kitoks santykis su kasdienybe ir regimuoju
pasauliu. Autoriaus
išgyventas ir daugeliui pažįstamas būsenas galima patirti
tiesiog žvelgiant į
fotografijų diptike
įamžintą efemerišką
„šviesų šešėlį nuo
alyvų krūmo“6.

žįstamus išgyvenimus. Viena vertus, A. Ostašenkovo
fotografijos susijusios su jo paties gyvenimu bei
patirtimis, verčiančiomis pajusti žmogaus egzistencijos ribotumą ir bandyti bent menamai kūryboje
tas ribas peržengti: „Būsenos – tai patirties, minties
ir jausmų kelionė horizonto linijos link, niekad tos
linijos neprieinant“, – teigia A. Ostašenkovas. Tokios

1
Agnė Narušytė, „Vandeninė
metafizika“, in: Aleksandras
Ostašenkovas, Būsenos, Šiauliai:
Vizualiojo meno kūrėjų asociacija,
2016, p. 8.
2
Pico Iyer, „Jacob Aue Sobol.
Arrivals and Departures“, in:
Aperture, Nr. 222, p. 89.
3
Agnė Narušytė, „Tarp tuštumos
ir tuštumos“, In: Vytautas V.
Stanionis, „Lietuva. Atsisveikinimo
vaizdai“, Alytus: „Erdvės“, 2008, p. 6.
4
A. Narušytės suformuluotas
terminas, apibūdinantis XX a.
devintojo ir vėlesnių dešimtmečių
Lietuvos fotografiją, atsiribojusią
nuo ankstesnių humanistinės
fotografijos tradicijų.
5
Aleksandras Ostašenkovas,
„Būsenos“, in: Aleksandras
Ostašenkovas, Būsenos, Šiauliai:
Vizualiojo meno kūrėjų asociacija,
2016, p. 6.
6
Ten pat.
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tinę dalį, o ne šiaip kaip atskiri, ikoniniai atvaizdai.
– Parodoje – du dešimtmečiai nuogų moterų kūnų.
Toks objektas, nuo kurio „nuvalytos“ socialinės ir net
asmeninės patirties detalės, visiškai neatrodo monotoniškai, nes verčia fotografus ieškoti stilistinių išeičių?
– Parodoje pristatomi itin skirtingi, įvairių žmonių sukurti darbai. Visus juos jungia bendras akto
žanro pavadinimas, bet stebint atskirus vaizdus
galima nesunkiai pasakyti, kam svarbiau buvo
gauti, užfiksuoti siekiamą atvaizdą, o kam – tik nurengti merginą.
Manau, tas, kuris iš anksto žino,
kokį atvaizdą nori sukurti, susitelkia tik į tai. O antrajai fotografų
kategorijai nuogas kūnas kaip tik
ir trukdo susikoncentruoti.
– Kaip šią parodą galima analizuoti tuometės istorinės situacijos
kontekste? Kokių ypatumų aktui
teikė visuotiniai draudimai?
– Kurti aktus jokie draudimai
ir tuomet visiškai netrukdė. Ribojo tik jų pristatymą parodinėse
erdvėse. Rimantas Dichavičius
turbūt pirmasis Lietuvoje eksponavo vientisą aktų parodą. Nežinau, kokie tai buvo metai, reikia
patikslinti. Pradžioje tai daryti lyg
ir leido, vėliau reikėjo nuimti, paskui vėl leido... Nuo 1965 m. aktų
kartais išspausdindavo žurnalas
„Nemunas“, tačiau redaktorius vis
tiek gaudavo per kepurę.
– Nuogas moters kūnas ir religiniai simboliai tuomet turėjo sukurti
ypatingą šių dviejų prieštaringų
(kūniškumo ir dvasios) polių susidūrimo įtampą?
– Manau, fotografai šiuos du
dalykus siedavo sąmoningai,
tačiau labiau norėdami šokiruoti
žiūrovus nei siekdami aliuzijų į
biblinius motyvus ar panašiai. Tai
tam tikras susikirtimo taškas, natūraliai provokuojantis diskusiją ar nuostabą, nepriklausomai nuo laikotarpio ir žmonių. Man tai labiau primena žaidimą
ar spekuliaciją negu naujos simbolikos paieškas.
– Ar fotomenininko darbe su modeliu būtų galima
atsekti tam tikrų vojerizmo elementų? Kokius žiūrovo
jausmus ir potyrius tikimasi sužadinti?
– Žiūrovas šiame procese yra tik trečiasis dalyvis.
Kaip minėjau, kūrėjas tarsi išsako norą pavaizduoti nuogą kūną ir ieško tinkamo modelio. Aišku,
negalime nepaminėti atvejų, kai modeliai siūlosi
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patys. Tokiu atveju
jau galime kalbėti
ir apie savotišką„fetišo“ formą. O žiūrovas? Jis nežino, kaip
viskas vyko. Dažnai ir nemėgina to
nuspėti, į atvaizdą
žiūri kaip į galutinį

Donato Stankevičiaus nuotraukos

Rimantas Dichavičius,
„Mergina su kristalu“.

rezultatą. Jame mato raktinius žodžius. Vienas jų –
nuogas kūnas. Žinoma, būtų gerai, kad nuotraukos
„pranešimas“ tuo neapsiribotų.
– Parodos fotografijos eksponuojamos šiek tiek
jas slapstant, dar labiau akcentuojant intymumo,
paslapties įspūdį. Netgi sukuriant buvimo dviese
atmosferą, kai niekas iš šalies negali sutrukdyti net
žvilgsniu?
– Labai patinka vieta, kurioje vyksta paroda. Kauno fotografijos galerijoje eksponuodamas darbus
dažnai mėginu maksimaliai panaudoti erdvę, bet

