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Iš prancūzų kalbos vertė Viktoras Bachmetjevas

1 dalies spektaklis be pertraukos
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Filosofija 
prieš teatrą: 
projektas 
„Veidas/Visage”
Spektaklio kūrėjų tikslas – papasakoti apie 
pagrindines prancūzų filosofo Emmanuelio 
Levino mintis, mėginti jas suprasti ir sujungti 
su šiandienos pasauliu, perkelti į sceną fi-
losofijos kalbą ir paversti ją girdima, tyrinėti 
teatro – filosofijos meninę dimensiją, džiaug-
tis kūrybos procesu teatre, suteikiančiame 
begalines galimybes meniniam žaidimui. 
Kūrėjams taip pat svarbu sujungti dvi Europos 
kultūros sostines, dvi kultūras ir du teatrus – 
Kauną ir Ešą prie Alzeto (Liuksemburgas).  
Spektaklio kūrėjams atrodė neįmanoma 
Emmanuelio Levino raštus tiesiogiai perkelti 
į sceną, nes jo kalba sudėtinga, joje gausu 
abstrakčių sąvokų, todėl buvo peržiūrėta ir 
perklausyta daugybė pokalbių, interviu, filmų, 
kuriuose kalba pats filosofas. Dauguma spek-
taklyje naudojamo teksto paimta iš jo knygos 
„Etika ir begalybė“ („Baltos lankos“, 1994, 
vertė A. Sverdiolas), kurioje pateikti Levino 
pokalbiai su Philippe‘u Nemo 1982 metais.

Režisieriams Vincentui Adelus,  Isabelle Adelus –
Suran šį projektą padėjo įgyvendinti anks-
tesnė patirtis rengiant dirbtuves, kūrybinius
susitikimus, kurių metu sukūrė apie šimtą 
teatralizuotų dramos, poezijos, filosofijos tekstų
skaitymų. Susidomėjimas šiuo žanru gimė skai-
tant filosofo Gille Deleuze’o kūrinį „Tūkstantis
plokštikalnių“ („Mille Plateaux”), vėliau – ap-
mąstant atleidimo sąvoką, o tada menininkai
atrado Emmanuelio Levino straipsnį „Kito
žmogaus teisės”. Pirmasis sąlytis su 
prancūzų-lietuvių filosofo kūryba buvo toks 
ryškus, kad Vincentas ir Isabelle ryžosi jo mintis 
perkelti į sceną „Veidas/Visage” projekte.
Levino kūrybos centrinė idėja „Nežudyk“, 
vasario mėnesį prasidėjus karui Ukrainoje,
vėl įgavo baisų atgarsį ir aktualumą. Vėl aštriai
iškyla klausimai – kas man rūpi, ką turėčiau
ir ką galiu padaryti? Iš esmės, jei šia tema 
liktų tik viena citata, tai ji galėtų būti: 
„Tikrai žmogiškas gyvenimas negali likti paten-
kintas, būdamas lygus būčiai, negali likti ramus 
gyvenimas, jį pažadina kitas, tai yra jis visuomet
išblaivėja. Būtis niekuomet nėra savo pačios 
buvimo pagrindas.“ (Emmanuelis Levinas)



5

K L A U S I M A IK L A U S I M A I

Sugalvokite pavyzdžių 
iš pasaulinių įvykių 
ar savo gyvenimo, 
kuriems galima taikyti
spektaklyje išsakytas 
filosofines mintis.

Kokios spektaklio 
temos jums pasirodė 
svarbios ir aktualios?
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Emmanuelis 
Levinas prieš 
XX amžių

