
58
1/2018

VARTOJIMO KULTŪRA

Ketverius metus apie tai viešai nekalbėjęs, architektas ir menotyros doktorantas Marius 
Daraškevičius galiausiai sutiko papasakoti apie organizuojamą Vilniaus karnavalą ir 
bent šiek tiek praskleisti renginį gaubiantį paslapties šydą. 

Karnavalas 
kultūros gurmanams
Išskirtinis interviu su Vilniaus karnavalo organizatoriumi Mariumi Daraškevičiumi

Paprastai sėkmės susilaukia tie darbai ir iniciatyvos, 
kurie kyla iš gilaus tikėjimo ir aistros. Sakykite, kaip prasi-
dėjo Vilniaus karnavalas?

Meilė Užgavėnėms gimė dar ankstyvoje vaikystėje. 
Kiekvienais metais nepaprastai laukdavau Užgavėnių, kai 
su kaimynų vaikais persirengdavome velniais, raganomis 
ir eidavo lankyti kaimynų! Prieš ketverius metus, draugų 
paragintas, Užgavėnių laikotarpiu suorganizavau kaukių 
balių. Galvojau, kad tai bus vienkartinis žaidimas, tačiau, 
išaugus palaikančiųjų būriui, jis tęsiasi iki šiol.

Esate dvarų kultūros tyrinėtojas, šiuo metu ruošiate 
daktaro disertaciją apie dvaro valgomuosius. Ar tyrimų 
rezultatai atsispindi karnavalo programoje?

Kaukių baliaus formatas puikiai tinka trumpam 
prikelti istoriją, išgyventi ją čia ir dabar: šiuolaikiškai 
interpretuojant ir naujai pateikiant dvarų užstalės 
elementus, šokant istorinius šokius, atgaivinant įvairias 
salonines pramogas, o istoriniai kostiumai dalyviui pa-
deda lengviau įsijausti į šį žaidimą. Tačiau praėjusiuose 
amžiuose jokiu būdu neužsiskleidžiama, vakarą užbai-
giame šiuolaikiškai. Programos įvairovė atsispindi ir 
karnavalo dalyvių amžiuje – svečių amžius svyruoja nuo 

dvidešimties iki kone septyniasdešimties ar net daugiau.  

Išgirdus žodį „karnavalas“ vaizduotėje iškyla Venecija, 
tačiau jūsų organizuojamo karnavalo afišoje aiškiai sako-
ma, kad tai Užgavėnių sezono kaukių balius. Papasakokite 
kas sieja Užgavėnes ir karnavalą?

Nuo seno karnavalu buvo vadinamas ne bet koks 
persirengusiųjų pasilinksminimas, o Užgavėnių sezono 
renginiai. Karnavalas, arba Užgavėnių periodas, daugelyje 
šalių aukštuomenės vadinamas tiesiog „pokylių sezonu“ 
arba „sezonu“, prasidėdavo nuo Kalėdų ir trukdavo iki 
Pelenų trečiadienio. Neatsiejami karnavalo elementai 
yra įvairūs persirengėliai, procesijos, vaidinimai, šokiai, 
mūšių, imtynių imitacija. Europos rūmuose per „pokylių 
sezoną“ gimė ir išaugo baleto, operos žanrai. Rūmų sa-
lonuose gyvavo saloninė kaukių balių būrimų tradicija, 
žaidimai kortomis. Karnavalinėje tradicijoje slypi ir gyvųjų 
paveikslų, pranc. tableau vivant, ištakos. 

Kokiomis kaukėmis puošiasi Vilniaus karnavalo 
svečiai?

Tradiciškai per Užgavėnių periodu rengiamas kaukių 
puotas persirengiama mitinėmis būtybėmis, užsieniečiais, 
įvairių profesijų atstovais, gyvūnais. Galvodamas temą, 
stengiuosi suteikti svečiams kuo platesnę pasirinkimo lais-
vę, nes rinkdamasis kaukę kiekvienas nori įgyvendinti savo 
slaptą svajonę, todėl ribojimų vengiu. Per pirmąjį „Vilniaus 
karnavalą“ buvome gana kuklūs ir nedrąsūs, tačiau vėliau 
kaukių temų įvairovė gerokai prasiplėtė. 

Papasakokite apie pirmąjį karnavalą? Kokia tema 
buvo pasiūlyta svečiams?

