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Festivalio „Nepatogus kinas“ įspūdžiai

Aibės prasmių šalyje
Pasiklausius Andriaus Žlabio ir Valstybinio simfoninio orkestro         
koncerto bei Rūtos Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto fortepijonų dueto 

Edmundas Gedgaudas

Vėlyvą 1952-ųjų rudenį pirmą kartą 
mačiau, kaip Monika Mironaitė 
tapo jaunute Friedricho Schillerio 
dramos „Klasta ir meilė“ heroje 
Luiza Miler. Tarp laiko pablukintų 
didžios aktorės sukurto personažo 
kontūrų tarsi dešimtmečių nepa-
liestus tebegirdžiu du paskutinio 
veiksmo žodžius, ramiai ištartus 
katarsio apimtos salės tyloje: „Li-
monadas geras...“ Tapdavo aišku, 
jog Luiza ir jos mylimasis Ferdinan-
das šios tylos palaiminti jau žengia 
į slėpiningąją tamsą. 

Panašiose gilaus slėnio sute-
mose pasigirsta ir tylutėlis Césaro 
Francko choralas (ciklas fortepijo-
nui „Preliudas, choralas ir fuga“), 
vedantis priešingon pusėn – aukš-
tyn, į šviesą. Ženk nesidairydamas! 
Šį Aldonos Lipčiūtės interpretuo-
jamą kūrinį išgirdau „Klastos ir 

meilės“ įspūdžių fone, mintyse 
suartindamas dvi išskirtinai kū-
rybingas menininkes – aktorę ir 
pianistę. Kitokių „Klastos ir mei-
lės“ spektaklių nebežiūrėjau, nors 
progų būdavo. O išgirdęs Francko 
ciklą prisimindavau per „Bajorų 
gūžtos“ pertrauką nugirstus į grimo 
kambarį skubančios Monikos tylius 
žodžius pačiai sau: „viskas ne taip, 
viskas ne taip...“ (tame spektaklyje 
pianinu skambindavau trumpus 
intarpus). 

Ir štai Andrius Žlabys koncertuo-
damas Nidoje per šių metų Thomo 
Manno festivalį iš „užburtojo slė-
nio“ prietemos klausytojų būrį vedė 
kadaise Aldonos Lipčiūtės tyrinėtų 
viršūnių link. Visai kitais takais, 
kur irgi nevalia dairytis žemyn, tik 
žengti drauge palaimingai jaučiant, 
jog: „viskas taip, viskas taip...“ Tiesa, 
koncertą Nidoje pradėjęs viena iš 
Georgo Friedricho Händelio siuitų, 
nustebino klausytojus, girdėjusius 

joms skirto rečitalio Vilniuje lygį, 
kuklesniu rezultatu, kuris aiškiai 
paveikė ir patį pianistą. Bet ne-
trukus, tarsi pamiršęs menkokas 
tenykščio instrumento galimybes, 
pianistas kaip visada leidosi užbu-
riamas muzikos, tad Francko kūri-
niu antroje programos pusėje jau 
įtaigiai ištarė savąjį „...viskas taip“. 

Spalio 21-ąją – Lietuvos valsty-
binio simfoninio orkestro koncer-
tas. Kongresų salė ir jos prieigos 
per nemenką laiko tarpsnį man 
netapo jaukesnės, bet nuotaika 
gerėja pastebint, kad šį orkestro 
būstą administruojantys asmenys 
nepamiršta menkiau išprususios 
publikos ir ieškodami su ja ryšio 
randa subtilių būdų. Fojė pasiū-
loma daili Lankytojo atmintinė, 
kurioje lakoniškai samprotaujama 
apie simfoninį orkestrą, paprašoma 
žvilgtelėti į salėje rodomus titrus ir 

V. Ščiav insko n uotr .Andrius Žlabys

2
Festivalio „Gaida“ pradžios koncerto                
atgarsiai

3
Su Mozarto smuiku 

5
„Sirenų 2016“ dienoraščiai II

7
Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės ir 
Pranciškaus Brazdžiūno instaliacija 

8
Rekomenduojame „Scanoramos“ filmus
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M u z i k a

net patariama, kaip einant į kon-
certą apsirengti. Pasigedau nebent 
požiūrio į galingas kelionines ku-
prines, kurias vienas kitas jaunas 
žmogus gal suvokia kaip net šito-
kioje vietoje būtiną „stiliaus dalį“. 
Labiausiai man patiko, kad niekas 
prieš koncertą neaiškino, kur ir ko 
mes atėjome, ką išgirsime, bei žo-
dis žodin neskaitė to, kas surašyta 
visiems įteiktose programėlėse. Kai 
kas scenon žengiantiems orkestro 
dalyviams paplojo – natūralus, abi-
pusiai malonus gestas, suintensy-
vėjęs sveikinant koncerto solistą ir 
dirigentą. 

Atsisėdę antrojo aukšto fojė pa-
kraštyje dairėmės į laiko tėkmės 
netaurinamų sienų, jų marmuro 
spalvų disonansus ir juos perrėkti 
panūdusius paveikslus. Jau žinome, 
jog salėje mūsų laukia panašaus ly-
gio, tik „iš kitos rankovės pakratyti“ 
vaizdai ir su jais lenktyniaujanti 
akustika. Gyvenimo patirtis man 
patarė tą ar kitą reiškinį vertinant 
nepamiršti meilės indėlio – kiek ar-
chitekto širdis dalyvavo projektuo-
jant ir statant šitokią salę (neskirtą 
koncertams, tad ją keliant iki tokio 
rango teko iš pirštinės pasiūti batą), 
kiek muzika yra brangi į orkestrą 

sutelktiems žmonėms, kaip jie iš-
girsta bei suvokia solisto siūlomą 
interpretacijos pobūdį, nes jo ir 
orkestro dialogas Roberto Schu-
manno Koncerte fortepijonui itin 
svarbus. Andrius Žlabys, sakytum, 
tam pašnekovui mesteli ką tik sau-
lės nokintą apelsiną, o jo pusėn at-
ridenama ropė. Suprask – „gavai 
atsaką, tęskim šneką toliau“. Mu-
ziką girdintys klausytojai gaudo ką 
įmanydami, nevienodai suvokdami 
situaciją. 

„Wer den Dichter will verstehen / 
Muss in Dichters Lande gehen“, – pa-
taria Johannas Wolfgangas Goethe 

norintiems gilintis į poetų kūrybą. 
Pažodžiui išversta mintis sakytų, 
jog panorusiam suprasti poetą pri-
valu nuvykti į jo šalį, o bandant ją 
mėgėjiškai eiliuoti – „Tas suprast 
poetą gali / Kas pažįsta ir jo šalį“. 
Manytina, jog „šalis“ čia apima 

aibę prasmių – kultūrinių, istori-
nių, geografinių... Dar ir subjek-
tyvių, kurios yra bene svarbiausios. 
Po kelių dešimtmečių vėl skaityda-
mas jaunystėje pamėgtus autorius 

Dėmesio centre – solistai
Aktualiosios muzikos festivalio „Gaida“ pradžios koncertas 

Eglė Gudžinskaitė

Tradiciškai simfoninės muzikos 
koncertu prasidėjusi „Gaida“ spalio 
21 d. atidarymo koncertui pakvietė 
į Nacionalinės filharmonijos salę. 
Dar prieš koncertą tyrinėjant pro-
gramą, sudarytą iš keturių skirtingų 
kompozicijų, buvo matyti, kad ne-
paisant dviejų lietuviškų premjerų 
(Vykinto Baltako bei Vytauto Ger-
manavičiaus), susitikimo su į fes-
tivalį atvykusia australų kompozi-
tore Liza Lim, tarp gausybės kitų 
jubiliejų, taip pat ir György Kurtágo 
90-mečio, vis dėlto labai ryškus 
akcentas skiriamas solistams, ku-
rių šiame koncerte buvo net trys: 
pianistas Emanuele Torquati, vio-
lončelininkas Francesco Dillonas ir 
saksofonininkas Liudas Mockūnas. 

Ką tik praūžusio „Vilnius Jazz“ 
fone, kur, savaime suprantama, 
kiekvieno atlikėjo stiprybė yra jo 
gebėjimas būti kūrėju, kyla įvairių 
minčių ir apie atlikėjo vaidmenį 
šiuolaikinės akademinės muzikos 
scenoje. Užlipęs ant scenos kaip 
tarpininkas tarp kompozitoriaus 
ir klausytojo, įsiterpęs tarp jų lū-
kesčių ir reikalavimų, atlikėjas, ypač 
solistas, renkasi tam tikrą buvimo 
formą iš plataus galimų vaidmenų 
pasirinkimo: nuo solisto atlikėjo iki 
kūrėjo, nuo statisto iki veikėjo, nuo 
įgyvendintojo iki gelbėtojo. Jau per 
pirmuosius „Gaidos“ koncertus ga-
lima buvo įsitikinti, kokias skirtin-
gas pozicijas sąmoningai, o kartais 
gal ir priverstinai užima atlikėjai. Ir 
nors tai nėra įprasta festivalio re-
cenzijose, būtent šiuo aspektu no-
risi šįkart aptarti ir pirmojo „Gai-
dos“ koncerto įspūdžius.

Prieš metus festivalio baigiama-
jame koncerte dviejų italų Fran-
cescų – kompozitoriaus Francesco 
Filidei ir violončelininko Fran-
cesco Dillono – tandemas publiką 

pakerėjo, tad nenuostabu, kad vie-
nas jų šiemet vėl buvo pakviestas 
atvykti į Vilnių. Francesco Dillonui 
šįkart teko užduotis naujai interpre-
tuoti prieš penkerius metus David 
Geringui sukurto Vykinto Baltako 
kūrinio „commentum“  violonče-
lės partiją. Nauja šios kompozici-
jos versija, skirta violončelei ir or-
kestrui, galėtų būti suvokiama kaip 
naujas komentaras lyg ir tokiai pa-
čiai, bet kartu jau kitokiai violon-
čelės linijai. Neapsakomai lengvai 
ir sklandžiai grieždamas šią sutrū-
kinėjusią girdimą–negirdimą me-
lodiją, kurios piešinys lydėsi ne tik 
iš pavienių garsų ir frazių, bet ir at-
likėjo gestų, violončelininkas veikė 
kaip magnetas, pritraukdamas arba 
atitraukdamas klausytojų dėmesį. 
Šią solo liniją apipinantys orkestro  
(dirigavo Jonathanas Bermanas) 
šešėliai kartkartėmis (ypač tutti 
vietose) virsdavo galbūt pernelyg 
grubiomis garsų dėmėmis, tačiau 
kūrinio pabaigos vaizdinys, kai vio-
lončelė liko apsupta vien styginių 

tembrų spalvų, skambėjo itin įtrau-
kiančiai ir įtaigiai.

Svarbus vaidmuo Francesco 
Dillonui teko ir atliekant erdvinę 
György Kurtágo kompoziciją – 
Dvigubą koncertą, op. 27, Nr. 2, 
kur solisto pozicija jis dalinosi su 
pianistu Emanuele Torquati. Jau 
pati kūrinio idėja lemia, kad du 
muzikantai čia replikuoja vienas 
kitam tarsi aršūs varžovai, besi-
grumiantys scenoje dėl dėmesio ir 
įtakos. Ne tik juos, bet ir publiką 
apsupęs orkestras (išsibarstęs po 
visą salę taip, kad klausytojai atsi-
durtų jo viduryje) nuolat taškėsi 
garsų žiežirbomis, tačiau kaitresnę 
ugnį įskeldavo abiejų solistų, su-
sodintų skirtingose scenos pusėse, 
mikrodvikovos. Ir tik paskutinėje, 
lėtojoje kompozicijos dalyje (Ada-
gio – Largo) orkestras pagaliau su-
skambėjo kaip visuma, leidžianti 
panirti į tekančių harmonijų srau-
tus ir galiausiai išsprendusi iš pra-
džių kiek savitiksliai atrodžiusį er-
dvinį kūrinio sumanymą.

Dar vienas šio vakaro solistas – 
saksofonininkas Liudas Mockūnas, 
parengęs sudėtingą ir įspūdingą bo-
sinio ir sopraninio saksofonų par-
tiją kitai lietuviškai premjerai. Ne-
paisant intriguojančios anotacijos 
apie hiperbolines formas ir erdves 
mus supančiame pasaulyje (nuo 
banguojančių linijų koralinių rifų 
iki išsiraičiusių kaktusų ir povan-
deninių gėlių žiedų), Vytauto Ger-
manavičiaus „Povandeninė geo-
metrija“ saksofonams ir orkestrui 
skendo orkestro frazių beprasmių 
repeticijų vandenynuose. Užtai 
Liudo Mockūno įtaigus ir chariz-
matiškas „bosas“ juose nardė pasi-
mėgaudamas. Iš tiesų, dar nespėjus 
išblėsti įspūdžiams iš vos prieš ke-
lias dienas įvykusio šio muzikanto 
solo pasirodymo (spalio 16 d. „Vil-
nius Jazz“ festivalyje), tapusio kone 
performansu, kuriame saksofono 
purslai ir tiesiogiai, ir netiesiogiai 
kūrė įspūdingą iš vandens išnyran-
čio garso misteriją, sunku buvo pa-
tikėti, kad ir Filharmonijos scenoje 

tokia solisto ekspresija kilo ne iš pa-
ties muzikanto, bet buvo sukurta 
griežtas ribas brėžiančios kompo-
zitoriaus rankos. Nebent galima 
spėti, kad Germanavičius, labai 
taikliai užčiuopęs Mockūno gai-
vališkumą, sąmoningai nusprendė 
orkestro partiją sukomponuot kiek 
įmanoma blankesnę, kad dominuo-
jančio solisto-herojaus įspūdžio ga-
rantuotai niekas nenustelbtų. Arba 
Mockūnas antrą kartą per savaitę 
pasinaudojo proga įgyvendinti savo, 
kaip gelbėtojo, vaidmenį, tarsi ei-
linę kasdienybę pavertęs dėmesio 
vertu pasirodymu.

Vienos ryškiausių šių dienų Aus-
tralijos kompozitorių Lizos Lim 
2010 m. simfoninė kompozicija 

„Perlamutras, ochra, plaukų vir-
velė“ („Pearl, Ochre, Hair String“)
taip pat buvo pristatyta pirmajame 

„Gaidos“ koncerte. Iš pirmo žvilgs-
nio, tai buvo vienintelis festivalio 
atidarymo kūrinys be solistų, kita 
vertus, nuo pat pirmųjų taktų publi-
kos žvilgsnis ir klausa nukreipiami 
į violončelę, skleidžiančią nenusa-
komo skambesio garsus, išgauna-
mus griežiant specialiai preparuotu 
stryku, netolygiai apvyniotu plaukų 
sruogomis. Šį violončelės sukeltą 
tęsiamų garsų mirguliavimą ir 
virpėjimą vėliau ne tik savotiškai 
atkartoja mušamųjų efektai, bet jis 
akivaizdžiai tampa atspirties tašku 
ir viso orkestro tembriniams raiži-
niams. Tiesa, pati violončelės solo 
partija taip ir lieka pradinėje idė-
jos fazėje, be tolesnio plėtojimo ji 
įsilieja į bendrą skambesių žaismą, 
atitinkamai solistą ištirpindama or-
kestro masyve.

Skirtingos atlikėjų pozicijos ir si-
tuacijos šiuolaikinės muzikos scenoje, 
žinoma, visai natūralus dalykas, tad 
pirmojo „Gaidos“ koncerto solistų 
įvairovė tai tik patvirtina.

N u k elta į  3  p s l .

D. Matv ejevo n uotr .

V. Ščiav insko n uotr .
Andrius Žlabys ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Liudas Mockūnas, Jonathan Berman ir LNSO
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Paulina Nalivaikaitė

Geriau pamąsčius, keistokas, bet vis 
tiek jaudinančiai žavus yra tasai įžy-
mybių asmeninių daiktų garbini-
mas. Atrodo, tai tėra kadaise nau-
dotas materialus objektas, kurio 
vertė keleriopai padidėja dėl to, kad 
prie jo lietėsi (naudojo, dėvėjo) gar-
binamas žmogus. Vis dėlto, pralau-
žus pragmatizmo užtvarą, galima 
įsivaizduoti, kokią magišką aurą 
ta relikvija skleidžia legendinio as-
mens garbintojui: juk „daiktas“ iš 
tiesų galėjo būti spalvingų žmogaus 
istorijų liudininkas, o gal net vadi-
namojo asmenybės mito forma-
vimosi dalyvis. Vienomis iš tokių 
muzikos pasaulio relikvijų drąsiai 
galėtume laikyti ir Wolfgango Ama-
deus Mozarto turėtus instrumentus, 
kuriuos saugo tarptautinis Moza-
rteumo fondas: tai klavikordas 
(Clavichord), fortepijonas (Ham-
merflügel), vaikystės smuikas, altas, 
Zalcburgo smuikas ir Vienos smui-
kas. Būtent pastarąjį instrumentą 
turėjome galimybę išvysti ir išgirsti 
Vilniuje spalio 16–19 d. rengtuose 
koncertuose: Nacionalinėje filhar-
monijoje (spalio 16 d.), Šv. Jonų 
bažnyčioje (spalio 17 d.) ir Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademi-
joje (spalio 19 d.). Išskirtinę progą 
pajusti Mozarto legendos dvelksmą 
suteikė Mozarteumo fondo nariai 
muzikologai Anja Morgenstern ir 
Ulrichas Leisingeris, Mozarto mu-
ziejų ir archyvų vadovė Gabriela 
Ramsauer, šia proga atvykę į Lie-
tuvą, juos globojęs viso projekto spi-
ritus movens, Lietuvos ir Austrijos 
draugijos prezidentas profesorius 
Petras Kunca bei daugybė projekto 
partnerių ir rėmėjų Lietuvoje. 

Į Vilnių atvežtu smuiku Mozar-
tas griežė gyvendamas Vienoje – ten 
persikėlė 1781 m., po to, kai buvo 
atleistas iš Koloredo dvaro kapel-
meisterio pareigų Zalcburge. Vie-
nos smuikas – pagal italų meistro 
Pietro Antonio dalla Costa pavardę 
dabar vadinamas Mozarto Costa 
smuiku – pagamintas 1764 m. Trevize 

(Italija). Išskirtinis projektas, Lietuvos 
publikai pristatęs daugiau nei dviejų 
su puse šimtmečių senumo instru-
mentą, kuriuo griežė klasicizmo 
muzikos genijus, sulaukė išties 
aktyvaus visuomenės dėmesio. 
Spalio 16 d. Nacionalinėje filhar-
monijoje nuskambėjęs koncertas 

„W.A. Mozarto smuiko magija“, 
iš ciklo „Koncertai visai šeimai“, 
sekmadienio vidurdienį pritraukė 
pilnutėlę salę – nuo garbių svečių 
iš Austrijos iki mažylių (tiesa, būtų 
geriau, jei tėvai kūdikius, dar nege-
bančius adekvačiai elgtis, visgi pa-
liktų namie). Džiugu, kad muzikos 
mėgėjai neignoravo jiems suteiktos 
privilegijos: juk bent iš smalsumo 
buvo verta ateiti pasiklausyti, kaipgi 
tasai nepaprastas instrumentas 
skamba. O skamba jis išties savi-
tai. Nors pranešime spaudai buvo 
teigiama, kad „ryškaus Venecijos 
mokyklos smuikų meistro instru-
mentai pasižymi minkštu ir sodriu 
skambesiu, savita tembro spalva“, 
smuikas paliko „blizgaus“ lyg meta-
las skambesio įspūdį. Instrumentu 
griežė Anja Morgenstern, muziko-
logė ir smuikininkė, renginiuose 
atlikusi po dalį Mozarto Koncerto 
smuikui Nr. 2 D-dur (K 211). Neži-
nia, ar solistei buvo baugu muzi-
kuoti vertinguoju instrumentu, ar 
tiesiog tokia atlikėjos maniera, bet ji 
griežė atsargiai, netgi susikausčiusi, 
pritrūko ryškesnių dinamikos kon-
trastų, taip būdingų dialektiškai 
klasicizmo muzikai. Ir nors spa-
lio 19 d. koncerte LMTA Didžio-
joje salėje A. Morgenstern paliko 
geresnį įspūdį, vis dėlto sumany-
mas būtent jai patikėti šio smuiko 
solo gerokai nustebino. Manau, 
būtų prasmingiau, jei galimybę pa-
muzikuoti Mozarto instrumentu ir 
prisiliesti prie legendos būtų ga-
vęs kuris nors ypač ryškus lietuvių 
arba austrų atlikėjas. 