Emmanuelis Levinas – prancūzų filosofas, vienas 
žymiausių XX a. mąstytojų, gimė 1906 metais Kaune, 
žydų šeimoje. Tuo metu Lietuva buvo carinės Rusijos 
provincija, o kartu Rytų Europos dalis, kurioje
judaizmas buvo pasiekęs aukščiausią dvasinį iš-
siplėtojimą. Todėl E. Levinui įtaką darė ne viena
kultūra – šeimoje buvo puoselėta Rytų Europos
žydų tradicija, vėliau licėjus baigtas Charkovo mieste,
pamėgti rusų klasikai: Puškinas, Lermontovas, Go-
golis, Turgenevas, Dostojevskis ir Tolstojus,
taip pat Vakarų Europos kultūra atėjusi iš Vakarų
klasikų, ypač E. Levino vertinamos, Biblijos bei
filosofų veikalų, galiausiai paskatinusių filosofijos
studijoms Prancūzijoje ir Vokietijoje. Jis tapo
žinomas kaip šiuolaikinės filosofijos krypties 
fenomenologijos Jis tapo žinomas kaip šiuolaikinės 
filosofijos krypties fenomenologijos populiarintojas
Prancūzijoje. Fenomenologija – tai sukurtas 
filosofijos metodas, kuriuo siekiama aprašyti 
žmogaus sąmonės turinį ir atskleisti jame esančių 
fenomenų (reiškinių) esmes. Levinas taip pat etiką 
vadina pirmąja filosofija, nes ji sunaikina naivumą
ir pradeda filosofavimą (Lévinas 1989: 108). 
Anot jo, susitikimas su kitu – tai akimirka, kai per-
traukiamas savasties spontaniškumas, apima gėda.

Šaltiniai“
www.filosofija.info 
„Emanuelis Levinas – žymus mūsų laikų mąstytojas“, dr. Aldona Kačerauskienė („XXI a. horizontai“) 

Visuotinė lietuvių enciklopedija
https://www.vle.lt/straipsnis/fenomenologija/
https://plato.stanford.edu/entries/levinas/
https://mokomesapie.lt/en/100/emanuelis-levinas-a-world-famous-philosopher-from-kaunas/
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Vadinasi, filosofavimas prasideda būtent kaip 
etika. Filosofas grįžęs iš studijų Vokietijoje
į Prancūziją gavo Prancūzijos pilietybę, todėl
Antrojo pasaulinio karo metu buvo pašauktas
atlikti karinės tarnybos ir tapo nacistinės
Vokietijos belaisviu. Po karo Levinas studijavo
Talmudą, buvo Žydų pedagoginės mokyklos
(Rytų tyrinėjimų) direktorius. Nuo 1964 metų
jis profesoriavo Poitiers, nuo 1967 metų -
Paris Nanterre, nuo 1973-iųjų – Sorbonos 
universitetuose. 1976 metais išėjo į pensiją,
tapo Sorbonos universiteto garbės profesoriumi,
prancūzų kalba rašė ir leido knygas. Iš viso 
jų suskaičiuota apie keturiolika. E. Levinas 
suderino keturių kultūrų tipus: žydų, vokiečių,
prancūzų, rusų. Jis ieškojo ir sėkmingai
surado, kas tas kultūras jungia. Jo darbai
verčiami į 25 pasaulio kalbas. E. Levino
kūryba pradėta domėtis apie 1960 metus.
Kuo daugiau buvo leidžiama jo knygų, tuo
susidomėjimas augo. Apie jo filosofiją, dar 
jam gyvam tebesant, buvo rašomos disertacijos,
studijos, straipsniai, daromi išsamūs interviu
ir leidžiami atskiromis knygomis. Emmanuelis
Levinas mirė 1995 metais Paryžiuje.
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U Ž D U O T I SU Ž D U O T I S

Pasiskirstę į grupes 
pasvarstykite, 
kur spektaklyje 
(scenografijoje, 
kostiumuose, temose, 
turinyje) galima 
įžvelgti sąsajas su 
Emanuelio Levino 
biografija.
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Filosofija prieš dramaturgiją: spektaklio dramaturgas, 
režisierius ir prodiuseris Vincentas Adelus apie spek-
taklio kūrimo procesą 