Pirmojo karnavalo, vykusio 2015 m. vasario 14 d., 
tema padiktavo ir aprangos kodą. Kadangi pirmasis kar-
navalas buvo tik nedrąsus bandymas, nenorėta ir itin su-
dėtingo aprangos kodo. Taigi buvo pasirinkta visiems gerai 
žinoma Venecijos tema, itališkai pavadintas ir pats kaukių 

Kaukių baliaus formatas trumpam prikelia 
istoriją, leidžia išgyventi ją čia ir dabar: šokant 

istorinius šokius ir atgaivinant įvairias 
salonines pramogas, o istoriniai kostiumai 

dalyviui padeda lengviau įsijausti į šį žaidimą.
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Marius Daraškevičius (viduryje), trečiajame karnavale 
2017 m. įkūnijo „Spragtuką“, renginio režisierė ir vedėja 

Gintarė Čepukonytė (dešinėje) tapo karnavalo metu 
statytos operos režisiere, o jojimo mokyklos „Lyderis“ 

įkūrėja Alina Michnevič su žirgu Dekors (kairėje) 
virto grafiene Ona Janina Radvilaite-Tiškevičiene ir 

iškilmingai atidarė renginį Trakų Vokės dvaro rūmuose
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balius  – „Un ballo in maschera“. Svečių buvo prašyta dėvėti 
tradicines Venecijos ar commedia dell’arte personažų kaukes. 

Kur vyko pirmasis karnavalas?

Venecijos tema reikalavo Baroko epochos interjero, 
į kurį galėtų natūraliai įsilieti kostiumai. Tačiau Vilniuje 
apstu  barokinių sakralinių erdvių ir tėra vos keletas su 
pasaulietiniu interjeru, tad pasirinkimas buvo gana ribotas. 
Išsirinkome buvusios Vilniaus akademijos Bajoriškosios 
kolegijos refaktoriumą (dab. „Naručio“ viešbučio salė). Čia 
unikalios XVIII a. salės lubas puošia daugiafigūrė kompo-
zicija debesų fone, o jos centre įkomponuota astrologijos 
deivė Uranija. Šis daugiafigūris ornamentas, vaizduojantis 
žaidžiančias antikines figūras, greičiausiai vienintelis toks 
mūsų šalyje, sukūrė puikią aplinką istoriniams XVIII a. 
epochos Venecijos ir commedia dell’arte kostiumams.

Ar Vilniaus karnavale renkama geriausia kaukė?

Žinoma, geriausią kaukę renkame nuo antrojo 
karnavalo. Pirmaisiais metais ji nebuvo renkama. Pame-

nu, tada svečius itin sužavėjo juvelyrės Sonatos Bylaitės 
columbinos kaukė, kurią menininkė pati sukūrė specialiai 
šiam karnavalui. Svečiams nesunkiai įveikus šią užduotį, 
antraisiais metais buvo žengta sudėtingesniu keliu.

Koks buvo antrasis karnavalas?

Pirmaisiais metais erdvę rinkome pagal temą, o antrai-
siais – atvirkščiai. Antrojo karnavalo, vykusio 2016 m. sausio 
30 d., temą inspiravo atrasta erdvė – grafų Umiastovskių 
rūmai Trakų g., šiuo metu glaudžiantys Vilniaus klubą. 
Išsaugota XIX a. autentiška interjero įranga – grindys, 
krosnys, židiniai, durys, lubų puošyba, laiptai – visa tai 
atrodė magiška. Taigi taip ir pavadinome šį karnavalą – 
„Magiškasis Piano Nobile“. Svečių prašėme pasipuošti pa-
sakų, mitų veikėjų kostiumais ar įkūnyti stebuklingų galių 
turinčius personažus. Šiemet buvo atgaivinta ir saloninė 
kaukių balių būrimų tradicija. Grafų Umiastovskių rūmų 
salonuose – grafienės buduare, grafo kabinete, iš kortų ar 
runų ateitį spėjo išminčiai, iš gimimo datos – astrologė, iš 
delno – chiromantas, o laukiantieji žaidė kortomis. Istoriniai 

Tableau vivant pagal Kanuto Rusecko paveikslą 
„Pjovėja“ ir Kauno valstybinio muzikinio teatro ir Kauno 
miesto simfoninio orkestro arfininkė Viktorija Smailytė

Geriausios 2018 m. Vilniaus karnavalo kaukės – 
tableau vivant pagal Stanislovo Kuzmos 
skulptūrinę kompoziciją „Trys mūzos”

Tableau vivant pagal Leonardo da Vinci freską „Paskutinė vakarienė“. 
Gyvasis paveikslas pristatytas skambant vargonams (grojo Nacionalinės vargonų 
asociacijos vadovas dr. Balys Vaitkus). Kostiumus specialiai šiam paveikslui pagal 
M. Daraškevčiaus atliktą kostiumų analizę sukūrė „Merkados“ kostiumų dailininkai
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rūmų interjerai, magiški ir mitologinių personažų kostiu-
mai, saloninės pramogos sukūrė išties nepaprastą įspūdį. O 
kur dar apgamų, vadinamųjų muselių, magija!

Muselių? Papasakokite apie tai prašau plačiau! 