Kur kas didesnį muzikavimo 
džiaugsmą perteikė LMTA studentė 
Danielė Brekytė (doc. dr. Rūtos Li-
pinaitytės kl), savo smuiku pagrie-
žusi Rondo C-dur (K 373). Net ne-
abejoju, kad atlikėjai šie koncertai 

įsirėš atmintin kaip viena ryškiau-
sių studijų metų patirčių – įvyko ir 
smuikininkės solinis debiutas Na-
cionalinėje filharmonijoje. Nors 
jautėsi, kad atlikėjai dar trūksta 
patirties didžiojoje scenoje – no-
rėjosi ryškesnio ir drąsesnio mu-
zikavimo – vis dėlto kūrinys atlik-
tas stabiliai, tvarkingai, tad jaunai 
smuikininkei nuoširdžiai linkėčiau 
pasitikėjimo ir drąsos.

Šalia dviejų smuikininkių pa-
sirodė LMTA studentė sopranas 
Lina Dambrauskaitė (prof. Sigutės 
Stonytės kl.), su orkestru padaina-
vusi ariją „L’amero, sarò costante“ iš 
operos „Karalius piemuo“. Solistei 
smuiku pritarė ir A. Morgenstern, 
retkarčiais forsuotu garsu kiek už-
goždavusi dainininkę, o ši atliko 
savo numerį tvarkingai, švelniai, 
lygiu balsu. Iš visų kūrinių bene 
geriausią įspūdį paliko operos 

„Tito gailestingumas“ uvertiūra ir 
Simfonija Nr. 40 g-moll (K 550), 
atliktos LMTA studentų simfoni-
nio orkestro, diriguojant jų vado-
vui Martynui Staškui. Koncertuose 
spalio 16 ir 17 d. kolektyvas pagrojo 
tik pirmą ir antrą simfonijos da-
lis, o spalio 19 d. koncerte LMTA 
Didžiojoje salėje išgirdome visas 
keturias, diriguojant akademijos 
garbės daktarui, Mozarteumo uni-
versiteto profesoriui Josefui Wall-
nigui. Ir nors finale kiek pritrūko 
styginių sinchroniškumo, tiksles-
nės ir aštresnės ritmo artikuliaci-
jos, bendram vaizdui tai pernelyg 
nepakenkė. Atlikdami ir uvertiūrą, 
ir simfoniją, orkestro artistai spin-
duliavo jaunatviška energija ir mu-
zikavimo džiaugsmu, atliepusiais 
Mozarto muzikos dvasią.

Šv. Jonų bažnyčioje, kaip sakė 
koncertą vedusi muzikologė Lai-
mutė Ligeikaitė, sakralinę Mozarto 
smuiko pasirodymo progą ir baž-
nytinę aplinką gražiai atliepė Mo-
zarto motetai – vienas svarbiausių 
bažnytinės muzikos žanrų lotyniš-
kais tekstais. Šviesią, pasaulietinio 
džiugesio kupiną muziką sklandžiai 
atliko LMTA studentų simfoninis 
orkestras ir mišrus choras (vadovai 

doc. Dainius Puišys, doc. Gintau-
tas Venislovas ir prof. Jurijus Kal-
cas), dirigavo J. Wallnigas. Tiesa, 
iš pradžių kiek jautėsi dėl nepa-
lankios akustikos susiliejantys ar 
prasilenkiantys choro ir orkestro 
sluoksniai, tačiau jaunieji profesio-
nalai sėkmingai įveikė šį iššūkį ir 
galiausiai gražiai suderino savo par-
tijas. Koncerte vėlgi išsiskyrė nepa-
prastai gražaus tembro Linos Dam-
brauskaitės balsas ir jos atliekama 
arija iš Mozarto operos „Karalius 
piemuo“, pritariant soluojančiam 
Costa smuikui ir orkestrui.

Nepaisant nevienalyčių įspū-
džių, Lietuvos melomanams buvo 

padovanota didžiulė privilegija – 
mat šiais laikais Mozarto smuiko 
klausėsi tik JAV, Japonijos ir Kubos 
muzikos mylėtojai. Kaip spalio 19 d. 
koncerte sakė LMTA rektorius prof. 
Zbignevas Ibelhauptas, šis įvykis – 
tai puikus glaudaus ir ilgamečio 
kultūrinio bendradarbiavimo pa-
vyzdys ir rezultatas: projektas ini-
cijuotas Lietuvos ir Zalcburgo že-
mės kultūrinio bendradarbiavimo 
45-mečio proga. Manau, tai yra 
drąsiems tikslams įkvepiantis įvy-
kis, paskatinsiantis ir kitas instituci-
jas puoselėti tarpkultūrinius ryšius, 
ir taip vis dažniau turėsime progą 
pasimėgauti išskirtiniais projektais.

Mozarto legendos aidas 
Koncertai, skirti Mozarto Costa smuiko pristatymui Lietuvoje

tose „jų šalyse“ aptinku daugybę 
anksčiau nepastebėtų dalykų. Būna, 
kad sugrįžtu prie tos pačios pastrai-
pos, nes pajuntu joje slypint gyvybę, 
keičiančią mūsų šnekos pobūdį. O 
Robertas ir Andrius juk seniai su-
sikalba be žodžių, tad gal net pati 
Clara Schumann jo paprašė (ką mes 
čia nutuokiam...) bisui paskambinti 
paskutinę miniatiūrą iš „Vaikų 
scenų“, prilygstančią žvilgsniui į 
žvaigždėtą rudens dangų – „Der 
Dichter spricht“ („Poeto žodis“). 

Antroje dalyje – Ludwigo van 
Beethoveno Trečioji („Heroinė“), 

kurią kadaise svajojo padiriguoti 
Balys Dvarionas, tačiau taip ir ne-
pasiryžo. Gal kliudė jo poetiškoje 
sieloje slypintis atsakomybės perte-
klius? Mano, recenzijų neberašan-
čio, kliuvinys šį šedevrą suvokiant 
paprastesnis, nes esu be išlygų pri-
ėmęs ypatingą tos simfonijos in-
terpretaciją – tą, kuri Wilhelmui 
Furtwengleriui diriguojant 1944-
ųjų gruodį buvo įrašyta Vienoje. 
Šiuo „Heroinės“ variantu nepri-
lygstamai prabilo poetas, nepai-
santis artėjančių „Katiušų“ salvių. 
O Vilniuje spalio 21-osios vakarą 
Kongresuose ją dirigavo Danielis 
Raiskinas, ką tik baigęs dvigubą 
Reino filharmonijos simfoninio or-
kestro vadovo kadenciją Koblenco 
mieste, priartinęs šį kolektyvą prie 

geriausių Vokietijos orkestrų ly-
gmens ir labai jautriai tenykštės 
publikos išlydėtas. 

Vienaip man nejauku Kongre-
suose, kitaip – Valdovų rūmuose. 
Nesugebu susieti jų su senojo Vil-
niaus sąskambiais, viduje vis pasi-
dairau lagamino lyg patekęs į kokį 
oro uostą. Kartais viliuosi, jog aukš-
tojo meno renginiai šį pastatą hu-
manizuos ir oro uostas ilgainiui už-
leis vietą rūmams. Pernai du kartus 
po kelias valandas apžiūrinėjau Eu-
ropos viduramžių ir renesanso go-
belenus unikalioje jų parodoje „Gi-
jomis išausta istorija“. Net pavyko 
iš bokštelio pažvelgti į senamiestį – 
vaizdas toks netikėtas, jog gniaužia 
kvapą. Klausiausi kelių gerų kon-
certų, bet vis dar ne Žemutinė pilis 

man tie rūmai. Žinau, esu subjekty-
vus, juk ne vienai geresnei už ma-
nąją galvai atrodo visai kitaip, bet... 
Ne tik amžių nepalytėtos sienos, ne 
tik eskalatoriai ir liftai, ne tik praš-
matnumą imituojantys paveikslai 
Renesanso salėje, kur rengiami 
koncertai. Gal priprasiu ir imsiu 
viso to nebepastebėti, gal... 

Spalio 20-osios vakarą klausiausi 
savo pasiilgto Rūtos Rikterės ir 
Zbignevo Ibelhaupto fortepijonų 
dueto. Pradėję Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio poema „Miške“, 
kur ją dviem fortepijonams aranža-
vęs Jonas Aleksa, atverdamas kūry-
binių autoriaus vizijų lobius, pra-
noksta orkestrą (tik kažin ar taip 
pagalvočiau be šio dueto burtų), 
toliau – Muzio Clementi Sonata 

B-dur, Camillio Saint-Saënso Va-
riacijos Beethoveno tema, o karališ-
kai skambant Johanneso Brahmso 
Variacijoms Haydno tema (Šv. An-
tanui skirtas choralas) pagalvo-
jau, kokia būtų laiminga Aldona 
Dvarionaitė, nuo pirmų šio dueto 
žingsnių džiūgavusi po kiekvieno jų 
koncerto. Ir štai už smulkių rene-
sansinio lango stiklų tamsoje šmės-
teli besišypsantis jos veidas, ir aš 
lyg drauge su ja klausausi Ferenco 
Liszto parafrazuotų „Prisiminimų 
apie Don Žuaną“. Gal šiai aplinkai 
iki tikrų rūmų rango stinga vai-
duoklio? Bet ne mums tai žinoti, 
nebent anglai tartų savo žodį...

Edmundas Gedgaudas

Atkelta iš  2  psl .

M. Alek sos  n uotr aukos

Smuikininkė Anja Morgenstern ir dirigentas Martynas Staškus

Smuikininkė Anja Morgenstern, dainininkė Lina Dambrauskaitė ir  dirigentas 
Martynas Staškus
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Demaskuoti didvyrius
Gildo Aleksos spektaklis Keistuolių teatre

T e a t r a s

Aušra Kaminskaitė

XXI a. didvyriai yra tarsi viena-
ragiai, kentaurai ar sfinksai – mi-
tuose gyvos būtybės, kurias visi 
žino, bet kurių niekad nesutiksi 
gatvėje. Didvyrio vardą neretai 
pelno gyvybę išgelbėję žmonės 
ar nelaimių išvengti padėjusius 
sprendimus priėmę politikai, bet 
dažniausiai tai – vienadienė šlovė, 
po 24 valandų atsidurianti šiukšlyne 
drauge su ją paskelbusiais laikraš-
čiais. Peršasi išvada, kad didvyris 
tėra mitinis personažas, nes tik pa-
sakų, komiksų veikėjai, tautosakos 
ir mitologijos figūros didvyriais iš-
lieka kur kas ilgiau, kartais net ke-
liolika amžių. 

Gildo Aleksos Keistuolių teatre 
režisuotas „Heraklis“ turbūt ir tu-
rėjo paskatinti svarstyti apie tai, ką 
mes laikome herojumi ir ar patys jį 
renkamės. Gal herojaus samprata 
mums įbrukama iš šalies? Heraklio 
mitas, be abejo, itin palankus to-
kiems klausimams – tai istorija 
apie žymiausią visų laikų herojų, 
atlikusį dvylika žygdarbių, mirusį 
nuo savo, būkim atviri, patiklios ir 
žioplos žmonos rankos ir galiausiai 
priimtą į dievų Olimpą. Tiesa, jau-
niems žmonėms (ypač sovietmečio 
jau neatmenančioms kartoms) He-
raklis turbūt geriau žinomas kaip 
Kevino Sorbo bei Rayano Goslingo 
vaidintas stipruolis, kovojęs už tei-
sybę ir palaikęs gerus santykius su 
daugeliu dievų, mitinėmis būtybėmis 
bei gražiomis moterimis. G. Aleksa 
imasi analizuoti, kas iš viso to iš tiesų 
priskirtina Heraklio asmeniui, o 
kas tėra „viešųjų ryšių“ sukurtas 
įvaizdis.

Senovės Graikijos „Heraklyje“ 
yra tiek, kiek ją mena smėlio krūva 
ir po ją išmėtyti akmenų luitai sce-
noje, taip pat stilizuoti tradiciniai 

drabužiai (scenografė ir kostiumų 
dailininkė – Kotryna Daujotaitė). 
O aktorių vaidyba ir jų improviza-
cija gerai žinomais siužetais suteikia 
personažams 2016 m. atpažįstamus 
pavidalus. Spektaklio dramaturgija 
fragmentiška – panašu, kad režisie-
rius iš mito ištraukė šiuolaikinėms 
socialinėms aktualijoms atskleisti 
tinkamas scenas ir paaštrino jas ne 
tik ironiška „prakilnių“ graikų tra-
gedijų deklamacija, bet ir įpynė į 
jas įvairiomis formomis išreikštus 
gyvų žmonių – nuo didžiųjų vals-
tybių prezidentų iki eilinių pacanų 
tūsuose – pasakytus tekstus. Infor-
macijos gausa, keleto žygdarbių pa-
vaizdavimas, šiuolaikinių socialinių 
vaidmenų priskyrimas mitų hero-
jams bei dievams – visa tai neretai 
išvirsta į chaosą, kuriame sunku su-
vokti, iš kur išauga monologai ar 
kur ironija įsiterpia į ne visuomet 
skoningą vaidybą. Tačiau po tru-
putį pradeda aiškėti scenų jungtys, 
kurias kuria mito ir šiuolaikinės 
kultūros detalių sintezė bei inter-
pretacijose gimstančios idėjos, te-
mos, problemos.

Galima daug kalbėti apie įvairių 
scenų sprendimus, apie stipresnius 
ar silpnesnius aktorių darbus, ta-
čiau įdomiausia spektaklio dalis, 
kurią ir norisi aptarti – 2016 m. gy-
venančio žmogaus žvilgsnis į mitą ir 
neretai tiesioginė užrašytų sakinių 
interpretacija. Pasirodo, Nikolajaus 
Kuno aprašytame Heraklio mite ne-
trūksta medžiagos, įrodančios, kad 
šiandien ir pats herojus, ir jo isto-
rijos vargiai būtų suvokiamos kaip 
kažkas pavyzdinio ar sektino.

Visų pirma, Heraklis nebuvo pro-
tingas. N. Kunas rašė, kad „moks-
lui ir muzikai Heraklis nebuvo toks 
gabus ir nepasižymėjo taip, kaip 
eidamas imtynių, šaudydamas 
iš lanko ir mokydamasis val-
dyti ginklą“. Spektaklyje Heraklis 

(Dalius Skamarakas) yra stiprus 
(ir todėl pavojingas) vyras vaiko 
protu, vaikystėje patyręs patyčias. 
Herakliui stinga ne tik žinių, bet ir 
išminties. Ryškiausiai tai įrodo jo 
nuolankus paklusnumas Euristė-
jui. Mite tai aiškinama besąlygišku 
dievų valios pildymu. O spektaklyje 
Heraklis pristatomas tarsi autistas, 
pasižymintis įstabiais gebėjimais 
tam tikrose srityse, tačiau turintis 
akivaizdžių bendravimo ir situa-
cijos vertinimo sutrikimų, tad juo 
gana paprasta manipuliuoti.

Heraklio žygdarbiai iš tiesų nie-
kam nebuvo reikalingi. Mite Heraklis 
išvyksta į žygius paragintas Tirinto 
valdovo Euristėjo. Spektaklyje Eu-
ristėjas siunčia Heraklį neįmano-
miems žygdarbiams paragintas 
Heros ir ketindamas pražudyti 
pusdievį. Tačiau čia svarbi bendra 
žygdarbių skyrimo logika. Pirmi 
žygiai dar turėjo prasmę – pabaisų 
pražūtis iš tiesų reikšdavo žmonių 
kančių pabaigą, bet ilgainiui vis-
kas išvirto į desperatišką bandymą 
nusiųsti Heraklį spręsti neišspren-
džiamų užduočių. Juk kam reikia 
išmėžti arklides? Kam iš Hado 
tempti sarginį šunį (beje, ši scena 

„Heraklyje“ daugumai žiūrovų su-
kelia didžiausią džiaugsmą, nors ir 
prieštarauja vienam iš teatro tabu), 
kurio išsigąsta pats Euristėjas? To-
kių žygdarbių fone Heraklis tampa 
nebe didvyriu, o tiesiog bando iš-
likti žvėriškomis sąlygomis.

Euristėjo (Danas Kamarauskas) 
figūra „Heraklyje“ apskritai yra 
viena įdomiausių ir dinamiškiau-
sių. Susidvejinęs šizofrenikas, „šaltą 
protą“ atgaunantis tik įkvėpdamas 

„dozę“ iš inhaliatoriaus, nuo vaikys-
tės pykstantis ant Heraklio – turbūt 
parankiausias įrankis nusivylusiai 
namų šeimininkei Herai, trokš-
tančiai atsikratyti galingojo posū-
nio. Euristėjas spektaklyje tampa 

Heraklio prodiuseriu, spekuliuo-
jančiu jo galimybėmis ir vado-
vaujančiu ne tik jam, bet ir apie jį 
sklindančiai viešajai nuomonei. Ne 
kas kitas kaip pats Euristėjas spek-
taklyje garsiausiai rėkia apie Heraklio 
šlovę, kuri pagal pirminį planą tu-
rėjo baigtis pražūtimi dar ieškant 
Nemėjos liūto. Spektaklyje Euristė-
jas yra tarsi realybės šou režisierius, 
kurio užduotis – sudaryti sąlygas 
dalyviui pražūti arba padaryti iš jo 
pasaulinio garso žvaigždę.

Heraklis ne tik gelbėjo kraštus, bet 
ir pats kėlė jiems pavojų. Jau mite 
užsimenama, kad keliaudamas iš 
žygių Heraklis ilgainiui pradėjo 
siaubti pakeliui pasitaikiusius 
kraštus. Spektaklyje tokias kelio-
nes, arba tokius žygdarbius, lydi 
stoti į kovą raginantys monologai, 
karius drąsinančios JAV prezidentų 
kalbos. Be abejo, šiandien, kai karas 
iš esmės suvokiamas kaip kova be 
laimėtojų, tokios kalbos skamba ne-
paprastai ironiškai. Kol kas mono-
logai yra viena silpnųjų spektaklio 
dalių – ilgos D. Skamarako kalbos 
nuskamba vienu tonu, nėra akcentų, 
o kai jos tęsiasi dviejuose žygdar-
biuose iš eilės, nejučia pradedi skai-
čiuoti, kiek dar liko tų žygdarbių.