kartu ir nenustelbti konteksto. Atvaizdas
vis tiek lieka pirmoje vietoje. Šiuo atveju
erdvę konstravau taip, kad eidamas tam
tikra trajektorija žiūrovas visiškai nieko
nematytų, o pasisukęs atvaizdo link –
liktų su juo vienas. Nebuvo paprasta šią
idėją atrasti, suformuluoti, o ir paskui
laukė daug darbo. Tačiau manau, kad toks
sprendimas labai sustiprina fotografijų
įspūdį.
– Žvelgiant į aktuose užfiksuotas moteris, regis, daug aiškiau matyti ne jos, o
fotografo įgeidžiai, norai, režisūra. Atrodo,
nuogumas visiškai uždengia asmenybę.
– Tikrai taip. Bet juk šitaip yra ir gyvenime. Atmeskime veiklą, kurią įvardijame
prisistatydami, titulus, kuriuos turime,
drabužius, daiktus... Kas lieka? Kas esame
iš tikrųjų? Kyla mintis, kad gal toks nieko
apie žmogų nesakantis atvaizdas – ne
fotografo problema...
– Daug moterų ir nė vieno vyro akto. Kodėl? Priežastys tikriausiai siekia labai senas tradicijas?
– Priežastis visai paprasta – šios parodos koncepcija ir nenoras suardyti vientisumo išmetė vyrų
aktus į kosminę erdvę ateities kartoms (juokiasi). O ir
ne tiek daug autorių juos kūrė. Vyrai – stiprioji lytis,
kuri nepasiduoda avantiūroms. Tokia mano teorija...
Kalbėjosi Audronė MEŠKAUSKAITĖ
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Kartų jungtys
Gegužės 7 d., šeštadienį, Kauno valstybinėje filharmonijoje
klausytojų laukia neįprastas muzikos, kartų ir kolektyvų jungčių
vakaras. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrui „Ąžuolynas“
sukanka 55-eri, vienai svarbiausių šalies jaunųjų talentų kalvei Kauno
Juozo Naujalio muzikos gimnazijai – 70 metų. Šios įstaigos sukaktis
minės kartu ir pristatys programą, kurioje dera senosios klasikos
aranžuotės pučiamųjų orkestrui, XX a. pramoginės muzikos deimantai
bei Lietuvos kompozitorių opusai. Septyni talentingiausi jaunieji
Kauno instrumentininkai, choras ir trys skirtingų krypčių dirigentai
saliutuos filharmonijos scenoje.

„Ąžuolynas“ dar kartą įrodys savo universalumą. Koncerto metu jam teks atlikti Benjamino
Godardo, Gaetano Donizetti, Manuelio de Fallos,
Josefo Dominiko Škroupo ir Johano Sebastiano
Bacho kūrinius. Be to, programą papildys pučiamųjų orkestrui įprasti koncertiniai maršai, o
antroje dalyje „Ąžuolynas“ praskries XX a. populiariosios muzikos puslapiais: nuo neapolietiškų
dainų ir Franko Sinatros iki Algimanto Raudonikio
ir Vytauto Kernagio.
Koncerto vakarą orkestrui diriguos trys dirigentai. Pirmą kartą prie „Ąžuolyno“ pulto stos
Kauno valstybinio muzikinio teatro ir VDU kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas, „Auksinio
scenos kryžiaus“ laureatas Jonas Janulevičius.
Taip pat išvysime aukščiausius chorinės muzikos
apdovanojimus pelniusį dirigentą, įvertintą namuose ir svetur, Rolandą Daugėlą bei „Ąžuolyno“
dirigentą Ričardą Kukulskį.
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijai atstovaus tarptautinių konkursų laureatai, jaunieji
virtuozai Radvilė Stonytė (smuikas), Rokas Makštutis (klarnetas), Laura Norbontaitė (smuikas), Valentinas Rezničenka (valtorna), Julita Lukminaitė
(fortepijonas). Vokalinius kūrinius atliks Grantas
Šileikis ir Klaudijus Zajančiauskas bei Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių choras.
Pučiamųjų instrumentų orkestras„Ąžuolynas“ –
vienas Kauno simbolių, šiemet minintis veiklos
55-metį. Nuo pat įkūrimo 1961 m. pagrindinė
orkestro funkcija – Laikinosios sostinės renginiai
ir šventės. Be „Ąžuolyno“ instrumentų akcento
nepraeina svarbiausios miesto šventės, delegacijų, sportininkų sutikimai, ne vienam miestiečiui įsiminė penktadieninės orkestro defiliados
Laisvės alėjoje. Tačiau kolektyvas vis dažniau

kviečia ir į koncertų sales klausytis solinių programų. „Ąžuolyno“ repertuare – operų, operečių,
miuziklų kūriniai, džiazu nuspalvinti koncertai su
ryškiais Kauno ir šalies solistais.
Šiuo metu Kauno pučiamųjų instrumentų
orkestras „Ąžuolynas“ yra koncertinės įstaigos
„Kauno santaka“ dalis. Įstaigos vadovas Vaidas
Andriuškevičius džiaugiasi partneryste su šiuolaikiška, gilias muzikų rengimo tradicijas turinčia