Grafų Umiastovskių rūmų koridorių buvome pavertę 
Muselių gatve, kurioje svečiai už nuoširdų ačiū galėjo 
įsigyti priklijuojamų apgamų ir sužinoti jų reikšmes. 
Beje, tokia gatvė (Calle de le Moschete) dar ir šiandien yra 
Venecijoje, o jos pavadinimas primena, kad kadaise joje 
gyveno ir dirbo muselių meistrai. Muselių klestėjimo aukso 
amžiuje susiformavo ištisa jų kultūra, o jos pačios taip 
paplito, kad apgamo neprisilipdžiusi dažna aukštuomenės 
dama jautėsi tarytum išrengta. Beje, netikrus apgamus 
klijavosi ir vyrai, nors ir ne taip dažnai kaip moterys. 
Europoje muselės gamintos įvairių formų (pusmėnulio, 
žvaigždutės, karietos pavidalo ir pan.), jomis buvo galima 
užmaskuoti išvaizdos trūkumus ir netgi siųsti nebylius 
signalus. Pavyzdžiui, pusmėnulio formos muselė reiškė 
moters sutikimą nakties pasimatymams, Amūro pavidalo 

– meilę. „Grožio ženklo“ vieta veide taip pat turėjo savo 
reikšmę. Neretai aukštuomenės moterų veidus puošė keli 
„grožio ženklai“, nors prisiklijuoti pernelyg daug muselių 
buvo laikoma prastu skoniu. 

Akivaizdu, kad aristokratų rūmai puikiai tinka tokio 
pobūdžio renginiams. O kur vyko trečiasis karnavalas? 
Kokia buvo jo tema?

2017 m. vasario 11 d. grafų Tiškevičių Trakų Vokės 
dvaro rūmuose vykęs karnavalas buvo dedikuotas operos 
žanrui. Svečiai buvo kviečiami apsirengti operos, operetės 
ar baleto spektaklio personažais. Ši tema sulaukė nepa-
prastos sėkmės! Galiausiai visi svečiai grafų Tiškevičių 
didžiojoje pokylių salėje kartu statė operos spektaklį! 

Patys svečiai?

Būtent! Vienas žaviausių Vilniaus karnavalo elementų 
yra mėgėjų pasirodymai, suteikiantys puotai nepaprasto 
žavesio ir tikrumo. Vilniaus karnavalo muzikinę progra-
mą – dainas ir šokius – ruošia patys svečiai, padedant 

 Tableau vivant pagal Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio „Karalių pasaką“ 

 

Tableau vivant pagal Jano Vermeerio paveikslą 
„Mergina su perlo auskaru“ (kairėje), Kazimiro 

Malevičiaus „Juodasis kvadratas“ (dešinėje)

Prie plataus pasagos formos stalo susėdę arti šimto išsipusčiusių 
svečių. Centrinis stalas buvo pakeltas ant pakylos taip, kaip kadais 
per karališkas puotas. Prie šio stalo susėdo didysis grupinis gyvasis 

paveikslas, vaidinęs Leonardo da Vinci „Paskutinę vakarienę“ 
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žinomiems ir pradedantiems muzikams. Muzikinės dalies 
programą jau trečius metus iš eilės kuruoja Ieva Rasimaitė.

Ar tarp svečių yra ir profesionalių artistų?

Žinoma. Trakų Vokėje nustebino baleto korifėjus 
Mantas Daraškevičius, pateikęs nuotaikingą rūmų juok-
dario numerį – tai buvo neplanuota ir nepaprastai gyva. 
Neplanuota buvo ir tą patį vakarą puotoje dalyvavusios 
trečiosios pasaulyje sportinių šokių poros Evaldo Sodeikos 
ir Ievos Žukauskaitės elegantiškas valsas, kuriuo jie atida-
rė vakaro valsų valandą ir pakvietė svečius ant parketo. 
Beje, E. Sodeika yra legendinio tarpukario operos solisto, 
baritono, Antano Sodeikos proanūkis, tad jam įkūnyti 
pasirinktą operos personažą nebuvo sunku – Evaldui nuo-
širdžiai padėjo Kauno muzikinio teatro grimo ir kostiumo 
dailininkai! Apskritai profesionalių teatro, muzikos, kitų 
įvairių formų menų atstovų bei mokslininkų palaikymas 
ir dalyvavimas Vilniaus karnavale yra nepaprastai 
svarbus, nes tik jų dėka pavyksta kurti aukštosios kultūros 
karnavalą.

Ne tik artistai puošia karnavalą?