Kai pradėjau dirbti Ešo teatre, miestas buvo 
paskelbtas 2022 m. Europos kultūros sostine.  
Ta proga nutariau aplankyti ir kitą Europos 
kultūros sostinę – Kauną. Atvykęs čia, sužinojau,
kad Kaune gimė Emmanuelis Levinas – didis 
prancūzų filosofas, pripažintas vienu iš penkių
svarbiausių XX a. mąstytojų. Man tai atrodė stul-
binantis dalykas. Aš pasiūliau Nacionaliniam 
Kauno dramos teatrui kartu sukurti spektaklį, 
paremtą Levino idėjomis, ir tokiu būdu išreikšti 
pagarbą jo kūrybai. Kadangi turėjome filosofinių
tekstų skaitymo scenoje patirtį, mums tai atrodė
įmanoma. Tiesa, pirmosiomis projekto dienomis
suabejojau šia idėja, juk Levinas yra sudėtingas
filosofas, jo filosofija yra sąvokų filosofija, kitaip 
nei Deleuze’as, kuris ima pavyzdžius, tarkim, 
iš popmuzikos, o Levinas lieka idėjų sferoje. 
Be to, jo darbų kalba yra neįprasta. Prancūzų 
kalba nebuvo jo gimtoji, išmoko ją skaitydamas 
Proustą ir Mallarmé, todėl ji turi keistą skambesį. 
Tačiau pasakiau sau: „Jei jau sukūrėme spektaklį
pagal Deleuze’ą, turėtume sukurti ir pagal 
Leviną“. Ėmiausi kurti spektaklio dramaturgiją,
režisuoti ir prodiusuoti. Subūriau specialistų 
komandą. Susipažinau su Bernard’u Fischer’iu
ir Robert’u Scholtus’u, Metz‘o vyskupijos kunigu, 
Saint-Maximin bažnyčios klebonu, kuris gerai 
pažinojo Leviną, buvo pakvietęs jį į kelias kon-
ferencijas. O Lietuvoje sutikau Viktorą Bach-
metjevą, Levino filosofijos tyrinėtoją, kuris man
papasakojo įkvepiančią istoriją, tapusią šio 
spektaklio raktu – istoriją apie šunį Bobį. 
Emmanuelis Levinas antrojo pasaulinio karo 
metais tarnavo Prancūzijos kariuomenėje kaip 
vertėjas. Pačioje karo pradžioje jis pateko į 
nelaisvę ir ketverius metus praleido lageryje 
Rytų Vokietijoje. Tai išgelbėjo jam gyvybę, nes 
būdamas žydas, galėjo sulaukti daugumos žydų 
likimo, tačiau Ženevos konvencijos buvo apsau-
gotas kaip Prancūzijos armijos kareivis belaisvis.  
Beveik visa Levino šeima – tėvai, broliai – buvo 
nužudyta Lietuvoje. Žmoną ir dukrą išgelbėjo 
Maurice’o Blanchot šeima. Savo knygoje „Sunki
laisvė“ jis pasakoja apie savo patirtį lageryje, 

kur žydų kaliniai nebuvo laikomi žmonėmis. Jų 
kalba nebuvo laikoma žmonių kalba. Sargybinių 
akimis jie buvo beždžionių būrys, nepriklau-
santis žmonijai. Vieną dieną į stovyklą užklydo 
benamis šuo ir apsigyveno kartu su kaliniais. 
Šuo neabejojo jų žmogiškumu, kalinys ar sar-
gybinis jam buvo tiesiog žmonės. Ši istorinė 
situacija jam priminė Odisėją Itakėje ir Egipto 
dievybes su gyvūnų galvomis ant Nilo krantų. 
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Tai graži ištrauka, prasidedanti nuo gana konkrečios patirties ir labai artima Levino filosofijai,
kuri apmąsto santykį su kitu. Levino „Veido“ sąvoką galima paaiškinti taip: kai žiūriu
į žmogų, dar prieš pamatydamas fizinį individą, pirmiausia matau žmogišką būtybę.
Prieš mane stovintis žmogus, mano atžvilgiu, turi galią ir pranašumą, kurį jam su-
teikia jo „silpnumas ir skurdas”. Kai tik priešais mane atsiduria vyras ar moteris, veidas,
aš esu už jį atsakingas. Būtent tai verčia mane duoti monetą benamiui metro stotyje,
dėl to kitą žmogų praleidžiu pirmą pro duris, dėl to apskritai padedu žmogui...Tai,
kad kitas egzistuoja mano atsakomybės akivaizdoje, daro mane visapusiškai žmogišku. 
Visa ši filosofija yra apie atsakomybę ir žmogiškumą. Iš savo tragiškos patirties
Levinas semiasi minties apie atvirumą ir atsakomybę kitam. Kai išgirdau istoriją apie
šunį Bobį, pasakiau sau, kad Levino kūryboje galime rasti identiškų pavyzdžių, kuriuos
galėtume perkelti į sceną. Išsiaiškinti, kaip idėjos aplanko filosofus – buvo pirmas mano
ėjimas. Būti filosofu – tai patirti konkretų gyvenimą. Taigi, keturi aktoriai, naudodami
tekstų, vaizdų, garsų ir interviu fragmentus, perkeli Levino mintis į mūsų kasdienybę,
kad gebėtume įsivaizduoti pasaulį, išblaivintą realybės. 