Heraklis negerbė moterų. Vieną 
žmoną jis paliko draugo globai, ki-
tai žmonai į namus parvedė savo 
meilužę. Žinoma, viskas atleistina, 
nes tokia tuo metu vyravo kultūra. 
O spektaklyje seksizmas atgręžia-
mas priešinga kryptimi. Heraklio 
tarnystės Lidijos karalienei Om-
falei pagrindu spektaklyje atsi-
randa scena, kurioje visas Dzeuso 

išprievartautas moteris vaidinanti 
Karolina Elžbieta Mikolajūnaitė ap-
rengia Heraklį „moteriškais“ drabu-
žiais ir tyčiojasi iš jo seksualiai prie-
kabiaudama. Tai – tarsi jos revanšas 
prieš skriaudžiamojo tėvą. Deja, jo-
kio triumfo čia nėra, vien tik pa-
sišlykštėjimas, kurį sukelia moters, 
kaip mėsos gabalo, traktuotė.

Tokia Heraklio asmenybė spek-
taklyje grindžiama šiuolaikine 
kliše – demotyvuojančia situa-
cija šeimoje. Prievartautojas tėvas 
Dzeusas (Vaidotas Žitkus) – sulin-
kęs, nepatrauklus senis, dėl savo 
valdžios galintis turėti bet kurią 
moterį. Juk, gerai pagalvojus, di-
delė dalis svarbiausių mitologijos 
didvyrių ir nedorėlių atsirado bū-
tent dėl plačiai pasklidusios Dzeuso 
sėklos, taip susikūrė ištisa išprievar-
tauta tauta. Greta tokio tėvo – Hera-
klio pamotė Hera, nuo pat gimimo 
pasmerkta nekęsti pasaulio. Tėvo 
išvemta, brolio išprievartauta, išti-
kimybės deivė pasmerkta gyventi 
su neištikimiausiu vyru pasaulyje.

Heraklio, kaip ir daugumos 
šiuolaikinių herojų, didvyriškumą 
spektaklyje nulėmė ne tiek žygiai, 
kiek juos pagarsinę viešųjų ryšių 
atstovai. Nes būtent vadinamasis 

„piaras“ šiandien yra tai, kas už-
maskuoja žmogiškas klaidas, nu-
kreipia dėmesį nuo netobulumo ir 
įtikina žmones, kad netgi visiškai 
nieko visuomenėje nekeičiančius 
darbus atlikę asmenys turėtų vadin-
tis didvyriais. O teistybė, matyt, ta, 
kad herojai realybėje ir negali eg-
zistuoti, nes jie – tobuli, o tobulų, 
kaip sakoma...

Helmutas Šabasevičius

Adolphe’o Adamo baletą „Žizel“, 
kuriame veikia vidurnaktį iš kapų 
prisikėlusios savo vestuvių atšokti 
nesuspėjusių merginų vėlės, Lietuvos 
nacionalinis operos ir baleto teatras 
paprastai taupo Vėlinių išvakarėms, 
o šį sezoną parodė gerokai anksčiau – 
spalio 13 dieną. Jame pirmą kartą Žizel 
vaidmenį šoko nauja LNOBT solistė 
ukrainietė Olesia Šaitanova, šiam se-
zonui pasirašiusi sutartį su Lietuvos 
nacionaliniu operos ir baleto teatru.

Baletas „Žizel“ jau gali būti įrašy-
tas į Lietuvos rekordų knygą – Lie-
tuvos nacionaliniam dramos teatrui 

Spektaklis apie vėles
Olesia Šaitanova Adolphe’o Adamo balete „Žizel“

2010 m. nusprendus nebevaidinti 
„Žaldokynės“, jis tapo seniausiu Lie-
tuvoje vis dar vaidinamu spektakliu, 
jo premjera įvyko 1985 m. birželį.

„Žizel“ – romantizmo epochos kū-
rinys par excellence, prie jo prisidėjo 
rašytojas, poetas, dramaturgas, kri-
tikas Théophile’is Gautier, choreo-
grafai Jeanas Coralli ir Jules’is Perrot, 
pagrindinio vaidmens atlikėja italė 
Carlotta Grisi. 

1841 m. Paryžiuje parodytas spek-
taklis bėgant metams keitėsi – lygiai 
kaip ir paskutinis lietuviškas jo va-
riantas, sutikęs ir palydėjęs iš sce-
nos jau kelias Lietuvos šokėjų kartas. 
Trisdešimt antrus metus skaičiuo-
jantys scenovaizdžiai išsaugojo 

XIX a. vidurio romantinei tapybai 
būdingą estetiką, kai kurie šios epo-
chos bruožai dėl technologinio pro-
greso tapo ryškesni (patobulėjo ap-
švietimo technika, atsirado baugią 
migloje paskendusių kapinių atmos-
ferą kuriančių naujos kartos dūmų 
pūtimo mašinų, pasikeitė ir dūmų 
cheminė sudėtis), o kai kurie – nu-
slopo (veikiausiai dėl sugriežtintų 
saugumo technikos taisyklių nebe-
siryžtama vėlių skraidinti). Ir pats 
spektaklis jau tapo blausia legenda, 
kuriam naujų spalvų suteikia nauji 
artistai, įsikūnijantys į senovinės 
liūdnos meilės istorijos atmosferą.

Su Olesia Šaitanova vilniečiai 
turėjo progos susipažinti „Don 

Kichote“ (pirmoje premjeroje ji 
atiko trečio veiksmo įterptinę varia-
ciją, antroje – pagrindinę Kitri par-
tiją), taip pat neseniai rodytame Pio-
tro Čaikovskio „Gulbių ežere“, kur 
ji šoko Pas de trois. Žizel vaidmenį 
šokėja parengė dar pernai, dirbdama 

Ukrainos operos ir baleto teatre Ki-
jeve, todėl lietuviškas debiutas ne-
buvo paženklintas pirmojo karto 
jauduliu. 

N u k elta į  5  p s l .

Olesia Šaitanova ir Arturas Šesterikovas spektaklyje „Žizel“ M. Alek sos  n uotr .

D. Matv ej evo n uotr .Scena iš spektaklio „Heraklis“
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T e a t r a s

Pirmame veiksme Šaitanova, 
kaip ir dera, kūrė naivios, mylin-
čios ir savo meile besidžiaugiančios 
merginos paveikslą, jos šokis buvo 
lengvas, tvirtas, sklandus, vaidyba 
emocionali, romantiškai išraiš-
kinga, išprotėjimo epizodas įtaigus, 
jausminiu požiūriu sodrus ir niu-
ansuotas. Antrame veiksme šokėja 
nustebino talentingu persikūnijimu 
į besvorę vėlę – šokio judesiai buvo 
ne tik tikslūs, bet ir tarytum besi-
sklaidantys ore; tokį vaizdinį bale-
rinai padėjo atskleisti ir kostiumas 
(kiek trumpesnis viršutinis balto 

drabužio sluoksnis, šokant pade-
dantis sukurti tirpimo iliuziją, taip 
pat pažemintos, lyg slystančios nuo 
pečių trumpos rankovės, prime-
nančios romantizmo epochos ba-
lerinų graviūras).

Didelį įspūdį darė Šaitanovos šo-
kio minkštumas – tylūs, begarsiai 
prabėgimai, šmėkštelėjimai, vaide-
nimaisi, labai tinkantys jos kuria-
mos herojės prigimčiai atskleisti. 
Balerina sukūrė merginos, dar 
nespėjusios virsti šalta vėle, pa-
veikslą – šoko įsijautusi į graudų 
savo herojės likimą, judesiais ir 
veido išraiška perteikė liūdnas mu-
zikos intonacijas.

Šaitanovos partneris – Lietuvoje 
jau matytas Olandijos nacionalinio 
baleto solistas Arturas Šesteriko-
vas – ne tik įkūnijo lengvabūdiškai 
meile žaidžiantį aristokratą, lengvai 
ir tiksliai šoko, bet ir padėjo per-
teikti vaiduoklišką antrojo veiksmo 
duetų choreografiją. 

„Žizel“ – spektaklis, kuriame vai-
dybinis pradas labai reikšmingas; 
pasigėrėtinas Andriaus Žužžal-
kino kuriamas Ilarionas, gebantis 
jaudinančiai papasakoti nelaimin-
gos savo meilės istoriją – nuo ne-
drąsaus stabtelėjimo taip ir nesiry-
žus pabelsti į Žizel duris (kas būtų 
atsitikę, jei jis būtų nugalėjęs savo 

drovumą?) iki beviltiškai prieš Al-
berto špagą atstatytos krūtinės. 
Antrame veiksme Žužžalkino Ila-
riono liūdesys kartais atrodė dar 
gilesnis nei Alberto – kol mirtinų 
šokių sūkuryje skęstanti viltis išsi-
gelbėti pavirto išsekusio kūno ir ap-
temusios sielos šuolių pliūpsniais. 

Šaltos, nepermaldaujamos vėlių 
valdovės Mirtos vaidmenį sukūrė 
Greta Gylytė – šį kartą šmėkliško 
jos pasirodymo nuotaiką dar labiau 
sustiprino nespėję išsisklaidyti pa-
žemiu srūvantys dūmai. 

Lietuvos choreografijos paveldu 
tapo ne tik spektaklis, bet ir Volde-
maro Chlebinsko sukurtas Hercogo 

Atkelta iš  4  psl .
vaidmuo. Kadaise Ilarijoną šokęs 
artistas nesiliauja stebinti nedide-
lio pantomiminio pirmojo veiksmo 
vaidmens gyvybe – tegul ir iš jau 
neatmenamais laikais sugalvotų 
gestų. Geranoriška pastaba Bertai, 
kad pirmiausia atsigerti dera įpilti 
moteriai, trumpas apsikeitimas 
žvilgsniais su Batilda dėl vėrinio, 
kurį ši panūsta padovanoti Žizel, 
priekaištingas dėbtelėjimas į Al-
berto pusę jo apgaulei išaiškėjus – 
Chlebinsko valdomos, šios detalės 
kiekviename spektaklyje įgauna 
naują prasmę, kuria schemoms ir 
inercijai nepaklūstantį vaidmenį, 
kuris iš naujo gimsta čia ir dabar.

„Sirenų 2016“ dienoraščiai II
Apie spektaklius „Pirmadienis, atsargiai iš dešinės“, „Ginkluotos merginos. Vilniaus atgavimas“ ir „Karališko dydžio“

Alma Braškytė

„Pirmadienis, atsargiai iš dešinės“, 
trečiasis „Europolio“ programos 
spektaklis, buvo parodytas Naciona-
linio dramos teatro studijoje, kurios 
kamerinės erdvės centre įrengta į 
bokso ringą panaši aikštelė, o žiūro-
vai susodinti keliomis eilėmis ringo 
perimetru. Spektaklio idėjos autorė 
ir režisierė portugalė Cláudia Dias, 
choreografė ir aktorė, boksinin-
kės apranga stovėjo viename ringo 
kampe, o kitame starto laukė Tai-
lando bokso meistras, garsus Portu-
galijoje treneris Jaime Neves. Beveik 
valandą trukusi dvylikos raundų 
kova vyko dviem frontais: įprastai, 
priešininkams susikoncentravus į 
fizinio smūgio tikslumą bei jėgą, ir 
klausimais, kuriuos tuo metu skaitė 
teisėjo vietoje sėdintis skaitovas 
(žiūrovai sekė lietuviškus titrus). 
Klausimų buvo daug, jie skambėjo 
beveik be paliovos visą kovos laiką, 
neagresyvūs nei turiniu, nei perskai-
tymo intonacijomis, tačiau daugiau 
ar mažiau intensyviai provokuojan-
tys. Daugelis prasidėjo formulėmis 

„ar žinai, kad...“, „ar nemanai, kad...“, 
suteikdami šiam politiškai publicis-
tiniam (ir tarpais poetiniam) srau-
tui savotišką pedagoginę priegaidę. 
Tekstą kartu su režisiere kūrė Portu-
galijoje gyvenantis ispanas rašyto-
jas Pablo Fidalgo Lareo. Klausimai, 
formuluojami naudojant sportinės 
kovos metaforas (ir dažnai minint 
legendinį boksininką bei aktyvistą 
Muhammadą Ali, beje, mirusį pra-
ėjus keliems mėnesiams po spek-
taklio premjeros 2016-ųjų vasarį) 
buvo nukreipti į kovos partnerio 
politines pažiūras ir į gilumines psi-
chologines priežastis, tas pažiūras 
lemiančias, taip pat į asmeniškes-
nes sritis – vidinę klausinėjamojo 
sanklodą, konformizmo ir maišto 
laipsnį, požiūrį į meilę bei kovos ir 
švelnumo dinamiką joje. 

Šiai paralelinei bokso ir klausimų 
(skirtų abiem kovos partneriams ir 
kartu žiūrovams) kovai prasidėjus 
buvo įdomu sekti, kaip vis labiau 
įsisiūbuojančią kovą ringe lydi ir sa-
vaip komentuoja klausimų srautas. 
Ir priešingai: kaip kova, kontakto 

ir atstumo, persvaros ir pergalės 
siekimas, puolimas ir atsitrauki-
mas, regimi ne tik priešininkų (ir 
sykiu partnerių) kūnuose, bet ir jų 
mimikoje, santūrioje ir sutelktoje, 
komentuoja tuo metu skaitomus 
klausimus. Tačiau ilgainiui spora-
diškas ringo kovos ir klausimų ry-
šys tapo nebepakankamas: bokso 
kovos dinamika vystėsi savąja 
linkme (tiesa, gana sėkmingai iš-
laikydama žiūrovų dėmesį), o klau-
simai – sudėlioti sąmoningai ne-
nuosekliai, kaip beveik atsitiktinis 
įvairių, nors ir susijusių, temų srau-
tas, provokatyviai šokinėjantys nuo 
vienos temos prie kitos, arba dažnai 
poetiniai, reikalaujantys laiko suvokti 
juos ir jų ryšius su kitais klausimais 
ir veiksmu scenoje – skambėjo vis la-
biau ir labiau retoriškai. Spektaklio 
sumanyme užprogramuotas sceni-
nio vyksmo ir teksto sąveikos stygius, 
mano galva, nulėmė viso spektaklio 
retorinį (emocingo išsisakymo, ne-
laukiant atsakymo) įspūdį. Gražiau-
sia jame – aktorės ir boksininko san-
tykių, prasidėjusių kaip treniruotė 
ir išaugusių į lygiaverčių partnerių 
kovą, – choreografija.

Netikėta „Sirenų“ programos 
staigmena – Izraelio menininkų 
spektaklis „Ginkluotos merginos. 
Vilniaus atgavimas“ laukė vėlų šaltą 
vakarą Savičiaus gatvėje, daugelį 
metų uždarytoje, daržovių san-
dėliu sovietmečiu paverstoje Švč. 
Mergelės Marijos Ramintojos baž-
nyčioje (neseniai trumpam praver-
toje Kultūros naktį). Dvi karinėmis 
uniformomis vilkinčios merginos 
kaštoninėmis dirbtinių plaukų 
kasomis (teatro menininkai Adili 
Liberman ir Nadavas Bossemas), 
vienos jų rankoje megafonas, pa-
sitiko žvarbstančių žiūrovų būrelį 
prie bažnyčios durų. Vienas nejau-
kiausių dalykų teatre – tiesioginis 
aktorių kreipimasis į žiūrovus, nes 
situacijos dirbtinumas kausto abi 
puses, kurioms tenka vaidinti na-
tūralumą ir nuo to tampa dar ne-
jaukiau. Iš pažiūros elementarus 
veiksmas, publikos užkalbinimas, 
kvietimas eiti kartu, įtraukimas į 
bendrą veiksmą, pavyksta tik ge-
riausiems. Šįkart abiejų aktorių ta-
lentas ir meistriškumas užmegzti 

subtilios žaismės ir humoro san-
tykį su publika, šiltą ir draugišką, 
bet nenuslystantį į familiarumą, iš-
laikė išbandymą iki pat spektaklio-
ekskursijos pabaigos (specialiai 
pasitikrinau festivalio kataloge, at-
sitiktinumų nebūna: abiejų biografi-
jose – solidus ir įvairiapusis aktorinis 
išsilavinimas). 

Bet svarbiausia, aišku, pats „eks-
kursijos“ (tiksliausia turbūt vadinti 
pasivaikščiojimo teatru) turinys – 
pasakojimas, kuriuo publiką mai-
tina ginkluotos „gidės“, sujung-
damos istoriją su legendomis, o 
pastarąsias papildydamos netikė-
tais posūkiais, fantastiškiausiais 
viražais, kurie, prasidėję atminties 
užkaboriuose besiilsinčiomis mito-
logijų apie miestą ir šalį nuoplaišo-
mis, vėliau pražysta kvaziistoriniais 
ir kvazilegendiniais žiedais. Viena 
vertus – visiško absurdo, nonsenso 
padermės, kita vertus – juose ne-
sunku įžvelgti šiandienos baimių ir 
mąstymo stereotipų šaknis. Todėl 
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčia, anot „gidžių“ Dženės ir Ja-
nos, jau nebeilgai stovės Savičiaus 
gatvėje, bet pagal ankstesnį susita-
rimą tarp krašto apsaugos ministrės 
Rasos Juknevičienės ir tuometinio 
Izraelio gynybos ministro netrukus 
bus nugriauta, kad po poros metų 
jos vietoje būtų pradėtas statyti 
Žydų muziejus, toks kaip Berlyne, 
Varšuvoje ir... Dubajuje. „Ginkluo-
tosios“ merginos rodo nuotrauką, 
kur abiejų šalių ministrai užtvirtina 
susitarimą rankų paspaudimu, veda 
per „nugriovimui pasmerktą“ baž-
nyčią, kur ant sienos demonstruo-
jamos vaizdo projekcijos iš garsiųjų 
pasaulio žydų muziejų. 

Pasakojimai nesiliauja, kai ku-
riuos siužetus „merginos“ suvaidina, 

šį bei tą padainuoja ir padekla-
muoja (pvz., ištrauką iš „garsiosios“ 
Hitlerio poemos, kurią jis, pasirodo, 
parašė ne kur kitur, o šitos pačios 
bažnyčios rūsiuose, kur slėpėsi karo 
metu, nes „labai mėgo bunkerius“; 
taip pat dvi lietuvių partizanes So-
fiją ir Aldoną, besislapstančias ir 
žūvančias nuo priešo kulkų). Ir tai 
yra tikras Vilniaus atgavimas, kaip 
ir buvo pažadėta. Tai yra taip pat 
ir Izraelio atgavimas, nes išgalvo-
tos istorijos, besišaipančios iš ste-
reotipų ir išlaisvinančios mąstymą, 
pinamos ir apie savo tėvynę. Tai yra 
blaivaus ir apvalyto žvilgsnio  at-
gavimas. Medine abstrakcija vir-
tusios praeities naštos nusipurty-
mas. Pagaliau tai tiesiog džiaugsmo, 
džiaugsmingo ir gaivališko santykio 
su pasauliu atgavimas. 

 Džiaugsmo neužprogramuosi, 
ištinka kur nesitikėjai – kaip kad tą-
kart šaltose ir tamsiose nukamuotos 
bažnyčios erdvėse arba kiek anks-
čiau Nacionalinio teatro salėje, kai 
beveik keturių valandų „Varšuvos 
kabaretą“, milžinišką įstrigimo savo 
pačių triukšmingoj nevilty fiestą, 
Krzysztofo Warlikowskio aktoriai 
atvairuoja į priminimą, kad tyla ir 
meilė egzistuoja. (Apie spektaklį 
praėjusiame „7md“ numeryje pla-
čiai rašė Lina Klusaitė). 