Be abejo. Pavyzdžiui, trečiojo karnavalo atidarymo 
akcentu tapo grafienė Ona Janina Radvilaitė-Tiškevičienė, 
kurią įkūnijo daugkartinė čempionė, aukščiausio lygio 
išjodinėjimo meistrė Alina Michnevič. Ramiai grojant 
styginių kvartetui, Trakų Vokės dvaro grafienę vaidinusi 
A. Michnevič įjojo į rūmus ir atliko sveikinimo piruetą. 
Tiesa, norint padaryti šią užduotį, teko kaip reikiant 

paplušėti. Turėjome sumontuoti žirgui pakylą, nes buvo 
keblu užlipti apledėjusiais laiptais. Siekiant apsaugoti isto-
rine prasme nevertingą, tačiau gražų, sovietmečiu paklotą 
rūmų parketą, prieš renginį teko nukaustyti žirgą. Taigi 
buvo imtasi visų saugumo priemonių.

Opera ir karnavalas išties neatsiejami, atrodo, sunku 
kažką geriau būtų ir sugalvoti. Ar pavyko nustebinti svečius 
siūlant ketvirtojo karnavalo temą?

Manau, kad taip (juokiasi)... Ketvirtasis karnavalas, 
vykęs 2018 m. vasario 10 d. Vilniaus rotušėje pateikė sudė-
tingiausią užduotį – įkūnyti žinomą dailės kūrinį. Tokio 
tipo pramogos Europoje žinomos tableau vivant (liet. 
gyvasis paveikslas) vardu. Svečių prašėme ne tik sukurti vi-
zualiai įtaigų meno kūrinį, bet ir jį suvaidinti. Kuriamame 
gyvajame paveiksle (portrete ar grupinėje kompozicijoje) 
turėtų būti kuo aiškiau atpažįstamas dailės kūrinys, tad 
svečiams teko pasirūpinti paveikslo fonu, vaizduojamų 
personažų atributika, baldais, maisto produktais, augalais 
ir medžiais, net šviesos efektais!

Papasakokite plačiau apie tableau vivant. Kas tai? 

Tableau vivant tradiciją Lietuvoje tyrinėjęs doc. dr. 
Helmutas Šabesevičius juos apibūdina kaip hibridinę teatro 
ir dailės rūšį. Gyvųjų paveikslų ištakos – karnavalinėje Se-
novės Romos tradicijoje, kurią labai transformuotą, perleis-
tą per itališkojo renesanso ir katalikiškos kontrreformacijos 
ideologijos prizmę, į Lietuvą XVI a. pab. atgabeno jėzuitai. 
Nuo viduramžių gyvieji paveikslai Europoje buvo ruošiami 

 Tableau vivant pagal 
Andy Warholo Marilyn 
Monroe portretą 

G
re

to
s 

M
ar

ke
vi

či
ūt

ės
 ir

 E
rik

o 
G

ai
dž

io
 n

uo
tr

.

Dailininkai Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis ir Frida Kahlo

Tableau vivant 
pagal Rene Mag-

ritte paveikslą 
„Meilužiai II“

M
ar

ty
no

 M
ab

ra
zo

 n
uo

tr
.

M
ar

ty
no

 M
ab

ra
zo

 n
uo

tr
.



63

per Velykas, paprastai vaizduotos scenos iš Evangelijų. 
Tokie gyvieji paveikslai pamažu išnyko, o XVIII–XIX a. 
sandūroje į Lietuvą plūstelėjo nauja šio žanro atmaina. 
Pradžią tokio tipo gyviesiems paveikslams davė prancūzų 
rašytoja ir švietėja madam Stéphanie Félicité (1746–1830). 
Gyvieji paveikslai buvo vienas žanrų, siekiančių atgai-
vinti antikos pantomimą. Denisas Diderot manė, kad po 
spektaklio sukomponuoti paveikslai gali padėti žiūrovui 
aiškiau suprasti emocines ir moralines pjesės potekstes. 
Todėl jie dažnai buvo įtraukiami į vakarų-koncertų pro-
gramas. Visgi gyvieji paveikslai labiausiai buvo mėgstami 
per šeimos šventes. 

Smalsu, kokie paveikslai atgimė ketvirtajame Vilniaus 
karnavale?

Ketvirtajame Vilniaus karnavale buvo pristatytas 
Renesanso epochos Barboros Radvilaitės portretas, 
įvairių periodų Lietuvos autorių kūriniai: Kanuto Rusecko 
„Pjovėja“, Arvydo Šaltenio „Gedinčios“, Editos Suchocky-
tės „Vėjas“, publikos ovacijos netilo išvydus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio „Karalių pasaką“. Šiam paveikslui 
autoriai naudojo ir specialiuosius efektus – tapyta fono 
drobė buvo mistiškai iliuminuota, o sukurtą pilies maketą 
gaubė šviesos gaubtas. 