Filosofiją visada įsivaizduojame kaip abstrakčią, sudėtingą, o šiuo spektakliu norime
parodyti, kad taip nėra. Man filosofija padeda mąstyti apie savo gyvenimą, veiksmus, 
ja galima naudotis kasdien. Taigi, ji yra gana konkreti, ji yra kažkas, kas gali plėstis. 



10

 
K A Ž K A S  Y R A  ( I l  y  a )  – „Nuo egzistencijos prie egzistuojančiojo“ 
(De l’existence à l’existant, 1947) 

V E I D A S  ( V i s a g e ) ,  B O B I S  – „Totalybė ir begalybė“ (Totalité et Infini, 1961), 
„Sunki laisvė“ (Difficile Liberté, 1963)

A T S A K O M Y B Ė  ( R e s p o n s a b i l i t é )  – „Kitaip negu būtis, arba Anapus esmės“ 
(Autrement qu’être ou au-delà deléssence, 1974) 

E R O S A S  ( E r o s )  G L A M O N Ė  ( C a r e s s e )  – „Laikas ir kitas“ (Le Temps et l’autre, 1947), 
„Totalybė ir begalybė“ (Totalité et Infini, 1961)

T R A N S C E N D E N C I J A  ( T r a n s c e n d a n c e )  – „Kitoniškumas ir transcendencija“ 
(Altérité et transcendance, 1995)

U Ž D U O T I SU Ž D U O T I S

Spektaklio dramaturginį pagrindą 
sudaro pagrindinių Levino sąvo-
kų seka. Kiekvienas konceptas 
paimtas iš tam tikro jo veikalo. 
Pamėginkite prisiminti spektaklio
chronologinę seką surašydami
žemiau paminėtas filsofines
sąvokas pagal tai kaip jos buvo 
paminėtos spektaklyje.
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S E K A :
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Filosofija prieš 
žodį: filosofinės 
sąvokos
Loginės sąvokos Emmanueliui Levinui yra 
pagrindinis vienetas iš kurio susideda jo filosofija.
Ši savybė daro jį analitinės filosofijos mokyklos
atstovu. Spektaklis yra pagrįstas aštuoniomis
esminėmis dalimis – Nemiga/Kažkas yra,
Veidas, Bobis, Atsakomybė už kitą, Sugihara,
Eros, Glamonė ir Elodi.

