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Anonimiškumo             
kuravimas
Kęstučio Grigaliūno ir Jurijaus Dobriakovo paroda „Prospekto“ 
galerijoje

Natalija Arlauskaitė

Tie, kurie seka Kęstučio Griga-
liūno archyvinio projekto dar-
bus, tam tikra prasme „žino“, apie 
ką bus naujoji jo dalis: dar vienas 
vizualios medžiagos iš represijų 
archyvų pluoštas, vis kitaip per-
dirbtas. Tačiau tarp ankstesnio 

„Mirties dienoraščių“ ir dabartinio 
„Vaizdų archyvo“ projektų yra svar-
bus skirtumas. „Mirties dienoraš-
čiai“, kreipdami dėmesį į valdžios, 
pagaminusios represijų archyvą, 
ir dabartinių žiūrov(i)ų santykį 
su fotografiniais bylų atvaizdais, 
dažniausiai kruopščiai išsaugo-
davo atvaizdų sąsają su konkrečiu 
žmogumi (trumpos biogramos ir 

pačiuose darbuose, ir juos doku-
mentuojančiame tritomiame lei-
dinyje). O „Vaizdų archyvas“ ir jo 
leidiniai – „Sąsiuviniai“ Nr. 1 ir 
Nr. 2 – dirba su vaizdų anonimiš-
kumu ir skirtingais šio anonimiš-
kumo laipsniais. 

Į tai nukreipta ir naujoji paroda 
„Prospekto“ galerijoje. Vienoje iš 
trijų šiek tiek atskirtų galerijos 
erdvių visą sieną užima standarti-
nės bylų fotografijos – fotografijų 
kilimas. Kitose dviejose prie kie-
kvienos sienos po dvi prikaltos ilgos 
lentynos, kuriose žiūrovai ir žiūro-
vės gali savarankiškai išdėlioti apie 
700 atvaizdų, nieko nežinodami 
apie tai, kokios gijos sieja veidus 
iš bylų fotografijų su paskiromis ir 
vis sumaišomomis fotografijomis, 

galbūt nė negalvodami apie tokios 
sąsajos galimybę.

Savarankiško kuravimo laisvė at-
simuša į pasirinkimų naštą – kažko-
kius atvaizdus reikia pripažinti bent 
šiam kartui svarbesnius (kodėl būtent 
šie?), sukurti jiems kaimynystę (ar 
derama?), atiduoti savo sukurtą 
laikiną parodą (iki bus perdėliota) 
publikos žvilgsniui ir taip kažką pa-
sakyti apie save. Be to, kuo ilgiau 
žiūri į fotografijas, tuo klausimų 
daugiau, pirmiausiai – kokios iš 
jų priklausė vienai bylai, koks jų 
ryšys „nuosavas“, ir ką sukuriame 
ar pažeidžiame mes, jungdami jas 
pagal savo įsivaizdavimą ir akimir-
kos įgeidį.

G. Z in kev ičiaus  nuotr .
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Nuo choralo iki galingo orkestro 
Įspūdžiai iš tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio koncertų: „Schola Cantorum Vilnensis“ ir      
„Fanfaros kūrėjui“ 

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo baž-
nyčia, romiai stūksanti šalia šiuo 
metu tvarkomos Lukiškių aikš-
tės, tampa vis karščiau rusenančiu 
kultūros židiniu. Jau metai, kaip 
vilniečiai ir miesto svečiai neretai 
pradžiuginami būtent iš jos sklin-
dančiais kariljono garsais. Šis uni-
kalus instrumentas praėjusiais me-
tais pirmą kartą nuskambėjo būtent 
Šv. Jokūbo sakralinės muzikos fes-
tivalio renginių kontekste. Sakra-
linę muziką chorui populiarinan-
tys festivalio renginiai, vykstantys 
po Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčios sparnu – jau ne naujiena 
sostinės publikai, neabejingai kito-
kios muzikos troškimui.

Tą festivalio „kitoniškumą“ pui-
kiai atspindėjo rugsėjo 14-osios 
koncertas, kuriame nurimti ir pa-
būti kartu su Dievu pakvietė Vil-
niaus universiteto giedojimo mo-
kyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ 
(vadovas Romualdas Gražinis) gie-
dotojai bei Olivier Messiaeno mu-
ziką vargonavęs Dainius Sverdiolas. 
Tą trečiadienį simboliškai susijungė 
kelios progos – viso festivalio dva-
sią persmelkęs Dominikonų ordino 
800 m. jubiliejus, giedojimo moky-
klos „Schola Cantorum Vilnensis“ 
įkūrimo 10-metis bei Katalikų baž-
nyčios minima Kryžiaus išaukšti-
nimo šventė. Šią sankirtą pažymėjo 
programoje skambėjusios Grigališ-
kojo choralo sekvencijos, himnai, 
gradualai, Guillaume’o Dufay ir 
Johanneso Ockeghemo polifoni-
niai kūriniai, skirti Švč. Mergelės 
Marijos garbei, bei vieno įtakin-
giausių XX a. kompozitorių Mes-
siaeno keturios vargoninės medi-
tacijos „L’ Ascension“ („Žengimas 
dangun“).

Kadaise Paryžiaus grigališkojo 
choralo mokyklos vadovas Louis-
Marie Vigne viename pokalbyje už-
siminė apie trumpą susitikimą su 
pačiu Messiaenu. Po mišių ar kon-
certo, kur buvo giedamas grigališ-
kasis choralas, didysis kompozito-
rius priėjęs ir pasakęs, jog jam 
tai – neišsemiamo grožio ir įkvė-
pimo šaltinis. Ir išties, kūrybiniu 
požiūriu amžių prarajos perskirta 
choralo ir prancūzų kompozito-
riaus muzika stebėtinai dalijasi pa-
našia rimtimi, didingumu, kilnumu 
ir gelme. Kaip su niekuo nesupai-
niosi giedamo choralo, taip nesu-
painiosi ir Messiaeno sakralinės 
muzikos, ir abi gali nuvesti į giliau-
sius dvasinius apmąstymus. 

Kritikuoti giedamą choralą – 
bene tas pat kaip kritikuoti maldą. 
Visų pirma šios giesmės – tai 
maldos forma, kuriai ir pakvietė 

„Schola Cantorum Vilnensis“ kan-
torius, muzikologas Jonas Vilimas, 

pradžioje trumpai pristatęs mini-
mas progas ir koncerto programą. 

„Schola Cantorum Vilnensis“ gie-
dojimas buvo kupinas nuoširdaus 
atsidavimo, įsigilinimo, pakilumo, 
tačiau neperspausto, be perdėtos 
euforijos. Sakraliai nuotaikai ne-
trukdė ir kartais kiek silpnesni so-
listų įstojimai. R. Gražinio, kuris jau 
daugelį metų gilinasi į muzikinę ir 
dvasinę grigališkojo choralo gie-
dojimo pusę, vadovaujamas ko-
lektyvas giedojo dinamiškai, gyvai 
ir nuoširdžiai. Tiesa, polifoniniai 
kūriniai, atlikti choro „Aidija“ ka-
merinės grupės, nenuskambėjo taip 
pat užtikrintai. Ypač susidoroti su 
painia Renesanso polifonija sun-
kiai sekėsi antrajame kūrinyje, ku-
ris, pradėtas gana neblogai, gal tik 
kiek perspaudžiant soprano partiją, 
vėliau ėmė strigti. Nuo kūrinio vi-
durio, panašu, giedotojai jau nebe-
galvojo apie muziką, o tik stengėsi 
ją kaip nors užbaigti. Senoji Rene-
sanso polifonija dar kartą įrodė, jog 
ją atlikti – rimtas iššūkis. 

Messiaeno „Keturios vargoninės 
meditacijos“ atliktos neblogai, bet 
ne be priekaištų. Pirmoji medita-
cija buvo kiek padrika, ne iki galo 

„išmyluota“ ir išklausyta. Vargona-
vimas pasižymėjo kompozicijos 
charakteriui nepritinkančiu chaosu. 
Bene geriausiai ir išbaigtai nuskam-
bėjo antroji, dvelkusi savotiška pas-
torale, romumu, ką atlikėjui pavyko 
sėkmingai perteikti. Paskutinės dvi 
meditacijos stokojo gelmės, ypač 
ketvirtoji, kuri turėjo tarsi apiben-
drinti visą ciklą ir koncertą. 

Klausytis koncertinio choralo at-
likimo yra labai smagu ir prasminga. 

Graikų mituose pasakojama, kad 
išminties deivė Atėnė, pabandžiusi 
groti pučiamuoju instrumentu aulu, 
jį išmetė – Atėnę suerzino, kad 
grojimas sudarkė jos grožį. Dėl to, 
manoma, senovės graikai pučia-
mųjų instrumentų nevertino. Ki-
taip nei senovės Graikijoje, Bibli-
joje pučiamiesiems instrumentams 
skirta nemažai pagarbaus dėmesio, 
suteikiant jiems ir unikalių alegori-
nių prasmių. Galų gale jau daugelį 
amžių būtent pučiamasis instru-
mentas – vargonai – yra nuolatinis 

muziką praturtindami instrumen-
tais. Tačiau iki tol instrumentai 
būdavo tik balsų palyda, o šiame 
renginyje Lietuvos kariuomenės 
pučiamųjų orkestras priešais pu-
bliką stojo vienas. Atlikimo požiū-
riu koncertą vertinti gana sudėtinga, 
nes galingo pučiamųjų orkestro ir 
bažnyčios akustikos derinys didžiu-
liame aidinčiame fone paskandino 
tam tikras kūrinių subtilybes (štri-
chus, dinaminius niuansus ir pan.), 
taip pat „paslėpė“ vieną kitą netiks-
lumą ar ne visai išbaigtą kūrinio 

Labiausiai sujaudino antrasis 
renginio kūrinys. Koncerto vedė-
jai Kotrynai Nekrošiūtei paprašius 
tylos minute pagerbti tądien neti-
kėtai amžinybėn išėjusį filosofą 
Leonidą Donskį, nuskambėjo šiam 
Lietuvos intelektualui skirtas kūri-
nys – Antoníno Dvořáko „Melo-
dija“. Be abejonės, pats kontekstas 
lėmė akimirkos jautrumą, tačiau ir 
orkestras grojo jautriai, nuoširdžiai, 
išreikšdamas ypatingą pagarbą filo-
sofo atminimui. 

Programoje vienas po kito skam-
bėjo Wolfgango Amadeus Mozarto 
motetas „Ave Verum Corpus“ ir 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio kompozicija „Kyrie Eleison“ 
(pučiamųjų orkestrui kūrinį aran-
žavo Kazys Daugėla, jo originalus 
kūrinys užbaigė koncertą). Stiliaus 
grynumu, švaria klasicizmo mu-
zikos kalba pasižyminti Mozarto 
kompozicija stebėtinai puikiai de-
rėjo su tamsesnių spalvų, drama-
tiškesniu Čiurlionio kūriniu. 

Labai maloniai nuskambėjo 
Carlo Marios von Weberio „Fan-
tazija“, kurioje klarneto solo atliko 
jauniausias orkestro muzikantas 
Denisas Nareiko. Sužavėjo jo mu-
zikalumas, įsiklausymas, dailiai iš-
reikštos frazių pradžios ir pabaigos. 
Nors buvo galima pastebėti moki-
niško tvarkingumo, klarnetininko 
pasirodymas vertas pagyrų. O ge-
rai žinomos kompozicijos „Share 
My Yoke“ trimito solo partijos atli-
kėjui Tadui Česnauskui įsigilinimo 
į kūrinį šiek tiek pritrūko.

Pradžioje minėta bažnytinės 
akustikos ir pučiamųjų orkestro 
derinio specifika kiek pakišo koją 
Johanno Sebastiano Bacho „Var-
gonų fugos“ atlikimui. Fugų plėto-
jimo variklis – tema, jos potemės, 
kurių sankirtose ir variacijose at-
siskleidžia barokinių kūrinių gro-
žis, jų formos ir kompozitoriaus 
meistrystė. O orkestrui atliekant 
Bacho kūrinį viskas susiliejo į vieną 
milžinišką garsų bangą, kurioje iš-
girsti gražiausius ir subtiliausius 
kūrinio niuansus buvo praktiškai 
neįmanoma. 

Savo didingumu sujaudino Ri-
chardo Wagnerio „Piligrimų cho-
ras“ iš operos „Tanhoizeris“. Nors 
kūrinys ir ne sakralinis, priešais 
altorių skambanti genijaus muzika 
tarsi įteigė pagarbos Aukščiausia-
jam nuotaiką, o galingi mušamųjų 
dūžiai persmelkdavo iki pat pirštų 
galiukų. Koncerto pabaigai pa-
sirinktas kompozitoriaus Kazio 
Daugėlos „Šv. Kazimiero chora-
las“ – nesudėtingas, melodingas 
lyrinės nuotaikos kūrinys – kiek 
priminė chorinę giesmę. Publikai 
jis, kaip ir visas koncertas, patiko, 
tad dar skambėjo ir bisas.

bažnytinių apeigų palydovas. Todėl 
kai Šv. Jokūbo sakralinės muzikos 
festivalio programoje „Fanfaros 
kūrėjui“ pastebėjau įrašytą Lietu-
vos kariuomenės orkestrą (vadovas 
mjr. Egidijus Ališauskas), pirminę 
nuostabą greitai pakeitė natūralus 

Geriau pagalvojus, Lietuvoje net ir 
mišiose jį išgirstame ne taip dažnai. 
O visai kitos, XX a. epochos, estetiką 
reflektuojanti Messiaeno muzika 
gražiai praturtino viduramžiška 
dvasia alsavusią choralo programą. 
Tokia programa tarsi liudijo, kaip 
per amžius pasikeitė žmonijos vei-
das, laimė, dar išsaugojęs bent da-
lelę dvasingumo ir rimties.

susidomėjimas – o kaipgi sakralinę 
muziką atliks visas pučiamųjų or-
kestras, kurio labiau įprasta klausy-
tis didelėse aikštėse ar iškilmingose 
paradinėse ceremonijose?

Rugsėjo 21-osios koncertas buvo 
savotiškas festivalio organizatorių 
eksperimentas – ne paslaptis, kad 
kasmet jie stengiasi pristatyti vis 
naujas programas, gryną chorinę 

interpretaciją. Vis dėlto koncertas 
estetine prasme nuteikė gerai – 
neilgai, vos akademinę valandą 
trukusi programa buvo sudaryta 
iš nedidelės apimties gerai žinomų, 
nesudėtingų kompozicijų (nema-
žai jų perdirbtos pučiamųjų orkes-
trui), kurios ausiai buvo malonios. 
Tuo labiau kad ir pats Lietuvos 
kariuomenės orkestras – tai pro-
fesionalus, drąsus ir kūrybingas 
kolektyvas.

Ne visi koncerte skambėję kū-
riniai kompozitorių rašyti kaip 
sakraliniai, tačiau dvasingumo, gel-
mės, pagarbaus mosto nestokojo 
visos kompozicijos. Koncertą pra-
dėjo vieno įdomiausių tarpukario 
Lietuvos kompozitorių Jeronimo 
Kačinsko kūrinys „Terra tremuit“ 
(„Dunda žemė“). Šiam kūrėjui teko 
mokytis pas patį čekų mikrotoninės 
muzikos „tėvą“, profesorių Aloisą 
Hábą. Pas jį lietuvių kūrėjas susi-
pažino su ketvirtatonės muzikos 
sistema ir atematine kompozicija. 
Kačinskas žinomas ir kaip vienas 
tarpukario „Muzikos progresistų 
draugijos“ kūrėjų, be kita ko, Klai-
pėdos muzikos mokykloje net įstei-
gęs ketvirtatonės muzikos teorijos 
klasę. Taigi visai nenuostabu, kad 
gana paprastas, nesudėtingas ir su-
prantamas šio progresyvios minties 
kūrėjo opusas „Terra tremuit“ ne-
stokojo netikėtų sąskambių, kurie 
ne šokiravo, o maloniai įsiminė.

Jokūbo festivalio akimirka D. Rudžinskaitės  Lakì  n uotr .

Lietuvos kariuomenės orkestrui diriguoja Egidijus Ališauskas
O rga ni zato ri ų  nu ot r.
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Pasažo skersgatvio aidas 
Pokalbis su violončelininku, Čiurlionio kvarteto nariu Sauliumi Lipčiumi jo 70-mečio ir kūrybinės veiklos 50-mečio proga

M u z i k a

Rita Nomicaitė

Kalbinti Jus – reiškia kalbėtis 
apie Čiurlionio kvartetą. Kuo 
gyvenote iki kvarteto? Au-
gote pokariu, žinodamas esąs 
Maironio sesers Kotrynos pro-
vaikaitis, Valstybės operos 
solistės Marijos Lipčienės ir 
Lietuvos Respublikos Slaptųjų 
tarnybų kūrėjo, vėliau Finansų 
ministerijos departamento 
direktoriaus Mykolo Lipčiaus 
anūkas. Ar tokia aplinka darė 
įtaką jūsų pasaulėjautai?

Kai mano mamytė studijavo Vil-
niuje (fortepijoną pas prof. Jurgį 
Karnavičių), gyvenau Kaune pas 
senelę, tarp jos nuotraukų, dovanų, 
daiktų. Dainuodavo man operų ari-
jas, pasakojo, koks įdomus muzi-
kantų gyvenimas. Viskuo kreipė 
į muziką. Muzikantu tapau natū-
raliai, nejučia. Labai daug įtakos 
mano pasaulėjautai padarė ir Vale-
rija Čiurlionytė-Karužienė, pas ku-
rią žaisdavome su jos vaikaičiu Kas-
tyčiu Zakiu. Tie namai, pasiaukoję 
Čiurlionio kūrybai, tarsi įpareigojo 
mane dar sovietų laikais kovoti 
dėl leidimo šiuo vardu – lietuvy-
bės simboliu – pavadinti ir mūsų 
kvartetą. Kai reikėjo eiti į mokyklą, 
buvau atvežtas mamai. Prisimenu, 
kaip iškilmingai buvau vedamas Pa-
sažo skersgatviu, kaip buvo nešami 
daiktai, net baldai. Mama su drauge, 
Filharmonijos choro artiste, dalijosi 
kambarį viršutiniame aukšte, ku-
riame dabar įsikūrusi... mūsų kvar-
teto studija! Žiūriu pro tuos pačius 
langus. Tai bent sutapimas!

Esate minėjęs, kad jau ir sava-
rankiškai skriedami muzikos 
keliu Jūs ir kvartetas nuolat 
jautėte ir jaučiate savo peda-
gogų dėmesį.

Mano specialybės profesorius 
Domas Svirskis, kilnus ir papras-
tas žmogus, nuoširdžiausiai mane 
globojo visą gyvenimą. Nors, sąjun-
giniame konkurse laimėjęs antrąją 
vietą, solisto kelią iškeičiau į kvar-
teto artisto. Pagalbos kreipėmės į 
kvarteto klasės profesorių Eugenijų 
Paulauską, kai dėl tragiškų aplin-
kybių keitėsi kvarteto muzikantai, 
antrojo smuiko partijas griežęs Jo-
nas Tankevičius ėmėsi primarijaus 
pareigų. Nutrūkus Lietuvos kvarteto 
veiklai, jo smuikininkai Eugenijus 
Paulauskas ir Kornelija Kalinaus-
kaitė mums perdavė savo instru-
mentus. Vertiname tai kaip priesaką 
tęsti kvartetinio muzikavimo tra-
diciją. E. Paulausko smuiku griežia 
Darius Dikšaitis, K. Kalinauskaitės 
instrumentu – Jonas Tankevičius. 
Dar ilgai po koncertų ji ateidavo 
pažiūrėti, kaip rūpinamasi smuiku. 
O man teko laimė įsigyti savo pir-
mojo mokytojo, taip pat ilgamečio 
Lietuvos kvarteto artisto Michailo 

Šenderovo instrumentą, pagamintą 
XVIII a. italo Carlo Ferdinando 
Landolfi. Su didžiausia ir šilčiau-
sia pagarba prisimename Lietuvos 
kamerinio orkestro vadovą Saulių 
Sondeckį, mano klasės draugą smui-
kininką Raimundą Katilių – mus vi-
saip globojusius ir net gelbėjusius.

...o tarp jų buvo ir kvarteto 
lemtį pakreipęs Dainius 
Trinkūnas. 