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija ir tuo,
kad šios dvi įstaigos sutelkė jėgas naujai programai sukurti. „Nors orkestras švenčia garbingą
sukaktį, ši programa kilsteli meistriškumo kartelę
visiems dalyviams“, – teigė V. Andriuškevičius.
„Nemuno“ informacija
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medžiuose beveik išnyksta
horizonto linija, kūrinys labai
priartėja prie abstrakcijos.
Viename simpoziume netoli Vroclavo viešėjau Aukštojoje dvasinėje seminarijoje,
įsikūrusioje nuostabiame
dvare su parku. Vaikštinėdamas sutikdavau ten
gyvenančius vienuolius, kurie patys sodininkauja,
dirba darže. Ten nutapiau keletą kompozicijų su
vienuoliais tarp gėlių. Šiuo atveju gamta, trapūs
žiedai tapo jų pakylėtos dvasinės nuotaikos, ypatingo nusiteikimo simboliu. Žinoma, paveiksluose
matomų objektų simboliškumas nėra tiesmukas,
kartais labai įvairiai interpretuotinas. Kitame paveiksle tarp vyro ir moters nutapiau geltoną ryškų
vaisių – kiekvienam jis gali kelti skirtingų asociacijų, tačiau bendra vaisiaus simbolinė reikšmė visiems suprantama. Todėl objektas tapyboje svarbus kaip ženklas ir spalvinė, formos dėmė.
– Kaip dirbate? Nesunku nuspėti, kad svarbiausi ir
intensyviausi procesai vyksta galvoje, o ne drobėje.
– Man svarbu sugauti blėstančią akimirką, ypatingą šviesą, erdvės jausmą. Tai nereiškia, kad stoviu ir tykau jos su „etiudniku“. Apskritai taip dabar
daugiausia dirbama tik pleneruose, o šiaip vizualinė informacija kaupiama savyje. Tai nieko naujo,
ypač žvelgiant į šiuolaikinį meną, kuris remiasi beveik vien proto sukonstruota žinia ir atmeta jausminius, jutiminius dalykus. Aš savyje „įrašau“ visai
ką kita. Daug eskizuoju, piešiu pastele, nes man
svarbu gaudyti skirtingus momentus, iš kurių vėliau išsikristalizuoja visumos vaizdas. Juk ir portretuojamojo negali pasodinti porai valandų ir liepti
sustingti. Žmogus per tą laiką pasikeičia daugybę
kartų – juokiasi, susimąsto, bendrauja, o tu iš įvairių jo veidų sudedi pajaustą portretą. Taip dirbu
dvidešimt keturias valandas per parą, kol per ilgą
laiką galvoje sukonstruoju paveikslo vaizdinį, o išnešiojęs kūrinį realiai nutapyti galiu ir labai greitai.
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Tiesa, toks intensyvumas ne visada padeda, esu ir persidirbęs, o tai veda į ligas ir kančią.
Kita vertus, iš tų duobių menai ir ištraukia.
– Daug gamtos vaizdų, jos kitimo ir neapibrėžtumo laike. Viskas sutampa su impresionistų siekiais. Gal todėl dažnai esate įvardijamas kaip naujosios kartos impresionistas. Ar
sutinkate su tuo?
– Manau, esu ekspresionistas, tai įrašyta prigimtyje, charakteryje. Impresionizmas, kurį formavo specifinė aplinka,
gyvenimo būdas ir tam tikros asmenybės, jau praeityje. Į
tai sugrįžti niekam net to siekiant nepavyks. Dabar galime
stebėti tik šio stiliaus atšvaitus, šiuolaikinių dailininkų darbuose išlikusį spalvos pažinimą. Juk negali visiškai atsiriboti
nuo klasikos. Daugelis tų darbų tokio paveikumo, kad visiškai užsimiršti, „įeini“ į paveikslą ir kuriam laikui palieki šią
realybę. Po tokio stipraus įspūdžio net negali iš karto imtis
savų darbų, nes būtina tarsi sugrįžti į save, išvengti ryškios
įtakos.
Prie ekspresionizmo mane priartina temperamentas, kuris neleidžia pabaigti, nudailinti kūrinio, kuris diktuoja gana
grubią tapymo plastiką.
– Nors prisistatote kaip peizažistas, parodoje matysime ir
miestui skirtą ciklą, kuriame jis pilnas gausos, judesio, spalvų

ir įvairovės. Ar esate ir miesto žmogus, nesinori pasitaikius progai sprukti iš jo?
– Mano giminė iš miesto, todėl tikrai nesijaučiu
čia svetimas. Net nežinau, ar galėčiau visam laikui
pasilikti kaime, arčiau gamtos, nors ir visus darbus
moku dirbti. Nutapiau darbų ciklą apie miestą, jo
žmones, pastebėtas detales, kurios kartais yra realios, iš mūsų kasdienybės, bet atsiradusios mano
sukomponuotoje realybėje. Miesto gyvenimas
tarsi sustingęs sustojusiame laike, tačiau pilnas
spinduliuojančios energijos, net ekspresijos. Ateityje, manau, tokių darbų bus dar daugiau, nes
ši tema mane traukia, nuolat stebiu gatvės gyvenimą, domiuosi žmonėmis, noriu juos pažinti,
pajausti.
– Ar išgyvenate gana skausmingą atotrūkį tarp
suformuluotos, savyje užsiaugintos paveikslo vizijos
ir to, kas atsiranda drobėje? O gal lengvai įgyvendinate visus, net ambicingiausius sumanymus?
– Būna nušvitimo laikas, kai pasiseka viskas iš
karto, o kai kada tenka daug ir nuosekliai dirbti.
Svarbu nenuklysti, atkakliai siekti iš pasąmonės
ateinančio vaizdinio. Žinoma, tikrovė visada riboja. Kartais sapnuose matai tokius paveikslus! Bet,
vos pamėgini juos atkartoti, sugauti, nieko nepavyksta. Telieka laukti, kol ši informacija įsilies į kitus
darbus, atsispindės juose. Juk paveikslus ne pats
kuri, juos kažkas tau sukomponuoja Ten, už tikrovės vartų. Todėl svarbu sulaukti bangos, ypatingo
laiko, o ne kankintis. Kai jau randi kodą, gali be sustojimo dirbti parų paras.
– Ar jums svarbu keistis, tapyti kitaip nei anksčiau, nesikartoti?
– Ne visada formos ar medžiagų eksperimentai, mėgstami kai kurių menininkų, ženklina ir vidinius pokyčius, kurie yra svarbiausi. Aš keičiuosi tik
tada, kai užaugu, kažkas stumia link to iš vidaus,
jaučiu būtinybę ir poreikį. Dabar kartais keistai
jautiesi vien konceptualaus, išmąstyto meno apsuptyje. Be abejo, jei jis sukaupęs ir spinduliuoja
stiprią energiją – viskas gerai. O mano pagrindinė
idėja vis dar tebėra spalva, kurios esmę stengiuosi
pažinti. Žinoma, jei norėčiau, galėčiau rinktis visai
kitas formas, sugebėčiau tai padaryti, bet man to
nereikia. Apskritai mene labai svarbi meistrystė,
amato išmanymas, kurio dabar retai paisoma. Visgi reikšmingiausias yra „vertikalusis“ talentas, gebantis intuityviai atrasti svarbiausius dalykus. Šie
sunkiai nusakomi dalykai, pasąmonės paslaptis ir
suformuoja meno esmę.
Neretai ir aš išmėginu ką nors nauja. Parodoje
bus mano tapytas „Nerimas“, kuris susijęs su įvykiais Ukrainoje ir jau beveik priartėjęs prie abstrakcijos. Tiesa, abstrakcijai reikia labai gero pasiruošimo, ją piešti nėra taip paprasta, kaip daug kam
atrodo. Gali būti, kad ateityje dar nutapysiu kelias
dideles abstrakčias drobes, nes seniai apie tai galvoju. Bet reikia ypatingų sąlygų, kad nevaržytų
aplinka, pajustum visišką laisvę – tik tada atsiras
jėga.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Audronė MEŠKAUSKAITĖ