NEMIGA / KAŽKAS YRA [IL Y A],
nėra džiaugsmas dėl to, kas egzistuoja.
Priešingai, „kažkas yra“ yra beasmenės būties
reiškinys. Šio klausimo apmąstymas kyla iš
vaikystės prisiminimų. Miegi vienas, suaugusieji
gyvena sau toliau. Vaikas suvokia miegamojo 
kambario tylą kaip  „triukšmingą“. Triukšmingą tylą 
galima palyginti su tuo, ką girdime, prikišę prie
ausies  tuščią   kriauklę – lyg tuštuma būtų pilna, 
lyg tyla būtų triukšmas. Nemiga – tai suvokimas,
jog ji niekuomet nesibaigs, kitaip tariant,
kad nėra jokio būdo atsikratyti būdravimo,
kuriame atsidūrei. Tai būdravimas be jokio tikslo.
„Kažkas yra“  patirtyje kyla įspūdis, kad visiškai
neįmanoma nutraukti „kažkas yra“ ir „sustabdyti
muzikos“. Tą akimirką, kai esi sukaustytas
nemigos, prarandi bet kokią nuovoką apie jos
pradžios ar pabaigos tašką. Laikas čia niekur 
neprasideda, niekas nenutolsta ir neišblunka.
Visąlaik tęsiasi ta pati dabartis arba ta pati
praeitis. Tik išoriniai triukšmai, kurie gali
paženklinti nemigą, įveda pradžią į šią situaciją
be pradžios ir pabaigos, į šį nemirtingumą, iš 
kurio neįmanoma pabėgti, kuris toks panašus 
į „kažkas yra“, tą beasmenę egzistenciją. 
Kad tikrai išeitume už „kažkas yra“, turime 
ne įsteigti save, ne įsitvirtinti, o priešingai,
išsilaisvinti, atlikti atsisakymo veiksmą, kaip kad
sakoma apie netekusius sosto karalius. Anoniminį 
ir beprasmį būties triukšmą nutraukti gali bu-
vimas dėl kito, atsakomybė už kitą asmenį.

VEIDAS – prieiga prie veido iš karto yra etinė.
Kai matote nosį, akis, kaktą, smakrą ir galite 
juos aprašyti, jūs atsisukate į kitą asmenį, kaip
į objektą. Veidui būdingas jo tiesumas, at-
virumas be gynybos. Jo oda labiausiai ap-
nuoginta, nors tai ir padorus nuogumas, 
kuris atsiskleidžia per pamatinį vargą. Jį mes 
mėginame slėpti pozomis ir laikysena. Veidas
yra išstatomas tartum skatintų mus prievar-
tos aktui. Veidas savo tiesumu yra tai, į ką 
kaip į taikinį yra įsirėmusi mirtis. Pasakojimai
apie karą liudija, kad sunku žudyti žmogų, kuris 
žiūri jums į veidą. Veidas yra tai, ko negalime 
žudyti ar bent jau tai, ko prasmė yra: „Nežudyk.“
Kitas asmuo yra veidas, tačiau jis dar ir kalba
man, o aš kalbu jam.

BOBIS – tai šuo, kuris įkūnija gebėjimą žmogų
regėti tiesiog kaip žmogų, be jo socialinės
padėties, rasės, tautybės, lyties, religinių
pažiūrų bei pareigų.

ATSAKOMYBĖ UŽ KITĄ padaro mus atskiru
subjektu, kai prisiimame atsakomybę už kitą. 
Kai prisiėmame tai, kas nėra mano reikalas, 
kas manęs net neliečia. Arba už tą, kuris kaip 
tik mane liečia, prie kurio aš prieinu, kaip prie 
veido. Nuo tos akimirkos, kai kitas pažvelgia į  
mane – aš esu už jį atsakingas net nesiimdamas 
šios atsakomybės jo atžvilgiu. Kito atsakomy-
bė mane įpareigoja sakyti: „Štai aš.“ Padaryti 
kažką dėl kito. Duoti. Tai ir yra, būti žmogumi.
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ČIUNĖ SEMPO SUGIHARA -  japonų diploma-
tas savo veiksmais gelbėjęs žydus ir rizikavęs savo 
gerove dėl kitų. Sugihara savo diplomatine privilegi-
ja pasinaudojo tam, kad galėtų užtikrinti galimybę 
Lietuvos žydams palikti šalį. Kai jo paklausė, kodėl 
jis rizikavo savo karjera, netgi gyvybe, kad padėtų 
kitiems žmonėms, jis atsakė tokiu samurajų po-
sakiu: „Net medžioklis negali nužudyti paukščio, 
kuris skrenda prie jo, ieškodamas prieglobsčio.“