Be Lietuvos autorių, buvo pristatyti šie įvairių 
pasaulio kraštų kūrėjų gyvieji paveikslai: Leonardo 
da Vinci „Paskutinė vakarienė“, Johanneso Vermeerio 
„Geografas“, Caravaggio „Šv. Pranciškaus ir Asyžiaus 
ekstazė“, Agnolo Bronzino „Eleanora iš Toledo“, Ticiano 

„Suleimanas Puikusis“, Jano Vermeerio „Mergina su 
perlo auskaru“, W. Russello Flinto  Juditos ir tarnaitės su 
Haloferno galva scena, Rene Magritte „Meilužiai II“, Andy 
Warholo „Marilinos“, Fridos Kahlo „Autoportretas“, sero 
Joshua Reynoldso „David Garrick ir Eva Maria Garrick“, 
Pierre’o-Auguste’o Renoiro „Irkluotojų pietūs“, Keeso 
van Dongeno „The Corn Poppy“, Kazimiro Malevičiaus 
„Juodasis kvadratas“. Itin šiltai publikos priimti gruzinų 
dailininko Niko Pirosmani „Maža mergaitė su balionu“ 
ir „Ortachali gražuolės“ gyvieji paveikslai. Svečių neliko 
pamiršti ir šiuolaikinių menininkų kūriniai – Zhang 
Xiaogango „Dvi seserys“ bei Michaelio Chevalo „Auksinio 
amžiaus aidas“. 

Efektingai atrodė gyvosios skulptūros: Frédérico Au-
guste’o Bartholdi „Laisvės statula“, Ludwigo van Beetho-
veno biustas ar pirmą vietą laimėjusios Stanislovo Kuzmos 
„Trys mūzos“ – trys viešnios įkūnijo dramos (Kaliopė), 
komedijos (Talija) ir tragedijos (Melpomenė) personažus. 
Svečiai neapsiribojo vien tik tapyba ir skulptūra. Scenoje 
buvo atvaizduotos ir reklaminės afišos: XIX a. pabaigos 
Alphonse’o Muchos teatro afiša „Gismonda“, XX a. pr. ame-
rikiečių J. M. Flago „Dėdės Semo“ afiša, kviečianti į karą 
savanorius, ir šiuolaikinė skandalingoji Roberto Kalinkino 
drabužių kolekcijos afiša „Jesus, Mary! What a style!“

Rodos, svečiui reikia būti visapusiškai apsišvietusiam, 
norint įminti, kuo apsirengęs kitas svečias? 

Tikrai taip, nes svečiai, ruošdami kostiumus, turi 
domėtis ir istorija. Pristatant gyvuosius paveikslus buvo 

Tableau vivant pagal Liudviko van Betho-
veno biustą (kairėje) ir dailininko Michaelio 

Chevalo tapybos kūrinių personažai

Tableau vivant pagal 
reklaminę Roberto 

Kalinkino afišą „Jesus, 
Mary! What a style!“
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Kiekvienais metais Vilniaus karnavale 
skamba styginių kvartetas. 
Atlikėjai: I smuikas – Artūras Šilalė, II smui-
kas – Rasa Smolinskytė, altas – Robertas 
Bliškevičius, violončelė – Roma Jaraminaitė
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žaidžiama šarada (pranc. charade). Tai intelektualios 
mankštos pratimas: reikia įminti, ką reiškia rodoma 
kompozicija. Šarada anksčiau buvo svarbi aukštuome-
nės pokylių pasilinksminimo dalis per gyvųjų paveikslų 
vakarus. Vilniaus karnavale ši tradicija buvo atgaivinta ir 
tapo nuotaikinga programos dalimi. Beje, reikia džiaug-
tis, kad karnavalo svečiams įminti gyvuosius paveikslus 
nebuvo itin keblu. 

Vilniaus karnavalas vyko jau keturis kartus – gal per 
šį laiką jau susiformavo tam tikros tradicijos?

Ketverius metus dar tik bandome kurti tradicijas – idė-
jos, kurios pasiteisina, natūraliai tęsiamos ir kitais metais. 
Pirmiausia siekiu kiekvienų metų renginiui parinkti vis kitą 
istorinę Vilniaus erdvę. Kol kas tai daryti nesunku – Vilniuje 
gausu intriguojančių įvairių epochų istorinių interjerų. Per 
ketverius metus susiformavo, kaip juokais vadinu, ir Vil-
niaus karnavalo styginių kvartetas, kurio sudėtis kasmet 

varijuoja, bet branduolys išlieka. Kartais jį papildo arfa, 
fortepijonas ar net vargonai. Kita graži tradicija – atidarymo 
šokis polonezas. Keletą metų iš eilės vyko menininkės Linos 
Fisheye projektas „Paslapčių kambarys“, kurio metu svečiai 
buvo kviečiami į uždarą erdvę užrašyti paslapčių ant balto 
lapo ir taip jų atsikratyti. Per kelerius metus taip sukaupėme 
ne vieną šimtą vilniečių ir miesto svečių paslapčių... Kaukių 
balių vainikuoja šauniausios kaukės rinkimai. Šiuos laurus 
yra nuskynę ne tik svečiai iš Lietuvos, bet ir iš Japonijos, 
Rusijos bei Estijos. Išrinkę geriausią kostiumą, visi drauge 
dainuojame Vilniaus karnavalo himną – „užstalės dainą“ 
„Pakelkime taurę linksmybių“.