Baigėme aspirantūrą Sankt Peter-
burgo konservatorijoje, bet Lietu-
voje įsitvirtinti negalėjome. Tuome-
tinio primarijaus, kvarteto veiklos 
vizionieriaus Rimanto Šiugždinio 
iniciatyva dalyvavome konkurse į 
visai mums nematyto Sočio filhar-
moniją. Ketveri ten praleisti metai, 
atrodė, tęsėsi labai ilgai. Bet buvo la-
bai naudingi. Filharmonija mumis 
džiaugėsi, visur mus siuntė koncer-
tuoti. O ilsėtis į Sočio kurortą at-
vykdavo garsiausi muzikantai. Su 
daugeliu jų pabendraudavome. 
Ten tęsėsi anksčiau užsimezgusi 
draugystė su pasaulinio lygio Bo-
rodino kvartetu, net kartu pagro-
davome. Su jų garsiuoju altininku 
Dmitrijumi Šebalinu bičiuliavomės 
ir vėliau, jau gyvendami Lietuvoje – 
važiuodavome į jo vasarnamį labai 
gražioje vietoje, kur netoliese buvo 
gyvenęs Sergejus Prokofjevas ir kiti 
patys garsiausi muzikantai. Ten vie-
šėdavome apie pora savaičių, kartą, 
ruošdamiesi konkursui, netgi mė-
nesį. Jo mamytė puikiausiai šeimi-
ninkaudavo, kad mums nereiktų 
gaišti laiko, vakarais susėsdavome 
kalbėtis apie muziką, klausyda-
vomės plokštelių. Sočio periodas 
buvo labai gražus, labai daug ga-
vome iš tyrų, sąžiningų, muzikai 
atsidavusių žmonių. O kai Lietu-
voje kultūros ministru tapo Dai-
nius Trinkūnas (kuris visais labai 
rūpinosi, buvo puikus Čiurlionio 
menų mokyklos direktorius, pas-
kui ir Filharmonijos direktorius), 
jis dėjo visas pastangas susigrą-
žinti mus į Lietuvą. Jo pakviesti iš-
kart parlėkėme. Nors Filharmoni-
joje buvome trečias kvartetas – bet 
jau sulaukęs pripažinimo ir galintis 
su kitais konkuruoti. Kartu prasi-
dėjo mūsų „čiurlioniškasis“ perio-
das, nes tais pačiais metais pagaliau 
gavome teisę – ne tik valdžiai leidus, 
bet ir Valerijai bei Jadvygai Čiur-
lionytėms sutikus – pasivadinti da-
bartiniu vardu. Anuomet jis skam-
bėjo ypatingai, nes Čiurlionis dar 
nebuvo plačiai žinomas. 

Pirmosios gastrolės į Vakarus 
įvyko pasinaudojus sena mūsų pa-
žintimi su „Goskoncertu“ ir kultū-
ros ministro Dainiaus Trinkūno 
dėka – su juo išvykome koncer-
tuoti Čiurlionio parodoje Vakarų 
Berlyne. O kadangi neemigravome, 
pasirodėme esantys „patikimi“, 

„Goskoncertas“ mus išleido jau ir į  
Šveicariją ir kitur. 

Vieni pirmųjų buvote įvertinti 
Lietuvos nacionaline kultūros 
ir meno premija.

Taip, pajutome atsivėrus perspek-
tyvą, tik... staiga mirė mūsų smui-
kininkas Saulius Kiškis, po kelerių 
metų – Šiugždinis... Globojami 
aukštesnių jėgų, kolegų ir profe-
sūros, duobėje neatsidūrėme. Su 
Jonu Tankevičiumi, Dariumi Dik-
šaičiu, Gediminu Dačinsku tapome 
stabiliu ansambliu. Kai dirbame, 
amžiaus skirtumo visiškai nejau-
čiame. Kad kvartete sugyventų to-
kios skirtingos asmenybės – labai, 
labai reta. O man „kraują pravalo“ 
nauji sumanymai. 

Ar galima jūsų ansamblį va-
dinti romantikų kvartetu? 
Regis, programose dominuoja 
Vakarų Europos romantizmo 
kūriniai.

Londone labai sėkmingai pagro-
jome Čaikovskio kvartetą, repertu-
are turime ir Prokofjevo, Šostako-
vičiaus kūrinių. Bet taip, vyrauja 
Vakarų muzika. Jau nuo pat pra-
džių mums buvo ypač artimas im-
presionizmas – Ravelis, Debussy, 
Chaussonas. Modernios muzikos 
tikrai mažiau grojome, ėjome aka-
demišku, tradiciniu keliu. Dabar, 
jau keliolika metų, mėginame groti 
ir šiuolaikinę muziką. Šioje srityje 
visus išjudina Gediminas, jis yra di-
delis modernios muzikos mėgėjas, ir 
tai labai gerai, nors mes kiekvienas tu-
rime savo nuomonę. Aš visą gyve-
nimą esu labiau linkęs prie Haydno, 
Mozarto, Schumanno...

Manyčiau, kad viena jūsų in-
terpretacijos viršūnių – Johan-
neso Brahmso kūriniai.

Taip, tai vienas mūsų pasiekimų. 
Grįšime prie jo, reikia atkurti au-
syse tą, kaip sakoma, šventą dalyką, 
kuris buvo išgautas. Mes labai ver-
tinami pagal kvarteto toną, o jis 
geriausiai atsiskleidžia klasikinėje 
ir romantinėje muzikoje. Todėl ir 

spalio 6 d. jubiliejiniam koncertui 
Nacionalinėje filharmonijoje pasi-
rinkome Schumanno, Dvořáko kū-
rinius – tai graži ir man labai artima 
romantinė muzika.

Galbūt iš romantinio polėkio 
imatės ir unikalių idėjų. Antai 
2011 m. surengėte šimto kon-
certų ciklą Čiurlionio mirties 
šimtmečiui. 2014 m. dalyva-
vote Kompozitorių sąjungos 
ir Dailės akademijos projekte 
Kristijono Donelaičio metams, 
kur skambėjo lietuvių poetų ir 
kompozitorių kūrinių premje-
ros, buvo eksponuojami nauji 
dailininkų darbai.

Donelaičio projektas mus la-
bai sudomino. Dalyvauti įkalbėjo 
Kompozitorių sąjungos pirmininkė 
Zita Bružaitė. Žinojome jos pačios 
muziką – puikiai kuria. Kaip ji mo-
kėjo Donelaičio idėja nuoširdžiam 
darbui suburti skirtingiausius kom-
pozitorius! Beje, taip pat Kompozi-
torių sąjungos iniciatyva praeitus 
metus baigėme lietuvių autorių ka-
merinės muzikos koncertais Bos-
tone, Čikagoje, Niujorke. Važia-
vome su Zita Bružaite, dainininke 
ir kompozitore Rita Mačiliūnaite, 
birbynininku Egidijumi Ališausku, 
DJ Mariumi Salynu. Programa va-
dinosi „Lietuviškos muzikos karpi-
niai“. Parengėme ir savo koncertą 
Čikagos lietuvių Švč. Mergelės 
Marijos gimimo bažnyčioje – di-
dingoje, gražiai restauruotoje. Lin-
kėtume, kad lietuviai ją išsaugotų. 
Taigi, gražiai bendradarbiaujame su 
Kompozitorių sąjunga, prieš porą 
metų net pelnėme geriausio metų 
partnerio prizą. 

Anksčiau kvarteto veiklą orga-
nizuodavote su Rimantu Šiugž-
diniu. Dabar esate pagrindinis 
kolektyvo vadybininkas. Fil-
harmonijos žiniomis, esate 
vienas dažniausiai užsienyje 
koncertuojančių jos ansamblių. 

Kurie šių metų koncertai Jums 
įsimintiniausi?

Įsiminė dalyvavimas knygų mu-
gėje pristatant Algirdo Ambrazo 
knygą „Julius Juzeliūnas“. Pagro-
jome Juzeliūno Pirmojo kvarteto 
I dalį. Ir paskutinį kartą pasima-
tėme su profesoriumi Ambrazu... 
Pasikviečiau profesorių pas mane 
paviešėti, sakiau, pasėdėsime prie 
stalo, kavos išgersime. O, gerai, ge-
rai, – apsidžiaugė profesorius...

Pagrindinis mūsų koncertas šį-
met įvyko prestižiniame festivalyje 

„Prahos pavasaris“. Po ilgos per-
traukos buvome vėl ten pakviesti, 
anuomet gastroliavime su Šiugždi-
niu. Taip pat po ilgos pertraukos 
dalyvavome kamerinės muzikos 
festivalyje Dubajuje – grojome 
nuostabioje salėje, labai gausiai 
auditorijai. Vos grįžę griežėme 
Fausto Latėno autoriniame vakare 
Vilniaus festivalyje. Vasarą Thomo 
Manno festivalyje atlikome sudė-
tingų kūrinių programas: pirmame 
koncerte – George Enescu Styginių 
oktetą C-dur dviem kvartetams (su 
mūsų bičiuliu Kauno kvartetu), 
Lietuvoje, ko gero, dar neskam-
bėjusį, bei Richardo Strausso Sty-
ginių sekstetą, op. 85. 

Dar pridurčiau, kad Čiurlionio 
kvartetui buvo patikėtas bai-
giamasis jubiliejinio Thomo 
Manno festivalio vakaras, atli-
kote Ludwigo van Beethoveno 
Styginių kvartetą Nr. 9. Kaip 
Jūs nusakytumėte Čiurlionio 
kvarteto misiją? Ar, Jūsų ma-
nymu, ji pakito?

Misija negali keistis. Tačiau prasi-
plėtė tam tikrais niuansais. Norime 
žmones įkvėpti kūrybiškumui, o 
šiais kompiuterinio susvetimėjimo 
laikais labai svarbu paskatinti ir su-
telkti publiką gyvam kontaktui – su 
muzika, su visais draugėn susirin-
kusiais į koncerto salę.

Čiurlionio kvartetas: Jonas Tankevičius, Saulius Lipčius, Gediminas Dačinskas, Darius Dikšaitis E. K rukov skio  n uotr.
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Kaip jūra 

T e a t r a s

Daiva Šabasevičienė

Tik ką pasirodžiusi Aušros Mari-
jos Sluckaitės knyga „Spektaklių 
ir sapnų klavyrai“– ne tik režisie-
riaus Jono Jurašo kūrybos apžvalga, 
bet ir teatrinis romanas, kurio siu-
žetą sudaro didžiąją gyvenimo dalį 
greta buvusios žmonos vidinis mo-
nologas. Nors knyga stora, – joje 
sudėtos dvi savarankiškos knygos: 

„Po dvynių ženklu“ (perleista: Vaga, 
1994, 176 p.) ir „Namai be namų“, – 
ją lengva skaityti, nes nuosekliai 
pasakojamas teatrinis gyvenimas 
pilnas įdomių įvykių, netikėtų po-
sūkių ir eseistinių pasažų. Knygos 
herojus Jurašas mėgsta greitį kelyje 
ir Amerikos keliais skrieja vėjo grei-
čiu (kaip rašoma prisiminimuose), 
tad Sluckaitė šį „greitį“ naudoja 
keliažanrėje knygoje, sugebėdama 
ne tik važiuoti režisieriaus sudarytu 
spektaklių maršrutu, bet ir stabtelti 
įdomesnėse stotelėse bei apmąstyti 
jųdviejų išaugintą kūrybą. 

Šiuos menininkus pažįsta di-
džioji dauguma XX a. antros pu-
sės kūrėjų. Jie – menininkai noma-
dai, kuria visame pasaulyje, tad jų 
kūrybinės arterijos siekia net kelis 
žemynus. Ir svarbiausia – jie lau-
kiami Lietuvoje. Kiekvienais metais 
tenka išgirsti frazę: „Šiandien spek-
taklį žiūrės ir Jurašai.“ Tai tarytum 
įvertinimas, tam tikra tylomis pa-
rašyta recenzija. Jų geranoriškumas 
ir atvirumas teatrui – neišsenkan-
tis, ir tai labai svarbu visai teatrinei 
bendruomenei. 

Per visą knygą nuskamba leitmo-
tyvas – Jurašo keliami klausimai 
atliepė jo paties gyvenimo dramą. 
Aistros ir energetinių šuolių kny-
goje beveik nėra, emocijų prasme 
autorė santūri. Jos pagrindinis tiks-
las – sustiprinti įvaizdžius ir skai-
tytojui pateikti aplinkybes, vaiz-
diniais nusakančias kraštutines 
režisieriaus kūrybos sąlygas. Vien 
dėl to, rašydama apie savo vyrą, ji 
pati, kaip ta pasakos Eglė, amžiams 
įsipainioja į Žilvino tinklus. Todėl 
tai ne tik iš dviejų knygų sudarytas 
leidinys. Tai dviejų sielų giminystę 
liudijantis kūrinys. Ir jo pagrindinę 
įtampą formuoja vidiniai išgyveni-
mai, kuriuos patiria Aušra Marija 
Sluckaitė. 

Vietoj knygos pratarmės – įdo-
mus teatro istorikės Irenos Alek-
saitės interviu su Jurašu, užrašytas 
dar 2011 metais. Šis pokalbis gyvas, 
karščiuojantis. Jame nemažai naujų 
detalių. Stebina režisieriaus atmin-
tis: jis vardija studijų laikų įvykius, 
spektaklius, – viskas lyg vakar ma-
tyta. Įdomu, kad tokiomis atminties 
galiomis pasižymi didieji režisieriai. 
Tuo teko asmeniškai įsitikinti per 
įvairius susitikimus. Šiame inter-
viu plačiai atsispindi pagrindinės 
rusų teatrinės mokyklos kryptys, 

Aušra Marija Sluckaitė, Spektaklių ir sapnų 
klavyrai, „Kultūros barai“, 2016, p. 608.

srovės, asmenybės. Tai labai svarbu, 
nes kaip tik šioje mokykloje susi-
formavo svarbiausi XX a. lietuvių 
teatro režisieriai. 

Aleksaitės profesinė atmintis ne 
mažiau stebina nei režisieriaus. Ji ne 
tik taikliai apibūdina Jurašo sukur-
tus spektaklius, bet ir išsako savo 
asmeninį požiūrį. Pavyzdžiui, ra-
šydama apie „Varšuvos melodiją“ ji 
tarytum „piešia“ vaizdinius: „Balta 
išgaubta erdvė, baltas fortepijonas, 
scenos šone, prie rampos, stovi 
graikiška „skrendanti“ Nikės skulp-
tūra... Balta spalva simbolizavo tyrą 
meilę. Bet per šią nesuteptą erdvę 
kažkas ėmė ir skersai išilgai „per-
brido“, palikęs purvinus milžiniško 
dydžio batų pėdsakus...“ 

Aleksaitės interviu gausu tik jai 
būdingo humoro. Jis gal kiek hiper-
trofuotai, bet kartu ir aleksaitiškai 
skamba jos klausimuose, pastebėji-
muose. Jurašas po įvairių draudimų 
(uždraustas spektaklio „Mamutų 
medžioklė“ plakatas, nes jame buvo 

„nupieštas didžiulis avinas, sudary-
tas iš mažų einančių žmogelių, o 
priekyje vedlys su trimitu, vedantis 
tą aviną šventės ieškoti“ (p. 44), su-
sidorota su spektakliu „Barbora Ra-
dvilaitė“) surašė protesto laišką „iš 
Juozo Grušo pasiskolinta mašinėle 

„Oliveti“, kuri nespausdino pirmo 
puslapio, tik jį atvertęs galėjai pa-
matyti, kas per kalkę atsispaudė“ 
(p. 45), ir išsiuntė į Kultūros mi-
nisteriją ir visas redakcijas. Tada 
ir prasidėjo politinės bylos epopėja, 
kurios liudininkė Aleksaitė klausia 
režisieriaus: „Ar pamenate, kada 
Šepetys (Lionginas Šepetys, 1967–
1976 m. LSSR kultūros ministras, – 
aut. past.) pasakė: aš nenoriu būti 
mamutas, o jūs atsakėte – tai ir ne-
būkit?“ (p. 46) 

Jurašas buvo stebėtinai drąsus, 
drąsesnis, nei įmanoma įsivaiz-
duoti. Beje, knygoje ši drąsos „ge-
netika“ išlieka paslaptimi, taip ir 
neaišku, kaip vienas žmogus liko 
nesunaikintas šios baisios susido-
rojimo mašinos. Ar tai tik lemties 
ženklas? Koks tas režisieriaus krau-
jas, nulėmęs daug peripetijų, bet iš-
likęs nesuteptas? 

Politinis fonas knygoje neišven-
giamai ryškus. Tai galime justi nuo 
pat pirmųjų puslapių, nuo Laimos 
Kanopkienės įvado, nuo toliau ap-
rašomų spektaklių. Dar 1963 m. 

Vilniaus rusų dramos teatre Jura-
šas pastatė Aleksandro Volodino 
pjesę „Paskyrimas“, kuriame atsi-
spindėjo ryškus režisieriaus „revo-
liucionieriškumas“. Neseniai miręs 
garsus dramaturgas Haroldas Pin-
teris ne viename interviu pripažino 
savo nuolatinį siekį – „svarbu, kad 
žiūrovas teatre nesijaustų patogiai“. 
To nuo jaunystės siekė ir Jurašas. 

Knyga skatina galvoti, ar tikrai, 
kaip rašoma, iš pradžių Kauno dra-
mos teatro trupė buvo „sovieti-
nio, stalinistinio raugo bastionas“ 
(p. 19)? Suabsoliutinus tokius pa-
sakymus kyla klausimas: jei taip, 
Lietuva niekada nebūtų iškovojusi 
Nepriklausomybės. Dar baisesnį 
politinį kvapą turėjo tuometinis 
Lietuvos valstybinis akademinis 
dramos teatras, šio šleifo neatsi-
kratantis iki šiandienos. Bet nerei-
kia pamiršti, kad į Vilnių įžengus 
OMON daliniams, būtent čia ke-
lių šviesių žmonių pastangomis tea-
tro užkaboriuose buvo įkurta slapta 
Lietuvos televizija. Ačiū Dievui, is-
torija pasisuko taikos keliu ir to ne-
prireikė. Todėl, kalbant apie „bas-
tioną“, visada neramu dėl tų kelių 
žmonių, esančių tarp prisitaikėlių. 
Kitas, sudėtingesnis klausimas: ko-
dėl teatro žmonės dažniausiai apo-
litiški? Šiame kontekste įdomu, ar 
politiniai Jurašo spektaklių moty-
vai buvo esminiai režisieriaus anks-
tyvojo periodo kūryboje? Kartais 
atrodo, kad visi spektakliai buvo 
antitarybiniai. 

Knygos autorė tiesiogiai ir po-
tekstėse rašo – asmenybė ir poli-
tika neatskiriami. Politinis fonas 
tampa kūrybos varikliu. Pats reži-
sierius prisimena: Kazio Sajos „Ma-
mutų medžioklė“ – „pirmas spektaklis 
Kaune, išbrauktas iš repertuaro. Be jo-
kių išlygų. Man neleista nieko taisyti – 
nei nuimti, nei pridėti.“ (p. 25)

Labai įdomu skaityti Jurašo min-
tis apie aktorius, pavyzdžiui, Arną 
Roseną Leonido Zorino „Varšuvos 
melodijoje“ ar Sławomiro Mrożeko 

„Tango“. Tai spektakliai, kurių pro-
gramėlėse, o vėliau ir įvairiose te-
atro istorijos knygose buvo drau-
džiama rašyti Jurašo pavardę. 
Nuolat gali nubrėžti įdomias pa-
raleles su neseniai išleista Aldonos 
Liobytės knyga („Aldona Liobytė 
(1915–1985). Korespondencijos fra-
gmentai“, Vilnius, Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2015). Juk statyti 
Mrożeką Jurašui pasiūlė būtent ji. 
Tuomet atgyja labai sodri to laiko 
kultūrinė panorama. 

Nors pirmoji knyga ir buvo ka-
daise perskaityta, šiandien įvairūs 
dalykai, kad ir Jurašų emigracijos 
pradžia, visai kitaip nuskamba. Vi-
sai kitoje šviesoje išnyra ir naujai 
susisieja įvairūs spektakliai. Pavyz-
džiui, „Antigonė“, statyta Ameri-
koje, ir „Antigonė Sibire“ – Lietu-
voje. Ypač įdomi knygos dalis apie 
spektaklį „Savižudis“. 

Ši knyga įtraukia ir kartu vilioja 
ieškoti naujų temų: tampa įdomu, 

kaip Jurašas dirba su aktoriais, 
scenografu, dramaturgu? Kas yra 
aktorius Jurašui? Kodėl jie, „vie-
nodi“ visame pasaulyje, vis dėlto 
skiriasi? Kuo, pavyzdžiui, skiriasi 
profesionalai nuo amerikiečių 
saviveiklininkų? 