EROS -  meilė, troškimas. Erotinio santykio ir meilės 
pakilumą sudaro tai, kad esama dviese ir kitas as-
muo yra visiškai kitoks. Meilė siekia kito asmens jo 
silpnume. Mylėti – tai nuogąstauti dėl kito, gelbėti jį.
Mylimas asmuo pasižymi švelnumu. Švelnumo po-
būdį sudaro pažeidžiamumas. Jis pasirodo ant ribos 
tarp būties ir nebūties, kaip saldi šiluma, kurioje bū-
tis išsisklaido į spindulius. Meilė save tenkina, ji yra 
malonumas ir egoizmas dviem. Jei mylėti yra mylėti 
meilę, kurią man suteikia Mylimasis, tuomet mylėti 
taip pat yra mylėti save meilėje ir šitaip sugrįžti į save.

GLAMONĖ yra jusliškas prisilietimas, kuris 
neapsiriboja vien tik juslumu. Ji yra nesugriebti 
nieko, siekti to, kas nepaliaujamai išslysta iš
savo formos link ateities – visuomet nepakankamos 
ateities. Glamonė yra siekti to, kas išsisuka. Tai
tartum žaidimas su kažkuo, kas slepiasi, žaidimas
be jokio projekto ar plano, žaidimas ne su tuo,
kas gali tapti mūsų ar mumis, o su kažkuo kitu,
visuomet kitu, visuomet nepasiekiamu, visuomet
ateisiančiu. Švelnumas, susijaudinimas, tai gailestis,
kuris džiūgauja, tai malonumas, tai kančia, pavirtusi
laime, tai geidulingumas. 

ELODI - neįgalus asmuo įkūnijantis kitoniškumo
sąvoką, atsakomybę už kitą asmenį. 
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U Ž D U O T I SU Ž D U O T I S

Korteles su sąvokomis 
ir jų paaiškinimais 
sukarpykite dalimis 
ir suglamžykite į 
gniužulus, tada 
išsimėtykite taip, 
kad kiekvienas turėtų 
po vieną „gniūžtę“. 

Tuomet kiekvienas
dalyvis turi surasti 
sąvokos pavadinimą 
ir sąvokos aprašymą 
atitinkančias korteles.
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NEMIGA / 
KAŽKAS YRA 

[IL Y A] 

VEIDAS

BOBIS

ATSAKOMYBĖ 
UŽ KITĄ

Kažkas, ką galime 
suvokti ir mąstydami, 
net jei nebūtų nieko.

Tai ,  ką mes suvo-
kiame žvelgdami
į  kitą žmogų.

Tai, kas nepaisant
aplinkybių neabejoja
ir turi gebėjimą žmo-
gų regėti tiesiog kaip
žmogų.

Ši atsakomybė peržen-
gia to, ką aš darau, ribas. 
Paprastai esame atsa-
kingi už tai, ką darome 
patys. Levinas sako,
kad atsakomybė iš
esmės yra atsakomybė
už „kitą asmenį”.
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ČIUNĖ SEMPO 
SUGIHARA

EROS

GLAMONĖ

ELODI

Žmogus, kuris prisiėmė
atsakomybę už kitą.

Santykis su svetimu,
kuris, likdamas visai 
kitu asmeniu, yra  „aš“.

 

Eiti link nematomo. 
Nežinoti, ko ieškai.
Žengti be jokio tikslo
norint pasiekti pabaigą.

Žmogus iliustravęs 
kito atsakomybės ir 
tapatybės klausimus.
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Parašykite pastraipą
 
„KAS AŠ BŪČIAU,
 JEI NEBŪČIAU...“ 

Aktorius prieš 
bedramį veiksmą

Šiame spektaklyje aktoriai nevaidina personažų, jame nėra teatrui 
įprasto draminio veiksmo. Tai sukuria įdomią dinamiką – aktorius 
lyg nusiima personažo kaukę. Šiomis priemonėmis žiūrovo dėmesio
nuo žodžių ir klausimo neatitraukia kitos teatrinės formos.
 