Grįžkime prie atidarymo šokio polonezo. Papasakokite 
apie jį plačiau.

Atidarymo šokis – polonezas. Kol dar nebuvo paplitęs 
svetur, Lietuvoje jis vadintas didžiuoju šokiu. O šokis kilo 
Lenkijos ir Lietuvos valdovo dvare XVI a. Pradžioje tai 
buvo tik bajorų, taigi riterių, kilni eisena ir prisistatymas 
valdovui. XVII a. pradėta kviesti šokti ir moteris. Tai bene 
pats oriausias ir kilniausias šokis, todėl juo Europos dvarai 
nuo XVIII a. dažniausiai pradėdavo puotas. Šiandien ši 
tradicija vis dar gyva Vienoje – juo pradedamas garsusis 
Vienos pokylis. Beje, polonezo šokis puotos pradžioje 
Lietuvoje buvo neatsiejamas nuo svetingumo: XIX a. 
viduryje garsus architektas Boleslovas Podšačinskis reko-
mendavo visas namų patalpas daryti apeinamas ratu, kad 
būtų galima šokti! Džiaugiuosi, kad ši tradicija prigijo ir 
Vilniaus karnavale, tad kasmet, jei tik leidžia aplinkybės, 
Vilniaus karnavalas tradiciškai pradedamas polonezu. 

Nepaprastai svarbus profesionalių teatro, 
muzikos, kitų įvairių formų menų atstovų bei 

mokslininkų palaikymas ir dalyvavimas 
Vilniaus karnavale, nes tik jų dėka pavyksta 

kurti aukštosios kultūros karnavalą.
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Trečiojo Vilniaus karnavalo metu visi dalyviai statė operą: 
griežiant styginių kvartetui, skambėjo pačių svečių atliekamos arijos,  „Festa 
Cortese“ šoko istorinius Baroko epochos šokius, „Vilija“ papuošė spektaklį 
Stanislovo Moniuškos operos „Baisusis dvaras“ mazurkos šokiu, baleto 
korifėjus Mantas Daraškevičius visus žavėjo matadoro kuriamu vaidmeniu 
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Kaip rašė Ferenzas Lisztas, polonezas „nėra vien banalus 
ir beprasmis pasivaikščiojimas po salę; tai – paradas, kurio 
metu, jei galima taip pasakyti, visi dalyviai demonstravo 
savo privalumus ir mėgavosi tuo, kaip gėrimasi jų grožiu, 
orumu, šaunumu ir galantiškumu“.

Istoriniai šokiai turbūt idealiai tinka kaukių baliui. Ar, 
be polonezo, dar šokate ir kitus istorinius šokius?

Žinoma! Pavyzdžiui grafų Tiškevičių Trakų Vokėje 
dvi dešimtys Vilniaus kultūros centro ansamblio „Vilija“ 
šokėjų, vilkėdami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XIX 
a. ulonų uniformas ir tradicinius XVIII a. bajoriškus kon-
tušus, pristatė du Lietuvos bajorų XIX a. mėgstamiausius 
šokius – polonezą ir mazurką. Kasmet karnavale programą 
pristatanti senosios muzikos ir šokių trupė „Festa Cortese“ 
nukelia svečius į Renesanso ar Baroko epochas. Teatrališki 
kostiumai tiesiog reikalauja rafinuotų judesių, tad kasmet 
į programą bent trumpam būna įtraukti istoriniai šokiai, 
kurie vėliau virsta šiuolaikiška diskoteka. Karnavale su 
kaukėmis svečius jau šokdino didžėjai Rimas Šapauskas, 
Daugvinas Liberis ir Edvardas Raguckij. 

Kas Jums padeda kurti šį renginį?

Pirmaisiais metais padėjo Greta Jansonaitė (dab. 
Greta Vitkevičienė). Esu jai nepaprastai dėkingas, nes tik 
Gretos dėka buvo taip aukštai užkelta karnavalo kartelė – ji 
vedė renginį kalbėdama eilėmis! Pamenu, Greta pasakė: 
„Jei daryti, tai tik labai gerai arba visai  nedaryti.“ Taigi 
padarėme labai gerai! 