Aušra Marija Sluckaitė – puiki 
rašytoja: vaizdingi Japonijos, Toga 
Muros aprašymai perauga į teatrines 
problemas. Dramaturgiškai paveiki 
Jurašo ir Tadashi Suzuki draugystė. 
Kaip kelerių metų bendradarbia-
vimas perauga į konfliktą? Rašant 
emocinė parabolė kyla aukštyn ir 
staiga – neįtikėtinas krytis žemyn. 
Finalas – dar žiauresnis: Suzuki net 
groteską sukuria Jurašo „Trims se-
serims“, kurias jis pastatė Japonijoje. 
Šiandien lietuvių jaunieji meninin-
kai vis dažniau važiuoja į Japoniją, 
į kalnus, į Suzuki teatrinę mokyklą, 
todėl šis siužetas ypač įdomus. 

Teatro klajūnui keičiant darbo 
vietas, autorė stebi jo psichologi-
nes būsenas: po Japonijos režisie-
riui vėl sunku pritapti Amerikoje, 
artimesnė tampa Europa (p. 227), 
Miunchenas (p. 235). Čia, statyda-
mas spektaklį „Christė ar perėjū-
nas“, Jurašas persilaužia į prozą te-
atre (p. 239). Tai labai svarbu. 

Pirmoje knygos dalyje, dar kartą 
skaitant apie Jurašo emigracijos 
aplinkybes, norisi spėlioti, kokia 
būtų teatro sistema, kokia būtų 
įvykdyta teatro reforma, jei reži-
sierius būtų neemigravęs? Juk Ju-
rašo kolegų tiek nedaug, ir kažkam 
visa tai reikėjo įgyvendinti... Beje, 
kas nepadaryta laiku, tebesitęsia iki 
šių dienų. 

Kartais knygoje vardijami ak-
toriai, kurių pavardės Lietuvoje 
niekam nežinomos, o nenorima 
įvardyti konkrečių žmonių, apie 
kuriuos emocingai ir prasmingai 
kalbama (pvz., p. 135). Ar tai vi-
siems laikams įspaustas savisau-
gos jausmas?

Antroje knygoje „Namai be 
namų“ asmeninis žvilgsnis į Jurašą 
dar intenstyvesnis, kiekvieną naują 
spektaklį lydi nedalomas dviejų 
menininkų dialogas. Artėjant prie 
šių dienų, imi lyginti Jurašo įkūnytą 
dramaturgiją įvairiose pasaulio sce-
nose su tų pačių autorių (Ibseno, An-
drejevo, Shakespeare’o, Cvetajevos) 
kitų režisierių pastatymais Lietu-
voje. Ko gero, ne visos temos ga-
lėjo tilpti ir taip solidžios apimties 
knygoje: pavyzdžiui, gana smulkiai 
aprašant „Visuomenės priešo“ situ-
aciją liko nepaminėta, jog kadaise 
daktaro Tomo Stokmano vaidmenį 
ketino kurti Regimantas Adomai-
tis, vyko įdomus režisieriaus ir ak-
toriaus susirašinėjimas. 

Knygos autorė pripažįsta, kad Ju-
rašo santykis su tikrove ambivalen-
tiškas (p. 329). Apskritai, skaitant 
įdomiausia tai, kas egzistuoja reži-
sieriaus minčių anapusybėje. Koks 
yra sapno, iliuzijos ir tikrovės ryšys? 
Lyg pritardamas Jurašas sako: „Tos 
dvejonės senos kaip pasaulis, nes 

visi (juo labiau menininkai) esame 
dvejojantys angelai.“ (p. 508)

Antrojoje knygoje dingsta „siu-
žetinė“ intriga – jau nėra politinės 
įtampos, inspiravusios visą anks-
tyvąją Jurašo kūrybą Lietuvoje ir 
užsienyje. Čia vyrauja nuoseklus 
pasakojimas. Autorė įtaigiai rašo 
apie režisieriaus paruošiamuosius 
pastatymų periodus, mini pieši-
nius, eskizus, kuriuos jis pasižy-
mėdavo savo režisūriniuose pjesių 
egzemplioriuose (p. 404). Gaila, 
kad šių piešinių, eskizų nėra tarp 
iliustracijų. 

Svarbi dalis – spektaklio „Ričar-
das III“ kūrimo Nacionaliniame 
dramos teatre aplinkybės. Daug 
kas ir šiandien klausia, kaip ten iš 
tiesų buvo? Dabar visi galės skai-
tyti knygą. 

Paradoksas: skaitydamas apie ne-
žinomą, nematytą spektaklį, manai, 
kad per detalu, tačiau skaitydamas 
apie tai, ką matei, džiaugiesi galė-
damas atrasti dar daugiau informa-
cijos, įdomių aplinkybių, ir tuomet 
norisi daugiau pastebėjimų, imi ly-
gini savo patirtį su Jurašų išgyven-
tais dalykais.

Autorė labai taikliai tekstus „in-
krustuoja“ dienoraščiais, kurie at-
gaivina sudėtingą režisieriaus gy-
venimo pristatymą. Kartais atrodo, 
kad tekstas krypsta į kitas temas, o 
jos, viena kitą „užkrėsdamos“, dau-
ginasi, tarytum tolsta nuo pagrin-
dinio herojaus, tada netrukus visa 
vėl susijungia, susiriša. Ir tai tampa 
ypač įdomu, sukuriamas sociokul-
tūrinis fonas. Pavyzdžiui, draugystė 
su Vytautu Pociūnu, bendravimas 
su juo likus savaitei iki tragiškos jo 
žūties (p. 484). Ši istorija ir šiandien 
kelia didžiulį nerimą, skaitydamas 
įsiklausai į kiekvieną žodį... 

Įdomūs aprašymai, sąsajos, įvai-
rios detalės apie pačius įvairiausius 
žmones: Vandą Sruogienę („Sėdė-
jau greta mažutės Vandos Sruogie-
nės, žvelgdamas į išmintingą, gie-
drą, raukšlių išvagotą jos veidą“, 
p. 208), įdomų dailininką Alek-
sandrą Okunį, ištikimą Jurašo kū-
rybos palydovą. Jis 1998 m. lankėsi 
Lietuvoje ir paliko teatre unikalaus 
scenografo aurą. Įdomūs Jurašų pri-
siminimai, susiję su įvairiais 
spektakliais, kuriuos jie kūrė 
kartu (p. 200 ir kt.). 

Knygoje ypač gražūs poetiniai 
intarpai, įvairios paralelės. Įdomu, 
kai tos paralelės „sugrįžta“ į spek-
taklius. Pavyzdžiui, Sluckaitė, ra-
šydama apie Amerikoje, Bafale 
kurtą spektaklį „Atminties sodas“ 
(p. 486), ne tik metaforiškai susieja 
jį su „Balta drobule“, „Apsivalymu“, 

„Barbora Radvilaite“, bet ir pertei-
kia režisieriaus mąstymo autentiš-
kumą: „Atkaklios pastangos vytis 
nepagaunamą mėlynąją paukštę, 
laikytis įsitvėrus į nebesugrąžina-
mus aistrų, patirtų pojūčių, svajo-
nių fantomus...“ (p. 488) ir pan.

N u k elta į  5  p s l .
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T e a t r a s

Žalčio prakeiksmai: mitas ir tikrovė
Apie Oskaro Koršunovo spektaklį „Eglė žalčių karalienė“ 

Lina Klusaitė

Rugsėjo pabaigoje buvusios Rau-
donojo Kryžiaus ligoninės patal-
pose pristatyta Oskaro Koršunovo 
premjera „Eglė žalčių karalienė“ pa-
sitikta kviečiant žiūrovus „išjudinti 
atjautą“ ir taip treniruoti jautriausią 
savo sielos organą. Dar vasarą nu-
skambėjus Koršunovo parengtam 
Elfriede Jelinek „Prašytojų“ skai-
tymui buvo galima įsitikinti, kad 
pjesėje, grįstoje empatijos principu, 
šis dvasios organas veikia puikiai. 
Nors šiuokart „Prašytojų“ turinys 
liko nuošaly, Jelinek inspiruota ir 
tikrais faktais paremta pabėgėlių 
tema tapo pretekstu mąstyti ne tik 
diskriminuojamo, nereikalingo, 
svetimo atėjūno problemą, bet ir 
kritiškai pažvelgti į savąją tautinę 
savimonę. Dėsninga, kad pastaro-
sios pagrindu režisierius pasirinko 
kone labiausiai į lietuvio sąmonę 
įsirėžusį ir etnologų plačiai aptartą 

„Eglės žalčių karalienės“ mitą, lei-
dusį nenuslysti dokumentalumo 
paviršiumi ir atverti begales skir-
tingų interpretacijų, kaskart vis ki-
tokių suvokimo galimybių. Tiksliai 
pasirinkta, reikšmiškai talpi mito, 
pabėgėlių temos bei atšiaurios ligo-
ninės erdvės, primenančios uždaras 
paribių (getų, įkalinimo, tardymo 
įstaigų) vietas, sąjunga ir tapo tuo 
spektaklio paveikumo matu, kuriuo 
matuojamas gyvas, dinamiškas, su 
žiūrovu komunikuojantis šiuolai-
kinis teatras.

Skirtingas fizines ir prasmines 
plotmes jungianti spektaklio kon-
cepcija pasiūlo bent keletą seman-
tinių lygmenų: politinę tikrovę 
čia reprezentuoja pabėgėlių tema, 
o mitinis matmuo reiškiasi ku-
riant tautinę-religinę tapatybę ir iš 
Eglės žalčių karalienės provaizdžio 
kilusį moters įvaizdį, kaip vėliau 
matysime, ypač palankų feminis-
tinėms interpretacijoms. Lietuvių 

mitologijoje žaltys suvokiamas kaip 
gyvybės ir atsinaujinimo simbolis, 
vandens ir žemės sferas jungiantis 
dievo pasiuntinys, kuriame gyvena 
protėvių dvasios. Pagal šią koduotę 
suskirstomos ir per tris aukštus nu-
sidriekusios simbolinės spektaklio 
erdvės: atėjūnų sričiai priskirtas van-
duo (jūra), brolių domenui priklau-
santi žemė (miškas) ir žalčio pralietas 
kraujas, užtraukęs prakeiksmą Eglei 
bei ateinančioms moterų kartoms 
(moteriškumo ir visų eglių sritis). 

Žalčiažudystė, arba natrikscidas 
(lot. natrix – žaltys) – žalčių genoci-
das, iki šiol yra šio teogoninio mito 
tragedijos mįslė. Pagrindinis klau-
simas, kurį bando įminti etnologai, 

„kas nužudė žaltį – savi ar svetimi?“ 
Sekant Gintaro Beresnevičiaus ver-
sija, su senąja baltiškųjų dievų karta 
tapatinamas žaltys gyvybę prarado 
nuo lietuvius papirkusių svetimša-
lių. Taigi žaltį iš tiesų nužudė sve-
timais dievais susižavėję savi. Šiuo 
požiūriu Koršunovo siekis interpre-
tuoti Žilviną kaip pirmąjį atėjūną 
nėra visiškai netikslus. Aptariamas 
mitas iš tiesų siejamas su svetimo 
atėjimu, atnešusiu kultūrų susidū-
rimą, vienos religijos virsmą kita. 
Pagoniškosios ir germaniškosios 
pasaulėžiūrų konfliktas, senosios 
baltų religijos pakeitimas krikščio-
niškąja – tai skausmingas, karais 
ir netektimis pažymėtas istorinis 
tarpsnis, suvokiamas kaip išdavystės, 
kurią lydi tautos prakeiksmas (impe-
rijos virtimas maža šalimi), pasekmė. 

Žalčio – pirmosios religijos – iš-
sižadėjimo pasekmės ataidi ir Kor-
šunovo spektaklyje. Lietuvą užklu-
pęs žalčio prakeiksmas čia regimas 
kaip savidestrukcijos, negandų, vi-
sokio blogio, įskaitant ir pabėgė-
lius, pradžia, o tautinė savimonė 
traktuojama kaip krikščioniškasis 
mentalitetas, nepripažįstantis kito. 
Dar prieš prasidedant veiksmui 
dryžuotu baltu švarku pasipuošęs 
conférencier pakviečia užeiti vidun 

tuos, kurie net sunkiausiais savo 
gyvenimo momentais laikėsi tabu. 
Pirmykštėse ir vėlesnėse tikėjimo 
kultūrose už tabu, draudimo, nor-
mos, įstatymo sulaužymą grėsė ant-
gamtinių jėgų bausmė. Šia prasme 
kiekviena religija yra tam tikra pasi-
rinkimo prievarta, įsakanti dorovi-
nio elgesio maksima, kurios – kartą 
pasirinkus – nevalia peržengti. Se-
kant teogonine interpretacija, žal-
čiažudystė, kaip Gamtos įstatymo 
pažeidimas, užtraukė Lietuvai ne 
tik istorinius karus, bet ir tapo glo-
balinio masto prakeiksmu, visokio 
plauko religinių fundamentalizmų, 
ideologinių fanatizmų, kraštutinių 
nacionalizmų priežastimi. 

Kai lipant laiptais švieslentėje pa-
sirodo Aušvico ideologiniai šūkiai 

„Jedem das Seine“, „Arbeit macht 
frei“, „Gott mit uns“, o nukryžiuo-
tas vyras, apeliuojantis į kiekvieno 
sąžinę, Jelinek žodžiais užklausia 

„Ar galėtumėt mums pasakyti, koks 
Dievas čia gyvena ir už viską atsako“, 
supranti, kad patekai į svetimo te-
ritoriją, kurioje nėra vietos kitam. 
Ir visai nesvarbu, ar tai religinių, 
ar politinių ideologijų, musulmo-
niško ar lietuviško krikščioniško 
mentaliteto reprezentacinės zonos 

– viskas dvelkia vienoda neapykanta, 
prievarta, smurtu: kambarys su 
diktatorių ir totalitarinių režimų 
kūrėjų (Lenino, Hitlerio, Stalino, 
Brežnevo) portretais bei biustais, 
rasinę nesantaiką kurstantys pla-
katai („Muslim raus“, „Go home“, 

„Lietuva lietuviams“...), medijuotas 
balsas, atliepiantis fašistuojančių, 
kraštutinį nacionalizmą išpažįs-
tančių tautiečių pažiūras (urodų 
šeimos, parazitai, veržiasi į Europą, 
šaudyti juos, kad būtų baisiau nei 
tėvynėj, tegu veža į Sibirą pelių eks-
perimentams...). Prie šių agresyvių 
vaizdelių prisideda ir tarp žiūrovų 
klaidžiojanti iki koktumo maloni 
lietuvaitė, savo švelniu balseliu 
kaskart prabylanti internetinių 

komentarų retorika, ir kunigas 
klausykloje, pakylėtas skaitomo 
Šv. Rašto ekstazės, ir prie žiūrovų 

„prisiplakantis“ pastorius, įkyriai 
dėstantis savo biblines tiesas. Čia 
pat skamba lietuvių folklorinės dai-
nos, tikėjimo žodžio giesmės, o į 
publiką įsimaišiusi pabėgėlė sten-
giasi kyštelti ranką žiūrovų kišenėn. 
Kur tik pažvelgsi – karo atributai 
(šautuvai, šalmai, smėlio maišai) 
ir makabriškos nuotaikos: vaizdo 
instaliacijose kapojamos galvos, 
guminėse valtyse – šąlantys žmo-
nės, pamišusi moteris prie drabu-
žių krūvos vis kartoja: „atskirkite 
vaikiškus rūbus“. Tokia yra poli-
tinė spektaklio tikrovė, atidengianti 
tamsiąją, išvirkščiąją visų ideologijų 
pusę. Tarsi kas būtų užtemdęs pa-
saulį, o ramus ir taikus žaltys virtęs 
piktuoju žydiškuoju nahaš – gun-
dančia gyvate, privertusia lietuvius 
išduoti savąją taikią prigimtį.

Šioje vietoje jau galime kalbėti 
apie spektaklyje kuriamą moters, 
kaip prakeiksmo, užtraukusio pa-
saulio negandas, įvaizdį, neatsie-
jamą nuo krikščionybės atėjimo. 
Viena iš Beresnevičiaus pasiūlytų 
froidiškų versijų žalčio nužudymą 
aiškino kaip priešo kastraciją, vy-
riškos galios atėmimą. Koršunovo 
traktuotė, regis, pateikia apverstą 
šios versijos interpretaciją, kai pa-
naikinama ne vyriška, o moteriška 
galia. Čia dominuoja erotinė mito 
samprata, siejama su nuotakos pa-
grobimu. Pagal šią sampratą žal-
tys Eglės burtais sugundomas (bet 
kokie burtai, net jei tai meilės ke-
rai, kito atžvilgiu visuomet reiškia 
vieną – prievartą, turėjimą sau), at-
lieka savo vyrišką funkciją, suteikia 
moteriai reikšmę kosmogoniniame 
pasaulio kūrimo žemėlapyje, o po 
nuotakos pagrobimo užsitraukia 
brolių neapykantą ir pašalinamas 
kaip nereikalinga, pasenusi, nu-
dėvėta liekana. Šiuo požiūriu Eglė 
suvokiama kaip pirmapradį erotinį 
skaistumą praradusi moteris klas-
tūnė, gundytoja, ragana, už savo 
veiksmus užsitarnaujanti žalčio 
prakeiksmą – nužeminimą ir iš-
braukimą iš hierarchinės pasaulio 
tvarkos. 

Visa tai – krikščioniškojo nuopuo-
lio, pirminės nuodėmės, nekaltumo 
praradimo, sutepto pirmapradžio 

šventumo ženklai, spektaklyje išky-
lantys kaip amžinai prakeiktas mo-
teriškumas. Neatsitiktinai pirmoji 
moteris čia pasirodo kaip krikščio-
niškos metamorfozės ištiktas žal-
tys – ant samanų besiraitanti Ieva. 
Kuo toliau, tuo labiau supranti, kad 
ši moteris – kekšė, spąstai, seksua-
linės prievartos, žeminimo objektas. 
Ir išties, klaidžiojant po spektaklio 
erdves ilgainiui apima jausmas, kad 
patekai ne į pabėgėlių stovyklą, o 
į sadomazochistinį viešnamį, kur 
žaidžiami toli gražu ne saloniniai 
kurtuazinės meilės žaidimėliai. Pra-
radusios erotinį žavesį čia moterys 
laksto pusnuogės, parklupdytos 
ant kelių verčiamos rodyti nuo-
gybes, prausiamos žvėriškai rėkia, 
nes vanduo ne šventina, o degina 
odą. Tyli čia tik prausiamas mo-
ters lavonas. Gretimame kamba-
ryje, nukabinėtame veidrodžiais 
(čia gali atpažinti ir savo atvaizdą) 
bei vestuvinėmis suknelėmis, nuo-
taka svaiginasi šampanu. Dainuo-
jant sutartinę vestuvių „apeigas“ 
užbaigia vandens ritualas, pilant 
šventinimo galios netekusį skystį 
iš vieno aukšto į kitą – perduo-
dant nuodėmę iš kartos į kartą. 
Iškalbingas nuotakų šliaužimas 
laiptais žemyn užtvirtina pra-
keiksmą. Tuo metu juodai apsi-
gobusi moters lemtis – visų eglių 
Eglė nešama laiptais į viršų pra-
nyksta saugioje amžinybėje.

Su tokiu nužemintu moters vaiz-
diniu spektaklyje kontrastuoja tra-
diciškai grubūs vyrų įvaizdžiai. Čia 
jie išlieka brutalūs, pasiklydę tarp 
butelių, demonstruojantys jėgą, 
besišvaistantys kirviais, šautu-
vais, beisbolo lazdomis. Miškas – 
ne tik jų stichija, bet ir kovos su 
svetimu arena, todėl bokso kriaušė 
čia virsta medžio kamienu. Ir jeigu 
ne epizodas su nuogais tvisterį žai-
džiančiais vyrais, kuriuos prižiūri 
griežta seselė, spektaklį, ko gero, 
galima būtų pavadinti seksistiniu. 
Mylėti moterį, pasirodo, irgi rei-
kia mokėti. „Eglėje žalčių karalie-
nėje“, regis, tai supranta tik trum-
pam mizoginišką ego prigesinantys 
broliai, dainuojantys lyrišką dainą 
apie sesulą. Finaliniai akordai šai-
žiais heavy metal smūgiais dar kartą 
patvirtina vyrišką jėgą. 