Kaune atidaryta Prezidento V. Adamkaus biblioteka

Balandžio 29 d. Kaune (S. Daukanto g. 25)
iškilmingai atidaryta Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.
Lietuvoje tai pirmoji prezidentinė
biblioteka-muziejus, o Europoje
antroji – Prahoje veikia Prezidento
Vaclavo Havelo biblioteka. Tradicija
steigti kadenciją baigusių valstybės
vadovų bibliotekas atėjo iš JAV.
Bibliotekos-muziejaus ekspoziciją sudaro Prezidento nuotraukos,
archyvinių dokumentų ir apdovanojimų kolekcijos, V. Adamkaus bei Vytauto Didžiojo
universiteto fonduose sukaupti lietuvių išeivijos
dailės kūriniai, knygos. Muziejuje žadama atkurti ir
Prezidento darbo vietos aplinką.
Pasak prezidento V. Adamkaus, biblioteka turėtų
būti ne tik muziejus, bet ir gyvas židinys, kuriame
žmonės naudotųsi viskuo, kas ten sutelkta.„Tai nebus
vienos organizacijos nuosavybė – ji priklausys visiems.
Ten bus galima susirinkti, pasikalbėti apie valstybės ar
kultūros reikalus ir priimti tam tikrus sprendimus. Taigi
tai bus ne uždara, bet atvira įstaiga, tarnaujanti lietuvių
tautai“, – bibliotekos viziją apibūdino Prezidentas.
Jis tikisi, kad biblioteka-muziejus prisidės stiprinant
žmogiškumo ir tautiškumo idėjas tarp jaunimo: „Jei
tai padės žmonėms suvokti savo tautos, valstybės ir
laisvės vertę, aš tikrai būsiu laimingas.“
Kaune įsikūrusi biblioteka sieks ne tik įamžinti
Prezidento veiklą, bet kartu tapti inovatyviu kultūros
bei mokslo židiniu, kuriame bus galima gilinti žinias,
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susijusias su Lietuvos ir lietuvių išeivijos istorija. Dėl
to bibliotekos veikla bus glaudžiai susieta su Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos institutu.
Istorinis pastatas, kuriame įsteigta biblioteka,
S. Daukanto aikštėje iškilo dar 1910 m., o tarpukariu
jame veikė Lietuvos užsienio reikalų ministerija.
Pirmasis jos ministras Augustinas Voldemaras buvo
prezidento V. Adamkaus krikšto tėvas.
„Esu tikras ir galiu viena pasakyti: bibliotekos kūrimosi ir galutinio užbaigimo data yra turbūt paskutinė
mano gyvenimo diena. Turės likti savotiškas palikimas
gyvenantiesiems“, – sakė V. Adamkus.
Viešosios įstaigos steigėjai – Prezidentas V. Adamkus, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto
savivaldybė. Idėją įgyvendinti padėjo Kazickų šeimos
fondas, LR Vyriausybė, Užsienio reikalų ministerija ir
privatūs rėmėjai.
„Nemuno“ informacija

Kaune devintą kartą vyks mažųjų rašytojų festivalis
Gegužės 6 d. Kauno valstybinio lėlių teatro erdvėse
vyks tradicinis, jau 9-asis mažųjų rašytojų festivalis
„Lietuvos vaikai kuria pasakas“. Šiemet, likus vos
vienam žingsneliui iki apvalios sukakties, renginio
organizatoriai žada paruošti įvairiausių staigmenų.
Tarp jų ir ilgametėmis tapusios festivalio tradicijos –
paskelbti bei apdovanoti gražiausių pasakų kūrėjus
bei pristatyti 9-ąją vaikų kūrybos rinktinę „Lietuvos
vaikų pasakos“. Šventėje kviečiami dalyvauti visi
konkurso dalyviai, juos rengę mokytojai ir tėveliai.
Kiekvienais metais pasakų konkursas stebina
jaunųjų rašytojų talentais ir plačia geografija. Šiemet
patekti į knygą pretendavo net 323 pasakos. Jas siuntė
ne tik didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir atokių rajonų,
netgi užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenės.
Štai jau ne pirmus metus konkurse bando laimę
mokiniai iš Lenkijos, t. y. Vidugirių pagrindinės mokyklos ir Seinų „Žiburio“ lietuviškosios mokyklos. Po
intensyvaus jaunųjų ekspertų – Kauno Panemunės
pradinės mokyklos ketvirtokų – pasakų skaitymo
ir specialistų peržiūros buvo išrinkta 30 gražiausių
kūrinių. Redaktorė Regina Pupalaigytė pasirūpino,
kad pasakose būtų išsaugotas užkrečiamas vaikiškas
naivumas bei heroizmas, o dailininkė Ieva ŽidonytėKavaliauskienė – kad knygą puoštų spalvingos, gerą
nuotaiką kuriančios iliustracijos.
Festivalyje pasakų laureatus sveikins politikos,