Šiųmetinės „Sirenos“ akivaiz-
džiai buvo suplanavusios dar 
vieno iš šiandienos teatro gar-
siausių vardų – šveicaro Chris-
topho Marthalerio spektaklį „King 
Size“ („Karališko dydžio“, Bazelio ir 

„Vidy-Lausanne“ teatro koproduk-
cija) kaip džiaugsmingą festivalio 
uždarymo akordą. Sumanytas kaip 
vokiškasis liederabend, dainų vaka-
ras iš dvidešimties skirtingų laiko-
tarpių ir stilių dainų (nuo Roberto 

Schumanno iki „The Pretenders“ 
dainos „I go to sleep“ ir pačių bai-
siausių eurovizinių švediškų šlage-
rių), vyksta žydrai dekoruotame pa-
brėžtinai buržuaziniame viešbučio 
interjere su dvigule (king size) lova 
lyg realioje, lyg ir sapno situacijoje. 
Lovos klojimas, ruošimasis mie-
goti, gulėjimas lovoje ir rengimasis, 
spintų atidarinėjimas, puošimosi ir 
kažkur keliavimo per kambarius 
epizodai keičia vienas kitą pagal 
savo pačių sapnišką logiką: veikėjai, 
dainuojantys vyras ir moteris (Mi-
chael von der Heide ir Tora Auges-
tad), pasipuošia ir gula į lovą, per 
kambarį nežinia iš kur atsiradusi 
pratipena archetipiška moteriškė, 
teta su rankinuku (rimta kaip pati 
senatvė Nikola Weisse), kitą kartą 
atėjusi praveria tą savo rankinuką 
ir ilga medine šakute ima valgyti iš 
jo virtus spagečius – toks gyvasis 
memento: pasensi paveikslas. 

Visi trys veikėjai ir scenos pa-
krašty prie instrumentų įkurdintas 
dainuojantis ir akompanuojantis 
antrasis vyras (Bendix Dethleffsen) 
vargu ar mato vienas kitą, jei ir 
mato, ne labiau kaip baldus kam-
baryje. Praeina pro vienas kitą kaip 
sapne. Arba kaip gyvenime, kurį 
praleidžia vaizduotėje. Svajonės 
ir troškimai liejasi dainomis, dar 
daugiau: (tik) ten ir realizuojasi – 
pasidavę dainų sugestijai veikėjai 
šoka, ilgisi mylimųjų, tampa verž-
lūs, drąsūs, aistringi, dideli, king 
size. Vėl pražingsniuoja memento: 
pasensi su savo rankinuku, pasi-
stato piupitrą, absurdiškai bando 
skaityti kažkokią eksperimentinę 
poeziją arba priėjusi atidaro drabu-
žių spintos dureles ir randa ten pa-
sislėpusią sapnuotojų trijulę, trau-
kiančią lyriškus kupletus. Bet tie, 
užklupti, nereaguoja, atkakliai žiūri 
ir nemato tos absoliučiai realios me-
mento. Gaila, kad spektaklis kartu 
su jo veikėjais nesigriebia maišto, 
visiškai susitaiko su tuo viską ap-
ėmusiu sapniškumu, žaidžia juo ir 
užsižaidžia, palikęs publiką su jos 
seniai tolyn nukeliavusiomis min-
timis. Nei džiaugsmo, nei liūdesio, 
netgi jokio nostalgijos geluonies. 

„Žaiskite ramybėje“, atsisveikinu.
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„Ginkluotos merginos. Vilniaus atgavimas“
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I n  m e m o r i a m

Algimantas Kančas 
(1954–2016)

Agnė Narušytė

Vilniuje einant Maironio gatve, 
porą savaičių pro „Titaniko“ lan-
gus mane stebi cementiniai žmo-
nės, tarsi skenduoliai iš šimtmečio 
dumbliais apžėlusio garlaivio. Ne 
iškart ir pastebiu – toks įprastas 
tas maršrutas, ir meno kūrinių 
buvimas ten kasdieniškas. O juk 
visada reikia skubėti kažkur kitur. 
Bet cementiniai žmonės žvelgė pri-
mygtinai, jų negalėjau nepastebėti, 
tai ir užėjau.

„Pasijuntu stebimas kito“ – dides-
niu šriftu baigia parodos anotaciją 
Mykolas Sauka, kurio skulptūros 
mane čia ir atviliojo. Kaip Pros-
pero Mérimée „Ilo Venera“ (1837), 
jos atgyja ir smurtauja – kol kas 
žvilgsniu, paskui – kas žino? Gal ra-
sime salių prižiūrėtoją, neištvėrusį 
jų aistringo apsikabinimo? Mirtis 
cementiniame senatvės glėbyje – 
nieko erotiško. Ne ką švelniau su 
šiais žmonėmis elgėsi ir „gimdy-
tojas“, kuris pasimėgaudamas ap-
rašinėja savo veiksmus. Jis rinkosi 
ne taurias medžiagas, o šiukšles. 

Metalo atliekos virto karkasais, 
ant jų lipdėsi molis, tepėsi siliko-
nas, gipsas, drėbėsi betonas kartu su 

„maloniu rūsio kvapu“. Tas kvapas 
dabar pasklidęs po „Titaniko“ salę, 
kurios dirbtuvinės autentikos ne-
begadina „tualetinės“ grindys – jas 
vasarą nulupo kita menininkė, Eglė 
Grėbliauskaitė. Išeina, kad Saukos 
kūriniai stovi ant jos kūrinio. Ant jo 
stovės ir visų kitų parodų objektai. 
Fundamentalus darbas.

Kad skulptūros daromos iš atliekų, 
molio, silikono, gipso ir betono – 
anokia čia naujiena. Naujiena – ypa-
tinga proceso aprašymo ir kūrinių 
jungtis. Pats skulptorius Mykolas 
Sauka – juk ir literatas, jau išleidęs 
apsakymų knygą „Grubiai“ (Rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2015). Tiesą 
sakant, apie jį pirmiausia ir sužino-
jau iš literatūros – iš Sigito Parulskio 
esė apie 2000-ųjų sutikimą pas Sau-
kas. Ant jų kalėdinės eglutės tada sū-
pavosi dar vaiko Mykolo pagaminti 
žaisliukai: popierinės tūtelės su po-
litikų veidais, iškarpytais iš žurnalų. 

„Juokingesnio ir šiurpesnio vaizdo 
šią akimirką negaliu rasti atmintyje. 
Koks apgailėjimas. Tuščiaviduriai 

žmonės, – rašė Parulskis. – Vaiko 
lūpomis byloja tiesa, nuogi kara-
liai.“ (Sigitas Parulskis, 2000-čiai 
pas Šarūną ir Nomedą, Nuogi dra-
bužiai, Vilnius: Baltos lankos, 2002, 
p. 167.) Ir čia, ant „Titaniko“ sienos, 
išrašytas jau užaugusio ir mokslus 
VDA baigusio Mykolo tekstas juo-
kingai šiurpus. Kuriamus žmones 
jis daužo lazda, bado medvaržčiais, 
išlupa gipsinės „mėsos“ gabalus, nu-
pjauna krūtis, o paskui staiga pa-
glosto. Grubus švelnumas sklinda ir 
iš teksto, ir iš pačių skulptūrų – trijų 
moterų ir trijų vyrų. Vienas – mo-
linis, apkalinėtas mediniais kryže-
liais, bėga šlubčiodamas sugipsuota 
koja ir ardosi kaip savo misiją atli-
kęs Terminatorius. Kiti posėdžiauja, 
matosi – jau ilgai. Irgi sudurstyti – 
iš betoninių rentinių, tarp kurių pa-
likti plyšiai kviečia įkišti peilį ar bent 
pieštuką. Nuo moters krūtinės nuby-
rėjęs betonas atveria armatūrą, lyg ji 
būtų remonto reikalaujantis paveldo 
objektas, jau beveik griuvėsis, kurį 
lengviau visai nugriauti. Taigi žmo-
nės dar iki galo neištobulinti, o jau 
ỹra, išduoda tuštumą kaip visų žmo-
giškųjų darbų šerdį. Įširdusią.

Akivaizdu, kad Mykolas Sauka 
galerijoje pateikia ne tiek parodą, 
kiek kūrybą kaip tapsmą, kuris 
visada yra non finito. Biografai, 
tyrinėtojai, filosofai tebesvarsto, 
kodėl Michelangelo kai kurių 
skulptūrų specialiai neišbaig-
davo, netgi eksponavo non finito 
principą (nors amžininkai tuos 
kūrinius vadino „tobulais“). Re-
nesanso genijus pasiaiškino eilė-
raščiuose – kad nepasivejąs savo 
paties idėjų ir žadąs joms laiką, 
kurio neturės:

Passo inanzi a me stesso
con alto e buon concetto,
e ‘l tempo gli prometto
c’aver non deggio.

Neišbaigta
Mykolo Saukos paroda „Pasijuntu stebimas kito“ 

Idėja netgi gražesnė, kol dar ne-
išaiškinta, neišvaduota iš luito, ku-
riame Michelangelo ją matė visą, 
nesumenkintą kūnu – netobulu ir 
nuodėmingu. Bet man svarbesnis 
laikas, kurio skulptorius neturės. 
Todėl ir non finito – utopinis paža-
das sau pačiam, kiek prasklaidan-
tis liūdesį. O Sauka dar tik pradeda. 
Jo non finito – apie kitų, senesniųjų 
liūdesį, iš gipso ir betono mano 
akyse beišsilukštenančią jų tuš-
tumą. Jo medžiagoje nėra idėjų, 
tiktai kūnų paviršiai. Bet ir jis pats, 
regis, paskui save jau nebesuspėja, 
nors dar turi laiko. 

2016 spalio 19 d. mirė Algimantas 
Kančas. Architektų gildija neteko 
žymaus kūrėjo, palikusio ryškų 
pėdsaką modernioje Lietuvos 
architektūroje. 

Algimanto Kančo kūrybinį pa-
likimą sudaro daugiau kaip šimtas 
įvairios paskirties statinių. Pami-
nėtini Maltos ordino senelių namai 
(1987 m.), Aleksoto Šv. Kazimiero 
bažnyčia (1993 m.), Kauno gerojo 
Ganytojo bažnyčia ir parapijos na-
mai (1999 m.), įmonės „Kraft Fo-
ods Lietuva“ administracijos ir 
laboratorijos pastatų komplek-
sas (2001 m.; bendraautoriai ar-
chit. G. Kančaitė, L. Kazakevičiūtė, 
L. Savickas), Kauno gyvenamasis 
kvartalas „Fredos miestelis“ (2003, 
bendraautoriai archit. L. Kazakevi-
čiūtė, L. Savickas, M. Preisas), Nor-
vegijos ambasados pastatas Vilniuje 
(2000 m.), Kauno dramos teatro re-
konstrukcija (2004 m.), Prekybos 
ir pramogų centras „Akropolis“ 
Kaune (2005 m.; bendraautoriai – 
architekto G. Jurevičiaus studija), 
tarpukario gamyklos „Pieno cen-
tras“ konversijos projekto pirmieji 
etapai (2012–2016 m.), Nidos me-
nininkų kolonija (2008–2016 m.), 
Kauno valstybinio muzikinio tea-
tro pastato rekonstrukcija (2008–
2015 m.) ir kt. 

Algimantas Kančas gimė 1954 m. 
Kaune. Vaikystė ir paauglystė pra-
bėgo Žaliakalnyje, žymaus rašytojo 

ir dramaturgo Juozo Grušo na-
muose (Juozas Grušas buvo Algi-
manto senelis). Meniška ir kartu 
demokratiška, kupina godų apie 
nepriklausomą Lietuvą ir atvira 
visam pasauliui namų aplinka su-
brandino laisvę mylintį, sovietinę 
sistemą niekinantį ir maištaujantį 
jaunuolį, atkaklų kovotoją, kuris 
sukaupęs paveldėtas ar per laiką 
išpuoselėtas kūrybines galias tapo 
aktyviu visuomenės nariu ir pro-
duktyviu Lietuvos architektu. 

1978 m. baigęs architektūros 
studijas Vilniaus inžineriniame 
statybos institute (dabar Vilniaus 
Gedimino technikos universite-
tas), Algimantas Kančas grįžo į 
Kauną ir įsiliejo į „architektūrinio 
desanto“ gretas, 8-ajame praėjusio 

amžiaus dešimtmetyje subūrusio 
solidarų jaunųjų architektų bloką. 
Modernios jaunųjų architektų idė-
jos laužė užsistovėjusias brežnevi-
nio laikotarpio sovietinės architek-
tūros dogmas. Naujoviškų formų, 
bet tradicinių medžiagų A. Kančo 
suprojektuoti pastatai greitai at-
kreipė kolegų dėmesį, pelnė archi-
tektūrines premijas (individualus 
namas Plungėje, Veteranų namai, 
dabar Maltos ordino senelių namai, 
Kaune – Sovietų Sąjungos sąjungi-
nės parodos diplomas, 1987 m.). Bega-
linis darbštumas, platus konteksto 
suvokimas, reiklumas sau, idėjų 
originalumas, kartais paprastumas, 
dėmesys detalėms ir geras estetinis 
skonis buvo tos savybės, kurios jo 
projektuojamus pastatus pavertė 
tiesiog gera architektūra. A. Kančas 
aktyviai dalyvavo visame statybos 
procese, turėjo ypatingą gebėjimą 
sudėtingoje situacijoje surasti op-
timalų problemos sprendimą, sė-
kmingai užbaigti kūrinius, pasku-
tinius akcentus sudedant taip, kad 
sumanymas atsiskleistų maksima-
liai. Kolegos prisimena Algimantą 
nuolatos skubantį, visuomet ne-
spėjantį, tačiau pažadus išpildantį 
ir idėjas įgyvendinantį kūrėją. Di-
delį poveikį jo asmenybės ir archi-
tekto profesionalo formavimuisi 
turėjo mylinti ir be galo mylima 
žmona Jolita. Bendramokslė, archi-
tektė, pagrindinė jo darbų kritikė 

ir patarėja, žymi Lietuvos tarpu-
kario architektūros tyrinėtoja. Jos 
dėka Algimanto Kančo moder-
nios architektūros darbuose jau-
čiami Kauno tarpukario architek-
tūrinių idėjų atgarsiai, sąlygojantys 
vietos architektūros tęstinumą bei 
savitumą. Po Nepriklausomybės at-
gavimo Algimantas Kančas įkūrė 
vieną pirmųjų šalyje individualią 
architekto studiją (UAB „Kančo 
studija“, 2001 m.), kurioje dirbo 
daug kūrybingų jaunų žmonių iš 
Lietuvos ir užsienio. Nuo 2000 m. 
pagrindine Algimanto partnere ar-
chitektūros kūrybos procese buvo 
jo dukra Gustė Kančaitė. Algiman-
tas Kančas profesine patirtimi da-
lijosi su būsimaisiais architektais – 
buvo VDA Kauno dailės instituto 
dėstytojas, 1996–1998 m. vadovavo 
Architektūros katedrai.

Tačiau vien architektūros Algi-
mantui Kančui buvo maža. Gilaus 
sovietmečio laikais, kai atrodė, jog 
laisvė – nereali sąvoka, Algimantas 
Kančas tikėjo (ir bandė tuo įtikinti 
kitus), kad Sovietų imperija netru-
kus subyrės. Nuo pirmojo Sąjūdžio 
renginio Kaune jis pasinėrė į visuo-
meninę veiklą. Buvo aktyvus kul-
tūrinio judėjimo „Santara-Šviesa“ 
dalyvis, Sugiharos fondo „Diplo-
matai už gyvybę“ valdybos narys. 
Aktyviai dalyvavo prikeliant nau-
jam gyvenimui Czesławo Miłoszo 
gimtinę: buvo jos fondo valdybos 

narys ir Czesławo Miłoszo gimtinės 
kultūros centro Šeteniuose projekto 
autorius (1999 m.). Ypatingą dėmesį 
Algimantas Kančas skyrė gimtojo 
miesto – Kauno – puoselėjimui: 
kūrė išskirtinių pastatų projektus, 
dalyvavo architektūriniuose kon-
kursuose, viešą interesą ginančiose 
akcijose, buvo Kauno architektū-
ros ir urbanistikos ekspertų tary-
bos narys, Kauno plėtros forumo 
narys, 1990–1996 m. Architektų są-
jungos Kauno skyriaus pirmininkas 
ir Lietuvos architektų sąjungos val-
dybos narys. Už aktyvią Kauno la-
bui skirtą visuomeninę ir profesinę 
veiklą Algimantas Kančas apdova-
notas Kauno miesto savivaldybės 
įsteigtu trečiojo laipsnio (2005 m.) 
ir antrojo laipsnio (2015 m.) Santa-
kos garbės ženklais. Sakralinė archi-
tektūra – viena iš tų sričių, kuriai 
Algimantas Kančas negailėjo dva-
sinių ir fizinių jėgų. Giliai tikintis ir 
palaikantis Bažnyčią, jis be atlygio 
sukūrė Kauno Gerojo ganytojo baž-
nyčios ir parapijos namų projektus, 
vykdė jų statybos darbų priežiūrą 
ir rūpinosi su statyba susijusiais 
reikalais. 

Anapilin išėjo Žmogus, be galo 
mylėjęs gyvenimą, atsidavęs Lietu-
vai, savo miestui, šeimai, artimie-
siems, visuomenei ir architektūrai. 

Dalė Puodžiukienė,
Linas Tuleikis

N u k elta į  7  p s l .

G. Z in kev ičiaus  nuotr .

Mykolas Sauka, „Pasijuntu stebimas kito“, parodos fragmentas. 2016 m. 

T. Pe t rei ki o  nu ot r.



7 psl.7 meno dienos | 2016 m. spalio 28 d. | Nr. 34 (1186)

D a i l ė

Šešėlių karalystėje dvigubu žvilgsniu
Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės ir Pranciškaus Brazdžiūno instaliacija „Leksikonas“ festivalyje „Kaunas mene“ 

Vidas Poškus

Aš nežinau, kaip yra geriau, – pa-
žinti E. Balsiukaitę-Brazdžiūnienę 
asmeniškai ar neturėti su ja apskri-
tai nieko bendra. Turbūt atsaky-
mas (ir receptas) yra budistinis: ne 

„arba–arba“, bet „ir taip, ir taip“. „Ir–
ir.“ Iš pradžių paaiškinsiu, ką reiškia 
žiūrėti į Elenos darbus (tapybą, ins-
taliaciją etc.), turint su ja bent kokį 
(kad ir mažiausią) subjektyvų santykį. 
Tuomet jautiesi be galo įsipareigojęs 
klausytis šios įdomios ir turtingos 
menininkės istorijų apie jos aplinką 
(žmones bei laiką), tiesiog situaci-
jas ir susitikimus. Normaliam dailė-
tyrininkui ir dailės kritikui tuomet 
reikia įsikūnyti į diktofoną ar kokį 
panašų Edisono aparatą ir žodis žo-
din fiksuoti tai, kas išsakoma. Ar 
tapti tokiam... Pašaliniam ir nesu-
interesuotam (tokiam, kuris tiesiog 
mėgaujasi menu, – bet ar daug to-
kių mohikanų yra išlikę mūsų die-
nomis?) tereikia atsipalaiduoti ir 
tiesiog klausytis. Ir darosi įdomu, 
nes pasakojimas yra turtingas ir 
turiningas. Bet galiausiai pradeda 
knisti (atsiprašau už kurmišką iš-
raišką), nes tampa pareiga ir įsipa-
reigojimu. Tad verčiau persijungti 
(paspaudus kokį nors didelį eboni-
tinį mygtuką – tokį, kokie būdavo 
įtaisomi 8-ojo dešimtmečio juos-
tinėse ar jas netrukus pakeitusiose 
kasetinėse „magėse“) į egzistencinį 
nesuintresuotumą ir kaifuoti nuo 
erdvėlaikio determinizmo. Tai tie-
siog faina!