 

„Spektaklių ir sapnų klavyrai“ – 
knyga apie teatrinio romantizmo 
pabaigą. Paskutiniuose jos pusla-
piuose išnyra Rūta Staliliūnaitė, jos 
žemiškoji mirtis. Ji tarytum „nu-
šluoja“, nusineša su savimi bene 
svarbiausią lietuvių teatro istori-
jos dalį – lietuviškąjį romantizmą. 
Rūtos švytėjimas išsaugojo ne tik 
gražų bendravimą su režisieriumi, 
bet ir išprovokavo Aušros Sluckai-
tės poetinius atsivėrimus. 

„Mūsų gyvenimai prigrūsti 
daiktų, laukiančių, kad paverstume 
juos metaforomis“, – „Teksto ma-
lonume“ rašė Roland’as Barthes’as. 
Jurašai savo gyvenimo nesiekia pa-
versti metafora. Nors ir pateikdami 
suabsoliutintą subjektyvų požiūrį 
į savo sudėtingą kūrybinį kelią, 
jie išlieka dokumentiškai realistiški, 

o tiksliau, šėlsta ir grynėja kaip jūra. 
„Juk mano pavardės šaknis – „jūra“, – 
mėgsta sakyti Jurašas.“ (p. 456). Jis ir 
gyvena banguodamas, šėldamas ir vėl 
nurimdamas. Jo gyvenimo kolo-
ritas paslaptingas, kažkoks jūri-
nis – žalsvai mėlynas, primenantis 
M.K. Čiurlionio tapybą ar simfo-
ninę poemą „Jūra“. Knyga baigiasi: 

„Nebaigtoji Čiurlionių opera... Gal 
tokio spektaklio nebus.“ Bet mes 
galime laukti.  

Knygoje nėra priedų: kūrybinės 
biografijos, tikslių cituojamų šalti-
nių, asmenvardžių rodyklės. Bet gal 
šito sąmoningai atsisakyta, nes būtų 
reikėję leisti ne diptiką, o triptiką. 

***
Knyga „Spektaklių ir sapnų kla-

vyrai“ buvo pristatyta rugsėjo 23 d. 
Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre, Kamerinėje salėje. 
Dramaturgas Juozas Glinskis, ben-
dradarbiavęs su Jonu Jurašu, XX a. 

8-ajame dešimtmetyje pastačiusiu 
dvi jo pjeses, taikliai apibūdino re-
žisieriaus kūrybinį gyvenimą: „At-
rodė, kad jis sąmoningai siekė būti 
išgrūstas iš teatro. Jurašas ypatingas 
tuo, kad pasirinkto autoriaus teksto 
niekada nekeitė, tik papildydavo. 
Jurašo fantazija tokia laki, kad iš 
menko gabaliuko padaro neįtikė-
tinus įvykius. Jurašas visada patei-
kia savo požiūrį. Jis gali padaryti 
tai, ko kitas gal niekada nepadarytų. 

„Pasivaikščiojimas miške“ – kliede-
sių pjesė, kuri yra visiška realybė, 
ir Jurašas tai puikiai perkando.“ 
(Antiutopija „Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje“ vaizduoja ištaigin-
game beprotnamyje karštantį TSKP 
elitą. Pjesė, parašyta dar iki „Gra-
sos namų“, buvo slapta išgabenta 
į Vakarus ir Jono Jurašo pastatyta 
1978 m. Niujorke, „New City“ teatre. 

„Vagos“ išleista 1990 m.)

Atkelta iš  4  psl .

D. Matv ejevo n uotr .„Eglė žalčių karalienė“



6 psl. 7 meno dienos | 2016 m. spalio 7 d. | Nr. 31 (1183)

F o t o g r a f i j a

Istorijų punktyrai 
Fotomenininkų seminare „Nida 2016“ 

Aistė Kisarauskaitė

Pradėjau rašyti iš karto vos grį-
žusi. Tačiau „7md“ privalo sutal-
pinti gausybę aktualijų, straipsnių 
su rugsėjo mėnesį priaugusių ir 
dar tinkamų vartoti įvykių apžval-
gomis (ruduo, visi skuba nuimti 
derlių, taip ir turi būti), tad foto-
menininkų seminaro „Nida 2016“, 
kaip jau pasibaigusio, tekstas turėjo 
laiko pabręsti. Gali būti, kad jis kaip 
koks vasarinis obuolys net kiek pa-
tižo, bet čia jau spręsti jums, nes aš 
uodžiu neįkainojamą Viduržemio 
jūros šalių kvapą, žiūriu į nokstan-
čias alyvuoges ir, oda gerdama 
lengvą lyg pūkas vakaro vėją, dar 
kartą peržiūriu tekstą. Tiesa, labai 
nuo Nidos nenutolau, nes vasara, 
atkakliai slėpusis visą rugpjūtį, rug-
sėjo pradžioje susigriebė ir pašildė 
net mūsų Baltijos jūrą iki tinkamos 
maudynėms, Nidos paplūdimį pa-
versdama malonumo arena.

Nuo seniau, nes lankausi ne 
pirmą kartą, buvau susidariusi 
įspūdį, kad tarptautinis fotografų 
seminaras Nidoje – tai vieta, kur 
žmonės susirenka kalbėtis apie 
objektyvus, puikuotis naujausiais 
skaitmeniniais aparatais ir foto-
grafuoti, fotografuoti, gaudyti tuos 
auksinius kadrus, gamtos grožybes 
ir kitus saulėlydžius. Todėl jau ke-
leri metai nė nemaniau važiuoti. 
Greičiausiai šiemet suviliojo per-
sonalijos. Paskaitų lektoriai, tokie 
kaip Natalija Arlauskaitė, Agnė Na-
rušytė, Kęstutis Šapoka, Nerijus Mi-
lerius, Ričardas Šileika ir kiti tikrai 
neatrodė kankinsią židinio nuotoliais 
ir išlaikymais. Tad atvėriau diafragmą 
ir leidausi į paskaitų srautą. O jų 
daug – po dvi rytines, vos spėji 
maudytis (vis dėlto Nida!), val-
gyti, ir vėl paskaitos, knygų prista-
tymai, knygų leidėjų prisistatymai 
ar įvairios diskusijos, jei vėl praal-
kote, tenka derinti maistą ir foto-
grafų prisistatymus, po to rinktis – 
maudytis tamsoje ar žiūrėti filmą. O 
gal tiesiog gulėti po krintančiomis 
žvaigždėmis ant Parnidžio kopos. 
Krito jos gausiai, lyg organizato-
rių užsakytos, ir va čia visai derėjo 
galvoti apie sekundes, jų dalis, apie 
mus pasiekiančią šviesą, nes pati fo-
tografija – kadaise prabėgusios jau-
triąja medžiaga šviesos pėdsakas. 

Kam rūpi dialogas su praėjusiu 
laiku, su istorija, kaip tik yra skirta 
Margaritos Matulytės ir Agnės Na-
rušytės knyga „Camera obscura: 
Lietuvos fotografijos istorija 1839–
1945“ (Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2016), kurios pristatymas 
vyko Nidos seminare. Nors Naru-
šytė pajuokavo, kad parašė mono-
grafiją „Nuobodulio estetika Lie-
tuvos fotografijoje“ (VDA leidykla, 
2008) neapsilankiusi archyvuose, 
naujoji knyga – didžiulis tyrimas, 

begalė nežinomos medžiagos, kuri, 
tarkim, karo metų fotografija, dar 
vos pradedama tyrinėti. 

Tiesą sakant, čia, Kipre, žiūrint 
pro langą į alyvuoges nokinančius 
medžius susisukusiais kamienais, 
po kuriais slapčiomis vakarais te-
bedūksta Panas, atrodo, kad viskas 
lengvai pereina iš vieno į kita, lyg 
susisiekiančiuose induose, reiški-
niai susiję tarpusavyje aiškiai jun-
tamais saitais, kaip su fotografijos 
istorijos tyrimais susiję archyvai, 
kurių viešinimą ir įvaizdinimą 
šiuolaikinėmis priemonėmis mene 
ir tyrinėjo Natalija Arlauskaitė pas-
kaitoje „Kanceliarijos archyvas: ma-
tyti ir tvarkyti“, kuri man pasirodė 
viena iš įdomiausių seminaro pro-
gramoje. Be abejo, akademinei 
bendruomenei Natalijos doku-
mentinės atminties formų kons-
travimo ir įreikšminimo šiuolaiki-
niame kontekste tyrimai yra žinomi, 
tačiau platesnei publikai jie tikrai 
turėtų duoti peno apmąstymams. 
Po jos natūraliai sekė ir diskusija 

grėsmės iki šiol vis dar stengiamasi 
kontroliuoti juos pačius. Vaizdo 
kontrolės klausimai svariai papildo 
pastaruoju metu plačiai diskutuo-
jamą vaizdų galios temą. Elgesys su 
dailės kūriniais ir kitokiais vaizdais 
atspindi tam tikras visuomeninės 
galios sąveikas, vertybių sistemų 
kaitą, ideologijų sandūras, tad įdo-
mių jo atvejų analizė neretai lemia 
visai kultūrai reikšmingas įžvalgas.“ 
(Natalija Arlauskaitė, „Pamatyti 
bylų ūkį: Kęstučio Grigaliūno pro-
jektas „Apie meilę“.) Jos paskaitai 
antrino Nerijus Milerius su „Prie-
varta kine ir fotografijoje“, taip pat 
žvelgęs į smurtinių vaizdų galią ir 
jų viešinimo problemas.

Ne tik Mileriaus, Narušytės, Ar-
lauskaitės tyrimų diskursai jungiasi 
į vieną kaip Theo Angelopouloso 
filme „Uliso žvilgsnis“ („To Vlemma 
tou Odyssea“). Fotografijos istorija, 
tokių šalių kaip Graikijos ir Lietu-
vos, neatsiejama nuo karų, okupa-
cijų, smurto. Narušytė sakė, kad ty-
rinėjant Lietuvos fotografiją kartais 

„tarsi“, nes iš vienos šalies instituci-
jos į kaimyninės ir toliau per Bal-
kanus keliavusios juostos pėdsakais 
sekdamas tyrėjas pamažu veda mus 
per visą ne tik Graikijos, bet ir re-
giono – Balkanų – istoriją, galiau-
siai patekdamas į bombarduojamą 
Sarajevą, kur nežmoniškomis sąly-
gomis buvusiame kino teatre besi-
slepiantis profesorius atranda, re-
gis, jau prarastą ryškalų formulę ir 
išryškina juostą, susiedamas mus 
su dingstančiais praeities ženklais, 
pačių archyvų istorija ir dabarties 
pasaulio smurtu. Tiesa, Sarajevo 
jau niekas nebombarduoja, tačiau 
pernai daug kas nepakliuvo į „Pa-
ris Photo“, nes ši buvo uždaryta po 
baisiųjų žudynių Paryžiuje, tad ga-
liu sakyti, kad smurtinės grėsmės 
niekur nedingo, ypač žiūrint iš čia, 
iš graikiškai kalbančios vienintelės 
pasaulyje iki šiol per pusę padalintą 
sostinę turinčios šalies. 

O kiek giliau laike, jau sovietinėje, 
nors dar netolimoje praeityje, kai 
didžiųjų represijų metai buvo šiaip 
ne taip išgyventi ir atėjo ramesnis 
vėlyvas sovietmetis, kai suklestėjo 
fotografija ir atsirado LTSR fotogra-
fijos meno draugija (virtusi Foto-
menininkų sąjunga), pasirodė visa 
plejada talentingų fotografų, kurių 
kūriniais iš tiesų galime didžiuo-
tis – net tuomet fotografijos isto-
rija neprasilenkia su smurtinėmis 
mirtimis. Giedrės Žickytės filmas 

„Meistras ir Tatjana“ (2014) šį klau-
simą tik iškelia, režisierės pastango-
mis dengiant ir cukruojant, lyg būtų 
įmanoma nutylėti patį baisiausią 
žmogaus veiksmą – kito žmogaus 
nužudymą. Tačiau nevengiant ro-
dyti paties menininko mirties fo-
tografijos, kriminalistų padarytos 
iš karto po nužudymą sekusios sa-
vižudybės. Taigi vėl persipina įvai-
rių institucijų ir privačių vaizdų 
archyvų, jų įreikšminimo šiuolai-
kiniame kontekste problema. Šis 
nupudruotas filmas, manau, pa-
darė didžiulę meškos paslaugą me-
nininkui, paversdamas jį „Moterys 
meluoja geriau“ serialo herojumi, 

ir tai tik rodo mūsų kinematogra-
fijos negebėjimą susidoroti su laiko 
iškeltais uždaviniais. Ieškantiems 
lyčių lygybės galiu pasiūlyti serialo 
pavadinimą pakeisti bet kuriuo 
kitu, tarkim, „Drąsos kaina“, „Visi 
vyrai – kiaulės“ arba tiesiog „Vyno 
kelias“. Mūsų meno pasaulis, deja, 
nestokojo vyno keliu ėjusiųjų, bet 
ne tik – jame yra ir tokios asmeny-
bės kaip Kostas Kubilinskas. Tiesa, 
dabar polemikos apie šį vaikų poetą 
viešojoje erdvėje netrūksta, gal to-
dėl, kad apie tai paprasčiau kalbėti 
nei, tarkim, apie vis dar šešėlyje li-
kusią smurtinę fotografo Virgilijaus 
Šontos žūtį. 

Ir šios baisoka linkme pasuku-
sios mintys (o kaip nepasuks, jei 
tokia dar visai nesena mūsų fo-
tografijos istorija) kreipia mūsų 
žvilgsnius vėl į archyvus, kuriuose 
galbūt slypi vienas kitas atsaky-
mas. Asmeniškai aš irgi šio to ti-
kiuosi – kad kada nors sužinosiu, 
kokie žmonės slepiasi po Katytės, 
kitais slapyvardžiais, kas raportavo 
saugumui, apie ką paprastuose va-
karėliuose kalba mano tėvai, ką jie 
veikia. Tikiu, kad mes, kurių šeimos 
buvo skundžiamos, sužinosime, kas 
tai darė. Tie artimieji, bičiuliai, su-
gėrovai, kolegos. 

Akivaizdu, kad menkutis kaž-
kieno užrašytų ar papasakotų at-
siminimų fragmentas, lyg ir visai 
nekalta fotografija gali apversti 
mūsų gyvenimą aukštyn kojomis. 

„Klausimai „ką su šiuo archyvu da-
ryti?“, „kaip jį tvarkyti?“, „kokiomis 
sąlygomis archyvas kalba mums?“, 

„kas esame mes, ieškantys santykio 
su juo?“ nėra nei paprasti, nei atsa-
kyti. Ir todėl, kad slaptumo, tylos, 
archyvo (savi)cenzūravimo tvarka 
nuolat kinta.“ (Natalija Arlauskaitė, 

„Dokumentas ir / ar prisijaukin-
tas valdžios žvilgsnis: „Blokados“ 
archyvas“.)

Reikia paminėti, kad iš tų pačių 
susisiekiančių indų buvo ir Tomo 
Pabedinsko paskaita „Istorinio ir 
individualaus laiko matmens re-
prezentacija fotografijoje“. O šio-
mis dienomis Kęstutis Grigaliūnas 
ir Jurijus Dobriakovas „Prospekto“ 
galerijoje pristato projektą „Vaizdų 
archyvas / Sąsiuvinis Nr. 2 (Kaip 
XIX a. optimizmas virto XX a. 
barbarizmu)“.

Tiesa, ši paroda, nors suplanuota 
jau gerokai anksčiau, žymi aiškius 
virsmus Fotomenininkų sąjungoje, 
ypač neseniai pasikeitus pirminin-
kui (juo išrinktas Kauno skyriaus 
vadovas Gintaras Česonis). Justi 
posūkis į šiuolaikiškesnį fotografi-
jos matymą, o tais praėjusiais auk-
siniais laikais ir žurnalistinės foto-
grafijos klišėmis tebegyvenančiai 
Nidos fotomenininkų seminaro 
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„Archyvų trauka“ (vedė A. Narušytė, 
dalyvavo Gintaras Česonis, Tomas 
Pabedinskas, Natalija Arlauskaitė, 
Ieva Meilutė-Svinkūnienė, Kęstu-
tis Šapoka), nes archyvai, kaip ži-
nia, yra ne tik instituciniai, juos 
pamažu sukuria kiekvienas kiek 
daugiau dirbantis fotografas ar net 
paprasta šeima, tad atrankos, savi-
cenzūros klausimai liečia daugelį. 

„Vaizdai šiandien pasitelkiami tikro-
vei pažinti ir keisti, bet dėl jų ypa-
tingo paveikumo, tikros ar tariamos 

atrodo, jog ji sudaryta iš nutrauktų 
procesų virtinės – vos kažkas pra-
deda rastis, vystytis, ateina karas, 
okupacija, ir viskas suniokojama. 
Net paprastų žmonių albumai, ką 
jau kalbėti apie KGB archyvus, 
žiojėja sušaudytų, išvežtų asmenų, 
šeimų dramomis. 

Žymusis režisierius Theo Ange-
lopoulosas pasakoja tarsi vienos 
(pirmosios Graikijoje) kino juostos 
istoriją, į kurios paieškas leidžiasi 
pagrindinis filmo herojus. Sakau 

Aurelijos Maknytės akcijos „Keptos 
skaidrės“ metu perkurtas archyvinis 
vaizdas ant Nidos švyturio. 2016 m.

A . Naru šyt ė s  nu ot ra u ko s

Arcana Femina, „Žvilgsnis į veidrodį taip nebetrikdo“ parodoje „Pasisavintos teri-
torijos“ Nidos meno kolonijoje (kuratorius Gytis Skudžinskas). 2016 m.
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Anonimiškumo kuravimas
Atkelta iš  1  psl .

klausytojų daliai pokytis aiškiai 
simbolizavo tam tikrą galios pra-
radimą. Juokinga ir graudu, bet vis 
dar pasigirsdavo lyg iš sovietmečio 
aidinčių balsų, viešai ir privačiau 
keikiančių šiuolaikinį meną, va-
dinančių jį šiukšlių menu, nesą-
monėmis ir pan. Tačiau burnoti 
prieš atėjusį kitokį laiką dar be-
prasmiškiau nei bandyti krintan-
čias žvaigždes priversti grįžti į savo 
vietą. Viskas įvyko jau kadaise ir šie 
keiksmai šiuolaikybei, pavirstantys 
į nuolatinį skundą, nerūpi net ar-
timesnėms žvaigždžių sistemoms, 
tarkim Pompidou, o tuo labiau 
virsmus organizuojančiam laikui – 
galite jį keikti kiek norite, jis eina 
savo ritmu. Nenumaldomai. Geriau 
gulėti ant Parnidžio kopos, nes, be 
visa ko, tai hedonistiškai malonu. 

Atkelta iš  6  psl .

Rengdama pirmąją šios Gri-
galiūno projekto dalies parodą 

„Vaizdų archyvas. Sąsiuvinis Nr. 1“ 
(galerija „Artifex“), su kurios me-
džiaga ir tekstais galima susipažinti 
pirmajame „Vaizdų archyvo“ sąsiu-
vinyje, Agnė Narušytė ėjo į archyvą 
ir dirbo su bylomis, iš kurių buvo 
paimtos fotografijos – kartais iden-
tifikuojamos, o kartais ne. Jai buvo 
svarbu kiek įmanoma sugrąžinti 
fotografijoms jų vardus, situaciją, 
kontekstą ar bent išsiaiškinti, ar 
tai įmanoma.

Tą kartą jos daugiausia fiksavo 
prieškario miestiečių kasdienybę, 
dabar fotografijų vieta ir laikas įvai-
rūs. Tarp jų – fotostudijose daryti 
portretai, bičiulių nuotraukos išky-
lose, vaikai, poros, nacių karininkai 
per oficialius renginius ir laisvalai-
kiu, sovietinės armijos karininkų 
formalios nuotraukos, miestų vaiz-
dai ir t.t. Sudėtos kartu jos įgauna 
ryšį, iki šiol neturėtą, net kai pri-
klausė bendram represijų archyvui. 
Jų skaičius trukdo įžvelgti tiesiogi-
nes sąsajas, bet fizinis artumas šias 
sąsajas jau tarsi deklaravęs.