Nuo antrojo karnavalo renginį padeda kurti ir veda 

Gretos rekomenduota kūrybos namų „Kaukių akademija“ 
įkūrėja, aktorė, režisierė Gintarė Čepukonytė su kolegomis. 
Širdingai džiaugiuosi šia puikia rekomendacija! Itin gilios 
Gintarės žinios apie teatrą ir literatūrą padeda surengti in-
telektualų karnavalą. Šiam renginiui reikia ir kitų savybių: 
intuicijos ir didelės patirties, nes iki pat renginio pradžios 
nežinome, kokiomis kaukėmis bus pasipuošę svečiai, taigi 
Gintarei su kolegomis tenka greitai perprasti situaciją ir 
žaibiškai reaguoti. 

Svečiams atrodo, kad karnavalas yra tiesiog linksma 
šventė su kaukėmis, tačiau užkulisiai gerokai sudėtinges-
ni – tai iliustruoja kiekvienas Gintarės režisuoto karnavalo 
scenarijus: nuo svečių pasveikinimo, aperityvo valandos, 
puotos, žaidimų, šokių iki vakarą vainikuojančio  finalo.

Kokie dar vyksta Užgavėnių renginiai Lietuvoje?

Bene garsiausia Užgavėnių šventė yra rengiama 
Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Ji sutraukia minias 
svečių. Kasmet šios šventės akimirkas fiksuojantis fotomeni-
ninkas Vytautas Daraškevičius atskleidžia turtingą lietuvių 
Užgavėnių tradiciją. Prieš keletą metų Valdovų rūmai 
pradėjo populiarinti Lietuvos valdovų ir didikų Užgavėnių 
tradicijas, rengti paskaitas, kviesti į temines vakarienes. 
Apie karnavalus Lietuvoje XVIII a. neseniai pasirodžiusio-
je knygoje „Silva rerum III“ rašė Kristina Sabaliauskaitė. 
Taigi Vilniaus karnavalas nebuvo vienišas. Atvirkščiai, jis 
pasirodė ir laiku, ir vietoje. 

Lietuvoje karnavalus rengia ir kiti. Kuo jūsų organi-
zuojamas karnavalas skiriasi nuo pastarųjų?

Furšetas – itin patogi svečių 
priėmimo forma karnavalo metu. 
Salės centre stovintis stalas tampa 

ne tik vaišių scena, bet ir aplink 
stovinčių kaukėtųjų arena, kurioje 
galima visu puikumu pademon-

struoti savo ir apžiūrinėti kitų 
svečių kostiumus 
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Idėjų operos temai svečiai 
ieškojo ir Kinijoje – ketver-
tas svečių sukūrė efektingus 
kinų operos personažus

Dideles 
simpatijas 

2017 m. 
pelnė svečias 

iš Estijos, 
sukūręs 

Giacomo 
Puccini 
operos 

„Madam 
Baterflai“ 

pagrindinės 
veikėjos Čio 

Čio San 
personažą
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Net ir geriausius draugus dėvinčius kaukes 
kartais išties sudėtinga atpažinti
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Džiaugiuosi, kad pastaruosius trejus metus kar-
navalo vaišių meniu kuria viešojo maitinimo rinkos 
lyderis Lietuvoje „Skonio slėnis“ su kūrybos direktore 
priešakyje Jolanta Šlapelienė, o įgyvendinti sumanymus 
padeda vakarienių ir pokylių vadovas Vygandas Gulbic-
kas. Pirmuose renginiuose vykdavo furšeto tipo vaišės, 
o šiais metais nusprendėme žengti dar toliau – sukūrėme 
banketą. Prie plataus pasagos formos stalo susėdę arti 
šimto išsipusčiusių svečių atrodė nepaprastai efektingai. 
Su renginių dizainere ir „Vilniaus gėlių“ įkūrėja Audrone 
Siniauskiene nusprendėme, kad stalai turi būti platūs, 
būtent tokie, kokie ir turi būti per puotas. Plataus stalo 
centre Audronė suformavo surtout de table – čia rikiavosi 
apelsinmedžiai, egzotiškos augalų kompozicijos ir kande-
liabrai. Centrinis stalas buvo pakeltas ant pakylos, taip, 
kad kadais per karališkas puotas, prie kurio sėdėdavo 
monarchas. Prie šio stalo susėdo didysis grupinis gyva-
sis paveikslas, vaidinęs Leonardo da Vinci „Paskutinę 

Galėčiau išvardyti tris pagrindinius elementus, 
skiriančius Vilniaus karnavalą nuo kitų. Pirmiausia tai 
sezonas. Kiti man žinomi karnavalai rengiami rudenį per 
Heloviną arba Naujųjų metų išvakarėse. Antras svarbus 
skiriamasis bruožas yra komerciškumas. Vilniaus karna-
valas yra nekomercinis, jame vaišėms ir artistams skirtas 
išlaidas padengia dalyviai. Čia nėra komercinių rėmėjų, 
žiniasklaidos reporterių. Šis renginys nėra plačiai viešina-
mas, jis egzistuoja klubo principu, į kurį patenkama pagal 
jau esamų svečių rekomendacijas arba pateikus planuojamo 
sukurti kostiumo viziją. Siekiu, kad šis karnavalas būtų 
tarsi puota dvaro ar miesto rūmuose – iškilmingas, tačiau 
jaukus, kamerinis, ne per didelis, ne daugiau nei 100 sve-
čių. Trečiasis skiriantis elementas yra kostiumai: Vilniaus 
karnavale jie privalomi.