Tad pažvelkime į Elenos Bal-
siukaitės (ir Pranciškaus Braz-
džiūno – sūnaus, jeigu ką) ins-
taliaciją „Leksikonas“ be jokio 
determinizmo ir subjektyvizmo. 
Tartum nežinotume. Tuomet žiūri 
absoliučiai ramiai ir jautiesi nesu-
interesuotas. Ir netgi objektyvus. 
Nors tokia būsena, pasak Platono 
(tokio menkai mūsų dienomis ži-
nomo filosofo – čia utriruoju, ži-
noma), tėra fikcijų fikcija. Nes 
Elena (čia jau žvelgiant „subjekty-
viai objektyviai“) konstatuoja tą fik-
ciją (ar fikcijų fikciją). E. Balsiukaitė 
tiesiog teigia ir deklaruoja, sako ir 

skanduoja, kontempliuoja ir medi-
tuoja, kad viskas yra sapnas, iliuzija, 
fikcija. Ir to, regis, užtenka. Šešėlių 
karalystė – apie Olą ir jos alegoriją 
kalbėjęs Platonas ar net koks Kito 
bei Esaties santykį mąstęs Marti-
nas Buberis čia turbūt palinkčiotų 
galva. Nes Elenos kūrinys (kaip ir 
daugelis artefaktų prieš, dabar, po 
to) teigia, deklaruoja ir skanduoja, 
kad viskas yra tik blankus transcen-
dentinės realybės atspindys. Tai, ko 
laukė ir nesulaukė (o gal labai jau ir 
sulaukė) garsusis, blankusis Godo?

tamsoje skendinčią salę iš tiesų 
pasijutau tame aklos vištos kailyje. 
Koks viso to privalumas? Fizinėje 
ir mentalinėje (nes juk nieko ne-
žinai!) tamsoje paaštrėja klausos 
ir lytėjimo juslės, tad ausis dirgino 
įvairiais tembrais ir po skirtingos 
trukmės pauzių pasigirstantys gar-
sai (P. Brazdžiūno darbas), o čiuo-
pimo pojūčius beveik įgijusi rega 
(tinklainė ir ragena) jautė medžia-
gines daiktų ypatybes – šiurkštumą, 
grublėtumą, skaidrumą, net dulkių, 
laiko, prisiminimų suformuotą 

galima vaikščioti... Šermuonėlius 
pirkau iš tokios moters turguje...“ 
(pastaruosius žodžius dar papildo 
švelnus kailiukų paglostymas). 
Ir minėtieji tamsoje skambantys 
balsai, juos identifikavus – tas pats 
Rimvidas Jankauskas ar Alfonsas 
Vilpišauskas, irgi įklampina į In-
ferno klampynes. Visa tai ne tik pra-
plėtė mano žinojimą, bet ir pabu-
dino emocijų vaiduoklius. Panašiai 
viena yra vartyti kokį nors šeimos 
albumą be komentarų (ir dėlioti 
iš jų kažkokias sistemas), visai kas 
kita yra sekti fotografijas lydinčius 
komentarus. 

Kad ir kaip ten būtų, ar žvelg-
sime į šį kūrinį suinteresuotai, ar 
ne, vienareikšmiškai tai yra E. Bal-
siukaitės-Brazdžiūnienės asmeni-
nis psichologinis seansas. Galbūt 
išpažintis. Į kurią ji, kaip dera me-
nininkei, įsileidžia ir žiūrovą – tam, 
kad jis (bent jau empatiškasis) pa-
jaustų, patirtų (nuo žodžių patirtis, 
tyrimas) kažką panašaus. Savotiška 
personalinė operacija, sielos skro-
dimas, dvasinė autopsija. Kaip ir 
dera tokiam ritualizuotam veiks-
mui, jis vyksta sakralioje erdvėje, 
ten, kur norom nenorom kalbi 
pašnibždomis, judi ramiau. Nes 
susidūrus su bet kokia intymia pa-
slaptimi negali būti kitaip. Ir tik iš 
dalies galėčiau sutikti su vienu me-
nininku, kuris apžiūrėjęs kambarį 
(nuotaikos prasme šis apibūdini-
mas yra tikslesnis nei ekspozicinė 
salė) ištarė: „Dabar tokius dalykus 
daug kas daro.“ Formaliuoju as-
pektu neverta net ginčytis. Taip, 
kad ir koks Anselmas Kieferis iš 
tiesų konstruoja panašias struk-
tūras. Tačiau kiekviena šiek tiek 
kunstkamerą ar personalinį mu-
ziejų, atminimų sąsiuvinį, suvenyrų 
skrynelę primenanti sistema yra 
tapati žmogaus pirštų antspaudui. 
Vienodo juk nerasime, tegul bus 
labai panašių, „čiut čiut“ identiškų 
(pavartojau barbarizmą neatsitik-
tinai – jis įkūnija Elenos kūrybai 
būdingą nekonvecijos, stereotipų 
ir kasdienybės nuodą). 

O vis dėlto E. Balsiukaitė-Braz-
džiūnienė pirmiausia yra tapytoja. 

Kita vertus, galerijoje atgaivinęs 
savo dirbtuvės kvapus ir veiksmus, 
jis mus įsileidžia į vadinamąją „kū-
rėjo virtuvę“. Dabar madinga lįsti į 
dominančių žmonių virtuves, mie-
gamuosius ir spintas. Viliantis, kad 
taip galbūt pavyks paragauti jų šlo-
vės, o gal ir užsikrėsti galia iš nieko 
padaryti ką nors. Štai – tarsi mos-
teli Mykolas Sauka – prašom, vis-
kas akivaizdu, jokių paslapčių: styro 
karkasai, ant kurių pamauti šie kū-
nai, pro plyšius net galima įžvelgti 
vidurius, procesas aprašytas, jį 

Ir man, kaip žiūrovui, apie tai kalba 
jos „Leksikonas“, pateikiantis visą 
šios tapytojos tapybinį ir idėjinį 
sąvadą. Kuo Elena yra tapytoja? 
Neabejodamas atšaučiau – inte-
lektualumu. Jos kūriniai yra kie-
tas riešutėlis nepasikausčiusiems, 
neišprususiems – neskaitantiems 
literatūros, neklausantiems mu-
zikos (nuo klasikos iki avangardo 
ir džiazo), nesidomintiems kitais 
menais žiūrovams. Elenos darbai 
(ir pats „Leksikonas“, ir sudėtinės jo 
dalys – ant sienų pakabintos kom-
pozicijos, ant grindų suguldytos 
drobės, atskiri daiktai bei daikte-
liai) yra tartum XVI a. emblemos, 
kurių lemų ir subskripicijų neper-
skaitęs (neįkandęs) nesuvoksi, apie 
ką kalba pictura. Antras dalykas, 
kuo yra išskirtinė E. Balsiukaitės-
Brazdžiūnienės tapyba – daugias-
luoksniškumas. Tai ne paviršiumi, 
ne išore (tapybiniu lakeliu) slys-
tantys, o gilyn, į esmę kabinantys 
teptukai, kurie ir formuoja vieną 
virš kito plevenančius, sugulančius, 
prisispaudžiančius sluoksnius. Ir to 
nereikia suvokti vien pažodžiui – 
daugiasluoksniškumas čia yra ne 
vien fizinė, bet vėlgi ir dvasinė (er-
mocinė) būsena, kurią materiali-
zuoja vidinis švytėjimas. Galima 
šitai apibrėžti tiesiog paslapties 
kategorija (Elenos kūriniai yra to-
kie), nes juk retas rebusas, šarada ar 
minklė neturi skirtingų, įvairiausių 
aspektų ir plotmių. Ir dar trečiasis 
tapybiškasis E. Balsiukaitės-Braz-
džiūnienės kūrybos elementas – 
virpėjimas. Galima jį apibrėžti 
Søreno Kierkegaard’o egzistenci-
nės baimės ir mistiškojo drebėjimo 
terminais, taip pat paprastu tapybi-
niu virpėjimu, tuo tapybiškuoju sfu-
mato (itališkai „išnykstantis“, nuo 
žodžio fumo – „rūkas“), kuris, kaip 
pasakytų didysis Leonardo, yra es-
minė geros tapybos sąlyga. 

Paroda veikia iki spalio 29 d.
Galerija „Meno parkas“ 
(Rotušės a. 27, Kaunas)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
12–18.30, šeštadieniais 11–16 val.

galima kartoti – šiukšlynai visiems 
atviri. Kartojimo džiaugsmą aitrina 
net tai, kad skulptūros padarytos 
pagal fotografijas – imi ir kopijuoji, 
imi ir kopijuoji. Ko daugiau reikia? 
Ir vis dėlto aišku, kad mažai kam 
pavyktų tai pakartoti, o ir kartoji-
mas – jau nebe kūrimas, ir pasta-
tyti šiuos pažįstamus žmones šitaip 

– nuogus ir šalia tokio teksto – reikia 
subtilaus skonio ir drąsos.

Ir trečia – linksmiausia – išvie-
šindamas kūrimo procesą pačiuose 
kūriniuose Mykolas Sauka pristato 
save kaip Genijų, bet ironiškai. Na-
vako Lietuvoje skulptūros genijai 
jau seniai asocijuojasi ne su mar-
muru ir paminklais, o su rūdimis 

ir nesavarankiškų (kūrėjų) autosar-
kazmu. Bet išbaigtomis formomis 
dauguma vis dar liudija kūrybą 
kaip įkvėpimą. Sauka ją sumaišo 
su purvais kaip brutalų, ardantį, 
smurtinį veiksmą. Negyvų objektų, 
kaip ir žmonių, darymas yra gam-
tos griovimas – antiekologija. Nie-
kio dauginimas, pasakytų Arvydas 
Šliogeris. Erdvės užgriozdinimas, 
pasakytų bet kuris per mažą studiją 
turintis menininkas, kurio darbų 
niekas neperka, nes valstybėje nėra 
poreikio kultūrai arba pinigų.

Bet grįžkime prie fotografijų. 
Kaip sakiau, šie žmonės tarsi pa-
žįstami – tokie natūralistiški jų vei-
dai. Esu juos mačiusi, tik nežinau 

kur. Jie vaikšto aplinkui. Stebi. O aš 
apeidama skulptūras iš visų pusių 
apžiūrinėju jų nuogų kūnų praeities 
akimirką, amžiams sustingusią be-
tone. Jie negali nuo manęs pasislėpti. 
Oratorės gestas (kultūra) atitraukia 
dėmesį neilgam. Manyje slypinčią 
vujeristę labiau domina nukarusios 
krūtys, peniai, raukšlėmis susimetę 
sėdmenys (natūra ir tikrovės san-
dūrose klykianti nejauka). Gyvybės 
čia tiek, kiek išvarvės pro plyšius. 
Žmonės, įamžinti paminkluose, yra 
dar tolimesni, sunkiau pasiekiami 
nei užfiksuotieji fotografijose.

Štai čia ir glūdi jų poveikio (man) 
paslaptis. Šita gyvai gestikuliuo-
janti kompanija yra mirtininkai, 

aptarinėjantys mus iš anapus. To-
dėl tokie gigantiški, beveik rams-
tantys lubas. Tas kvapas – iš kapų 
rūsio. O gal iš atkastos Pompėjos, 
kur Vezuvijus užfiksavo miesto „le-
miamą akimirką“ ir pasmerkė gru-
biam tardymui. Klausimas: kokia 
prasmė gaminti dar daugiau žmo-
nių? Tyla. Girdisi „meilus“ dunkste-
lėjimas. Kam reikalingi paminklai? 
Kad gyvųjų kančias ištrintume iš są-
monės? Tyla. Trinkt. Džyyyrt. Kodėl 
verti mane kurti? Tyla. Gręžia. Nu-
skyla ir bumbteli. Pasipila vanduo.

Paroda veikė iki spalio 22 d.

Į šią instaliaciją reikia, būtina, 
privalu (o gal tiesiog galima?) 
žvelgti abiem kampais – visiškai 
nesuinteresuotai (panašiai žai-
džiama „akla višta“, kai užrištomis 
akimis įeinama į kambarį ir grabi-
nėjant daiktus, žmones, netgi orą, 
bandoma suvokti, kas kur yra) 
arba atvirkščiai – be galo skrupu-
lingai – su archyvariška kabinetinio 
mokslininko precizija atributuojant, 
o paskui klasifikuojant ir netgi in-
ventorinant kiekvieną iš elementų. 

„Čia iš prisiminimų – tad keliauja 
į memorialijų lentynėlę, čia galbūt 
pakrizenimas – ironijos sekcijon, 
o ten atvaizdas – į imago stalčių.“ 
Tokį suvokimo dualizmą kaip gali-
mybę ir būtinybę yra sukūrusi pati 
autorė. Turiu prisipažinti (kaip „pa-
prastas“ žiūrovas ir dailėtyrininkas), 
kad išgyvenau abi būsenas. Pirmąją, 
kai įėjęs į prieblandoje, beveik 

patiną, per atstumą. Kita vertus, 
vėl pakartosiu, kad man labai pa-
sisekė, nes pažinoti menininką (-ę) 
visuomet yra didelė laimė, ypač tuo 
atveju, kai nori sužinoti apie jo (jos) 
intencijas, kitokias meno kūrinį įta-
kojusias, net personalines peripeti-
jas – tegul menininkas (-ė) nekalba, 
bet jo tyla ar neartikuliuotas myki-
mas taip pat šneka. Eleną sutikau 
jos pačios sukurtoje instaliacijoje 
(nors vadinti šį kūrinį tik insta-
liacija, instaliatyviu objektu, būtų 
šioks toks visko sulėkštinimas) ir 
buvau vergiliškai pavedžiotas, tegul 
skamba pretenzingai, it koks Dante 
po šio apdainuotuosiuos pragarus, 
komentuojant: „Čia Kampo balsas... 
O čia – jo teptukas... Hamletas – iš 
Vytauto Povilaičio dirbtuvės... Aki-
niai, tas jų glėbys – velionio dėdės... 
Plakatą darė pankuojantys mano 
vaikai... Čia darbai, ant kurių drąsiai 

Atkelta iš  6  psl .

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė ir Pranciškus Brazdžiūnas, „Leksikonas“. 2016 m.
E . B a ls iu ka i t ė s-B razdži ūni e nė s  nuot r.
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K i n a s

Už tradicinio kino ribų 
„7md“ rekomenduoja „Scanoramos“ filmus

Jau netrukus, lapkričio 3 d., pra-
sidedanti „Scanorama“ siūlo daug 
dėmesio vertų filmų. Tačiau net ir 
labiausiai atsidavę žiūrovai nesu-
gebės pamatyti visko. Todėl „7md“ 
nusprendė savo skaitytojams šiemet 
rekomenduoti ekstremalius filmus, 
t.y. tokius, kurie žada ar žadina naują 
kino suvokimą, skatina diskutuoti 
ir filosofuoti, reikalauja iš žiūro-
vų daugiau atidumo arba tiesiog 
kantrybės žiūrint nepakeliamai ilgą 
filmą, skatina politinį bei socialinį 
angažuotumą. Tai nebus įprasti re-
pertuaro filmai. Panašių šiais viduti-
nybių laikais randasi vis mažiau. Tokį 
pasirinkimą paskatino ir šiuometinė 

„Scanoramos“ retrospektyva, prista-
tanti visais požiūriais ekstremalią 
Andrzejaus Żuławskio kūrybą. 

„24 savaitės“ („24 Wochen“, Vo-
kietija, 2016)

Anne Zohra Berrached filmo he-
rojė aktorė ir televizijos žvaigždė 
sužino, kad laukiasi kūdikio, kuris 
bus neįgalus. Ji pasiryžta gimdyti, 
susitikinėja su tokia pat liga sergan-
čiais vaikais ir jų tėvais, o per pasi-
rodymus vilki suknelę, pabrėžian-
čią nėštumą, ir pamažu susitaiko 
su mintimi, kad jos vaikas bus „ki-
toks“. Tačiau dar vienas vizitas pas 
gydytoją sužadins moters abejones. 
Ji sužinos, kad kūdikis bus privers-
tas daug kentėti, jo laukia sunkios ir 
rizikingos operacijos, ir ima abejoti 
savo sprendimu. 

„24 savaitės“ priverčia žiūrovus 
įvardyti savo požiūrį į abortus, ne-
įgalius vaikus, teisinti arba smerkti 
heroję. Filmas skatina diskutuoti 
ir apie tai, ar vaidybinis kinas turi 
kelti visuomenei aktualias mora-
lines problemas ir taip priartėti 
prie plakato – „24 valandose“ nu-
sifilmavo tikri gydytojai, slaugės ir 
mokslininkai. Kita vertus, Julios 
Jentsch vaidyba ir kino salėje vis 
didėjanti įtampa paneigs bet ko-
kius kaltinimus tiesmukumu.

„Ateitis“ („L’avenir“, Prancūzija, 
2016)

Už geriausią režisūrą šiemet 
Berlyno kino festivalyje apdova-
nota Mia Hansen-Løve filmo he-
roje pasirinko filosofijos mokytoją. 
Natalie turi du suaugusius vaikus, 
filosofiją dėstantį vyrą, pamišusią 
motiną, kuri nuolat reikalauja dė-
mesio. Tačiau vieną dieną moters 
gyvenimas pasikeičia – vyras pa-
lieka ją dėl kitos moters. Šią gana 
banalią istoriją Mia Hansen-Løve 
papasakojo kitaip nei lauktų žiū-
rovas, persisotinęs pasakojimais 
apie pagyvenusias moteris, kurios 
atsidūrė gyvenimo kryžkelėje. Reži-
sierė prisodrina filmą Natali mėgs-
tamų filosofų citatų bei minčių ir 
provokuoja klausimus apie tai, kas 
yra laimė ir laisvė, kaip reikia pri-
imti gyvenimo iššūkius ir nelai-
mes. Tik šis ironiškas ir originalus 

šiuolaikinės moters portretas nepa-
siūlys paprastų atsakymų.

„Išsvajotieji“ („Die Geträumten“, 
Austrija, 2016)

Poetas Paulis Celanas – žydas iš 
Černivcų, koncentracijos stovykloje 
praradęs tėvus, ir Ingeborg Bach-
mann – kareivio bei nacių partijos 
nario duktė, studijuojanti filosofiją 
ir dar rimtai negalvojanti apie kū-
rybą, susitiko 1948-aisiais Vienoje. 
Jam buvo 27-eri, jai – 22-eji. Celanui 
Viena buvo tik tarpinė stotelė pake-
liui į Paryžių. Bachmann ten pasi-
rodydavo retai – problemų kėlė ir 
vizos, ir pinigai. Vienoje prasidėjęs 
Celano ir Bachmann meilės ryšys 
buvo dramatiškas ir skausmingas. 
Dvidešimt metų jie skyrėsi ir vėl 
susitikdavo, rašė vienas kitam laiš-
kus, kuriuos palyginti neseniai su-
rado vokiečių tyrinėtojai ir išleido 
atskira knyga. 2008-aisiais pasi-
rodęs „Širdies laikas“ tapo tikra 
sensacija. Knyga atskleidė ne tik 
dviejų vokiečių literatūros indivi-
dualybių meilės istoriją, bet ir tapo 
išskirtiniu pokario intelektualaus 
gyvenimo dokumentu. Susirašinė-
jimą nutraukė Celano savižudybė 
1970-aisiais. Bachmann mirė po 
trejų metų – gaisras, kilęs nuo ne-
užgesintos cigaretės bute Romoje, 
ne vienam pažinojusiam rašytoją 
taip pat priminė savižudybę.