Nors ir labai nedaug, šiek tiek 
mačiau, kaip atėję į parodą žmo-
nės elgiasi su šia įtampa tarp jau 
turimo žinojimo („čia viskas apie 
represijas“) ir realios fotografijų 
gausos, įvairovės ir jų anonimiš-
kumo. Koks gali būti ryšys tarp 
išsišiepusių vaikų gatvėje ir išblu-
kusios partizano miške nuotrau-
kos, jau žinomos iš ankstesnės šių 
metų parodos „Sutemos tirščiau-
sios prieš aušrą“ (galerija „Arti-
fex“)? Tarp scenos nacių kariškių 
valgykloje prie didžiulio puodo ir 
damos su įmantria skrybėle? Tarp 
kaimo vestuvių ir kapo lankymo 
nuotraukų? Ar klasikinės medijų 
teoretikų citatos apie fotografijos 
galią, sukabintos šalia lentynų, gali 
tapti užuomina ir siūlu? Nepažei-
džiant mums nežinomos tikrovės 

ryšių, galima turbūt tik peršokti į 
alegorijos lygmenį, istoriškai nespe-
cifišką ir pernelyg abstraktų, todėl 
(nors patys turbūt aiškintų kitaip) 
parodos lankytojai imasi grupuoti 
nuotraukas teminiu principu: štai 
čia damų portretai, tenai viskas, kur 
matome nacių simboliką, šioje len-
tynoje vaikai, kitoje poros, dar kitur 
partizanai ir nuotraukos su Lietu-
vos kariuomenės simbolika. 

Siekis suvokti reikalauja bent 
kažkokio rišlumo, vienokio ar ki-
tokio sutvarkymo principo, bet me-
nininko įsivestas anonimiškumas, 
pritaikytas gan dideliam atvaizdų 
skaičiui, verčia griebtis kiek įma-
noma neutralių, rūšinių katego-
rijų. Panašiai organizuotas ir an-
trasis „Vaizdų archyvo“ sąsiuvinis, 
kuriame, be tekstų, paskelbta visa 
parodoje panaudota medžiaga (taip 
pat kai kurių fotografijų reversai 
su užrašais) ir dar keli dokumen-
tai, pirmiausia dienoraščiai. Tik čia 
prie kiekvienos fotografijos pažy-
mėtas bylos numeris. 

Nors vienos bylos fotografi-
jos knygoje nebūtinai skelbiamos 
kartu (priklauso skirtingoms apy-
tikslėms temoms), jų komplektus 
galima atsekti. Taip atkuriamos kai 
kurios šeimos ar draugijos. Paaiš-
kėja, kad didžioji dalis fotografijų, 
dokumentuojančių kažkurio vokie-
čių padalinio ir jį lankiusios vado-
vybės gyvenimą, priklauso vienai 
bylai. Suprantame, kad nors ryšys 
tarp nuotraukų lieka neaiškus, jų 
priklausymas vienai bylai turėtų 
tapti kliūtimi jungti jas su kitomis. 
Bet parodoje jokių bylų numerių 
nėra, fotografijos vienodai susietos 
ir vienodai paskiros. Jei jau įžengi, 
dorokis su nežinomybe, ieškok ry-
šio ir prasmės.

Šis prasmės spaudimas susi-
jęs su interpretacijos automatiz-
mais, su pradžioje minėtu žino-
jimu, „apie ką“ visa tai, su stipriu 

kultūriniu įgūdžiu atpažinti isto-
rinį kataklizmą ir jo atneštą siel-
vartą. Vaizdų anonimiškumas, jo 
auginimas (nesužymėti bylų nu-
meriai, jokių nuorodų į vardus ir 
vietas, net kai jie žinomi), atrodo, 
taikosi kaip tik į šį automatizmą. 
Kad ir kaip būtų keista, vaizdų 
srautas, paliktas individualiam 
kuravimui, paverčia kiekvieną at-
vaizdą ne tiek anoniminiu vaizdu 

„kaip visi kiti“, kiek nežinomo 
teksto citata, reikalaujančia nuo-
savos reikšmės iki bus sujungta 
su kitomis. Arba rūšinio atvaizdų 
mąstymo, iš esmės atsisakančio 
priešintis anonimiškumui.

Apie šį rūšinį masinių represijų 
atvaizdų suvokimą viename savo 
darbų mąstė Kambodžos meni-
ninkas Ly Daravuthas, dirbantis su 
Kambodžos genocido fotografijų ar-
chyvu. Parodoje „Kurjeriai“ (2000) 
buvo eksponuojamos Raudonųjų 

khmerų kalėjimuose dirbusių kur-
jerių bylų fotografijos. Ekspozicijos 
triukas buvo toks: kurjerių bylų foto-
grafijos tipologiškai buvo identiškos 
gerai žinomoms kalėjimuose laikytų 
ir nužudytų žmonių nuotraukoms. 
Jų dažnas eksponavimas ir tiraža-
vimas suformavo tam tikrą šio tipo 
atvaizdų suvokimo režimą, teoriškai 
nesuderinamą su represijų aparato 
klerkų fotografijų suvokimu, bet 
ikonografija ir fotografijų medijos 
logika vertė tai daryti. Kita vertus, 
kartu su istorinėmis fotografijomis 
buvo eksponuojamos šiek tiek pa-
sendintos šiuolaikinių jaunuolių 
nuotraukos, vėlgi nenumatančios 
išmokto suvokimo, bet – lankyto-
jams sugluminti – į jį atsimušan-
čios, nes iš esmės neatskiriamos nuo 
kurjerių fotografijų.

Grigaliūnas, siūlydamas padir-
bėti su suanonimintais atvaizdais 
ir paieškoti jų jungčių bei derinių, 

Tiesa, žiūrint į meteorus, jų 
trumpas ir ilgas linijas brėžiančią 
šviesą, vėl kyla mintys apie punk-
tyru paverstą, karų bei okupacijų 
sutraukytą mūsų fotografijos isto-
riją, ir norisi priminti, kad galios 
žaidimai veda tik ten, vėl ten. Nau-
jojo pirmininko bei jo komandos 
uždavinys bus vis dėlto rasti tas 
jungtis, paversti Fotomenininkų 
sąjungą heterogeniška ir gyvybinga, 
nes neigti nemažą modernizmo lai-
kais tebegyvenančią, nuo amžiaus 
nepriklausančią grupę žmonių taip 
pat neįmanoma. Ji yra tiek šioje, 
tiek kitose kūrybinėse sąjungose. 
Jaunosios kartos dalis, taip pat daž-
nai vedama reklaminės ar gatvės fo-
tografijos mitų, net nesuvokia, kad 
egzistuoja ir patrauklios (o ne nuo-
bodžios, nesuprantamos) šiuolaiki-
nio meno strategijos. Bet ką aš čia 
kalbu, jums gi šito nereikia aiškinti, 

edukacija teks užsiimti Fotomeni-
ninkų sąjungai, nes čia – kaip ir toje 
istorijoje – plėšiniai ar, kaip saky-
davo mūsų tėvai, nearti dirvonai. 

Itin savalaikė ar savavietė atrodė 
Gyčio Skudžinsko kuruota paroda 

„Pasisavintos teritorijos“ (VDA Ni-
dos meno kolonija), tačiau nesiplė-
siu, nes visko Nidos fotomenininkų 
seminare buvo gerokai daugiau. Tie, 
kam svetima akademinių tekstų 
kalba, galėjo rinktis savo favoritus 
iš kitų įvairaus lygio ir paskirties 
paskaitų, tarp kurių buvo itin pa-
prastų, tarkim, supažindinančių su 
piktorializmu fotografijoje (David 
Bate, D. Britanija). Atskira, šiame 
tekste nebeapdainuota dalis buvo 
skirta knygoms. Nemažai dėme-
sio skirta mažatiražei leidybai ar 
paties autoriaus leidžiamoms kny-
goms, tokius (man – užburiančius) 
savo leidinius rodė menininkas 

kelia panašią problemą – kiek ir 
kokio žinojimo apie laikotarpį, 
dominuojančias jo interpretacijas, 
fotografijų mediją ir konkrečias fo-
tografijas mums reikia, kad santy-
kis su atvaizdais ne atgamintų pa-
ruoštus interpretacinius modelius, 
iš esmės nebepriklausančius nuo 
medžiagos ir jos faktūros, o būtų 
savas. Kiek ir kokio citatos kon-
teksto (išanoniminimo) reikia, kad 
į įprastą laikotarpio ir įvykių suvo-
kimą netelpančios fotografijos ne-
būtų atmestos, paverstos vizualiais 
kuriozais ar vien estetiškai žavinčiu 
vaizdu. Galiausiai ar egzistuoja toks 
poreikis – žiūrėti į fotografijas kaip 
į įtampą kuriančias citatas. Atsaky-
mas neakivaizdus. 

Paroda veikia iki spalio 15 d.
„Prospekto“ galerija (Gedimino pr. 43)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
12–18 val., šeštadieniais 12–16 val.

Paulas Gaffney, Andrew Mikšys, 
„NoRoutine Books“. Vyko mažutė 
knygų mugė. Taip pat paliksiu už 
borto tiek performansus, tiek kitus 
off ’us ir grįšiu prie paskutinės dis-
kusijos „Institucijos ateitis...“ (vedė 
Laima Kreivytė, dalyvavo Gintaras 
Česonis, Malcolmas Dicksonas, Ieva 
Meilutė-Svinkūnienė, K. Haustein, 
hannah goldstein), kuri atrodė itin 
savalaikė, ypač Kęstučio Šapokos, 
įvardijusio daugelio kultūrinių ins-
titucijų veiklą kaip tam tikrą pomir-
tinį gyvenimą, pasisakymas. Taigi, 
nustoję keistis, nesitaikantys prie 
laiko, t.y. seniai mirę, bet tebevei-
kiantys plėšrūs zombiai yra ne-
maža mūsų kultūrinio gyvenimo 
problema. Didžiulė. Prisipažinsiu, 
mąstant apie mūsų kandidatus į 
Seimą, dažnai atrodo taip pat. 

Žiūrint pro langą į alyvmedį (dar 
per karšta kur nors eiti, siesta), į 

išdegusią baltą akmenų žemę ir prie 
kiekvieno krūmelio atvestą vandenį, 
į kalnus, mirgančius tvarkingomis 
medžių eilėmis, kurių kiekvienas – 
atskirai laistomas, o šalia nupjauto 
pasodintas jaunas, prisimenant 
mūsų suniokotas, nuolat kertamas 
Vilniaus liepas, topolius, nes „re-
montuojami šilumos tinklai“, nes 

„seni“, nes negražūs, viliuosi, kad 
mes irgi išmoksime puoselėti. Ne 
tik pinigus nešančius alyvmedžius, 
bet ir kaktusus, ir sergančius, ne-
gražius, ir tuos, kurių kiekvienas 
komentaras Nidos seminare prasi-
dėjo žodžiais „Kai mes kūrėme...“, 

„o aš dariau“, „o aš...“, arba pripažįs-
tančius tik skaitmeną ar tik juostą. 
Nes kultūra neatsiejama nuo gebė-
jimo naujas šilumos trasas suderinti 
su senais medžiais. 

Aistė Kisarauskaitė

Kęstutis Grigaliūnas ir Jurijus Dobriakovas pristato: „Vaizdų archyvas / Sąsiuvinis Nr. 2 (Kaip XIX a. optimizmas virto XX a. 
barbarizmu)“, parodos vaizdas. 2016 m. G. Z in kev ičiaus  nuotr .
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K i n a s

Apie trūkinėjantį laiką 
Nauji filmai – „Senekos diena“

Rudeninio „Kino“      
skaitymo malonumai

Gerų filmų Lietuvos kino mono-
polistai beveik neįsileidžia į reper-
tuarą, todėl vienintelis būdas pa-
matyti tai, kas Europos gyventojui 
prieinama įprastai išsirengus į kino 
teatrą, yra kino festivalis. Rudenį 
bent jau Vilniuje jų tiek, kad gali 
apsigyventi, pavyzdžiui, „Skal-
vijoje“, žinoma, su savo sudeda-
mąja lovele. Todėl ir naujas „Ki-
nas“ bando padėti nepasiklysti tarp 
svarbių filmų, kurie pas mus – lyg 
praskrendantys paukščiai: nespėjai 
pačiupti už uodegos, kaltink save. 
Šią savaitę tikrus sinefilus turėtų 
patraukti Lenkų kino festivalis – 
nauji skirtingų kartų kūrėjų filmai 
ir neseniai restauruotas Krzysztofo 
Kieślowskio „Dekalogas“ – pasiūly-
mas, kuriam neįmanoma atsispirti. 
Unikalaus Kieślowskio filmų ciklo 

sukūrimo istoriją žurnale pristato 
Izolda Keidošiūtė.

Kitą savaitę prasidėsiantis „Nepa-
togus kinas“ taip pat masina naujais 
ir garsiais dokumentiniais filmais – 
festivalį atidarys šiemet Berlyno 

„Auksinį lokį“ pelniusi Gianfranco 
Rosi „Liepsnojanti jūra“. Tačiau ir 
vėl bus proga pažvelgti atgal į pra-
eitį: retrospektyva „Holokaustas: 
atmintis ekrane“ siūlo unikalius 

filmus, tarp jų ir Claude’o Lanz-
manno „Shoah“. Lapkričio 3 d. pra-
sidės „Scanorama“, kurios progra-
moje daug naujų išskirtinių filmų 
ir unikalaus lenkų režisieriaus An-
drzejaus Żuławskio filmų retros-
pektyva. Pastarojo kūrėjo portretą, 
gausiai iliustruotą režisieriaus pa-
sisakymų citatomis, parašė Živilė 
Pipinytė.

Lietuviškų festivalių kuratoriai 
bei kuratorės filmus renkasi festi-
valiuose. Skaitant jų įspūdžių apž-
valgas, galima ne tik suvokti šiuolai-
kinio kino procesus, bet ir nujausti, 
ką pamatysime netrukus. Naujame 

„Kine“ Aistė Račaitytė rašo apie va-
sarą vykusius festivalius Karlovi 
Varuose ir Lokarne, Mantė Valiū-
naitė – apie archyvinio kino festi-
valį „Il Cinema Ritrovato“, vykstantį 
Bolonijoje.

Naujame „Kine“ šįkart laukia 
daug portretų ir interviu. Neringa 
Kažukauskaitė iš arčiau pristato 
Kristen Stewart. Ši jauna ameri-
kiečių aktorė išgarsėjo „Saulėly-
džio“ sagoje, bet dabar laikoma 

bene intelektualiausia ir gabiausia 
savo kartos aktore, dirba su Woody 
Allenu ir Olivier Assayasu, kurie 
tiesiog gieda jai ditirambus. Ge-
diminas Kukta pristato gal tik gana 
siauram žinovų ratui žinomą Pietro 
Marcello, bet neabejoju, kad straips-
nis paskatins susidomėti šiuo italų 
režisieriumi.

„Kino teatre“ recenzuojami reper-
tuaro filmai. Kukta aptaria Aleksan-
dro Sokurovo „Frankofoniją“ (žur-
nale galima paskaityti ir režisieriaus 
pokalbio su Kauno žiūrovais fra-
gmentus), Aistė Račaitytė – Ma-
rian Ade „Tonį Erdmaną“, Ramūnas 
Pronckus – Stepheno Frearso „Flo-
rence“, Agnė Mackevičiūtė – Pedro 
Almodovaro „Chuljetą“. 

„Namų kino“ rubrikoje Ramūnas 
Pronckus tradiciškai siūlo įvairaus 
pobūdžio kino mazochistams iš-
bandyti blogų ar ne visai blogų ko-
mercinių filmų „Kapitonas Ame-
rika: pilietinis karas“ (rež. Anthony 
ir Joe Russo), „Kelnėse dar ne se-
nelis“ (rež. Dan Mazer), „Kaimy-
nai 2“ (rež. Nicholas Stoller), „Lūžio 

taškas“ (rež. Ericson Core) varto-
jimo malonumus.

Įmantria tarp lietuvių populia-
raus Alessandro Baricco citata (li-
teratūra vis dar svarbi, nes padeda 
formuluoti savas idėjas) prasideda 
Godos Grigolytės tekstas apie va-
sarą Gelgaudiškio dvare vėl vyku-
sią kino stovyklą, kurią organizuoja 

„Meno avilys“. Šįkart ji buvo skirta 
operatoriaus menui. Tarp stovyklos 
svečių buvo Agnès Godard, su ja 
kalbėjosi Auksė Kancerevičiūtė. 
Kanadiečių aktorę Marie-Josée 
Croze, kuri Lietuvoje filmavosi 
suomio Mikko Kuparineno filme 

„2 naktys iki ryto“, pakalbino Jorė 
Janavičiūtė. 

Emilijos Pimpytės tekstas skir-
tas Quentino Tarantino ir japonų 
kino ryšiams, Pipinytės feljetonas – 
naujam Bakuro Bakuradzės filmui. 
Trumpai tariant, įvairus šių dienų 
kinas vis dar skatina žiūrėti, rašyti, 
dalytis įspūdžiais.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Nauji leidiniai

Živilė Pipinytė 

Kristijono Vildžiūno „Senekos 
diena“ (Lietuva, Latvija, Estija, 
2016) veikėjas Simonas (Dainius 
Gavenonis) jau įžengė į tą amžių, 
kai gręžiesi į praeitį, kai nori su-
prasti, kas atsitiko. Kodėl gyveni 
ne taip, kaip įsivaizdavai jaunys-
tėje, bendrauji ne su tais, kurie tau 
svarbūs, ir myli ne tuos, kurie iš tikrųjų 
artimi. 

Pastaraisiais metais vis dažniau 
skamba klausimas, kas atsitiko, kad 
gražus naujosios nepriklausomos 
Lietuvos projektas nepavyko. „Se-
nekos dienoje“, regis, jis taip pat 
nuskamba, tik netiesiogiai. Simono 
sau užduodamiems klausimams 
antrina nostalgiškai, bet kartu ir 
pakiliai parodytas Baltijos kelias, 
kai kamera ne tik vingiuoja keliu 
ir stebi susikibusius žmones, bet ir 
pakyla aukštyn kartu su lėktuvu, iš 
kurio mėtomos gėlės. To bendrumo 
jausmo ir visuotinio pakilimo jau 
nebeliko.

Kasdienė tuštybės mugė, ku-
rioje dalyvauja Simonas, „Senekos 
dienoje“ parodyta negailestingai 
ir tiksliai: užtenka kelių epizodų, 
kad ir idiotiškos televizijos laidos, 
kurioje kalbinama Larisa Kalpo-
kaitė. Nors iš pradžių gali pasiro-
dyti, kad filmo herojus – tiesiog 
gyvenimo vidurio krizę išgyve-
nantis keturiasdešimtmetis. Aki-
vaizdu, kad jis sėkmingas žmogus, 
turintis mėgstamą profesiją, darnią 
šeimą, gražų butą, draugų, su ku-
riais linksminasi jaukiose Vilniaus 
kavinėse. Toks gyvenimas primena 
kokio nors liberalaus politiko skel-
biamą idealą, kuris man asocijuojasi 
su lietuviškomis reklamomis – jų he-
rojai myli maistą, batus ir kitokius 

daiktus, kuriuos anksčiau buvo 
įprasta tik mėgti. 

Simonas iš pat pradžių atrodo 
truputį svetimas tai gyvenimo šven-
tei, kuria ir prasideda filmas, kai 
jo žmona – televizijos laidų vedėja 
Asta (Elžbieta Latėnaitė) gimtadienį 
švenčia mažame aerodrome, į kurį 
nusileido pačios valdomu lėktuvė-
liu. Ant žemės ją pasitinka draugų 
kompanija ir šampanas. Simonas 
ten atvažiuoja mindamas keistoką, 
bet, savaime suprantama, ekolo-
gišką triratį. Jis iškart kitoks. La-
biau stebėtojas nei veikėjas.

„Senekos diena“ – kelionė po Si-
mono prisiminimus, jo kasdienybės 
ir sapnų nuotrupas. Šių dienų kine 
tokių keliautojų daug ir gana įvai-
rių, užtenka prisiminti kad ir saty-
rišką Paolo Sorrentino „Didį grožį“. 
Simono refleksijas paskatino jau-
nystės draugo mirtis. Todėl jis vis 
dažniau grįžta į tas dienas, bandy-
damas suprasti, kada įvyko lemtin-
gas posūkis. 

Vildžiūnas sugrąžina į 1989-uo-
sius, kai Simonas su draugais buvo 
sukūręs muzikos grupę, o už langų 
virė naujas gyvenimas. Nepriklau-
somybės išvakarėse filmo herojams 
buvo septyniolika ar aštuoniolika. 
Politika tiesiogiai nepaliečia Si-
mono – iš nuolat įjungto nespal-
voto televizoriaus sklinda mitingų 
garsai, Vytauto Landsbergio kalbos. 
Bet tai ir dėsninga. Kai tau septy-
niolika ir esi įsimylėjęs, ne taip ir 
svarbu, kas vyksta aplink. Todėl visi 
Simono prisiminimai – lyg subjek-
tyvūs blyksniai, juk tokio amžiaus 
svarbiausia yra jaustis mylimam. 