Užsiminėte apie vaišes. Užgavėnės neatsiejamos nuo 
maisto – kaip atrodo Vilniaus karnavalo puota?

Pirmojo Vilniaus karnavalo 
svečiai šoka istorinius šokius.

Tradicinėms Venecijos ir 
commedia dell’arte kaukėms 

puikią aplinką sukūrė bu-
vusios Vilniaus akademijos 

Bajoriškosios kolegijos 
refaktoriumas (dab. „Naručio“ 

viešbučio salė), kurio XVIII a. 
lubas puošia daugiafigūrė 
kompozicija, vaizduojanti 

debesų fone žaidžiančias an-
tikines figūras su astrologijos 

deive Uranija centre
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Columbinos kaukė (kairėje), kurią juvelyrė pati sukūrė 
specialiai šiam karnavalui. Ponas dešinėje dėvi tipišką, tik 
Venecijos piliečiams leistą dėvėti kaukę bauta su tricorne 
skrybėle ir apsiaustu, vadinamu tabarro
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Furija (senovės romėnų keršto deivė)
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Antrojo karnavalo
geriausios kaukės

laimėtoja iš Maskvos
įkūnijo Širdžių

karalienės personažą
iš pasakos „Alisa
Stebuklų šalyje“
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Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos karštų, bet ir tolimesnių – 
Italijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Belgijos ir Turkijos. 
Šie svečiai – tai mano ir svečių draugai, pasirenkantys 
aplankyti Lietuvą būtent per  Vilniaus karnavalą. 

Gal jau žinoma kitų metų Vilniaus karnavalo vieta 
ir tema?

Penktasis Vilniaus karnavalas vyks 2019 m. vasario 9 
d., tačiau vietos ir temos atskleisti dar nenorėčiau. Ją, kaip 
įprasta, paskelbsime likus dviem mėnesiams iki renginio 
pradžios. 

Pirmojo Vilniaus karnavalo afiša skelbė, jog „Vilniuje 
vėl atgimsta karnavalai!“ Tai buvo drąsu, bet suplanuotas 
ir penktasis renginys, tad, regis, išties atgimė.

Viliuosi, kad taip. Bet tai priklauso ne nuo manęs, o nuo 
pačių dalyvių, kurie ir kuria šią šventę. Taigi ačiū visiems 
ištikimiems Vilniaus karnavalo idėjos puoselėtojams! 

vakarienę“. Tai suteikė užstalei simetrijos, išbaigtumo ir 
monumentalumo. 

Kokia buvo šių metų karnavalo meniu idėja?

Šiemet maisto tema buvo „Kimšta“. Norėjau, kad būtų 
nekasdieniška, alsuotų įmantraus baroko dvasia, tad kas 
geriau gali tai perteikti, jei ne įmantri lietuviška puotų 
virtuvė? „Skonio slėnio“ kūrybos direktorė ponia Jolanta 
mano mintis suprato geriau nei aš pats ir sukūrė fantastišką 
meniu. Ji šiuolaikiškai interpretavo mums puikiai žinomą 
įdarytą lydeką, kimštą antį ir kitus puotų patiekalus. Labai 
gardus buvo keptas milžiniškas kiaulienos kumpis, juk 
per Užgavėnes reikia valgyti riebiai ir sočiai! O desertui 
pateiktas kitas tradicinis Užgavėnių patiekalas – spurgos! 
Ši pompastiška meniu idėja, kontrastuojanti su šiandien 
dominuojančia asketiška šiaurietiškos virtuvės estetika, 
ypač nustebino užsienio svečius, kurių kiekvienais metais 
sulaukiame ne tik iš kaimyninių Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
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Vynuogių, vyndarystės ir ekstazės dievas Bakchas (M. Daraškevičius) 
sveikina atvykusius svečius į karnavalą grafų Umiastovskių rūmuose
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Į antrąjį karnavalą, kurio metu svečiai puošėsi pasakų 
bei mitų personažais, buvo sulaukta ir ypač efektingų, 

princesėmis ir karalienėmis virtusių viešnių
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Antrojo karnavalo geriausios 
kaukės laimėtoja iš Japonijos

įkūnijo Amidalos personažą iš 
filmo „Žvaigždžių karai“