Eksperimentiniame Ruth Becker-
mann filme kompozitorė ir daini-
ninkė Anja Plaschg ir aktorius Lau-
rence’as Ruppas skaito Bachmann ir 
Celano laiškus įrašų studijoje, per 
pertraukas rūko, persimeta keliais 
žodžiais, stebi vienas kitą, ir tai su-
kuria neįprastą atmosferą. „Išsvajo-
tieji“ – pavyzdys vienos įdomiausių 
šiuolaikinio kino krypčių, kai su-
silieja vaidybinis ir dokumentinis 
metodai. Iš dalies filmas – edukaci-
nis projektas, iš dalies – bandymas 
apmąstyti šiuolaikinį meną: episto-
liarinį poetų romaną papildo stam-
biais planais nufilmuoti šiuolaikinių 

„skaitytojų“ pojūčiai bei reakcijos, 
padedančios brautis gilyn, iki mei-
lės esmės. 

„Liudviko XIV mirtis“ („La 
Mort de Louis XIV“, Prancūzija, 
Portugalija, Ispanija 2016)

...1715-ųjų rugpjūtis. Sugrįžus iš 
pasivaikščiojimo, karaliui Liudvi-
kui XIV pradeda skaudėti koją. 
Skausmas vis didėja, prasideda 
gangrena. Karalius vis labiau silpsta. 
Tokia yra didžiausio Prancūzijos 
karaliaus agonijos pradžia. Tai ne 
pirmas kartas, kai katalonų reži-
sierius Albertas Serra domisi gar-
saus asmens mirtimi – ankstesnis 

„Mano mirties istorija“ buvo skir-
tas Casanovai. Pasak režisieriaus, 
šį filmą įkvėpė prie mirštančio ka-
raliaus budėjusių Saint-Simono ir 
markizo de Dangeau knygos, ku-
riose tiksliai aprašytos paskutinės 

Liudviko XIV dienos. Tačiau vie-
nam svarbiausių Europos kino neo-
modernistui istorinis kontekstas 
yra tik pretekstas sukurti Robert’o 
Bressono dvasios „grynąjį kiną“ 
apie universalius žmogaus gyve-
nimo aspektus. 

Serra dažniausiai filmuoja savo 
kaimo gyventojus, šiame filme jis 
pirmąkart dirbo su profesionaliu 
aktoriumi. Karalių suvaidinęs Jea-
nas-Pierre’as Léaud šiemet Ka-
nuose buvo apdovanotas už gyve-
nimo nuopelnus. Sakoma, kad tai 
geriausias kultinio Naujosios ban-
gos aktoriaus vaidmuo.

„Mirtis Sarajeve“ („Smrt u Sara-
jevu“, Prancūzija, Bosnija ir Herce-
govina, 2016)

Pagal prancūzų filosofo Ber-
nard’o-Henri Lévy pjesę „Viešbutis 

„Europa“ sukurtas filmas perkels į 
prabangų viešbutį Sarajeve. Pra-
ėjus šimtui metų nuo erchercogo 
Ferdinando nužudymo ir Pirmojo 
pasaulinio karo pradžios čia turi 
susirinkti Europos šalių politikai. 
Tačiau viešbučio personalas ren-
giasi streikuoti – darbuotojai ne-
gauna algos, o šalį kankina visos 
neseniai ES dalimi tapusios šalies 
bėdos. Režisierius Danisas Tano-
vicius sukūrė ironišką filmą apie 
šiuolaikinės Europos moralines di-
lemas ir egzistencines baimes, juk 
neatsitiktinai ant viešbučio stogo 
įrengtoje laikinoje televizijos stu-
dijoje televizijos laidų vedėja ir 
Gavrilos Principo bendrapavardis 
spėlioja, ką dabar užmuštų „Juo-
dosios rankos“ teroristas – politiką 
ar bankininką? Bet lietuvių žiūro-
vams filmas itin aktualus ir savo 
požiūriu į mažą šalį kankinančius 
istorinės ir nacionalinės tapatybės 
klausimus. 

„Nepaisant nakties“ („Malgré la 
nuit“, Prancūzija, 2015)

Prancūzų eksperimentinių ir 
dokumentinių filmų, instaliacijų, 
vaizdo klipų kūrėjas Philippe’as 
Grandrieux nuolat ieško naujų 
išraiškos priemonių, todėl lygi-
namas su antrojo prancūzų avan-
gardo režisieriais Jeanu Epsteinu, 
Luisu Buñueliu, Marceliu L’Her-
bier, o vienas žurnalo „Télérama“ 
kritikas neseniai jį pavadino di-
džiuoju formalistu. Į „Nepaisant 
nakties“ įžengiama kaip į sapną, 
kuriame režisierius nutraukia ry-
šius su tradicine naracija. Filmo 
herojus Lencas Paryžiuje ieško pa-
slaptingai dingusios Madlen, bet su-
tinka autodestrukcijos apimtą Elen 
(Ariane Labed). Taip prasideda film 
noir dvasia sukurtas pasakojimas 
apie aistrą, pavydą ir vienintelį iš-
sigelbėjimą – meilę. Filmas sulaukė 
kontroversiškų vertinimų – vieni jį 
lygino su „prabangaus porno“ este-
tika, kiti įžvelgė sąsajų su George’o 
Bataille’o kūryba.

„Ornitologas“ („O Ornitólogo“, 
Portugalija, Prancūzija, Brazilija, 
2016)

Portugalas João Pedro Rodri-
guesas dažnai vadinamas provo-
katoriumi. Biologijos studijas ir 
ornitologiją jis iškeitė į kiną, bet 
šis filmas – ne autobiografinis. Tai 
sušiuolaikinta Šv. Antano Paduvie-
čio (jis buvo portugalas Fernando 
Martinsas de Bulhõesas), dar ki-
taip vadinamo Lisabonos Šv. An-
tanu, istorija. 

Filmo herojus Fernandas (Paul 
Hamy) plaukia baidare Šiaurės 
Portugalijoje, tikėdamasis upėje 
aptikti retus paukščius. Kelionėje 
jis susiduria su kinėmis piligrimė-
mis, kurios pasiklydo keliaudamos į 
Santjago de Kompostelą, bet galiau-
siai patiria dvasinę transformaciją. 
Režisierius suduria filme skirtingus 
žanrus, įvairius tabu, šventųjų iko-
nografijas, užuominas apie piligri-
mystę (religinę, kino ir erotinę) ir 
taip sukuria mitišką fantazijų žemę, 
artimą kitam filmo įkvėpimo šal-
tiniui – Henrio Davido Thoreau 
kūrybai. 

„Seklūs vandenys“ („Ma loute“, 
Prancūzija, 2016)

Didžiųjų prancūzų kino filo-
sofų tradicijas tęsiantis Bruno Du-
mont’as šįkart sukūrė filmą, kurio 
žiūrovai perspėjami, kad jų laukia 
šokiruojančios, jautrumą galinčios 
pažeisti scenos. „Seklūs vandenys“ – 
tai ekstravagantiškas, siurrealistiš-
kas, kupinas absurdo filmas, bet 
kartu – itin rafinuotas ir preciziš-
kas reginys. Nepaisant žanrų ko-
liažo (arthouse kino dvasios su-
jungti siaubo filmų apie vampyrus, 
kriminalinio pasakojimo ir melo-
dramos motyvai), tai ir intelektu-
alus kinas, ir tikras farsas. Filmas 
nukels į 1910-uosius, gimtąją reži-
sieriaus Flandriją, kur prabangioje 

viloje gyvena aristokratų šeima. Ša-
lia jų kukliuose nameliuose glau-
džiasi žvejai. Staiga paplūdimyje 
pasirodo detektyvas, tiriantis pa-
slaptingus žmonių dingimus, o tarp 
aristokratės ir žvejo užsimezga ro-
manas. Gegas veja gegą, aktoriai 
Fabrice’as Luchini, Juliette Binoche, 
Valeria Bruni Tedeschi, Jeanas-Lu-
cas Vincent’as sąmoningai šaržuoja 
savo personažus, režisierius nuolat 
prisimena kino klasiką, bet šis ne-
siliaujantis „prancūziškumo“ mė-
sinėjimas slepia ir socialinę kritiką. 
Dumont’as rodo, kaip tarp skirtingų 
klasių nuolat kyla sienos, kaip „eli-
tas“ nesuvokia, koks jis juokingas 
ir apgailėtinas, ir klausia apie teisę 
būti kitokiam. 

„Zoologija“ („Зоология“, Ru-
sija, 2016)

Filmu „Korekcijos klasė“ išgar-
sėjusio Ivano I. Tverdovskio naujo 
kūrinio herojė Nataša gyvena nedi-
deliame pajūrio mieste. Jai 55-eri, ji 
dirba zoologijos sode ir seniai tapo 
pajuokų objektu. Nataša gyvena 
kartu su mama, ji jaučiasi niekam 
nereikalinga. Bet staiga jai išauga 
uodega. Nataša visaip stengsis jos 
atsikratyti. Jai teks patirti gėdą, ne-
viltį, kad vėl atrastų save. 

Šio filmo siužetas primena ir Ni-
kolajų Gogolį, ir Franzą Kafką, ir, 
žinoma, Sigmundą Freudą, ką jau 
kalbėti apie įvairias kino istorijos 
aliuzijas. Kartu tai filmas apie ar-
tėjančią senatvę ir atavizmą, kuris 
padovanoja Natašai meilę ir laisvės 
jausmą. Režisierius yra sakęs, kad 
gyvūnai humaniškesni už žmones, 
bet „norint tapti žmogumi, pir-
miausia reikia suvokti savuosius 
gyvuliškus instinktus, o paskui iš-
mokti su jais teisingai sugyventi“.

Parengė Ž. P.

„Ateitis“

„Seklūs vandenys“
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Rodo TV

Patogios recenzijos
Dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ įspūdžiai

K i n a s

Gediminas Kukta

Važiuodamas iš kino teatro autobusu 
namo, stebėjau, kaip šalia stovinti 
mergina atstūmė vaikino jai ištiestą 
išmaniojo telefono ekraną ir vos su-
laikydama žiovulį vangiai atsiduso: 

„Per ilgas tas straipsnis, neskaitysiu.“ 
Tą pačią minutę nusprendžiau – apie 
„Nepatogų kiną“ rašysiu patogias, 
vieno sakinio recenzijas. 

„Liepsnojanti jūra“, rež. Gianf-
ranco Rosi, Italija

Būta liepsningų pasisakymų 
(Lietuvoje – taip pat), kad Berlyno 

„Auksinį lokį“ laimėjęs filmas yra 
nuobodžiai konformistinis, politiš-
kai angažuotas kinas, kuris laiku ir 
vietoje pasičiupo pabėgėlių krizės 
temą, sudėliojo užslėptas, bet išsi-
lavinusiam sinefilui juk pernelyg 
prikišamas ir lengvai perskaito-
mas metaforas (berniuko Samue-
lio „tingi akis“ kaip visos Europos 
neveiksnumo pabėgėlių atžvilgiu 
metafora) ir sugrojo sentimenta-
lią, bet eiliniam žiūrovui paveikią 
melodiją, kuri galbūt tokia ir yra, 
jei į „Liepsnojančią jūrą“ žvelg-
sime tik pro aprūkusį (aprasojusį) 

„pabėgėlių“ lęšį, nematydami (ar iš 
pykčio nenorėdami matyti), jog re-
žisierius kalba kur kas universaliau – 
apie įtrūkius hermetiškoje realybėje, 

kurie ilgainiui tampa jos status quo 
dalimi, apie erdvės trajektorijas, ku-
riomis esame visi iki vieno nema-
tomai sujungti.

„Vien dvelksmas“, rež. Monica 
Lãzurean-Gorgan, Rumunija

Tikėjimas yra aklas, neprikiša-
mai teigia režisierė, it kokia He-
lena Třeštíkova kelerius metus fil-
muodama vieną rumunų šeimą, į 
kurios gyvenimo ratus pagalius 
kaišo ne tik likimas – vaikščioti 
negalinti dukra, sūnaus paauglio 
maištas, – bet (o galbūt net pir-
miausia) ir fatališkai religingas 
vyras bei tėvas, kuris Dievu ir 
nuoširdžia malda pasitiki labiau 
nei gydytojais, taip užkirsdamas, 
nors ir ne iš piktos valios, kelius 
trapiai šeimos laimei. 

„Atmink savo vardą, Babilone“, 
rež. Marie Brumagne, Bram Van 
Cauwenberghe, Belgija

Specialaus paminėjimo iš „Ne-
patogaus kino“ žiuri sulaukęs fil-
mas įdomus savo taupiu meniniu 
sprendimu (statiška kamera), bet 
ne tema (pabėgėlių gyvenimas Is-
panijos pakrantėje), nes  režisieriai 
taip ir neatveria jai netikėtos erdvės, 
o tik kantriai ir kiek pretenzingai 
(imsim ir sukursim jautrų ir hu-
manišką filmą) stebi ir šią kantrybę, 
artimą beveik mirčiai (nudvėsęs 
šuo, ropinėjančios skruzdės), ga-
liausiai paverčia filmo ašimi – taip, 

konceptualu, bet ar nekvepia euro-
piečio veidmainyste?

„Sonita“, rež. Rokhsareh Ghaem 
Maghami, Iranas, Vokietija, Šveicarija

Vertingiausi filme tie epizodai, 
kuriuose Teherano prieglaudoje 
gyvenančios ir apie reperės kar-
jerą svajojančios aštuoniolikmetės 
afganistanietės Sonitos portretas 
pasitraukia į antrą planą ir vietą 
užleidžia sutrikusiai režisierei, kuri 
nebežino, kaip elgtis susiklosčiusių 
įvykių akivaizdoje (kur riba, ku-
rios dokumentinio kino autoriui 
nevalia peržengti?), nes visa kita 
tėra „amerikietiškos svajonės“ su 
iranietišku prieskoniu versija, pa-
baigoje daliai žiūrovui leidžianti 
atsikvėpti (viskas baigėsi gerai), o 
daliai (tarp jų ir man) pasėjanti ne-
ramių svarstymų – ar pabėgusi nuo 
vilko (konservatyvių tradicijų pra-
garas gimtinėje) Sonita nepakliuvo 
ant meškos (vidutinybes štampuo-
jantis vartotojiškas JAV visuomenės 
pragaras): juk dar Irane į sąsiuvinį 
Sonitos klijuojami „tobulo gyve-
nimo“ karpiniai iš žurnalų signa-
lizavo, kad kvailos „amerikietiš-
kos svajonės“ fantomas jau spėjo 
įsigauti į jaunos merginos sąmonę.

„Pilkos svajonės“, rež. Mehrdad 
Oskouei, Iranas

Irano pataisos ir reabilitacijos 
centre gyvenančių jaunų (per jaunų) 
merginų kolektyvinis portretas 

jaudinančiai ir jautriai atskleidžia, 
kad už visų nusikaltimų (narkotikai, 
vagystės, net žmogžudystės) stovi 
suaugusieji (vaikystėje smurtavę 
tėvai, seksualiai priekabiavę dėdės, 
nemylėjusios motinos), jauną protą 
žalojančios šalies tradicijos, konser-
vatyvumas, galiausiai tiesiog nepa-
lankiai sukritusios aplinkybės, kad 
už merginų susigalvotų anoniminių 
vardų – Niekas, 651 Gramas (tiek 
viena mergina pavogė amfetamino) – 
slypi skausmas, ašaros, pyktis, mei-
lės troškimas, kurie filme prasiveržia 
kaip įkvepiantis vienų merginų rū-
pestis kitomis ir moteriškas solida-
rumas, kuriuos rodydamas režisie-
rius, laimė, išvengia dažnos panašių 
filmų palydovės didaktikos.

„Gylis 2“, rež. Ognjen Glavonic, 
Serbija, Prancūzija

Dar vieną festivalio žiuri specia-
lųjį paminėjimą gavęs „Gylis 2“ – tai 
ir valstybiniu lygiu vykdytos ma-
sinės civilių žmogžudystės kodi-
nis pavadinimas, ir netiesioginis 
autoriaus kvietimas žvelgti giliau 
į nutylėtus Balkanų karo nusikal-
timus žmogiškumui, apie kuriuos 

jis leidžia pasakoti tiek aukoms, tiek 
budeliams, taip atverdamas dar la-
biau sukrečiančią dimensiją, sti-
prinamą pabrėžtinai neestetiškais, 
beveik „jokiais“ vaizdais – purvinu 
upės vandeniu, šlapiu dirvožemiu, 
sąvartynu, plikomis medžių šako-
mis, aptrupėjusiu sienų tinku, naktį 
greitkeliu lekiančiais vilkikais, šla-
piu automobilio stiklu: stipru.

„Havarie“, rež. Philip Scheffner, 
Vokietija

Jei ne ekrane matoma tamsi val-
tis su pabėgėliais ir vos vos judantis 
ekranas, tai būtų džarmaniškai mė-
lynas filmas, bet, netgi toks nebū-
damas, emociškai jis veikia pana-
šiai – už ekrano girdimi skirtingų 
žmonių (valtyje buvusių migrantų, 
gelbėtojų, šalia plaukusio kruizi-
nio laivo įgulos narių ir keleivių) 
balsai sukuria stiprų ir įtaigų su-
dėtingą „pabėgėlių diskursą“, ku-
riame sumišę viskas – skaudžios 
asmeninės istorijos, abejingumas, 
solidarumas ir, tenka karčiai pri-
pažinti, europiečio sąmonėje gajus 
terorizmo baubas. 

„Sonita“

Prie lysvių, profesionalai!

Kai Barackas Obama apsigyveno 
Baltuosiuose rūmuose, jo žmona 
pradėjo propaguoti sveiką gyve-
nimo būdą, užsiėmė žemdirbyste 
ir pradėjo auginti maistingas daržo-
ves rūmų kieme. Sakau, gal ir vals-
tiečiai pradės kasti lysves aplink 
Seimą, auginti salotas, morkas ir 
pomidorus, kad parodytų miestie-
čiams, kas yra tikrosios vertybės. Jų 
vedlys taip dažnai kartoja žodžius 

„vertybės“ ir „profesionalai“, kad 
jau laikas pradėti jas demonstruoti. 
Neatsisakyčiau profesionaliai išau-
gintų vertingų burokų. Tačiau, ma-
tyt, teks pasitenkinti abejotinais mi-
nistrais ir ministrėmis, lyg piktžolės 
išdygusiais vyriausybės lysvėse.

Šeimos vertybes mėgsta links-
niuoti visi, ypač konservatyvūs 
politikai. Apie tai ir šįvakar (28 d. 
23.25) TV1 rodoma Alexandre’o 
Payne’o „Nebraska“ – tai kelio fil-
mas apie marazmėjantį alkoholiką 
tėvą Vudį (Bruce Dern), kuris kartu 
su vidutinio amžiaus krizės ištiktu 
sūnumi Deividu (Will Forte) vyksta 
iš Montanos į Nebraską atsiimti esą 
laimėto loterijos prizo. Pakeliui 
veikėjai susitinka įvairių giminaičių – 
vieni jų traukia, kiti atstumia. Payne’as 
neslepia, kad šeimos ryšiai dažnai tiek 
pat nuodingi, kiek ir gydantys. 