Prie atsakymų į Simono klau-
simus Vildžiūnas artėja lėtai. Epi-
zodai, kai įrašinėjama grupės mu-
zika ar Bazilijonų vienuolyno kieme 
laukiama šokių, pasistumdymas 

„Rotondoje“ ar išvyka į Chibinų 
kalnus apibūdina laiką, kai brendo 
Simono (jauną herojų suvaidino 
Marijus Mažūnas) karta. Jaunuo-
liai suvokia ribotas galimybes ir ne-
labai supranta, kad netrukus viskas 
pasikeis, bet jaučia tikro gyvenimo 
ilgesį. Todėl jie siekia įgyvendinti 
Senekos šūkį kiekvieną dieną gy-
venti taip, tarsi ji būtų paskutinė. 
Tačiau realybėje šūkiai sunkiai įgy-
vendinami – meilė draugo mergi-
nai (Ina Marija Bartaitė), kaltinimai 
išdavyste, pyktis sugriauna Simono 
idealizmą. Tik Vildžiūnas čia ima ir 
sustoja. Kaip Simonas susitaikė su 
tuo, kad idealai nepasiekiami, ne-
sužinome, nors ir galime nujausti. 
Kaip ir tai, kodėl jis grįžta į praeitį, 
kad vėl pabandytų tapti savimi, sie-
kiančiu prasmingo gyvenimo. Ta-
čiau to neužtenka, nors Vildžiūnas 
ir siūlo ieškoti atsakymų simboliš-
koje scenoje negyvenamoje saloje 
su sudužusiu laivu, kai Simonas 
vienintelis atsisako kovoti už save. 
Scena turėjo suformuluoti svar-
bius atsakymus, bet jie neišbaigti, 
nes būtent čia visiems personažams 
pristigo konkretumo.

Žiūrėdama filmą vis pagalvoda-
vau, kad tarp Chibinų kalnų ir šiuo-
laikinių Vilniaus bei Talino scenų 
Simono gyvenime gal buvo maiš-
tas, noras pabėgti, koks nors des-
peratiškas veiksmas, kaip kad kito 
Vildžiūno filmo „Aš esi tu“ hero-
jaus gyvenime. Įspūdį sustiprina 
tai, kad abiejuose filmuose kalbama 
apie tapatybės paieškas. Kaip ir „Aš 
esi tu“ ar istorinėje Vildžiūno dra-
moje „Kai apkabinsiu tave“, ir asme-
niška, ir istorinė tapatybė rodoma 
susidvejinusi, padalyta. Tokie ir ją 
liudijantys ženklai. „Aš esi tu“ vei-
kėjo gyvenimas skyla į gyvenimą 
mieste ir gyvenimą medyje, miške. 

„Kai apkabinsiu tave“ apie ją liu-
dijo iš pradžių nematomos sienos, 
kuri materializuojasi paskuti-
niuose kadruose, padalytas mies-
tas ir vienas kito pasiilgę, bet skir-
tingose geležinės uždangos pusėse 
atsidūrę tėvas ir duktė, kalbantys 
skirtingomis kalbomis net tikrąja 
to žodžio prasme. „Senekos dienoje“ 
epochos susidvejinimą žymi imlus 
piešinys daugiabučio lifte, kuriame 
susiliejo svastika ir raudona pen-
kiakampė žvaigždė.

Praeitis vis dėlto filme konkre-
tesnė, gyvybingesnė ir tai didelis 
dailininko Galiaus Kličiaus bei kos-
tiumus kūrusios Agnės Rimkutės 
nuopelnas. Jau seniai nemačiau lie-
tuviško filmo, kuriame taip tiksliai 
būtų atkurta išnykusi kasdienybė – 
ankšti prigriozdinti butai, nykios 
spalvos, rankų darbo megztiniai, 
beformiai moterų drabužiai.

Sunku būtų įsivaizduoti Simono 
keliones po laiką ir save, jei filme 
nebūtų „Šiaurės krypties“ dainų ir 
Arvo Pärto muzikos. Būtent garsas 
pripildo dažnai tuščią, bet kartu ir 
pabrėžtinai gilią Audriaus Kemežio 
nufilmuotą kadro erdvę minčių ir 
prasmių, leidžia įsiklausyti ne tik į 
Simono laiką, bet ir į save. Tai, kad 
Simonas nuolat įsižiūri į praėjusį ar 
sustabdytą laiką (neatsitiktinai jo 

rankose paprastai yra fotoaparatas), 
kad jo būsenas dažniausia atspindi 
veidrodžio ar kitų paviršių vaizdai, 
nelabai gerai kalba apie jo dabartį. 
Moralinio pasirinkimo klausimas 

„Senekos dienoje“ nuskamba nuo-
lat, bet vis ištirpsta Simono kasdie-
nybės tėkmėje, darbuose ir ambi-
cijose. Tačiau filmo forma, tiesiog 
tobulai atitinkanti vidines Simono 
dvejones, pernelyg nutolina jį nuo 
realybės. Tai pabrėžia ir perdėm li-
teratūriškos filosofų citatos. Tačiau, 
ko gero, toks įspūdis kyla dar ir to-
dėl, kad Vildžiūnas kalba apie spe-
cifišką – tarp praeities ir dabarties 
vis dar įstrigusią – savo kartą. Gal 
todėl ant liežuvio galo vis veliasi 
žodžiai „elegiškas“, „elegantiškas“, 

„nostalgiškas“.
Kita vertus, filme yra ir vilties 

spindulys, apie kurio būtinumą 
filme „Interviu“ kalbėjo dar Fede-
rico Fellini. Spindulys materializuo-
jasi, kai Simonas telefonu, būdamas 
kažkur toli Estijoje, seka pasaką sū-
nui. Joje yra viskas – meilė, tikėji-
mas ateitimi ir vertybėmis, kurių 
dabartyje stinga Simonui. Tada ir 
supranti, kad iš pirmo žvilgsnio 
šalta, gal net truputį narciziška 

„Senekos diena“ iš tikrųjų jaudina, 
nes palietė tai, ką bandai paslėpti 
net nuo savęs. 
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Rodo TV

Stambių planų metas
Tarptautinis Toronto kino festivalis

K i n a s

Mantė Valiūnaitė

Koks turėtų būti stambus kino fes-
tivalio planas? Kaip iš arti pamatyti 
festivalio programos esmę, kai joje – 
249 pilnametražiai filmai ir dar gau-
sybė trumpo metražo? Ar išvis įma-
noma įžvelgti jos esmę? Tokiame 
dideliame festivalyje eklektika ir yra 
esmė, tačiau jei pasiseka taikliai su-
sidaryti asmeninę programą, net ir 
per eklektiką išryškėja tikri, nesu-
meluoti bruožai, primenantys, ko-
dėl tiek daug žmonių išsirikiuoja 
laukti vieno ar kito filmo. 

Keliaudama į Torontą žadėjau 
sau daugiau pasidairyti veidrodžių 
karalystę kartais primenančiame 
mieste, bet tik gavusi festivalio 
programą vėl apsibraukiau kelias-
dešimt filmų ir smalsumas neleido 
praleisti rytinių seansų. Šioje fes-
tivalinėje rutinoje kasdien laukia 
daugybė nežinomųjų ir pradžioje 
minėti klausimai prašosi kantriai 
stebėti besikeičiančius vaizdus ir 
laukti kino stebuklo. Sulaukiau net 
porą kartų. Didžiuosiuose Toronto 

„Scotiabank“ ekranuose šįmet suti-
kau net keletą ypatingų veidų, įsi-
rėžusių į atmintį, tie moterų bei 
vyrų stambūs planai kvietė magiš-
kai kino draugystei. 

Olandų režisierė Mijke de Jong 
filmą „Laila M.“ pradeda nuo stam-
baus Lailos (Nora El Koussour) 
plano ir judančia kamera seka įnir-
tingą jos pabėgimą iš futbolo aikš-
telės po to, kai teisėjas užsipuola ją 

rasistiškais ir seksistiniais komen-
tarais. Viena vertus, turbūt netruks 
pasirodys visa galybė filmų, anali-
zuojančių teroristinių grupuočių 
veiklą Belgijoje, Prancūzijoje, Olan-
dijoje ar kitose Europos šalyse. Ži-
noma, dažnai bus sunku išvengti 
festivalinių filmų klišių, pamirštant 
kitus kino kūrimo principus. Prisi-
mindama šias grėsmes, ilgai dvejojau, 
kaip vertinti filmą „Laila M.“ – baugu 
pakliūti į įtaigumo pinkles ir praleisti 
akimirkas, kuriose akivaizdus re-
žisierės manipuliatyvumas, bet vis 
dėlto Lailos istorija turi daugiau 
sluoksnių ir nėra tik aktualios te-
mos atspindys. 

Kiekvienas jaunas žmogus daž-
nai išgyvena pasipriešinimo lai-
kotarpį, kai kasdienybėje matoma 
neteisybė tiesiog negali būti sutin-
kama abejingai. Šiame filme atsi-
skleidžia nuoširdaus aktyvizmo 
perėjimas į fanatišką ekstremizmą, 
ir pagrindinis klausimas, į kurį turi 
atsakyti Laila, – kur yra riba, kurios 
peržengti jau nevalia? Stambūs Lai-
los planai visame filme nuosekliai 
perteikia besikeičiančias jos būse-
nas ir poziciją įvykių sūkuryje. Šei-
mos linija suteikia nevienareikšmiš-
kumo įprastam musulmonų šeimų 
vaizdavimui – jų nuosaikumas ir 
pastangos sulaikyti įsišėlstančios 
Lailos veiksmus rodo Vakarų vi-
suomenėje gyvenančių islamo iš-
pažintojų kasdienes dramas ir vi-
dinius konfliktus.

Daug politiškesniu nei ankstesni 
laikomas turkų režisierės Yeşim 

Ustaoğlu naujausias kūrinys „Ne-
ryžtingumas“ („Tereddüt“) taip 
pat išsiskiria iškalbingais dviejų 
pagrindinių veikėjų stambiais pla-
nais. Šiame filme susikerta dviejų 
moterų keliai – psichiatrės Chenaz 
ir nepilnametės Elmas, ištekintos 
anksčiau laiko. Tarsi dviem skir-
tingomis orbitomis besisukančių 
moterų istorijos režisierės sukons-
truotoje galaktikoje tampa moterų 
galimybes ir apribojimus Turkijoje 
atspindinčiais vektoriais. Tačiau šių 
moterų akyse matyti ta pati nevil-
tis – kaip įprastą sukimosi kelią pa-
versti nepriklausomu gyvenimu? 
Ilgose terapijos scenose aktorės 
sukuria neįtikėtinos energijos iš-
krovos įspūdį. Jų susitikimai tampa 
įsiklausymo į save erdve. Bet kuriuo 
atveju psichiatrė yra geresnėje si-
tuacijoje. Jos nepriklausomos, save 
gerbiančios ir laisvos moters statu-
sas leidžia jai žengti drąsų žingsnį į 
priekį. Tačiau ar išties tas žingsnis 
išves iš akligatvio? 

Akligatvyje atsiduria ir Radu 
(Tudor Istodor) – pagrindinis ru-
munų režisieriaus Adriano Sitaru 
filmo „Derintojas“ („Fixeur“) vei-
kėjas. Žurnalisto ambicijas gniau-
žiančio vaikino, dirbančio svarbioje 
Prancūzų naujienų agentūroje, kas-
dienybė pilna iššūkių ir nemalonių 
situacijų. Naujausias jo grobis – 
Prancūzijoje sulaikytos dvi nepil-
nametės prostitucija užsiimančios 
rumunės. Vaikinas turi suorgani-
zuoti atvykusiems prancūzų žurna-
listams susitikimą su merginomis, 

jis moka kyšius valdininkams, įti-
kinėja vienuoles, policininkus, kad 
tik pavyktų papasakoti šią daug dė-
mesio susilauksiančią karštą istoriją. 
Suprantame, kad jau ne kartą eita 
šiais keliais, kad įtikinėjimui pasi-
telkti argumentai – „žmonės turi 
pamatyti ir išgirsti šią istoriją, tai 
užkirs kelią kitiems panašiems atve-
jams“ – byra it žirniai iš reto rėčio. 
Karštos istorijos vaikymąsi įrėmina 
veikėjo gyvenimo draugės sūnaus 
plaukimo treniruotės ir kartkartė-
mis įterpiamos scenos, parodančios 
augančią santykių įtampą. Savo fil-
muose Sitaru sugeba kalbėti apie 
Rumunijos tikrovę, pasitelkdamas 
gerai sukonstruotą scenarijų. Socia-
liniai ir politiniai komentarai jo fil-
muose netiesmuki, bet atsiskleidžia 
per situacijų detales. Tai jis pasiekia 
ir naujausiame savo filme: šįkart per 
dvi naratyvo linijas režisieriui pa-
vyksta stambiu planu parodyti ben-
drą Rytų ir Vidurio Europos visuo-
menių bruožą – konkurencingumu 
padabintą ambicingumą. Ir vėl kyla 
klausimas: kur yra riba, kurios per-
žengti jau nevalia?

Režisierius Werneris Herzogas 
Toronte pristatė net du naujus fil-
mus – vaidybinį „Druska ir ugnis“ 
(„Salt and Fire“) ir dokumentinį 

„Į pragarą“ („Into the Inferno“), 

kurtą kartu su Clive’u Oppenhei-
meriu. Režisieriaus jau ne kartą 
analizuota ekologijos tema atsidu-
ria ir šių dviejų filmų stambiame 
plane – ugnikalniai ir žmogaus san-
tykis su gamta. Abiejuose filmuose 
Herzogas linksminasi iš peties. 
Dokumentiniame filme už kadro 
jis pateikia išmintingus komenta-
rus, vienas tokių – kadre plasti-
kine plėve apvyniota mašina, ap-
eidamas ją, Herzogas komentuoja: 

„Regis, čia būta žymaus menininko 
Christo ir tai vienas jo konceptualių 
kūrinių.“ „Druskoje ir ugnyje“ Her-
zogas juokiasi iš žanrinio kino kli-
šių, jomis žongliruoja kaip įmany-
damas. Tačiau abu filmai vėl klausia 
to paties. 

Pernai Toronte bene didžiausią 
įspūdį palikęs filmas taip pat išsi-
skyrė stambiais protagonistės pla-
nais – tai režisieriaus Marko Škopo 
filmas „Eva Nova“. Šįkart stambūs 
planai tiesiog tapo atgaiva nuo jaus-
mus pamiršusios ir skubančios ruti-
nos ritmo. Galbūt tai ir ženklas, kad 
režisieriai ar režisierės atsigręžia į 
žmogaus veidą, įsižiūri į jį ir taip 
primena mums, žiūrovams, kad 
kinui rūpi gilūs, o ne greit besimai-
nantys jausmai. O juk tikri jausmai – 
viena iš svarbiausių sudedamųjų kino 
magijos dalių.

Naktis prieš rinkimus

Pernai „Auksine palmės šakele“ 
apdovanotas Jacques’o Audiard’o 

„Dypanas“ vis dar šmėkščioja kino 
teatrų repertuare, o LRT Kultūra 
ateinančią savaitę (12 d. 21 val.) 
primins ankstesnį režisieriaus 
filmą „Kaulai ir rūdys“ (2012). Jo 
herojai – tipiški režisieriaus filmų 
marginalai, gyvenimo atstumtieji. 
Ali (Matthias Schoenaerts) niekur 
neužsibūna. Dabar jis su penkerių 
metų sūneliu atsibastė net iki An-
tibų ir bando kabintis į gyvenimą, 
susirasti darbą. Atsitiktinai bare su-
tikta Stefani (Marion Cotillard) ne-
tikėtai taps svarbi. Po to, kai delfinų 
dresuotoja dirbanti mergina per pa-
sirodymą neteks abiejų kojų, būtent 
Ali padės jai kapstytis iš visiškos ne-
vilties. Filmas sukurtas pagal kana-
diečių rašytojo Craigo Davidsono 
apsakymus. 

Neįgalūs žmonės vis dažniau 
tampa filmų herojais ir vis dažniau 
tuose kūriniuose galima įžvelgti 
konjunktūrą, nes autoriai dėsto 
mintis lėkštai, pasitelkia daug sen-
timentalumo, kartais net mėgau-
jasi šokiruodami žiūrovus perso-
nažų fiziologijos ypatumais ir itin 

noriai pasitelkia nuorodą, esą „fil-
mas remiasi tikrais įvykiais“. Au-
diard’as pernelyg protingas ir ta-
lentingas, kad viso to nesuvoktų. 
Jis nesistengia šantažuoti žiūrovų. 

„Kaulų ir rūdžių“ tema – sudėtin-
gas skirtingų žmonių suartėjimas, 
kurį papildomai apsunkina įvairios 
aplinkybės. Tačiau ir Audiard’as ne-
išvengia supaprastinimų.

Jonathano Levine’o 2011 m. tragi-
komedija „Gyvenimas yra gražus“ 
(LRT, 8 d. 23.45) remiasi scenaristo 
Willo Reiserio išgyvenimais. Jaunas 
žurnalistas Adamas (Joseph Gor-
don-Levitt) rengiasi publikuoti sen-
sacingą straipsnį apie ugnikalnius, 

jis negeria, nerūko, turi mėgstamą 
darbą, namus ir mylimą merginą, 
net gatvę pereina tik užsidegus 
žaliai šviesai. Tačiau vieną dieną 
Adamas sužino, kad serga reta vė-
žio forma. Tada ir paaiškėja, kas yra 
tikras draugas. Padedamas jaunos 
psichoterapeutės (Anna Kendrick) 
Adamas bandys suprasti, kas jo gy-
venime svarbiausia. 

Nors esu cinikas, suprantu, kad 
tokie filmai gali turėti terapinę vertę. 
Tačiau įnirštu, kai tautos terapeutus 
ima vaidinti neva socialiai susirū-
pinusios pramogų verslo žvaigždės. 
Prieš rinkimus jos nusprendė imi-
tuoti sąžinės balsą ir kviečia visus 

eiti balsuoti. Pradedu abejoti kvie-
čiančiųjų ir kviečiamųjų sveiku 
protu: pabandykite prisiminti, ką 
pastaraisiais metais siūlė daryti, 
už ką agitavo, kuo piktinosi kad ir 
Andrius Mamontovas ar Marijo-
nas Mikutavičius? Prisiminus visą 
ilgą jų agitacijų sąrašą lengviau pa-
tikėti tautišku bandos jausmu nei 
šių žvaigždžių nuoširdumu.

Daug lengviau – TV3 programų 
sudarytojų nuoširdumu: rinkimų iš-
vakarėse (8 d.) jie siūlo dvi lietuviškas, 
atsiprašau, komedijas: 21 val. – Alvydo 
Šlepiko „Patriotus“, 23 val. – Emilio 
Vėlyvio „Redirected / Už Lietuvą!“. 
Kaip ir vienas nemaloniausių lie-
tuvių kino platintojų, jie tiki, kad 
lietuvių žiūrovai yra kvaili, todėl 
komedijos jiems – geriausia šventė. 
TV3 siūlomi filmai man priminė 
gūdžius sovietų laikus, kai atėjęs į 
rinkimus galėjai balsavimo salėje 
įrengtame laikiname bufete nusi-
pirkti kokio nors „deficito“, pavyz-
džiui, rūkytos dešros. Nors, kita 
vertus, kiekviena rinkimuose daly-
vaujanti partija, kad ir netiesiogiai, 
taip pat siūlo tai, kas jai atrodo de-
ficitu. Pats absurdiškiausias, o kartu 
linksmiausias šių rinkimų „defici-
tas“ – valstiečių šešėlinis ministrų 
kabinetas.

Nusikaltėliai ir korupcijos ap-
sėsti valdininkai – ne tik lietuvių 

mėgstami personažai. LRT (12 d. 
22.50) rodomo italų Antonio ir 
Marco Manetti filmo „Neapolio 
dainos“ (2013) veikėjas – bedarbis 
pianistas Pako, kuris pagal pažintis 
įsitaiso dirbti policijoje. Komisaras 
jam pasiūlo panaudoti muzikinius 
sugebėjimus, kad būtų pagautas 
mafiozas – Pako su grupe muzi-
kantų gros mafijos atžalų vestuvėse.

Prieš kelerius metus Kanų kino 
festivalį uždaręs Jerome’o Salle’io 
filmas „Zulu“ (TV3, 8 d. 01.10) 
perkels į Pietų Afriką. Keiptauno 
žmogžudysčių skyrius pradeda tirti 
žvėrišką baltaodės merginos nu-
žudymą. Tyrimas du policininkus, 
kuriuos suvaidino Forestas Whita-
keris ir Orlando Bloomas, atveda 
iš pradžių prie narkotikų prekei-
vių, paskui prie galvažudžių gau-
jos, o dar vėliau – prie tarptautinių 
korporacijų. 