meno, kultūros,
etnologijos, žiniasklaidos atstovai,
bus organizuojami
šaškių ir šachmatų turnyrai, Kauno
muziejų lankymas,
saldainių fiesta,
veiks knygų mugė.
Renginį tradiciškai
užbaigs Kauno valstybinio lėlių teatro
spektaklis „Molinis
sapnas“ (režisierius
Andrius Žiurauskas). Šventę globoja LR Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Rėmėjai – Lietuvos kultūros
taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Lietuvos kultūros fondas, leidykla „Kalendorius“,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyrius, Senukų labdaros ir paramos
fondas bei daug kitų organizacijų ir privačių asmenų.
Festivalio žiniasklaida: LRT radijas, „Knygos per Penki
TV“, INIT televizija, Pūko TV, dienraštis „Kauno diena“,
dvisavaitinis kultūros ir meno leidinys „Nemunas“,
mėnraštis „Gintaro gimtinė“...
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5 d., ketvirtadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Williamo
Shakespeare’o „Hamletas“. Dviejų dalių spektaklis. Spek
taklio trukmė – 3.30 val. Režisierius Vidas Bareikis. Bilietų
kainos – 6, 8, 12, 14, 16 Eur.
6 d., penktadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Klaipėdos
dramos teatro Vienos dalies sceninė mozaika: Miro Gavrano
„Poros“. Režisierė Ramunė Kudzmanaitė. Spektaklio
trukmė – 2 val. Bilietų kainos – 6-9 Eur.
6 d., penktadienį, 20 d., penktadienį, 19 val. Mažojoje scenoje – Mariuso von Mayenburgo „Bjaurusis“. Vienos dalies
komedija. Režisierius Vilius Malinauskas. Spektaklio
trukmė – 1.30 val. Bilieto kaina – 9 Eur.
7 d., šeštadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Jānio Balodžio
„Miškinis“. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Valters Sīlis.
Spektaklio trukmė – 3.30 val. Bilietų kainos – 4, 6, 8, 10,
12 Eur.
8 d., sekmadienį, 15 val. Holokausto atminimo (Yom
HaShoah) dienai paminėti – Ilgojoje salėje – Inesos
Paliulytės „Liūdnas dievas“. Vienos dalies skaudi istorija
visai šeimai (N-8). Režisierė I. Paliulytė. Spektaklio trukmė –
1.30 val. Bilieto kaina – 6 Eur.
8 d., sekmadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – „Gentis“.
Vienos dalies spektaklis pagal Ievos Simonaitytės romaną
„Aukštujų Šimonių likimas“. Režisierius Agnius Jankevičius.
Spektaklio trukmė – 2 val. Bilietų kainos – 4, 6, 9, 12, 14 Eur.
10 d., antradienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Johno
Gay’aus „Vargšų opera“. Dviejų dalių muzikinis spektaklis.
Režisierius Andrius Kurienius. Spektaklio trukmė – 2.30 val.
Bilietų kainos – 4, 6, 10, 12, 14 Eur.
11 d., trečiadienį, 18 val. Rūtos salėje – Sofi Oksanen „Apsivalymas“. Vienos dalies drama. Režisierius Jonas Jurašas.
Spektaklio trukmė – 2 val. Bilieto kaina – 7 Eur.
12 d., ketvirtadienį, 18 val. Rūtos salėje –„Aušros pažadas“.
Vienos dalies spektaklis pagal autobiografinį Romaino Gary
romaną. Inscenizacijos autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė.
Spektaklio trukmė – 2 val. Bilieto kaina – 10 Eur.
13 d., penktadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Artūro
Areimos ir Lauros Udrienės „Kartu“. Vienos dalies drama
pagal Serhijo Žadano romaną „Depeche Mode“ (N-16).
Režisierius A. Areima. Spektaklio trukmė – 2.30 val. Bilietų
kainos – 7, 9 Eur.
14 d., šeštadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Maxo
Frischo „Biografija: vaidinimas“. Dviejų dalių spektaklis.
Režisierius Gintaras Varnas. Spektaklio trukmė – 2.30 val.
Bilietų kainos – 4, 6, 10, 12, 14 Eur.
15 d., sekmadienį, 12 val. Rūtos salėje – Agnės Dilytės
„Solė ir močiutės“. Vienos dalies spektaklis vaikams (N-4).
Režisierė A. Dilytė. Spektaklio trukmė – 1 val. Bilieto
kaina – 5 Eur.
15 d., sekmadienį, 17 val. Rūtos salėje – tarptautinio
poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ vakaras „Toks
pasaulis puikus, toks žiaurus, įvairus...“ Renginio trukmė –
2 val. Įėjimas nemokamas.
17 d., antradienį, 18 val. Rūtos salėje – Dea Loher „Klaros
santykiai“. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Rolandas
Atkočiūnas. Spektaklio trukmė – 2.30 val. Bilieto kaina –
10 Eur.
19 d., ketvirtirtadienį, 18 val. Didžiojoje scenoje – Jeano
Dello ir Geraldo Sibleyraso „Tegyvuoja Bušonas!“ Vienos
dalies komedija. Režisierius Ričardas Vitkaitis. Spektaklio
trukmė – 1.30 val. Bilieto kaina – 9 Eur.
21 d., šeštadienį, 17 val. Ilgojoje salėje – Biljanos Srlbjanovič
„Skėriai“. Dviejų dalių tragikomedija. Režisierius Rolandas
Atkočiūnas. Spektaklio trukmė – 3 val. Bilieto kaina – 9 Eur.
22 d., sekmadienį, 12 val. Mažojoje scenoje – Agnės
Sunklodaitės „Kiškis pabėgėlis“. Vienos dalies muzikinis
spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę
„Lapė ir kaliošai“. Režisierė A. Sunklodaitė. Spektaklio
trukmė – 1 val. Bilieto kaina – 4 Eur.
24 d., antradienį, 25 d., trečiadienį, 18 val. premjera!
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Didžiojoje scenoje – „Maištas“. Vienos dalies instruktažasspektaklis (N-18) Veda 8 NKDT apmokyti instruktoriai. Spek
taklio trukmė – 1.30 val. Bilieto kaina – 12 Eur, studentams
ir moksleiviams – 8 Eur.
24 d., antradienį, 25 d., trečiadienį, 19 val. Ilgojoje salėje –
„Palata“. Vienos dalies spektaklis pagal Antono Čechovo
kūrybą. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas.
Spektaklio trukmė – 1.50 val. Bilieto kaina – 17 Eur.
Teatro kasa dirba kasdien nuo 10.30–19 val.,
tel. 22 40 64. Bilietus taip pat platina „Tiketa“.

Kauno valstybinis muzikinis teatras

6 d., penktadienį, 19 val., 14 d., šeštadienį, 18 val. Ingridos
Lausund „Bestuburiada“. Komiška drama. Režisierius
Darius Rabašauskas. Spektaklio trukmė – 1.35 val. Bilietų
kainos – 9, 11 Eur.
8 d., sekmadienį, 14 val. Agnės Dilytės „Sidabrinis
fėjos šaukštelis“. Spektaklis vaikams. Režisierė A. Dilytė.
Spektaklio trukmė – 1.05 val. Bilieto kaina – 5 Eur. 18 d.,
trečiadienį, 19 val. Mindaugo Valiuko „Barakudų medžioklė
žaliems“. Komedija. Režisierius M. Valiukas. Spektaklio
trukmė – 1.10 val. Bilietų kainos – 7,24 Eur.
19 d., ketvirtadienį, 19 val. Aleksejaus Slapovskij „Nuo
raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės“. Komedija.
Režisierius Darius Rabašauskas. Spektaklio trukmė –
1.40 val. Bilieto kaina – 11 Eur.
22 d., sekmadienį, 14 val. „Paslaptinga naktis“. Spektaklis
vaikams. Režisierė Justina Jukonytė. Spektaklio trukmė –
0.50 val. Bilieto kaina – 5 Eur.
Teatro kasa dirba III–V 15–19 val., VI 15–18 val., VII –
dvi valandos prieš spektaklį, tel.: 40 84 70. Bilietus taip
pat platina Bilietai.lt.