Režisierius „Nebraskoje“ rutu-
lioja mėgstamas temas. Jo filmuose 
(„Šmitas“, „Kryžkelės“, „Paveldėto-
jai“) kelionė yra kelias į save, Ame-
rikos provincija ir jos gyventojai 
atstumia, bet šeima visada centre. 
Todėl kartais Payne’as vadinamas 
Amerikos provincijos Čechovu – 
jo filmuose daug povandeninių 
srovių, tiesiog pavyzdingi dialo-
gai, daug tikslių detalių, bet svar-
biausia, žinoma, požiūris į mažą 
žmogų, tampantį didelio pasako-
jimo personažu. 

„Nebraskoje“ kelionė tampa at-
sisveikinimu su senais draugais, 
protėvių kapais, gyvenimu. Ir vie-
toj didelės sumos personažų lau-
kia špyga. Tačiau sūnus netikėtai 
atranda tikrąjį tėvą ir šeimos isto-
riją. Ją kuria kelionėje sutikti žmo-
nės ar kapinėse išgirsti pasakojimai 
apie giminaičius. Panašius filmus 

kritikai vadina „paskambinkite 
tėvams“.

Naujumo įspūdį sukuria tai, kad 
„Nebraska“ – nespalvotas filmas. Tai 
lyg pagarbos duoklė senam geram 
kinui, kurį mėgsta ir Payne’as, ir jo 
herojus. Todėl jis lengvai žaidžia ir 
su amerikietiškais mitais, pavyz-
džiui, idėja, kad kiekvienas ameri-
kietis gali tapti milijonieriumi.

Apie turtus svajoja ir Stefano In-
certi filmo „Gorbačiovas“ (LRT, 
lapkričio 2 d. 22.50) herojus Ma-
rinas (Toni Servillo iš „Didžiojo 
grožio“), savo pravardę užsitarna-
vęs dėl vyno dėmės ant veido. Jis 
dirba buhalteriu kalėjime ir atrodo 
ramus žmogus. Tačiau norėdamas 
padėti mylimai moteriai Marinas 
pavagia pinigus iš kalėjimo kasos 
ir pamažu atsiduria pragare.

Kadaise tuos,  kuriuos vai-
kydavosi, policininkai vadino 

mėnesienos juvelyrais. Roger Va-
dimo 1958 m. filmo „Mėnesienos 
juvelyrai“ (LRT Kultūra, 29 d., 
21 val.) herojė Ursula nežinojo, 
kad atsidurs tarp tokių, kai išsi-
rengė atostogauti pas tetą Floren-
tiną ir dėdę Migelį. Atvykusi į gimi-
nių dvarą ji iškart įsimyli kaimietį 
Migelį, kuris kaltina Ursulos dėdę 
dėl savo sesers mirties. 

Iš tikrųjų siužetas visai nesvarbus, 
nes filme svarbiausia yra pagrin-
dinį vaidmenį suvaidinusi Brigitte 
Bardot. Dabar žiūrint filmą sunku 
patikėti, kad tai buvo tarptautinė 
žvaigždė, erotikos ir laisvos jaunos 
moters įsikūnijimas, naujųjų laikų 
simbolis. Bardot savo esė skyrė net 
Simone de Beauvoir. Tokiu simbo-
liu aktorė tapo 1956 m. nusifilma-
vusi tuometinio savo vyro Vadimo 
filme „Ir Dievas sukūrė moterį“, ku-
ris ir įtvirtino Bardot mitą. Vadimas 
(1928–2000) kino istorijoje liko pir-
miausia kaip režisierius, filmavęs 
mylimas moteris. Jų būta nuosta-
bių – Bardot, Annette Stroyberg, 
Jane Fonda, Catherine Deneuve, 
Marie-Christine Barrault... 

Abejoju, ar režisieriaus amži-
ninkai tikėjo, kad Vadimo filmai 
bus žiūrimi po kelių dešimtmečių, 
atvirkščiai – jis buvo negailestin-
gai kritikuojamas. Bet laikas daro 
savo, ir „Mėnesienos juvelyrai“ net 
žadina nostalgiją. Ko gero, pana-
šiai atsitiks ir su iškritikuotu Timo 
Burtono filmu „Nakties šešėliai“ 

(LNK, 29 d. 21.35), kurio veikė-
jas primena šiuolaikiškumo kaip 
velnias kryžiaus bijančius lietuvių 
politikus. Turtuolis žemvaldys Bar-
nabas (Johnny Depp), 1770-aisiais 
paverstas vampyru ir uždarytas 
šeimos kape, 1972-aisiais iš jo iš-
silaisvina ir atsiduria šiuolaikinėje 
Anglijoje, savo sugriautame dvare. 
Tik vargšiukas mano, kad pakliuvo 
į pragarą, nes net ant užkandinės 
puikuojasi „M“ raidė – tikrasis Me-
fistofelio ženklas. 

Šis Burtono bandymas atgaivinti 
kadaise populiarų serialą vargu ar 
pavyko, bet režisieriaus principas 
vis tas pats: prie vulgarios, mies-
čioniškos ir niekingos realybės jis 
lipdo košmarus, o pats grožisi kito-
niškumu. Komedijoje „Marsas ata-
kuoja“ režisierius nuėjo dar toliau ir 
teigė, kad galėsime džiaugtis pasau-
liu tik tada, kai visus prezidentus, 
pirmąsias damas, politikus, gene-
rolus, kareivius ir būtinai televizijos 
laidų vedėjus sunaikins marsiečiai. 

„Nakties šešėlių“ veikėjai šito nežino, 
o ir pats Burtonas, regis, dar nelabai 
suprato, kad tikrovė, kurią jis įžeidi-
nėjo, apsimeta savo priešingybe. Bet, 
kaip sakė vienas išmintingas žmo-
gus, suvokiame, kad esame gyvi, tik 
spjaudami tikrovei į veidą. Didžioji 
Lietuvos dalis ką tik tai padarė. Ga-
lime ramia širdimi švęsti Heloviną.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Mėnesienos juvelyrai“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Indrės Ercmonaitės tapybos paroda 

„Krematoriumas“ 
iki 29 d. – Algimanto Švėgždos piešinių 
konkurso paroda „Idėja – daiktas 2016“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki XI. 5 d. – Lino Blažiūno paroda 

„Spygliakritis“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki XI. 5 d. – Neringos Poškutės ir Albino 
Jukumo paroda „Distancija“

Galerija „5 malūnai“ 
Malūnų g. 5
Tonda Kinoko (Lenkija) personalinė 
paroda „Chaos or Utopia42“

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

Spalio 28– lapkričio 6
„7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 28 d. – paroda „Jurgio Baltrušaičio 
rankraščiai: visiems ir niekam“
Paroda „Algis Skačkauskas (1955–2009). 
Tapyba“

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

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

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė 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“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 29 d. – 9-osios tarptautinės mažosios 
grafikos trienalės „Vilnius 2016“ paroda 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Fotoparoda „Filadelfijos gatvės: 1970–1985“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Henriko Čerapo kūrybos paroda „Didžioji 
tapybos legenda. Dirvonai. 1990–1995“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 29 d. – Romualdo Inčirausko paroda „Iš 
garažo (skulptūra, medaliai ir .....)“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo XI. 3 d. – Lino Jusionio paroda „Nuopuolis“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Tito Livio Negri ir Gabriellos Quercia (Ita-
lija) skulptūros, juvelyrikos ir meninio sti-
klo paroda „Šviesos brangakmeniai“
Galerijos „Atvira dirbtuvė“ (Lenkija) paroda 

„Vidaus reikalai“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 28 d. – Algio Griškevičiaus tapybos ir 
objektų paroda „Suspenduota realybė“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
nuo XI. 3 d. – Matthew Smitho (D. Britanija) 
paroda „uolos/vanduo/medžiai/debesys“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Vitos Balinskienės paroda „Iš akies“ (foto-
grafijos ir instaliacija)

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 29 d. – Lietuvos medžio drožėjų kūrinių 
paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
Julie Laenkholm (Danija) personalinė paroda 

„Smuggling Borders of the Bodily Line“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Pranciškaus Smuglevičiaus paroda „Domus 
Aurea“

Meno ir edukacijos centras „Rupert“ 
Vaidilutės g. 79
iki XI. 3 d. – Traviso Jeppeseno darbų paroda 

„Žodis“

Galerija„Dailės klasika“
Ligoninės g. 2
Vytauto Igno paroda „Saulės ir mėnuliai“

Energetikos muziejus
Rinktinės g. 2
iki XI. 6 d. – Winy Masso paroda „Vertical 
village“ 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija „Vėjas“
Vilniaus g. 39 / 6
iki XI. 6 d. – paroda „Kartelė“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Lenkų tapytojo, grafiko, skulptoriaus, poeto, 
rašytojo bei scenografo Andrzejaus Stru-
millo tapybos paroda „Psalmės“ 
Paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir 
privačių kolekcijų“

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
iki XI. 4 d. – brolių Rouhollaho ir Rahimo 
Fallahi (Iranas) fotografijų paroda „Kai dži-
nai palieka žemę“ 

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 31 d. – paroda „Lilies of the streets (Gatvės 
lelijos)“ (festivalio „Nepatogus kinas“ dalis)

Igorio Kalinausko meno galerija
Pilies g. 36–44
iki 30 d. – Igorio Kalinausko tapyba

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Algimanto Švėgždos paroda „Rudens ir žie-
mos meditacijos“ 

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6a
Martyno Lukošiaus skulptūrų paroda „Liberal 
minds“

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčia
Trakų g. 9
nuo 29 d. – Giedrės Bardzilauskės kerami-
kos paroda „Paslaptys“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Janas Bulhakas: Fotografuokite 
širdimi!“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Gyvenimas skulptūroje. Žakui 
Lipšicui – 125“ 
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-
jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių“ 
Paroda „Halinos laikas ir Gederto menas“
iki 30 d. – festivalio „Kaunas mene“ paroda

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

„Lūžio kartos vardai“)
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės 

„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“ 

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Adaukto Marcinkevičiaus (1936–1960) per-
sonalinė paroda „Optimistai ir skeptikai“ 

Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki XI. 3 d. – Violetos Damen kūrybos paroda

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Dainiaus Liškevičiaus paroda ,,Nykstanti riba“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Vytautas Kašuba (1915–1997). Ne-
matyti piešiniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Elenos Grudzinskaitės paroda „Įvietinta“ 
Paroda „Postidėja IV. Karas“ 

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
iki XI. 6 d. – Romano Piatkovkos (Ukraina) 
fotografijų paroda

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
iki XI. 2 d. – Laisvydės Šalčiūtės paroda 

„(Melo)dramos. Isterija“ 

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Agnės Jonkutės paroda „Daiktai“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Projekto „Mazgas – jūra“ paroda

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Vyganto Paukštės tapyba
nuo 28 d. – Remigijaus Venckaus fotografijos

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki XI. 5 d. – Ričardo Garbačiausko paroda 
Šiaulių jaunųjų menininkų paroda „tete a tete“

Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140
Mindaugo Kavaliausko paroda „Kražių por-
tretas. Sugrįžimas“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 28 d. – Mariaus Strolios koliažų, 
objektų ir instaliacijų paroda „(Re)startas“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Paroda „Aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Paroda „Tikro išlaikymo fotografija“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
28, 29 d. 18.30 – PREMJERA! S. Prokofjevo 

„ROMEO IR DŽULJETA“. Libreto aut. 
W. Brulsas ir K. Pastoras, choreogr. – 
K. Pastoras, muzikos vad. ir dir. – M. Pitrė-
nas, dir. – M. Barkauskas, scenogr. ir kost. 
dail. – T. van Walsum (Olandija), vaizdo 
projekcijų ir šviesų dail. – B. Dalhuysenas 
(Olandija), W. van der Horstas (Olandija)
30 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 
Dir. – A. Šulčys
XI. 3 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-
TAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija), 
muzikos vad. ir dir. – M. Staškus Plačiau
4 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! P. Claudelio 

„APREIŠKIMAS MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus, 
scenogr. – V. Narbutas, kost. dail. – D. Guda-
čiauskaitė, komp. – A. Martinaitis. Vaidina 
V. Anužis, N. Savičenko, D. Michelevičiūtė, 
A. Storpirštis, A. Ravdo, I. Raulynaitytė,
G. Ladygaitė, G. Urniežiūtė, G. Kederytė, 
E. Gudavičiūtė, M. Meilūnas, M. Barvičius ir kt.
XI. 3 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas

4 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo 
„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas 
Mažoji salė
XI. 5 d. 15 val. – PREMJERA! A. Rutkēviča 

„GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
Dekoracijų dirbtuvės
29 d. 19 val. – Y. Mishimos „AUKSINĖ 
ŠVENTYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė (Ne-
priklausomas projektas)

Vilniaus mažasis teatras
28 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. – G. Tuminaitė 
29 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
30 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
XI. 3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
28 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-
LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas
29 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. 
ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi
30 d. 14 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal O. Preus-
slerio pasaką). Rež. – E. Jaras
XI. 2 d. 18 val. – teatro ir kino projektas 

„TERITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesa-
kus sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
Salė 99
29, XI. 6 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ IR 
PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės 
knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė 
4 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PERPLEX“. 
Rež. – M. Klimaitė (Salė 99) 

Oskaro Koršunovo teatras
XI. 2 d. 19 val. OKT studijoje – „PO LEDU“ 
(pagal F. Richterį). Rež. – A. Areima 

Rusų dramos teatras
28 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal 
V. Sorokino romaną). Rež. – A. Jankevičius
29 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. – J. Vaitkus
30 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – A. Uteganovas (Rusija) 

 

Muzika
Dar vienas turiningo bendradarbiavimo tarp Skandinavijos šalių ko-

lektyvų ir Nacionalinės filharmonijos pavyzdys – Norvegijos Arkties fil-
harmonijos orkestro koncertas „Muzika iš šiaurės“. Lapkričio 3 d. 19 val. 
Nacionalinėje filharmonijoje groja šiauriausias pasaulyje profesionalus 
simfoninis orkestras, reziduojantis dviejuose Norvegijos miestuose – Bu-
dėje ir Trumsėje. Kolektyvas yra tikras Šiaurės Norvegijos regiono kultūros 
židinys, surengia nuo dviejų iki keturių koncertų per savaitę, dalyvauja 
statant operos spektaklius. Pagrindinis orkestro dirigentas – kompozito-
rius ir trombono virtuozas Christianas Lindbergas – yra ilgametis mūsų 
nacionalinio simfoninio orkestro draugas, paminėtas tarp svarbiausių 
XX a. varinių pučiamųjų atlikėjų. Kaip dirigentas jis bendradarbiauja su 
įvairių šalių orkestrais – Pekino, Liverpulio karališkuoju, Stokholmo fil-
harmonijos karališkuoju, Flamandų filharmonijos karališkuoju, Naujosios 
Zelandijos, Diuseldorfo ir kitais. Šiais metais Ch. Lindbergas pelnė tarp-
tautinį klasikinės muzikos „Metų atlikėjo 2016“ apdovanojimą. Koncerte 
skambės norvegų romantiko Edvardo Griego opusas iš siuitos „Sigurd 
Jorsalfar“, op. 56, XX a. švedų kompozitoriaus Allano Petterssono Sim-
fonija Nr. 7. Beje, su Noršiopingo simfoniniu orkestru Ch. Lindbergas 
yra atlikęs ir įrašęs visas A. Petterssono simfonijas, už tai pelnė Švedijos 

„Grammy“ apdovanojimą. Koncerte bus atliekamas ir nemarusis suomių 
romantiko Jeano Sibelijaus Koncertas smuikui d-moll, op 47. Jį su orkestru 
grieš vienas universaliausių šių dienų smuikininkų Benjaminas Schmi-
das, pasirodantis su Vienos, Londono, Sankt Peterburgo ir kt. orkestrais, 
Mozarteumo universiteto smuiko profesorius, apdovanotas Zalcburgo 

„Meno ir kultūros prizu“.
Teatras

Spalio 29, 30 d. 18.30 val. Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia 
žiūrovus išjudinti tikėjimą su pirmąja šio sezono premjera Didžiojoje 
salėje – „Apreiškimas Marijai“. Spektaklį apie išganymą ir nušvitimą pa-
gal prancūzų poeto ir dramaturgo Paulio Claudelio (1868–1955) to paties 
pavadinimo pjesę kuria režisierius Jonas Vaitkus.
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2000 egz.. – ISBN 978-9955-06-328-5

Luridijaus vagis : [romanas] / Bobbie Peers ; iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 238, [1] p.. – Ciklo „Viljamas Ventonas“ 
1-oji knyga. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-909-3 (įr.)

Nematoma mergaitė : romanas / Mariel Hemingway ; iliustravo Alex Camlin ; iš anglų 
kalbos vertė Vida Bėkštienė. – Vilnius : Gelmės, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 91, [3] p. : 
iliustr.. – (Paribio istorijos, ISSN 2351-6372). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-43-3

Skiemenuotos pasakos / [iliustravo Vanda Padimanskaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 
[2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-
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11-OjI KAuNO BIeNALė, siekdama skatinti paminklinimo šiuolaikė-
jimą, kviečia profesionalius įvairių sričių menininkus teikti viešųjų erdvių 
meno kūrinių idėjas, skirtas kolektyvinės atminties (reikšmingų įvykių, 
asmenybių, idealų) įamžinimui arba esamų paminklų permąstymui. Pa-
geidautina, kad „paminklus“ būtų įmanoma įgyvendinti ir kad jie galėtų 
egzistuoti Kaune (jei labai reikia – ir Vilniuje) bent jau bienalės laikotarpiu, 
o potencialiai ir neribotą laiką, tačiau nebūtinai turi būti amžini ar nekin-
tantys. Bus galimybė parodyti ir geriausius neįgyvendinamus projektus. 
Paminklai „niekam“, „nežinia kam“ ir „eiliniam žmogui“ nepageidautini. 
Pageidautinos taktikos: įvietintas menas, intervencija, interakcija, provo-
kacija, konceptualumas, nematerialumas, kitimas, konkretumas. Daugiau 
informacijos www.bienale.lt

Projektų lauksime iki 2016 m. lapkričio 15 d. Pirmame etape bus at-
rinktos geriausios idėjos, o iš jų antrame etape – projektai, kuriuos įma-
noma įgyvendinti. Kiekvieno atrinkto kūrinio autoriui (-ei)bus skiriamas 
autorinis honoraras ir padengiamos realizavimo išlaidos.