Aktorių pasisakymai apie savo patirtį vaidinant „Veide“: 

„Mes lyg ir nevaidinam tų personažų, mes lyg ir esam tiesiog aktoriai,
scenoje kalbantys tą filosofinį tekstą ir dar pasitelkiam kitas
priemones judam, kažkaip bandom pagyvinti, tą filosofinį tekstą.“ 

Klasėje bendrai 
pasvarstykite, kas 
esate be savo 
etikečių kaip 
kažkieno vaikas, 
mokinys ir t.t.

- Marius Gotbergas

„Dirbant su Levino tekstu gal mėnesį, aš jau jaučiu jo įtaką. 
Apskritai, kažkokiose gyvenimiškose situacijose, aš galvoju per
jo tekstus, per jo pavyzdžius ir per tą veidą. Ypač man atrodo
labai įdomi idėja, kad pamatai žmogų ir tu kažką pajauti,
ryšį ir, man atrodo, kad aš su tuo žmogumi sutarčiau, su jo 
ta erdve, o kartais atvirkščiai, pajauti tą tokį „edgy“ santykį. 
Tai man kažkaip veido konceptas atsako apie tuos dalykus.“

- Povilas Jatkevičius
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Girdėjimas 
prieš 
matymą
Viena vertus, šis spektaklis yra paremtas 
žodžiu, kaip pagrindine raiškos priemone,
čia nėra teatrui įprasto veiksmo ir didžioji 
dalis informacijos yra perkeliama žodžiu, 
o ne vaizdu. Tai suponuoja įdomų sce-
nografijos vaidmenį šitame spektaklyje. 

Žodžio, dominavimą spektaklyje pabrėžia
žodžiai, rodomi projekcijose. Toks pasirin-
kimas yra ir praktinis ir meninis. Žodžiai,
pasirodantys priešais žiūrovą, padeda jam
sekti ir akcentuoti svarbias mintis, kurios
galbūt sunkiai atsiveria prie paskaitos
formato nepratusiai ausiai. Jų skaitymas
taip pat iliustruoja spektaklį inspiravusio
šaltinio, E. Levino veikalų, rašytinį formatą. 
Projekcijos scenografijoje nesibaigia ties
žodžiais, jos naudojamos padengti dviem
dimencijomis. Scenos foną ir grindis
dažnai nušviečia sujungta projekcija, kuri 
dezorientuoja žiūrovo įprastą erdvės su-
vokimą. Tam naudojamas Kauno cen-
trinio pašto grindų raštas, kuris yra
žaismingas, tačiau savo struktūra kampuo-
tas, todėl apeliuoja į analitinio mąstymo
nuotaiką bei siūlo įsivaizduoti konceptus
kaip tam tikras dėliones.

Dar vienas „Veido“ scenografijos ypatumas
yra tai, jog žiūrovų nemėginama įtikinti
teatrinio vyksmo realumu, kaip tik tas faktas,
kad žiūrovas mato teatrinį reginį, o ne 
patenka į kitą pasaulį yra pabrėžiamas. Tai 
yra daroma leidžiant žiūrovus sėdėti ant 
pačios scenos, kur matosi scenos mecha-
nizmai, o kulisai tampa veiksmo dalyviais. 
Pagrindinis spektaklio motyvas yra veidas. 
Tai spektaklio scenografijoje atsiskleidžia
per milžinišką veidrodį, kuris stoja ne
tik prieš aktorių, bet ir prieš žiūrovą.
Tokiu būdu žiūrovas tampa spektaklio 
dalimi – jis mato savo veidą šalia aktorių. 
Žiūrovas mato savo veidą, mato kitų veidus 
ir taip geba čia ir dabar žiūrėdamas į vei-
dus apmąstyti išsakomas E. Levino idėjas. 

Kaip jautėtės 
būdami ant scenos 
bei matydami savo 
ir kitų veidus 
scenografijoje? 

Kokius 
apmąstymus 
tai jums sukėlė?
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U Ž D U O T I SU Ž D U O T I S

Susiskirstykite 
į poras ir žiūrėkite 
vienas kitam į veidą 
30 sekundžių. 