7 d., šeštadienį, 18 val. Johno Edwardo Cariani „Nesamas miestas“. Romantinė komedija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Spektaklio trukmė – 2.20 val. Bilieto
kaina – 12 Eur.
8 d., sekmadienį, 18 val. Marguerite Duras „Hirosima,
mano meile!“ Vienos dalies spektaklis pagal to paties
pavadinimo kino scenarijų. Režisierius Ramūnas
Abukevičius. Spektaklio trukmė – 1.15 val. Bilieto
kaina – 11 Eur.
13 d., penktadienį, 18 val. Viliamo Klimáčeko „Supermarketas“. Tragikomedija su pertrauka (N-14). Režisierius Alius Veverskis. Spektaklio trukmė – 2.20 val.
Bilieto kaina – 11 Eur.
15 d., sekmadienį, 21 d., šeštadienį, 18 val. Marie Jones
„Akmenys jo kišenėse“. Dviejų dalių airiška komedija.
Režisierius Bernardas Gytis Padegimas. Dviejų dalių
airiška komedija. Spektaklio trukmė – 2.45 val. Bilieto
kaina – 12 Eur.
20 d., penktadienį, 18 val. tragikomiškas koncertas „Jam
ir jai | 13 su puse dainų apie meilę“. Atlikėjai: Evelina
Lozdovskaja ir Simas Buziliauskas. Koncerto trukmė –
1.30 val. Bilietus platina „Tiketa“.
22 d., sekmadienį, 12 ir 15 val. Agnės Dilytės„Negalima!“
Vienos dalies spektaklis vaikams. Spektaklio trukmė –
1 val. Režisierė A. Dilytė. Spektaklio trukmė – 1 val. Bilieto
kaina – 4 Eur.
Teatro kasa dirba I–V 14–18 val., VI–VII 11–18 val.,
tel. 22 82 26.

6 d., penktadienį, 18 val. „Zygfrydo Vernerio kabaretas“.
Dviejų dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis
Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Vilma
Galeckaitė, choreografai Dainius Bervingis, Gintaras
Visockis. Spektaklio trukmė – 3 val. Bilietų kainos – 4,
9, 13, 15, 40 Eur.
7 d., šeštadienį, 18 val. Johanno Strausso „Čigonų
baronas“. Dviejų dalių operetė. Režisierius Gediminas
Šeduikis, dirigentas Virgilijus Visockis, scenografas Andu
Dumitrescu (Rumunija), kostiumų ir grimo dailininkas
Juozas Statkevičius, choreografas Dainius Bervingis.
Spektaklio trukmė – 2.20 val. Bilietų kainos – 6, 9, 14,
18, 40 Eur.
8 d., sekmadienį, 12 val. Wolfgango Amadeus Mozarto
„Mažoji burtų fleita“. Dviejų dalių muzikinė pasaka
vaikams. Režisierius Andrzej Gałła (Lenkija), dirigentas
Virgilijus Visockis, dailininkas Krzysztof Truss (Lenkija).
Spektaklio trukmė – 1.45 val. Bilietų kainos – 2, 3,5, 5,
6,5, 15 Eur.
8 d., sekmadienį, 13 d., penktadienį, 18 val. Eltono Johno,
Timo Rice’o „Aida“. Dviejų dalių miuziklas. Režisierius
Vytenis Pauliukaitis, dirigentas Jonas Janulevičius,
scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė
Aleksandra Jacovskytė, choreografas Arikas Krupas.
Spektaklio trukmė – 2.30 val. Bilietų kainos – 6, 9, 14,
18, 40 Eur.
11 d., trečiadienį, 12 d., ketvirtadienį, 18 val. premjera! Otto
Nicolai „Vindzoro šmaikštuolės“. Dviejų dalių komiška
opera. Dirigentas Jonas Janulevičius, režisierius ir
choreografas Gianni Santucci (Italija), scenografas
Alessandro Camera (Italija), kostiumų ir grimo dailininkė
Maria Carla Ricotti (Italija), chormeisteriai Ramūnas
Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė. Spektaklio trukmė – 2.30 val.
Bilietų kainos – 6, 9, 14, 18, 40 Eur.
14 d., šeštadienį, 15 d., sekmadienį, 18 val. Franko
Wildhorno „Karmen“. Dviejų dalių miuziklas. Režisierius
Kęstutis Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius,
scenografas Gintaras Makarevičius, kostiumų ir grimo
dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografai Dainius
Bervingis ir Gintaras Visockis. Spektaklio trukmė – 3 val.
Bilietų kainos – 7, 12, 19, 25, 50 Eur.
Teatro kasa dirba II–VII 11–14, 15–18 val., tel. 20 09 33.
Bilietų galima įsigyti ir internetu www.muzikinisteatras.lt.

Konkursas „Haiku Lietuvai“
Valstybės pažinimo centras kviečia visus, norinčiuosius atskleisti savo santykį su Lietuva, jos žmonėmis,
istorija, gamta, kultūra japonų lyrikos forma, dalyvauti
konkurse „Haiku Lietuvai“. Vienas autorius konkursui
gali pateikti iki trijų originalių, anksčiau niekur neskelbtų trieilių lietuvių kalba. Kūrinius siųsti galima iki
birželio 6 d. el. paštu ruta.dubauskaite@prezidentas.lt.
Geriausių trieilių autoriai bus paskelbti birželio 20 d., o
liepos 6-ąją, švenčiant Valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną, papuoš sostinės bei kitų miestų
lauko stendus. Jie bus eksponuojami ir Valstybės pažinimo centre bei publikuojami kultūrinėje spaudoje.
Valstybės pažinimo centras