Pagrindinių personažų vaikys-
tės prisiminimai ir užuominos 
apie rasizmą bei apartheidą nuo-
lat primena, kad pastarieji niekur 
nedingo iš Pietų Afrikos, todėl ir 

„Zulu“ – ne šiaip sau detektyvas, o 
gal net film noir. Tačiau kraujas 
ekrane liejasi daug įspūdingiau nei 
režisieriaus mintys.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Gyvenimas yra gražus“

„Į pragarą“ 
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Mykolo Saukos skulptūros paroda „Pasi-
juntu stebimas kito“
Algimanto Švėgždos piešinių konkurso 
paroda „Idėja – daiktas 2016“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 15 d. – Thom Bara (Tomas Baranaus-
kas) ekperimentinės kolekcijos paroda 

„Juoda“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Annos Stanevičienės tapybos paroda 

„Man patinka!“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Telšių galerija
Kęstučio g. 3
Paroda „Pradžia“, skirta Telšių amatų 
mokyklos 85-mečiui (dabartinis VDA 
Telšių fakultetas)
Petro Liukpetrio tapybos paroda
Romualdo Inčirausko paroda „Kaip tai 
padaryta“

Spalio 7–16
 „7md“ rekomenduoja

J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – 
P. Tamolė, dail. – L. Liepaitė, komp. – 
V. Leistrumas. Vaidina V. Mockevičiūtė, 
E. Pakalka, K. Petruškevičiūtė, G. Rimeika, 
J. Tertelis, L. Žakevičius 

Vilniaus mažasis teatras
7 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – R. Tuminas 
8 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
8 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽE-
LEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
9 d. 19 val. – „FIESTA: valgyk, melskis ir 
mylėk“ (organizatorius VšĮ „Flamenko šo-
kio teatras“)
11 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO 
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus 
12 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
13 d. 18.30 – F. Garcíos Lorcos „KRUVINOS 
VESTUVĖS“. Rež. – P. Ignatavičius 
14 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. 
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
8 d. 17 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“. 
Rež. – G. Varnas
11 d. 18 val. – B. Brechto „GERAS ŽMOGUS 
IŠ SEZUANO“. Rež. ir komp. – V. Bareikis 

Mirus mylimai Mamai, 
skaudžią netekties valandą 

liūdime kartu su aktore 
Vaiva MAINELyTE 

ir reiškiame gilią užuojautą 
velionės artimiesiems.

Lietuvos nacionalinis dramos         
teatras

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Lietuvos ir D. Britanijos meno projekto 

„Padainuok man labanakt“ („Sing me to 
Sleep“) paroda

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Orientalinės dailės kolekcijos paroda

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
Liucijos Jūratės Kryževičienės paroda „Kū-
rybinės transformacijos“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Juozo Budraičio paroda „Mano Paryžius“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda 

„2010–2016 metų fotografijos“
Advokato dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos 
dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta 
ir išsaugota“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto 
susitarus tel. 279 16 44

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 
Paroda „Piligrimų ženklai. Archeologiniai 
pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių 
Gdanske“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Moralės refleksas“ 
Paroda „Anachronikos“ 
Martino Ebnerio ir Kitty Kraus paroda

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
9-osios tarptautinės mažosios grafikos trie-
nalės „Vilnius 2016“ paroda 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 15 d. – Kęstučio Grigaliūno ir Jurijaus 
Dobriakovo paroda „Vaizdų archyvas / Są-
siuvinis Nr. 2 (Kaip XIX a. optimizmas virto 
XX a. barbarizmu)“ 

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Alvydo Donėlos paroda „Kultūros namai“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Tarptautinė stiklo meno bienalė „2D-“
Romualdo Inčirausko paroda „Iš garažo 
(skulptūra, medaliai ir .....)“ 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 15 d. – Krišo Salmanio paroda „Eilėraš-
čiai ir daiktai“
Julijono Urbono paroda „Orgazmo karuselė“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Vytauto Tomaševičiaus tapybos darbų   
paroda „Nuostabios kasdienybės atspindžiai“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
4-oji Vilniaus keramikos meno bienalė
iki 15 d. – Antano Visockio (Šiauliai) ir Janio 
Spalvinio (Ryga) paroda „Akvarelės šviesa“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Auksinių ženkliukų laureatų kūrybos paroda 
Tarptautinė stiklo meno bienalė „2D–“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda „Kau-
liukų tapyba“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Trečioji tarptautinė šiuolaikinio metalo 
meno bienalė „Metalofonas: ryšiai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Dedongo Zhengo tapybos darbų paroda 

„Susivokti. Dar kartą / Double awareness“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 8 d. – Ramūno Dagio tapybos paroda 

„Prisilietimai“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 15 d. – paroda „Žvilgsnis į lenkų pa-
veikslėlių knygas“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija „Vėjas“

Vilniaus g. 39 / 6

iki 8 d. – Marianos Veriovkinos plenerų 

darbų ir Marianos Veriovkinos faksimilių 

paroda 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2 

Paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Vals-

tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir 

privačių kolekcijų“

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Brolių Rouhollaho ir Rahimo Fallahi (Ira-
nas) fotografijų paroda „Kai džinai palieka 
žemę“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Eugenijaus Ališankos fotografijos

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 12 d. – Gretos Lazauskaitės fotografijos 

„Grafo galerija“ 
Trakų g. 14
iki 8 d. – Kristiano Vodderio Svensono (Da-
nija) darbų paroda

Igorio Kalinausko meno galerija
Pilies g. 36–44
Igorio Kalinausko tapybos paroda „Įvykių 
horizontas“ 

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Justinos Christauskaitės paroda „Anūkai, 
rūbai, seneliai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki 16 d. – fotografijų paroda „Janas Bulha-
kas: Fotografuokite širdimi!“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-
jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių“ 
Festivalio „Kaunas mene“ paroda
nuo 7 d. – paroda „Halinos laikas ir Ge-
derto menas“ (Halinos Kairiūkštytės-Jaci-
nienės ir Gederto Eliasso kūriniai iš Jelga-
vos muziejaus)

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Laimos Drazdauskaitės paroda (iš ciklo 

„Lūžio kartos vardai“)
iki 9 d. – paroda „Arūnas Vaitkūnas (1956–
2005). Tapybos principas“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
iki 9 d. – parodų serijos „Šiandien prieš 
vakar“ tapybos paroda, skirta Arūno Vait-
kūno (1956–2005) atminimui ir VDA KF 
Tapybos studijos (dabar Tapybos katedra) 
dvidešimtmečiui 

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 15 d. – tarptautinio šiuolaikinio meno 
festivalio ,,Kaunas mene“ paroda

„F galerija“
Aušros g. 6
Festivalio „Kaunas Photo“ konkursinės 
dalies „FolioPORT.eu TOP 85“ fotografų 
darbų ekspozicija

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a. 
I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-
nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“
Paroda „Vytautas Kašuba (1915–1997). Ne-
matyti piešiniai“

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
iki 9 d. – Andruso Joono (Estija) kūrybos 
paroda „Proto banglentininkas“
Regimanto Midvikio paroda „3M“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Romano Piatkovkos (Ukraina) fotoparoda

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
nuo 7 d. – Laisvydės Šalčiūtės  paroda  

„(Melo)dramos. Isterija“ (tapyba, objektai, 
instaliacija) 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Tarptautinė tapybos paroda „Procesas. Lė-
tai“ (Lietuva, Latvija, Estija)

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Ričardo Bartkevičiaus tapyba
Šiaulių miesto dailės mokytojų kūrybos 
paroda „XI“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 8 d. – Pernu, Jelgavos ir Šiaulių meni-
ninkų fotografijos paroda „Fotobalt3“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 7 d. – Nijolės Vilutienės grafika

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
7 d. 19 val. – K. Opolais (sopranas) gala 
koncertas. LNOBT orkestras. Dir. – S. Quatrini 
(Italija)
8 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – J.M. Jauniškis
9 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 
Dir. – A. Šulčys
12 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSY-
RAS“. Dir. – M. Pitrėnas
13 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. 
Dir. – R. Šervenikas
14 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. 
Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė
16 d. 12, 15 val., 18 d. 12 val. – PREMJERA! 

Dailė

Dabar reikia važiuoti į Kauną ir pasidomėti, ką rodo festivalis „Kau-
nas mene“, kurio programoje – tik keli lietuviai, įsiterpę tarp Austrijos, 
Kambodžos, Japonijos, Vokietijos, Madagaskaro ir kitų šalių  menininkų 
pavardžių. O Vilniuje būtinai užeikite į Pamėnkalnio galeriją, kur turkų 
kilmės menininkė iš Berlyno Nezaket Ekici aštuoniuose performansuose 
duoda grąžos moterų žudikams „pomirtinės būtinosios ginties“ judesiais. 
Parodos pavadinime įrašytas priesakas „dantis už dantį“ skamba kaip iš-
šūkis civilizuotam teisiniam procesui, nesugebančiam apsaugoti aukos 
nuo kaltinimų, kad „pati prisiprašė“. Nors pasakojamos istorijos atsitiko 
Turkijoje, jos atpažįstamos bet kurios šalies žiūrovams – deja, ir Lietuvos.

Muzika

Spalio 8 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras ir jo meno vadovas, dirigentas Modestas Pitrėnas 
muzikuos su saksofonų kvartetu „Signum“ iš Vokietijos. Savo jaunatviška 
energija, įtaiga ir novatoriškomis idėjomis saksofonų kvartetas „Signum“ – 
Blažas Kemperle, Erikas Nestleris, Alanas Lužaras ir Guerino Bellarosa – jau 
keletą metų pučia gaivų permainų vėją į Europos koncertų sales ir festiva-
lius. Kad ir kur pasirodytų – „Carnegie Hall“ Niujorke ar ant Dolomitinių 
Alpių snieguotų viršukalnių, – visur juos lydi eksperimentavimo džiaugs-
mas: keturi jauni muzikai atlieka ir klasikinius kūrinius kvartetui, ir pačių 
sukurtas gerai žinomų opusų aranžuotes, savo pasirodymus papildydami 
sceniniu judesiu ir instrumentinio teatro elementais. Lietuvos publikai 
kvartetas atliks žymaus amerikiečių minimalisto Philipo Glasso Koncertą 
keturiems saksofonams ir orkestrui. Šią ekspresyvią programą įrėmins 
dvi siuitos: Vlado Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ ir Igorio Stravinskio 
baleto „Petruška“. Vl. Jakubėno vienintelio sceninio kūrinio – baleto „Vai-
vos juosta“ partitūra pražuvo karo metais, vėliau autorius muziką atkūrė 
iš atminties, o neseniai ją orkestravo kompozitorius Marius Baranauskas. 

Teatras

Jei neturite galimybės apsilankyti visuose „Sirenų“ spektakliuose, pata-
riame nepraleisti bent jau Krzysztofo Warlikowskio „Varšuvos kabareto“, 
vyksiančio 10, 11 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Vieno 
garsiausių lenkų režisierių spektaklis,  įkvėptas Johno Van Druteno pjesės 

„Aš esu kamera“ ir Johno Camerono Mitchello filmo „Shortbus“, grąžina 
mus į 1930-ųjų reviu kabaretą: intensyvūs ritmai ir garsai tarsi bando 
nuslopinti artėjančio militaristinio maršo nuojautas. 10 d. po spektaklio 
vyks susitikimas su režisieriumi, jį ves teatro kritikas Vaidas Jauniškis.
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Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

MENAS

Burbiškio dvaras : [apie dvarą ir valdytojus Venclovavičius]. Vėžys : apysaka / Antanas Vie-
nuolis ; [rinkinio sudarytoja Daiva Čepauskaitė]. – Vilnius : Algimantas, [2016] (Vilnius : 
BALTO print). – 84, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-423-021-9 (įr.)

Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas / redakcinė taryba: Lolita Jablonskienė … 
[et al.]. – Vilnius : Artseria, 2016. – ISSN 0130-6626

2016, Nr. 1(67) / sudarytojos Karolina Tomkevičiūtė, Danutė Zovienė. – 2016 (Vilnius : 
BALTO print). – 151, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl.. – Tiražas 700 egz.

Dvarai kviečia užsukti / [sudarytoja Ingrida Semaškaitė]. – Vilnius : Algimantas, [2016] (Vil-
nius : Standartų sp.). – 181, [3] p. : iliustr., žml.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-423-
022-6 (įr.)

Gyvenimo pėdos prie Baltijos : [tapybos albumas] / Edvardas Malinauskas ; [sudarytojas 
ir redaktorius Antanas Stanevičius]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2016 ([Vilnius] : BALTO 
print). – 143, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-609-432-097-2 (įr.)

Juozapas Kamarauskas : dailininko, inžinieriaus architekto kūrybinis palikimas Lietuvos dailės 
muziejuje : kūrinių katalogas / [sudarytoja Rima Rutkauskienė] ; [vertėja Albina Strunga]. – 
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2016 (Vilnius : 
Petro ofsetas). – 195, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 500 
egz.. – ISBN 978-609-426-083-4 (įr.)

Lietuvos dailės muziejaus metraštis / redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas) … 
[et al.]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2016. – ISSN 1648-6706

[T.] 18 (2014) / sudarė Danutė Mukienė. – 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 375, [1] p. : iliustr., 
faks., portr.. – Santr. angl.. – Tiražas 300 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA

Andalūzijos šuo : [eilėraščiai] / Ernestas Noreika ; [iliustravo Artūras Rožkovas]. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 95, [1] p. : iliustr.. – Ti-
ražas 600 egz.. – ISBN 978-9986-39-901-8

Audruvė : Joniškio literatų klubo kūrybos almanachas / Joniškio literatų klubas „Audruvė“. – 
Šiauliai : Lucilijus, 2016

2016 / sudarytojos Aušra Lukšaitė-Lapinskienė ... [et al.]. – 2016 (Vilnius : Spauda). – 207, 
[1] p., [4] iliustr. lap.. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-32-324-2

Dūžtanti banga : saviti šešiaeiliai / Gintautas Iešmantas ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. – 
Vilnius : Žuvėdra, 2016 ([Vilnius] : Ciklonas). – 113, [1] p. : iliustr. + 1 teksto lap.. – Tiražas 
[50] egz.. – ISBN 978-609-8089-83-7 (įr.)

Eiliuoti pamąstymai / Alfonsas Rimkus. – Vilnius : Vaibra, 2016 (Vilnius : Vaibra). – 43, [1] p.. – 
Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-9955-862-52-9

Fondas : [mokslinės fantastikos romanas] / Isaac Asimov ; iš anglų kalbos vertė Birutė 
Lenktytė-Masiliauskienė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2016] ([Gargždai] : ScandBook). – 285, 
[1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-427-238-7 (įr.)

Geismo spąstuose : romanas / Jolita Herlyn. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro 
ofsetas). – 226, [5] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2389-8 (įr.) : [7 Eur 5 ct]

Klaidų komedija ; Troilas ir Kresida : pjesės / William Shakespeare ; iš anglų kalbos vertė 
Saulius Repečka. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO 
print). – 398, [2] p. : iliustr.. – Virš. tik aut. parašo faks.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 978-
9986-39-900-1 (įr.)

Laikas iš antrų rankų : gyvenimas ant socializmo griuvėsių / Svetlana Aleksijevič ; iš rusų 
kalbos vertė Irena Ramoškaitė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2016] ([Vilnius] : BALTO print). – 
420, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-427-244-8 (įr.)

Mano vardas – Marytė : romanas / Alvydas Šlepikas. – 6-asis patais. leid.. – Vilnius : Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Spauda). – 207, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-9986-39-903-2 (įr.)

Neatplėštas laiškas : romanas / Jean-Claude Mourlevat, Anne-Laure Bondoux ; iš prancūzų 
kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 
245, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-2423-9 (įr.) : [7 Eur 61 ct]

neIšmaniųjų metas : [novelės] / Gražina Mareckaitė. – Vilnius : Charibdė, 2016 (Vilnius : 
Spauda). – 188, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [700] egz.. – ISBN 978-9955-739-59-3

Nuotrupos : [esė eilėmis] / Nijolė Oželytė. – Vilnius : Versmė, 2013-    .

[D.] 2 / [dailininkė Elena Vait]. – 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 41, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 
1000 egz.. – ISBN 978-609-420-502-6

Paleistuvės, arba Meilė pagal Niurnbergo mergelę : [romanas] / Aneta Anra ; [iliustracijas 
kūrė Jolanta Kyzikaitė]. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2016] ([Vilnius] : Spauda). – 187, [3] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-427-204-2 (įr.)

Penktadienis, 13-oji : romanas / Zurabas Džavachišvilis. – Panevėžys : Magilė, 2016 (Vilnius : 
Spauda). – 189, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8159-21-9 : [5 Eur]

Sekta / Michael Katz Krefeld ; iš danų kalbos vertė Aurelija Bivainytė. – Vilnius : Kitos kny-
gos, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 301, [2] p.. – (K trileris). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-427-242-4 (įr.)

Sunku būti dievu : [mokslinės fantastikos apysaka] / Arkadij Strugackij, Boris Strugac-
kij ; iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2016] ([Gargždai] : 
ScandBook). – 219, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-427-235-6 (įr.)

14 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas
Salė 99
7 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PER-
PLEX“. Rež. – M. Klimaitė
8 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOG-
TAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). 
Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė 

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. 
Rež. – O. Koršunovas
10 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
J. Thompsono „ŽUDIKAS MANYJE“. 
Rež. – N. Walker
12, 13 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
7 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“. Rež. – J. Vaitkus
8 d. 18.30 – PREMJERA! А. Andrejevo „SEP-
TYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENKTA-
DIENIAI“. Rež. – J. Vaitkus
9 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEP-
TYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
9 d. 16 val. – V. Nabokovo „CAMERA OBS-
CURA“. Rež. – S. Varnas
9 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
Baltarusijos jaunimo teatro spektakliai
11 d. 10, 12 val. VILKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – E. Ivkovičius 
11 d. 18.30 – „VARŠUVOS MELODIJA“. 
Rež. – M. Abramovas 
13 d. 20 val. – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“. 
Scen. aut. ir rež. – B. Mar

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
8, 9 d. 12 val. – PREMJERA! S. Gedos „DAI-
NUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS 
VIEVERSĖLIS“. Rež. – A. Mikutis, dail. A. – Paukš-
tienė, komp. – O Ditkovskis, choreogr. – 
A. Lisičkinaitė. Vaidina K.A. Butvidas, A. Danu-
sas, I. Jankaitis, M. Chlebopaševaitė, V. Kirkilio-
nis, E. Piškinaitė, A. Grybauskaitė ir kt.
Mažoji salė
8 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė
9, 16 d. 14 val. – PREMJERA! „ČIA BUVO / 
ČIA NĖRA“. Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GEROS DIE-
NOS!“. Rež. – R. Barzdžiukaitė
7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „CC_DVASIA“. 
Idėjos aut. ir atlikėja – A. Vilkaitytė (VšĮ 

„Kultūros kiemas“)
7, 8 d. 11–18 val. Stiklinėje salėje ir Studi-
joje II – kūrybinių industrijų konferencija 

„Made in Japan“
8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA 
APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
9 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „TARMIŲ STA-
LAS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA NAKTIS“. 
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“) 
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „REKONS-
TRUOTI“. Choreogr. – M. Praniauskaitė 
12 d. 20 val. Juodojoje salėje – „GODOS“. 
Choreogr. – B. Letukaitė, A. Ekenes, P. Holden 
(Norvegija) (Kauno šokio teatras „Aura“) 
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI 
DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas
13 d. 20.30 Juodojoje salėje – „CONTEMPO-
RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-
grama „Atvira erdvė‘13“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – instruktažas-
spektaklis „MAIŠTAS“. Rež. – A. Jankevičius

Tarptautinis šokio festivalis „Aura 2“
7 d. 21 val. Rūtos salėje – „LEMTIES AUKOS“, 

„TIESA IR IŠDAVYSTĖ“ (Khambatta šokio 
trupė, JAV)
8 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „SARA“, 

„KIAULĖ ŽUDIKĖ“ (L-E-V, Izraelis)
8 d. 21 val. Rūtos salėje – „PERKLAUSA NAK-
TIES KABARETE“ („Foco alAire“, Meksika)
9 d. 12 val. Rūtos salėje – „BALTOJI LOP-
ŠINĖ“ (šokio teatras „PADI DAPI Fish“)
8 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-
burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
9 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
11 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio 