Ar jautėtės 
nepatogiai? 
Kaip manote kodėl?
Ar šis pratimas 
padėjo jums 
pasijausti artimesniu 
su draugu?

Po to aptarkite, ką 
jūsų draugo veidas 
jums atskleidė apie jį? 
Kokius jausmus
tai jums sukėlė? 
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Garsas prieš natą
Rafalo Mazuro muzika yra tylos garsas prieš muziką, garsas prieš natą, įkvėpimas prieš 
dainą. Pagal analogiją su Levino „Veidu“, galima sakyti, kad tai yra muzika anapus muzikos, 
prieš atpažįstant ją kaip muziką, kažkas panašaus į mūsų ausis pasiekiančią garso esmę.
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Garsas prieš natą

Sceninis kostiumas 
prieš modernistinę 
architektūrą
Spektaklyje „Veidas/Visage“, kaip ir 
scenografija, taip ir sceninis kostiu-
mas buvo įkvėptas modernistinės 
Centrinio pašto pastato architektūros..
Kurdama kostiumus, Isabelle Adelus - 
Suran ieškojo lietuviškų lininių audinių 
ir kiekvienam aktoriui sukūrė subtilų 
medžiagų derinį. Kostiumų kūrybinį 
procesą ir jų tautinio stiliaus atributus 
įkvėpė Lietuvos tarpukario architek-
tūroje vyravusios tendencijos, todėl 
spektaklio kostiumai yra minimalis-
tiniai kaip ir modernioji architektūra. 
Spektaklyje „Veidas/Visage“ pagrindi-
niai kostiumų elementai pasireiškia 
per lietuviškam tautiniam kostiumui
būdingus lininius marškinius ir lie-
menę. Taip spektaklyje sukuriama 
sąsaja tarp Emanuelio Levino su 
Lietuva, Europos kultūros sostinės 
2022 identiteto ir tarpukario moder-
nistinės Kauno architektūros.
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U Ž D U O T I SU Ž D U O T I S
Pabandykite 
įsivaizduoti ir nupiešti 
sceninį kostiumą,
įkvėptą meninę vertę 
turinčio architektūros 
pastato.



23

Spektakl io pagrindą sudaranti  l i teratūra:

•    E. Levinas „Totalybė ir begalybė“ (Totalité et Infini, 1961)
• E. Levinas „Nuo egzistencijos prie egzistuojančiojo“                                         

(De l’existence à l’existant, 1947) 
• VEIDAS (Visage) – „Totalybė ir begalybė“ (Totalité et Infini, 1961), 

„Sunki laisvė“ (Difficile Liberté, 1963)
• E. Levinas „Kitaip negu būtis, arba Anapus esmės“                                             

(Autrement qu’être ou au-delà deléssence, 1974) 
• E. Levinas  „Laikas ir kitas“ (Le Temps et l’autre, 1947), 
• „Totalybė ir begalybė“ (Totalité et Infini, 1961)
• E. Levinas  (Transcendance) – „Kitoniškumas ir transcendencija“ 

(Altérité et transcendance, 1995)

L I T E R A T Ū R A    

Rekomenduotini  ištekl iai :

• Jonuška Vaclovas „Filosofijos pradmenys“
• Kaunas: Nacionalinis Kauno dramos teatras „Teatro stotelė“.                                                                                                                          

Kaip filosofas E. Levinas sujungs Kauną su Liuksemburgo Ešo                                          
prie Alzeto miestu?

• Danute Bacevičiūtė. „Absoliuti kitybė: E. Levinas ir J. Derrida”,                                                                                                            
Religija ir kultūra, T. 4 (2007), p. 7-20

• Jolanta Saldukaitytė „E. Levinas ir etinės filosofijos įteisinimas -                                                
atsakymas A. Mickūnui” Problemos, T. 84 (2013), p. 123-137                                                                                                 

• Nijolė Keršytė „Kitas Tame Pačiame ar priešais Tą Patį                                                     
(J. Derrida ir E. Levinas)”, Athena, Nr. 4 (2008), p. 62-104, 258, 263