kampas
Kauno valstybinis lėlių teatras
7 d., šeštadienį, 12 val. „Nykštukas Nosis“. W. Haufo
pasakos motyvais (nuo 5 m.). Režisierius Algimantas
Stankevičius. Spektaklio trukmė – 1.10 val. Bilietų
kainos – 3, 3,50 Eur.
8 d., sekmadienį, 12 val. „Pasaka apie lietaus lašelį“. Apie
tai, kokie esame svarbūs, nepakartojami, reikalingi
(nuo 3 m.). Režisierius Olegas Žiugžda. Spektaklio
trukmė – 1 val. Bilietų kainos – 3, 3,50 Eur.
14 d., šeštadienį, 12 val. „Žiogas Zigmas Žalgirio
mūšyje“. Neįtikėtina žiogų armijos generolo ir
kunigaikščio Vytauto pergalė prieš kryžiuočius (nuo
4 m.). Režisierė Agnė Sunklodaitė. Bilietų kainos – 3,
3,50 Eur.
15 d., sekmadienį, 12 val. Mažojoje salėje – „Atostogos
pas dėdę Titą“. Apie tai, kas gali nutikti per vienas
atostogas. Pagal P. Hakso apysakas (nuo 5 m.). Režisierė
Jūratė Januškevičiūtė. Bilieto kaina – 3 Eur.
21 d., šeštadienį, 12 val. Mažojoje salėje – „Žirafa su
kojinėmis“. Spalvoti draugų nuotykiai džiunglėse
(nuo 5 m.). Režisierė Jūratė Januškevičiūtė. Bilieto
kaina – 3 Eur.
22 d., sekmadienį, 12 val. premjera! „Noriu – negalima,
reikia – nenoriu“. Kaukų šeimynėlės istorijos:
nepaprasta gimimo diena (nuo 3 m.). Autorė Daiva
Čepauskaitė, režisierius Andrius Žiurauskas, dailininkė
Lesia Lučko (Ukraina), kompozitorius Bogdanas
Ščepanskis (Lenkija). Bilietų kainos – 3, 4,30, 5 Eur.
Teatro kasa dirba IV–V 11–17 val., VI–VII 10–14 val.,
tel. 22 16 91. Bilietus taip pat platina „Bilietų pasaulis“.

6 d., penktadienį, 18 val. Orkestro muzikos koncertas.
Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistas Laurens Weinhold (smuikas, Norvegija). Dirigentas Rune Bergmann
(Norvegija). Bilietų kainos – 5, 8 Eur.
7 d., šeštadienį, 18 val. „Muzika ne tik pučiaMiesiems“.
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“,
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių choras.
Solistai Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai: Radvilė Stonytė (smuikas), Rokas Makštutis (klarnetas),
Laura Norbontaitė (smuikas), Valentinas Rezničenka
(valtorna), Julita Lukminaitė (fortepijonas), Grantas Šileikis
(vokalas), Klaudijus Zajančiauskas (vokalas). Dirigentai:
Jonas Janulevičius, Rolandas Daugėla, Ričardas Kukulskis.
Koncerto vedėja Justė Jankauskaitė. Bilieto kaina – 3 Eur.
8 d., sekmadienį, 18 val. Sankt Peterburgo valstybinės
akademinės kapelos choras. Dirigentas Rusijos fedaracijos
valstybinės premijos laureatas Vladislavas Černušenka.
Programoje skambės Rusijos sakralinė ir liaudies muzika.
Bilietų kainos – 3, 5 Eur.
9 d., pirmadienį, 18 val. XVIII tarptautinis muzikos festivalis
„Sugrįžimai“. Koncertas, skirtas Europos dienai. Raminta
Lampsatis (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), Vilija Mozūraitytė
(sopranas, mecosopranas, Lietuva, Vokietija), Gabrielė
Jocaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija), Paulius Užgalis (bosasbaritonas, Lietuva, Vokietija), Joris Rubinovas (bosas, Lietuva,
Vokietija), Florence Katz (mecosopranas, Prancūzija), Latana
Phoung (mecosopranas, Prancūzija, D. Britanija), Ugnė
Lamsaitytė (fortepijonas, Lietuva), Kauno A. Kačanausko
muzikos mokyklos moksleivis Kipras Čižauskas. Įėjimas su
kvietimais. Kvietimų teirautis tel. (8 682) 37 312.
11 d., trečiadienį, 18 val. Lietuviškas „Quorum“ meilės
prisipažinimas. Bilietų kainos – 8, 10, 12, 15, 20 Eur.
13 d., penktadienį, 18 val. Kauno kultūros centro „Tautos
namai“ mišraus choro „Gintaras“ jubiliejinis koncertas „80
žiedų“. Solistė Jurgita Šalčiūtė (mecosopranas). Dalyvaus:
Nerijus Ardzevičius (bosinė gitara), Marius Giedra (fortepijonas), Aldas Danelius (mušamieji). Koncertą ves Edvinas
Vadoklis. Bilietų kainos – 3, 5 Eur.
Filharmonijos kasa dirba II–VI 14–18 val., tel. 20 04 78.
Bilietus taip pat platina „Tiketa“.