Projektus ir cv arba nuorodas į savo tinklalapį siųsti kuratorei adresu 
paulina.pukyte@biennial.lt

30 d. 16 val. – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. – B. Mar
30 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
30 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal M. Macou-
reko pasakas). Rež. ir insc. aut. – M. Žukauskas 
XI. 4 d. 18.30 – „METEO“. Rež. – 
A. Ivanova-Brašinskaja
Mažoji salė
28 d. 18.30 – PREMJERA! J. Erlicko „TIE-
SIOG ŽMOGUS“. Insc. aut., rež. – D. Butkus
29 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis
30 d. 14 val. – „SAULĖS VADUOTOJAS“ (pa-
gal A. Liobytės pjesę „Trys negražios kara-
laitės“). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“
28 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. 
Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija)

Kaunas 
Nacionalinis Kauno dramos teatras
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 
29 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS 
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – 
A. Sunklodaitė 
30 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliuly-
tės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir 
pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė
30 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
XI. 2 d. 18 val. – ansamblio „Lietuva“ koncertas
3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
28 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LA-
MERMUR“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas
29 d. 18 val. – L. Fallio „MADAM POMPA-
DUR“. Dir. – J. Janulevičius
30 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ 
KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis
30 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 
XI. 2, 3 d. 18 val. – PREMJERA! R. Planquet-
te’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis  
4 d. 18 val. – J. Strausso „ČIGONŲ BARO-
NAS“. Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
28 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KI-
ŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

29 d. 18 val. – KMKT kaitos platforma. 
„PROBLEMA (NE)BĖDA“. Rež. – V. Gasiliūnas

Kauno mažasis teatras
29 d. 18 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
29 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „ĄŽUOLO 
VAIKAS“ (pagal V. Petkevičiaus knygą „Gilės 
nuotykiai Ydų šalyje“). Rež. – O. Žiugžda
30 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

Klaipėda 
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
28 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos 

„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
30 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Turgenevo 

„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
XI. 3 d. 12 val. – Didžiojoje salėje – K. Ma-
cijausko „NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“. 
Rež. – K. Macijauskas
3 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunskajos 

„LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
K. Grahame’o „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. 
Rež. – A. Gluskinas
4 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
28, 29 d. 19 val. Palangos koncertų salėje – 
G. Puccini „BOHEMA“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
28 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. 
Rež. – R. Banionis
XI. 4 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO 
MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
28 d. 18 val. – А. Strindbergo „FREKEN 
JULIJA“. Rež. – S. Varnas (Моgiliovo srities 
dramos teatras, Baltarusija)
29 d. 18 val. – PREMJERA! T. Cücenoglu 

„LAVINA“. Rež. – L.M. Zaikauskas, scenogr. 
ir kost. dail. – M. Misiukova
30 d. 12 val. – „PYP PYP!“ (pagal D. Bisseto pa-
sakas). Rež. – A. Giniotis (Keistuolių teatras)

30 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 

JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

XI. 2 d. 18 val. – Improvizacijos teatro „Ki-

tas kampas“ spektaklis

4 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 

AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

Rež. – G. Gabrėnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
30 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
kamerinės muzikos koncertas „Vėlinėms“. 
Ansamblio „Vilniaus arsenalas“ kūrybinės 
veiklos 30-mečiui. Ansamblis „Vilniaus ar-
senalas“: L. Šulskutė (fleita), R. Romoslaus-
kas (altas), S. Okruško (klavesinas). Solistė 
J. Stupnianek 
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – iškilmingas labdaros koncer-
tas Lietuvos įstojimo į UNESCO 25-mečiui. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai V. Urmana (mecosopranas), 
A. Nigro (tenoras). Dir. – M. Pitrėnas. 
Programoje A. Cilea, U. Giordano, G. Meyer-
beerio, G. Puccini, C. Saint-Saënso, 
H. Berliozo, R. Wagnerio kūriniai
XI. 3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Muzika iš šiaurės“. Norvegijos Arkties 
filharmonijos orkestras. Solistas B. Schmi-
das (smuikas). Dir. – Ch. Lindbergas. Pro-
gramoje E. Griego, J. Sibelijaus, A. Petters-
sono kūriniai
4 d. 18 val., 6 d. 16 val. Taikomosios dailės 
muziejuje – „Tango spalvos“. T. Naranjo 
(fortepijonas, Čilė), M. Weurlander (akor-
deonas, Suomija). Programoje Tango nuevo 
kompozicijos bei aranžuotės fortepijonui 
ir akordeonui
6 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„XX amžiaus amerikiečių kompozitorių mu-
zika“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. An-
samblis „Musica humana“, S. Šiaučiulio 
džiazo trio: S. Šiaučiulis (klavišiniai), 
E. Federavičius (perkusija), D. Butkevičius 
(kontrabosas). Solistai E. Davidovičius 
(tenoras), A. Baublinskaitė, D. Šeibokaitė, 
A. Vizgirda (fleitos), R. Beinaris (obojus, 
anglų ragas), L. Lapė (trimitas). Programoje 
A. Coplando, J. Mandelo, G. Gershwino, 
A. Foote, J. Kerno, L. Bernsteino, Ch. Griffes, 
M. Arnoldo kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai 
29 d. 19 val. – aktualios muzikos festiva-
lis „Gaida“. Ypatinga fortepijonų magija. 

„Grau–Schumacher Piano Duo“ (fortepijo-
nas), Z. Ibelhauptas (fortepijonas),Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – 
R. Šervenikas. Programoje L. Francesconi, 
Ph. Manoury, Z. Bružaitės, M. Gordono 
kūriniai

Vilniaus paveikslų galerija
28 d. 18 val. – ciklo „M. K. Čiurlionis ir jo 
miestai“ koncertas. Solistė U. Kryger (so-
pranas, Lenkija) ir pianistas R. Zubovas. 
Programoje W. Lutosławskio, S. Moniusz-
kos, F. Chopino, K. Szymanowskio ir 
M. Karłowicziaus kūriniai

Valdovų rūmai
XI. 3 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-
nėje – M.K. Čiurlionio muzikos festivalis. 
E. Minkštimo fortepijoninis koncertas „Vi-
zijų pasaulyje“ 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
28 d. 17.30 Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Šv. Mišios už mirusius rašytojus 

Bažnytinio paveldo muziejus
XI. 2 d. 17.30 – knygos „Acta primae visi-
tationis diocesis Vilnensis anno Domini 
1522 peractae. Vilniaus Kapitulos archyvo 
Liber IIb atkūrimas“ pristatymas. Daly-
vauja knygos sudarytojas S. Rowellas ir 
R. Petrauskas
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Spalio 28–lapkričio 3
Ki no re per tu a ras

Asfaltas ***
Trys pasakojimai susiję su namu miesto centre. Trys susitikimai, šeši per-

sonažai. Užsisėdėjęs savo fotelyje Strenkovičius (Gustave Kerven), slaugė 
(Valeria Bruni Tedeschi), paauglys Šarly (Jules Benchetrit), 9-ajame de-
šimtmetyje garsi aktorė Žana (Isabelle Huppert), ponia Hamida (Tassadit 
Mandi), pas kurią į virtuvę nusileido amerikiečių astronautas (John Mc-
Kenzie). Vieni prancūzų kritikai šį filmą vadina geriausiu ir poetiškiausiu 
Samuelio Benchetrit kūriniu, kiti įsitikinę, kad jame dominuoja ne kartą 
matytos klišės (Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Inferno **

Dano Browno kriminaliniai romanai skirti ne intelektualams, o mėgs-
tantiems apsimesti arba atrodyti kultūringais žmonėms. Juo labiau kad 
tų romanų ekranizacijos paprastai kuriamos turistų pamėgtose vietose. 

„Da Vinčio kodo“ (2006) bei „Angelų ir demonų“ (2009) tęsinį Ronas 
Howardas taip pat filmavo ten, kur galima paganyti akis, – Florencijoje, 
Venecijoje, Stambule ir Budapešte. Šįkart profesorius Robertas Langdo-
nas (Tom Hanks) keliauja Dante’s pėdsakais ir bando įminti mįslę, aptiktą 
švarko kišenėje. Turint omenyje, kad pagrindinis veikėjas atsibudo ištiktas 
amnezijos vienoje Romos ligoninėje, šįkart gelbėti pasaulį nuo pražūties 
profesoriui teks ypač sunkiomis sąlygomis. Taip pat vaidina Felicity Jones, 
Irrfanas Khanas, Omaras Sy, Sidse Babett Knudsen (JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, 2016). (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 
namais. Jų gyventojai apdovanoti ypatingomis galiomis, bet jie turi 
ir pavojingų priešų. Netrukus Džeikobas įsitikins, kad norėdamas ap-
saugoti savo naujus draugus jis turi pasinaudoti savo išskirtinumu. Filmą 
pagal Ransomo Riggso knygą sukūrė įvairių keistenybių žinovas ir mė-
gėjas Timas Burtonas, jame vaidina Eva Green, Asa Butterfieldas, Ruper-
tas Everettas, Terence’as Stampas, Judi Dench (JAV, Belgija, D. Britanija, 
2016). (Vilnius, Kaunas)
Sąskaitininkas ***

Matematikos genijus Kristianas Vulfas dirba sąskaitininku pavojingiau-
sioje nusikaltėlių organizacijoje. Kai juo vis labiau ima domėtis Finansų 
ministerijos kovos su nusikalstamumu būrys, Kristianas pradeda bendra-
darbiauti su legaliu klientu – robotų gamybos srityje dirbančia firma. Jos 
finansininkė rado milijonų dolerių „neatitikimą“. Tačiau kai Kristianui 
pavyksta atskleisti finansinę firmos situaciją ir priartėti prie tiesos, aukų 
skaičius ima pavojingai augti. Gavino O’Connoro filme vaidina Benas 
Affleckas, Anna Kendrick, J.K. Simmonsas, Jonas Bernthalas, Johnas Li-
thgow (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas) 

Septynios minutės po vidurnakčio ****
Dešimtmetis Konoras kasdien turi kovoti su patyčiomis mokykloje, ta-

čiau tikroji drama vyksta namuose – viena sūnų auginanti mama sunkiai 
serga, o gydytojai tik skėsčioja rankomis. Šioje situacijoje Konoras įgyja 
sąjungininką. Tai atgijęs senas medis – pabaisa iš Konoro sapnų. Jo pa-
sakojamos istorijos padės berniukui suprasti, kad net jei griūva visas pa-
saulis, galima rasti savyje jėgų pasipriešinti nevilčiai. Pagrindinius vaidmenis 
Juano Antonio Bayanos filme sukūrė Lewisas McDougallas, Sigourney Wea-
ver, Felicity Jones, Toby Kebbllas (JAV, Ispanija, 2016). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
28–XI. 2 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 
13.20, 18.40, 21.20; XI. 3 d. – 18.40, 21.20
28–XI. 3 d. – Daktaras Streindžas (JAV) – 11.30, 
15.50
Ouija: blogio pradas (JAV) – 11.20, 13.40, 
16.10, 19, 21.20
Sąskaitininkas (JAV) – 11.30, 14.10, 15.40, 
18.40, 21.30
XI. 6 d. – D. Šostakovičiaus „Skaidrus upelis“. 
Transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
XI. 2 d. – Megės planas (JAV) – 18.20
XI. 3 d. – „Scanorama 2016“ – 19, 22.15
28–XI. 3 d. – Troliai (JAV) – 11, 13.10, 14.20, 
18.10 (lietuvių k.); 13.30 (originalo k.)
28–XI. 2 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija) – 11.10, 15.30, 19, 21.40; 3 d. – 11.10, 
21.40
28–XI. 2 d. – Džekas Ryčeris: nesidairyk at-
gal (Kinija, JAV) – 14.10, 16.50, 19.10, 21.45; 
3 d. – 14.10, 16.50, 21.45
28–XI. 3 d. – Gautas iškvietimas 3 
(rež. T. Vidmantas) – 17, 19.30, 21.40
Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 11.20, 13.40
Gandrų siuntų tarnyba (3D, JAV) – 16 val.
28–XI. 2 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21 val.
28–XI. 3 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(JAV) – 11.30
Kubo ir stebuklingas kardas (3D, JAV) – 13.50
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai 
(JAV, Belgija, D. Britanija) – 16.10
Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija, 
JAV) – 11 val.
Septynios minutės po vidurnakčio (Ispa-
nija, JAV) – 18.50
28–XI. 2 d. – Machinatoriai (JAV) – 21.10
28, 30, XI. 1 d. – Mylėti negalima mirti (In-
dija) – 20.30 
29, 31, XI. 2 d. – Mergina traukiny (JAV) – 20.30 
28, 30, XI. 1 d. – Senekos diena (rež. K. Vil-
džiūnas) – 18.20 
29, 31 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miški-
nis) – 18.20 

Forum Cinemas Akropolis 
28–XI. 3 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 
13.40, 19.10, 21.50; Daktaras Streindžas (JAV) – 11, 
16.20; Ouija: blogio pradas (JAV) – 11.10, 13.30, 
17, 19.20, 21.40; Sąskaitininkas (JAV) – 13.05, 
15.50, 18.30, 21.30
XI. 2 d. – Megės planas (JAV) – 18.10
28–XI. 3 d. – Troliai (JAV) – 10.10, 12.20, 
14.40, 16.50, 18 val.; Troliai (3D JAV) – 11.30, 
13.50
Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 
16, 18.55, 21.20
28 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 10.20, 
12.30, 14.50; 28–XI. 3 d. – 12.30, 14.50
28–XI. 3 d. – Džekas Ryčeris: nesidairyk at-
gal (Kinija, JAV) – 13, 18.20, 21 val.
28–XI. 1, 3 d. – Inferno (JAV, Japonija, Tur-
kija, Vengrija) – 18.10, 20.50; 2 d. – 20.50
Kubo ir stebuklingas kardas (JAV) – 10.30, 
12.50
28–XI. 3 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(3D, JAV) – 16.10
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai 
(JAV, Belgija, D. Britanija) – 15.10
28, 29, XI. 2 d. – Bridžitos Džouns kūdikis 
(Airija, D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 20.30
30, XI. 1 d. – Jaunikis (Rusija) – 20.30 
30, XI. 3 d. – Mergina traukiny (JAV) – 20.30

28–XI. 3 d. – Septynios minutės po vidur-
nakčio (Ispanija, JAV) – 15.40
Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija, 
JAV) – 10.50
Machinatoriai (JAV) – 18.40
Bleiro ragana (JAV) – 21.10
Žuvytė Dorė (JAV) – 10.40

Skalvija
28 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16.30; 30 d. – 
16 val.; 31 d. – 15 val. (seansas senjorams); 
XI. 1 d. – 16 val.; 2 d. – 18 val.
28 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 
21.15; 29 d. – 16.30; 30 d. – 20.40; 31 d. – 
20 val.; XI. 1 d. – 21 val.; 2 d. – 16 val.
29 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 20 
val.; 31 d. – 17 val.; XI. 1 d. – 18 val.; 
2 d. – 20 val.
Baltarusijos kino dienos
29 d. – Kindervileikos vaiduoklis (Baltaru-
sija) – 11 val.
28 d. – Saldus Veros atsisveikinimas (Balta-
rusija) – 18.30
29 d. – Baltos rasos (Baltarusija) – 18.30
Ciklas „Karlsono kinas“
29 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas 
(JAV) – 14.10
30 d. – Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai (JAV) – 13.30
30 d. – Kino klasikos vakaras. Amarcord 
(Italija, Prancūzija) – 18 val. (filmą prista-
tys kino kritikė I. Keidošiūtė)
Europos šalių kino forumas „Scanorama“
Programa „Kertant Europą“
3 d. – Išsvajotieji (Austrija) – 17.30
3 d. – Sumaišties dienos (Estija) – 19.30

Pasaka
28 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17 val.; 29 d. – 
13.30; 31 d. – 20.45; X. 1 d. – 18.15
28, XI. 2 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 19 val.; 
29 d. – 21.45; 30 d. – 20.30; 31, X. 1 d. – 20.15; 
3 d. – 21 val.
28 d. – Geriausios 2016 m. „Kanų liūtų“ rekla-
mos – 21.30; 29, XI. 2 d. – 19.30; 31 d. – 18 val.
28 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 17.15; 29 d. – 17.30; 30 d. – 
13.30; XI. 1 d. – 18.30; 3 d. – 19.30
28 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.15; 29 d. – 21.30; 
30 d. – 17.15; 31, XI. 1 d. – 20.30; 3 d. – 21.15
28 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 
21.15; 29 d. – 19.45; 30 d. – 20.45; XI. 1 d. – 18.45; 
2 d. – 21.45; 3 d. – 15 val.
28 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17.30; 29 d. – 13.15
28 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 
19.30; 29 d. – 17 val.; 30 d. – 18.45; 31 d. – 18.30; 
XI. 2 d. – 20.45; 3 d. – 17.30
28 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) – 21.45; 
29 d. – 19 val.; 30 d. – 21 val.; XI. 2 d. – 21.30
29, 30 d. – Troliai (JAV) – 13 val.
29, 30 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 15 val.; 
31 d. – 18.15
29, 30 d. – Septynios minutės po vidurnak-
čio (Ispanija, JAV) – 15.30
29 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 
17.45; 30 d. – 16.30; XI. 2 d. – 17 val.; 3 d. – 
15.30, 21.30
29 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 15.15; 
XI. 3 d. – 16.45
29 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
21.15; XI. 1 d. – 20.45
30 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-
trija) – 17.45
XI. 2 d. – Mažoji sala (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30

3 d. – Amžinai stilingos (rež. L. Plioplytė) – 17.30
3 d. – Kino kursai „Kino balsas. Kinas – kul-
tūrinis identitetas“ – 19 val.

Ozo kino salė
28 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 18 val.
28 d. – Karas (Danija) – 19.50; 29 d. – 18 val.
29 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 20 val.
XI. 2 d. – Ekskursija po kino archyvą. Bū-
tina išankstinė registracija ozokinosale@
lietuvoskinas.lt – 18.30
3 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16.30
3 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 18.10

Kaunas
Forum Cinemas
28–XI. 2 d. – Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 
13.20, 19.05, 21.40
28, 29 d. – Daktaras Streindžas (JAV) – 10.40, 
16, 23.20; 30–XI. 3 d. – 10.40, 16 val.
28, 29 d. – Ouija: blogio pradas (JAV) – 15.20, 
17.05, 18.20, 20.40, 23 val.; 30–XI. 1 d. – 15.20, 
17.05, 18.20, 20.40
28–XI. 2 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 13.20, 
15.30, 18.20, 21.10
XI. 6 d. – D. Šostakovičiaus „Skaidrus 
upelis“. Transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
XI. 2 d. – Megės planas (JAV) – 19.20
28–XI. 3 d. – Troliai (JAV) – 10.10, 12.20, 14.35, 
16.50; Troliai (3D, JAV) – 11.20, 13.30
28, 29 d. – Gautas iškvietimas 3 (rež. 
T. Vidmantas) – 16.10, 18.40, 21, 23.50; 
30–XI. 1 d. – 16.10, 18.40, 21 val.
28 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 10.20, 
13.10, 14.45; 29–XI. 3 d. – 10.20, 13.10, 14.45, 
15.50
28 d. – Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal 
(Kinija, JAV) – 23.30; 29 d. – 20.50, 23.30; 31, 
XI. 2 d. – 18.10, 20.50
28–XI. 3 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(JAV) – 10.50, 12.30
28 d. – Inferno (JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija) – 17.50, 20.30; 29–XI. 3 d. – 17.50, 
20.30
28, 29 d. – Bleiro ragana (JAV) – 21.30, 
23.40; 30–XI. 3 d. – 21.30
28–XI. 3 d. – Ledynmetis: susidūrimas 
(JAV) – 10.30
Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai 
(JAV, Belgija, D. Britanija) – 12.40
28, 29 d. – Septynios minutės po vidurnak-
čio (Ispanija, JAV) – 23.10
28–XI. 1, 3 d. – Machinatoriai (JAV) – 19.20
28–XI. 3 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Japonija, JAV) – 11.10
XI. 2 d. – Mergina traukiny (JAV) – 18.10
31 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 18.10

Romuva
28 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 18 val.
28, 29 d. – Mylėti negalima mirti (Indija) – 
20 val.
29 d. – Gitel (Lietuva, D. Britanija) – 13.45
29 d. – Chuljeta (Ispanija) – 16 val.; 
30 d. – 14 val.
29, XI. 4 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiū-
nas) – 18 val.
30 d. – Kitos merginos (Suomija) – 16 val. 
30 d. – Dypanas (Prancūzija) – 17.45
XI. 3 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miški-
nis) – 18 val.
5 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija, 
Kanada) – 18 val.

„Sąskaitininkas“