„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „MECHA-
NINĖ ŠIRDIS“. Rež. – A. Areima

Kauno valstybinis muzikinis teatras
X. 7–9 d. 18 val. – PREMJERA! R. Planquet-
te’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – 
V. Visockis, rež. – H. Keckeisas (Austrija), 
scenogr. – M. Dib (Austrija), kostiumų ir 
grimo dail. – K. Daujotaitė, choreogr. – 
A. Jankauskas 
12, 13 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
7, 8 d. 18 val., 9 d. 13, 18 val. – PREMJERA! 
L. Janušytės „KOREKTŪROS KLAIDA“. 
Rež. – A. Dilytė
11 d. 18 val. – PREMJERA! B. Brechto „VES-
TUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas (OKT) 
12, 13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. – A. Jankevičius

Kauno mažasis teatras
8 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS 
ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno lėlių teatras
8 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
9 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI 
NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimų pasaką). 
Aut. ir rež. – O. Žiugžda
13 d. 18 val. – A.  Kaniavos „TŪLA IR KITI“
(J. Kunčino romano „Tūla“ motyvais). 
Rež. – A. Kaniava (VšĮ „Bardai“)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
8, 9 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
K. Grahame’o „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. 
Rež. – A. Gluskinas, scenogr. – A. Šulcaitė, 
komp. – M. Bialobžeskis. Vaidina M. Urbonas, 
E. Brazys, J. Baranauskas ir kt.
Šiaulių dramos teatro spektakliai
11 d. 18.30 – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
12 d. 18.30 – PREMJERA! „VARDAN TOS…“. 
Rež. – A. Giniotis

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
7 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
8 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MY-
LINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mironči-
kaitė  9 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS 
RŪKE“. Rež. – P. Ignatavičius
9 d. 18 val. – A. Milerio „KOMIVOJAŽIE-
RIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
7 d. 18 val. – PREMJERA! T. Cücenoğlu „LA-
VINA“. Rež. – L.M. Zaikauskas, scenogr. ir 
kost. dail. – M. Misiukova
8 d. 16 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ 
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

8 d. 18 val. – L. Ruohonen „VYŠNIA ŠOKO-
LADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas
9 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
9 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno „MI-
SIS MARKHEM MIEGAMASIS“. 
Rež. – V. Kupšys

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
7 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje,       
8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – simfoninės muzikos koncertas 

„Keturi saksofonai ir orkestras“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, sakso-
fonų kvartetas „Signum“: B. Kemperle, 
E. Nestleris, A. Lužaras, G. Bellarosa. 
Dir. – M. Pitrėnas. Programoje V. Jakubėno, 
Ph. Glasso, I. Stravinskio kūriniai 
9 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – ka-
merinės muzikos koncertas „Violončelės 
vizijos“ R. Kalnėnaitės jubiliejui. R. Kalnė-
naitė (violončelė), D. Stulgytė (fortepijo-
nas). Dalyvauja T. Petrulis ir P.H. Magalha-
esas (violončelės). Programoje A. Dvořáko, 
B. Martinů, A. Žigaitytės, Ē. Ešenvaldo,      
A. Pärto, C. Debussy, A. Piazzollos kūriniai
9 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, V. Giedraitis 
(klarnetas). Programoje M. Ravelio, 
M. Regerio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
vargonuoja L. Digrys, R. Marcinkutė Lesieur, 
gieda Jėzuitų gimnazijos jaunimo choras  

„Krantas“ (choro vad. – D. Mačiukaitė-Kra-
sauskienė ir L. Abaris)
12 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – istoriko 
J. Rudoko paskaita apie Lietuvos istorines 
asmenybes. Koncertuoja Vilniaus Karoli-
niškių muzikos mokyklos mokytojos 
J. Babaliauskienės moksleivė S. Zadesenec 
(kanklės)

Vilnius
Kongresų rūmai 
11 d. 19 val. – koncertas, skirtas Armėnijos 
Respublikos 25 nepriklausomybės meti-
nėms bei Armėnijos ir Lietuvos diplomati-
nių santykių 25 metų sukakčiai paminėti. 
G. Hakobyanas (baritonas), A. Babakha-
nyanas (fortepijonas), Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. – C. Orbelianas, 
G. Rinkevičius. Programoje A. Chačatu-
riano, S. Rachmaninovo, G. Bizet, 
M.K. Čiurlionio, A. Babajaniano kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
11 d. 17.30 – T.A. Rudoko knygos „Nors kelio 
nėra“ pristatymas. Dalyvauja A.A. Jonynas, 
D. Pocevičius, S. Paliulytė, R. Rudokaitė
13 d. 17.30 – poezijos vertimų knygos „Rytų 
balsai“ sutiktuvės. Vertėjas L. Broga. Daly-
vauja Iranistikos ir islamo studijų lektorius 
A. Litvinas, R. Brogienė, aktoriai S. Bagaliū-
nas ir A. Žiurauskas, knygos redaktorė 
O. Daukšienė, multiinstrumentalistas S. Pe-
treikis. Renginio vedėjas literatūros kritikas 
V. Sventickas

Nacionalinė dailės galerija
8 d. nuo 10.20 NDG auditorijoje – knygos 
dizainui skirta konferencija „6pt“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus
7 d. 17 val. – V. Papievio naujos knygos 

„Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ sutiktuvės. 
Kartu su knygos autoriumi dalyvauja lite-
ratūros kritikas L. Jakimavičius
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Spalio 7–13
Ki no re per tu a ras

Bridžitos Džouns kūdikis  ***
Trečiojo filmo apie Bridžitą Džouns teko palaukti ne vienus metus. 

Šiame Renée Zellweger ir Colino Firtho herojams daug metų. Bridži-
tos karjera kyla aukštyn, bet ji išsaugojo „sugebėjimą“ atsidurti ne toje 
vietoje ir ne su tuo vyriškiu. Dabar Bridžita neturi žalio supratimo, kas 
yra jos kūdikio tėvas – žavus milijardierius ar garsus advokatas. Sharon 
Maguire filme taip pat vaidina Jimas Broadbentas, Patrickas Dempsey’is 
(Airija, D. Britanija, Prancūzija, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Dypanas  ****

2015 m. Kanų „Auksine palmės šakele“ apdovanotas Jacques’o Au-
diard’o filmas pasakoja buvusio „Tamilo tigrų“ partizano istoriją. Pi-
lietiniame kare vyras prarado žmoną ir vaiką. Kartu su kita moterimi 
ir mergaite jie apsimeta šeima, kad pabėgtų iš pilietinio karo apimtos 
Šri Lankos. Visi trys tikisi, kad Europoje jų laukia šviesi ateitis. Tačiau 
Paryžiaus priemiestyje jiems teks iš naujo kovoti už save (Prancūzija, 
2015). (Vilnius)
Mergina traukiny *** 

Kiekvieną dieną Reičel (Emily Blunt) ryte sėda į priemiestinį traukinį 
ir važiuoja į Londoną. Kasdien ji sutinka tuos pačius žmones ir stebi 
tuos pačius namus, ypač vieną, stovintį arti bėgių, ir jo laimingus gyven-
tojus. Neseniai ir ji buvo laiminga su Tomu, bet šis ją metė ir vedė kitą. 
Reičel jaučiasi vieniša ir vis labiau priklausoma nuo alkoholio. Vieną 
rytą Reičel pamatys tai, kas apvers aukštyn kojomis jos gyvenimą. Ta-
te’o Tayloro filmo pagrindas – pernai pasirodęs anglų rašytojos Paulos 
Hawkins detektyvinis romanas, iškart tapęs bestseleriu. Taip pat vaidina 
Haley Bennett, Justinas Theroux, Luke’as Evansas, Lisa Kudrow (JAV, 
2015). (Vilnius, Kaunas)
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai  ****

Vaikystėje Džeikobas girdėjo daug senelio pasakojimų apie ypatingų 
vaikų prieglaudą. Šešiolikmetis Džeikobas vyksta į salą, kurioje sene-
lis užaugo, ir atranda, kad egzistuoja pasaulis už laiko ir erdvės ribų, o 
jame – ypatinga vieta, vadinama panelės Peregrinės ypatingų vaikų na-
mais. Jų gyventojai apdovanoti ypatingomis galiomis, bet jie turi ir pa-
vojingų priešų. Netrukus Džeikobas įsitikins, kad norėdamas apsaugoti 
savo naujus draugus jis turi pasinaudoti savo išskirtinumu. Filmą pagal 
Ransomo Riggso knygą sukūrė įvairių keistenybių žinovas ir mėgėjas 
Timas Burtonas, jame vaidina Eva Green, Asa Butterfieldas, Rupertas 
Everettas, Terence’as Stampas, Judi Dench (JAV, Belgija, D. Britanija, 
2016). (Vilnius, Kaunas)
Šaunioji septyniukė  ***

1954 m. Akira Kurosawa sukūrė „Septynis samurajus“ – filmą apie 
plėšikų siaučiamą kaimą, kurį imasi ginti septyni garbingi samura-
jai. 1960 m. Johnas Sturgesas sukūrė perdirbinį ir veiksmą perkėlė į 
Laukinius Vakarus. Šiemet sukurtame Antoine’o Fuqua filme banditų 
terorizuojamo miestelio gyventojai pasamdo septynis nusikaltėlių gau-
dytojus, kad šie juos saugotų. Gynėjus vaidina Denzelas Washingto-
nas, Chrisas Prattas, Ethanas Hawke’as, Vincentas D’Onofrio, Lee By-
ung-Hun, Manuelis Garcia, Martinas Sensmeieris, o režisierius, regis, 
puikiai išmano vesterno istoriją ir visas pastaraisiais metais įvykusias 
šio žanro permainas, bet nusprendė grįžti prie jo šaknų – didžiojo 
Holivudo stiliaus, todėl filme pabrėžia nuotykių dvasią, humorą ir 
mitologiškus personažus (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
7–13 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vi-
dmantas) – 11, 12, 13.10, 14.05, 15.15, 16.10, 
17.20, 18.20, 19.30, 20.30, 21.40
7, 10–13 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(JAV) – 11, 14.15, 16 val.; 8, 9 d. – 11, 12, 14.15, 
16 val.; 7–12 d. – Kubo ir stebuklingas kar-
das (3D, JAV) – 13.20, 18.40; 13 d. – 13.20 
(lietuvių k.); 7–10, 12, 13 d. – 16.45 (origi-
nalo k.)
7–11, 13 d. – Mergina traukiny (JAV) – 13.30, 
16.20, 18.30, 21.10; 12 d. – 13.30, 16.20, 21.10
Vaikų ir jaunimo filmų festivalis
7 d. – Septyni varnai (Slovakija, Čekija) – 10.40
7 d. – Abulele (Izraelis) – 13 val.
13 d. – Naujokas! (Prancūzija) – 13 val.
12 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.20
8 d. – R. Wagnerio „Tristanas ir Izolda“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
12 d. – filmas koncertas „Queen. A Night In 
Bohemia“ – 19 val.
13 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Ven-
grija) – 18.20
7 d. – Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 16.35, 
18, 20.15; 8 d. – 11.20, 14, 16.35, 20.15; 9 d. – 
11.20, 14, 16.35, 18, 20.15; 10–13 d. – 14, 16.35, 
18, 20.15
7, 10–13 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 
15.40; 8, 9 d. – 11.10, 15.40
7–12 d. – Gandrų siuntų tarnyba (3D, JAV) 

– 13.25, 18 val.; 13 d. – 18 val. (lietuvių k.); 
7–13 d. – 16.15 (originalo k.) 
7–13 d. – Slaptas augintinių gyvenimas (Ja-
ponija, JAV) – 11.20, 13.40
7, 9–13 d. – Jaunikis (Rusija) – 15.50, 21.45; 
8 d. – 21.45
7–13 d. – Liepsnojantis horizontas (JAV) – 
18.50, 21.20
7–12 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 
13.50, 19.20; 12 d. – 13.50
7–10, 12, 13 d. – Bridžitos Džouns kūdi-
kis (Airija, D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 
19.05, 21.45; 11 d. – 21.45
7–13 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 11.10
Žuvytė Dorė (JAV) – 11.30
7, 9, 11, 13 d. – Karo šunys (JAV) – 20.45
7, 9, 11, 13 d. – Naujoji karta Z (D. Britanija, 
JAV) – 21 val.
8, 10, 12 d. – Snowdenas (Prancūzija, Vokie-
tija, JAV) – 21 val.
10, 12 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 20.45 

Forum Cinemas Akropolis 
7–13 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidman-
tas) – 10.50, 13, 15.10, 17.30, 18.10, 19.40, 20.20, 
21.40
Mergina traukiny (JAV) – 14.30, 17, 19.30, 21.50
Kubo ir stebuklingas kardas (JAV) – 10.20, 
11.20, 13.40, 14.50, 16 val.; Kubo ir stebuklin-
gas kardas (3D, JAV) – 12.40, 19.20
12 d. – Machinatoriai (JAV) – 18.40
13 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Ven-
grija) – 18 val.

7–13 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 

10.10, 12.15, 13.30, 14.40, 17.10

Gandrų siuntų tarnyba (3D, JAV) – 11.10, 15.50

7–11, 13 d. – Panelės Peregrinės ypatingų 

vaikų namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 10.40, 

13.20, 16.10, 18.20; 12 d. – 10.40, 13.20, 16.10

7–13 d. – Jaunikis (Rusija) – 16.50, 21.30

Naujoji karta Z (D. Britanija, JAV) – 15.30, 18.50
Žuvytė Dorė (JAV) – 10.45, 13.10
7–12 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 18, 20.40; 
13 d. – 20.40
7, 10–13 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Japonija, JAV) – 12.30; 8, 9 d. – 10.30, 12.30
7–13 d. – Liepsnojantis horizontas (JAV) – 19, 
21.20
Šaunioji septyniukė (JAV) – 21 val.
7, 9, 11, 13 d. – Dešrelių balius (JAV) – 21.10 
8, 10, 12 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 21.10 

Skalvija
7 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 17 val.; 
10 d. – 18 val.; 11 d. – 21.15; 12 d. – 17 val.;
 13 d. – 20.30 
10 d. – Duktė (Australija) – 15 val. (seansas 
senjorams); 12 d. – 21 val.
11 d. – Dypanas (Prancūzija) – 16.50
Lenkų kino festivalis
7 d. – 11 minučių (Lenkija, Airija) – 19 val.
7 d. – Ponios Dulskos (Lenkija) – 20.50
8 d. – Rojaus istorija (Lenkija) – 16 val.
8 d. – Pasienyje (Lenkija) – 19 val.
9 d. – Šokių aikštelės dukterys (Lenkija) – 16.10
9 d. – Demonas (Lenkija, Izraelis) – 20.30
10 d. – Blogio anatomija (Lenkija) – 20.30
11 d. – Ekscentrikai (Lenkija) – 19 val.
12 d. – Gyvenk ir norėk (Lenkija) – 19 val.
13 d. – Karbala (Lenkija, Bulgarija) – 17.30
10 d. – Klajoklių klubas (Lenkija) – 12 val.
Karlsono kinas
8 d. – Mami Fatale (Lenkija) – 13 val. (liet. 
įgars.); 9 d. – 13 val. (lenkų k.)
8 d. – programa „Mes dešimtmečiai“ (Ny-
derlandai.) – 14.30
9 d. – programa „Ir viso pasaulio negana“ – 14.30
8 d. – Naujas sapnas: Krzysztofas Warli-
kowskis (dok. f., Lenkija) – 21 val. 
9 d. – Zabriskie Point (JAV) – 18 val. 

Pasaka
7 d. – Chuljeta (Iapanija) – 19.45; 8, 9 d. – 
21.15; 11 d. – 19.30; 13 d. – 21.30
7 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidman-
tas) – 21.45; 8, 11, 12 d. – 21.30; 13 d. – 21.45
7 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 
19.30; 8 d. – 18.45; 9 d. – 14.30; 10 d. – 20.45; 
11, 12 d. – 21 val.; 13 d. – 21.15
7 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) – 
21.15; 9 d. – 21 val.; 13 d. – 15.30 
8 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis (Pran-
cūzija) – 12.30; 9 d. – 12.15; 10, 12 d. – 18.45
8 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 16.45; 10 d. – 
18.15; 12 d. – 19 val.
8 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 
13.15; 9 d. – 16.30; 13 d. – 15 val. (senjorų 
arbatėlė)
8 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 15.15
8 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 12.45
8 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 15 val.; 
9 d. – 14.45
8, 9 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 16.45
9 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 18.45
9 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, D. Brita-
nija, Šveicarija) – 12.30 
9 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 19 val.
9 d. – Aukšta klasė (JAV) – 20.45

10 d. – Mustagės (Turkija) – 21 val.

11 d. – kino kursai „Kino skonis. Kinemato-

grafija“ – 19 val.

13 d. – Nematomas herojus (JAV) – 15.15

Lenkų kino festivalis
7 d. – Vienišių planeta – 18.45
7 d. – Blogio anatomija – 21.30
8 d. – Mano dukterys karvės – 19.30
8, 9 d. – Mami Fatale – 12 val. (lenkų k.)
8 d. – Dekalogas. I ir II dalys – 18.30; 
9 d. – III ir IV dalys – 18.30; 10 d. – V ir 
VI dalys – 18.30; 11 d. – VII ir VIII dalys – 
18.30; 12 d. – IX ir X dalys – 18.30
9 d. – Svetima padangė – 16.15
10 d. – Rojaus istorija – 21.15
11 d. – Pasienyje – 21.15
12 d. – Klajoklių klubas – 12 val.
12 d. – Demonas – 21.15
Vaikų ir jaunimo filmų festivalis
8 d. – Septyni varnai (Slovakija, Čekija) – 14.30
9 d. – Slaptoji draugija (Estija, Suomija) – 
14.15; 11 d. – 10 val.
10 d. – Labirintas (Belgija) – 12 val.; 13 d. – 10 val.
11 d. – Aikštelė (Rusija) – 12.30
11 d. – Smuiko mokytojas (Brazilija) – 14.45
12 d. – Tamsta varlius (Belgija, Olandija) – 
10 val.
12 d. – Panelė Rūgštynė (Prancūzija) – 12.15
12 d. – Išsaugotas (Belgija, Šveicarija) – 14.15

Kaunas
Forum Cinemas
7, 8 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidman-
tas) – 10.50, 13, 15.15, 17.20, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.35; 9–13 d. – 10.50, 13, 15.15, 
17.20, 18.20, 19.25, 20.30, 21.30
7, 10–13 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(JAV) – 10.15, 13.50, 14.45, 15.45; 8, 9 d. – 
10.15, 13.50
7–13 d. – Kubo ir stebuklingas kardas (3D, 
JAV) – 12.30, 17 val.
7, 10, 13 d. – Mergina traukiny (JAV) – 12.45, 
16.10, 19.10, 21.45; 8, 9 d. – 16.10, 19.10, 21.45; 
12 d. – 12.45, 21.45
12 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.10
8 d. – R. Wagnerio „Tristanas ir Izolda“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
12 d. – filmas koncertas „Queen. A Night In 
Bohemia“ – 19 val.
13 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, Ven-
grija) – 18 val.
7–11, 13 d. – Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 10.30, 13.20, 
16.20, 17.30, 20.10; 12 d. – 10.30, 13.20, 16.20
7, 10–13 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 
10.40, 15 val.; 8, 9 d. – 10.40, 13.10, 15 val.
7, 9–13 d. – Gandrų siuntų tarnyba (3D, JAV) – 
11.20, 13.40, 16 val.; 8 d. – 11.20, 13.40
7, 10–13 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Japonija, JAV) – 12.50; 8, 9 d. – 11.10, 12.50
7, 10, 11 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Ai-
rija, D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11.10, 
15.20, 18, 19.10, 20.40; 8, 9 d. – 18, 19.10, 
20.40; 12 d. – 11.10, 15.20, 20.40; 13 d. – 11.10, 
15.20, 19.10, 20.40
7, 9–11, 13 d. – Liepsnojantis horizontas 
(JAV) – 18.40
8, 9 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 11.40
7–13 d. – Naujoji karta Z (D. Britanija, JAV) – 
21.50
7, 9, 11, 13 d. – Šaunioji septyniukė (JAV) – 
21 val.
10, 12 d. – Dešrelių balius (JAV) – 21 val.
7 d. – Pirmų kartų vasara (JAV) – 23.20
8 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Prancū-
zija) – 23.20
7, 8 d. – Karo šunys (JAV) – 22.50
7, 8 d. – Mirties namai (JAV) – 23.50

„Mergina traukiny“