5 d., ketvirtadienį, 18 val. A. Kačanausko muzikos mokyklos
mokytojos Ritos Juknevičienės leidinio „Kalnai ir paukštė“
pristatymas. Skambės pjesės fortepijoniniams ansambliams
(aranžuotės ir originalūs kūrinėliai). Koncerte dalyvaus A.
Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokiniai. Koncertą ves Živilė Elzbutienė. Įėjimas nemokamas.
10 d., antradienį, 18 val. muzikos mokyklų auklėtinių koncertas„Spalvoti garsai“. Dalyvaus: Kauno M. Petrausko muzikos
mokyklos mokytojos Lusine Sargsyan ir Kaišiadorių meno
mokyklos mokytojos Vaidos Šimkutės fortepijono klasės
mokiniai. Įėjimas nemokamas.
12 d., ketvirtadienį, 17 val. koncertas-pašnekesys „Vien meilę norėtum dainuoti…“. Dalyvaus poetas ir bardas Vytautas
V. Landsbergis ir VDU kūrybinė grupė „Declamationes“.
Įėjimas nemokamas.
16 d., pirmadienį, 18 val. džiazo improvizacijos„Shinkarenko
jazz 4N“ ir Neda“. Neda Malūnavičiūtė (vokalas, fleita), Janas
Maksimovičius (saksofonai), Vytautas Labutis (saksofonai,
klavišiniai), Leonidas Šinkarenka (bosinė gitara), Arvydas
Joffė (mušamieji). Bilieto kaina – 7 EUR, moksleiviams,
studentams, senjorams, žmonėms su negalia ir turintiems
„Daily Card“ nuolaidų kortelę – 5 Eur.
20 d., penktadienį, 18 val. VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros prof. Sabinos Martinaitytės studentų koncertas„Ateinam…“. Dainuos: tarptautinių konkursų laureatai
Ieva Goleckytė, Gabrielė Bielskytė, Jurgis Jarašius ir Martynas
Žukauskas. Koncerto vedėja pianistė doc. Audronė Eitmanavičiūtė, taip pat dalyvaus pianistė Beata Andriuškevičienė.
Bilieto kaina – 3 Eur, studentams, senjorams, žmonėms su
negalia ir turintiems „Daily Card“ nuolaidų kortelę – 2 Eur.
Bilietų galima įsigyti Kauno menininkų namų „Mūzų
svetainėje“ ir „Tiketa“ kasose.
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6 d., penktadienį, 12 val. Baisogalos dvare (R. Žebenkos
g. 12, Baisogala, Radviliškio r.) – renginys iš ciklo„Salvete,
juvenes“. Dalyvaus rašytojai Vainius Bakas, Jurga Tumasonytė, dainų autorė ir atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelė.
10 d., antradienį, 15 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – literatūros almanacho „Varpai / 33–34“ ir jubiliejų
pažyminčio Leono Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių,
atklastų knygos„Ir dar kartą žodis“ sutiktuvės, 2016 metų
literatūrinės „Varpų“ premijos laureatų pagerbimas. Dalyvaus rašytojai Algimantas Baltakis, Simonas Bernotas,
Petras Bražėnas, Vytas Dekšnys, Arvydas Juozaitis, Julius
Keleras, Vytautas Martinkus, Kęstutis Nastopka, Leonas
Peleckis-Kaktavičius, Silvija Peleckienė, dailininkas Rimantas Dichavičius, mokslo istorikas Libertas Klimka,
teatrologė Elvyra Markevičiūtė, teatro režisierius Gytis
Padegimas, LR Seimo narys Valerijus Simulik, aktorius
Perlis Vaisieta.
12 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Rašytojų klube – poeto
Roberto Keturakio autorinis kūrybos vakaras su nauja
knyga „Nakties baltieji debesys“. Kartu su autoriumi dalyvaus literatūros kritikas Virginijus Gasiliūnas, aktorius
Saulius Bagaliūnas.
Rašytojų klube veikia Alio Balbieriaus fotografijų
paroda „Ledo inkliuzai“.
Įėjimas į renginius nemokamas. Smulkesnė informacija:
tel. (8 5) 2629627, (8 5) 2617727; el. p. rasytojuklubas@aiva.lt.
5 d., ketvirtadienį, 15 val. Kauno miesto muziejaus M. ir
K. Petrauskų lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje
(K. Petrausko g. 31) – fleitos ir violončelės muzikos
koncertas„Besiskleidžiant...“ Gros Kauno Juozo Naujalio
gimnazijos abiturientės Rugilė Ambrozevičiūtė (fleita)
ir Viltė Dobilaitė (violončelė). Įėjimas nemokamas.
9 d., pirmadienį, 17 val. Kauno miesto muziejaus Lietuvių
tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 4)
vyks mazurkų vakaras. Šokti mokys šio šokio entuziastas
Deividas Černega. Bilieto kaina – 1 Eur.

Knygų apžvalgos – Ramūnas Čičelis
Maketuotoja – Inga Zamulskienė
Buhalterė – Irena Kavaliauskienė –
tel. (8-37) 322266, (8-656) 41705
Talkininkai:
Aldona Ruseckaitė (literatūros istorija)
Romualdas Rakauskas (fotografija)
Eugenija Žakienė (muzika)
Gediminas Jankauskas (kinas)
Gediminas Jankus (teatras)
Zenonas Baltrušis (fotografija)
Lina Navickaitė (kalba)

Rėmėjai:

Projektas „Kartų dialogas“ – 24 000 Eur
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
23, 24, 28 p.

„Nemuno“ sąskaitos AB banke „Swedbank“:
LT 147300010002256121 — einamoji sąskaita;
LT 097300010002230312 — biudžetinė sąskaita;
LT 757300010034284035 — valiutinė sąskaita.

Prenumeratos kaina mėnesiui — 2,6 Eur
Prenumerata priimama
visuose pašto skyriuose,
internetu www.post.lt ir www.prenumerata.lt
arba redakcijoje
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Džiazo savaitgalį Kauno kalendoriuje keičia „Dizaino savaitė“. Šiemet festivalio renginius vienija tema „Jungtys“, apimanti dizaino kaitą
laike, jo formų susipynimą, skatinanti kalbėti apie platesnį dizaino naudojimą gamyboje, komunikacijoje bei viešosiose erdvėse, atskleisti jo
svarbą šiuolaikinei visuomenės raidai.
Festivalio štabu tapo vienas gražiausių Laisvės alėjos tarpukario pastatų – „Pieno centro“ rūmai, kurį papuošė specialiai festivaliui Kauno
fotoklubo sukurtas projektas – milžiniškas, apie 90 kvadratinių metrų, cianotipijos darbas, pretenduojantis į Lietuvos Gineso rekordų knygą.
Cianotipija – viena seniausių fotografijos technikų, kai negatyvas eksponuojamas ant popieriaus ar kitos medžiagos, padengtos specialiomis cheminėmis medžiagomis, ir išgaunamas monochrominis mėlynos spalvos atspaudas. Cianotipija išrasta XIX a. ir yra laikoma fotografijos
motina. Tuo metu ji naudota reprodukcijoms, meninei fotografijai.
Kauno fotoklubo narys fotografas Regimantas Meilutis kurį laiką gilinosi į cianotipijos paslaptis. Išsiaiškinęs, kad Lietuvoje niekas iki šiol
didelio formato cianotipijos darbų nesukūrė, kilusia idėja pasidalijo su fotoklubo kolegomis. Iššūkis buvo priimtas. Pasirinkta ekologijos
tema – vaizduojamas
gyvybės simbolis medis,
kurį žudo tarša ir šiukšlės,
gaivina švara ir meilė.
Darbui naudotas fotogramos metodas, kai daiktai
ir kūnai suguldomi ant
chemikalais padengtos
medžiagos ir pusvalandį
eksponuojami saulės
šviesoje.

Gabrielės
Kuizinaitės
nuotraukos
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