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Praplėstos realybės sodai
Eglės Kuckaitės ofortų serija „Akių glamonės“ galerijoje „Kairė–dešinė“

Monika Krikštopaitytė

Dviguba paroda kartu su Evaldu Mi-
kalauskiu oficialiai vadinasi „Judu. 
Už pievos kalnai. Už kalnų pieva“. 
Kuckaitė – dešinėje, Mikalaus-
kis – kairėje salėje. Abu atsispiria 
nuo gamtos formų, kurias verčia kal-
bėti už save, bet autoriai labai skir-
tingi. Kadangi esu sena Kuckaitės 
gerbėja, užstrigau dešinėje pusėje 
su 31 viena prie kitos prisiglaudusia 
miniatiūra. Čia būtų pravertęs didi-
namasis stiklas, nes visa jau linksta 
į juvelyrikos pusę. Gal kam buvo 
sunku įžiūrėti lotyniškai užvadin-
tus ofortus, bet reikia pripažinti ir 
tai, kad mikrolygis neįmanomas be 
aukšto meistriškumo.

Eglės Kuckaitės grafikos erdvė vi-
sada buvo poetinės prigimties. Tai 
reiškia, kad ten gali nutikti bet kas. Gė-
lės žiedas gali mesti šešėlį drambliui, 
kuris glamonėja žmogeliuką. Ir ne-
reikia vargintis dėl biologinių mįslių, 
nes visos figūros yra svarbios savo 
prasme, tarsi žodžiai. Veikėjų mas-
telis rodo svarbos dydį ar figūrų tar-
pusavio santykį. Dramblio strau-
blys gali būti neproporcingai ilgas, 
lyg paskutinis „valio!“, užbaigiantis 
gimtadienio dainą. Tas ilgumas rodo 
įspūdį, kuris iš principo yra teisingas. 
Tai daro Kuckaitę šiek tiek ekspre-
sioniste, kur vaizdo logika yra už-
krėsta vaikų menu, primityvizmu 
ir, jei norite, viduramžių audringos 
vaizduotės dvelksmu. Tokia inter-
pretacija skamba keistai, žvelgiant į 
meistriškus piešinius, kurių tikroviš-
kumas iš asociacijų šūsnies traukia 
renesansą, enciklopedijas ir kitus 
tikslumą vertinančius šaltinius. 

Bet tikslumo (jausmo) ir keis-
tumo (derinių) santykis poezijai 
yra įprastas. Todėl ji ir yra gyvy-
biškai svarbi, nes leidžia išreikšti 
nepasakomą. Tačiau apie ką šie 
Kuckaitės darbai? Ypač lakoniškai 
kalbant – apie erotiką. Ne visada 

paprastą, truputį slaptą, bet nuošir-
džiai paprastą, nors ir su drambliais 
bei įmantriais augalais. Tai labiau 
filosofo Algio Mickūno mėgstama 
aptarti visur esanti, tvyranti ir mir-
guliuojanti erotika kaip gyvybės 
jėga, visatos šokis. Ne kokia nors 
verslo ir galios santykiais pagrįsta, 
minutėmis skaičiuojama praktika, o 
gyvenimo įstabumo atmaina. 

Norintiems išsigelbėti nuo toli-
mesnio saldaus seilėjimosi ranką 
tiesia puiki Jurgio Baltrušaičio 
rankraščių paroda, vykstanti Na-
cionalinėje dailės galerijoje (ku-
ratorė Odeta Žukauskienė). Mu-
ziejinio žavesio turinti ekspozicija 
pristato jo viduramžių tyrinėjimo 
piešinius, rodo nuoseklų gilinimąsi 
į keistenybių prigimtį ir pateikia čia 

taip naudingą aberacijos aprašymą: 
„Į pasaulį žvelgiant vaizduotės aki-
mis, galima išvysti keistus reginius, 
pamatyti dalykus ten, kur šiaip jų 
neturėtų būti. Aberacijos – tai regė-
jimai, kurie realius daiktus iškreipia, 
pasiūlo apgaulingas iliuzijas, atlie-
piančias ir praplečiančias realybę.“ 

Kuckaitės pasaulį glamonėjan-
čios vaizduotės akys regi atsikar-
tojimus. Žiedlapių kupstas virsta 
šokėjos sijonu, koteliai perauga į 
liemenį, drambliai yra beveik me-
džiai, bet ir meilės partneriai. Se-
rija „Akių glamonės“ galėtų būti 
Baltrušaičio tyrimo objektu. Jiems 
abiem piešinys yra mąstymo apie 
pasaulį forma. Jie abu žiūrėdami į 

Eglė Kuckaitė, „Bioįtarumas arba dramblys“. 2015 m. Autor ės  n uotr .
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Minimalistinių sonatų vakaras
Įspūdžiai iš „Domino Duo“ koncerto „Vaidilos“ teatre

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Pianistė Indrė Baikštytė ir smui-
kininkė Rūta Lipinaitytė neabe-
jotinai yra ryškios savo kartos at-
likėjos. Jų dalyvavimas įvairiuose 
kameriniuose ansambliuose neretai 
tampa aukštos kokybės ženklu. Dar 
svarbiau, kad abi muzikės – puikios 
šiuolaikinės muzikos interpretato-
rės, o ir pačios sako, kad ši joms 
artimiausia. I. Baikštytės ir R. Li-
pinaitytės duetas „Domino Duo“ 
šiais metais mini kūrybinės veiklos 
dvidešimtmetį. Nors prieš judviejų 
koncertą lapkričio 6 d. „Vaidilos“ 
teatre tai nebuvo pabrėžta, šis va-
karas tapo gražiu meninės sukak-
ties paminėjimu. 

Koncertui parengta labai įdomi 
programa – pavadinimas „Roman-
tiškas minimalizmo dvelksmas“ 
slėpė XX–XXI a. parašytus įspūdin-
gus sonatų ciklus. Ne paslaptis, kad 
šiuolaikinė akademinė muzika pu-
blikai yra nelengvas iššūkis, tačiau 
duetas pasirinko ypač patrauklius, 
nesudėtingus kūrinius, taigi jų buvo 
lengva ir malonu klausyti. Tiesa, 
neišgirdome vienos programoje 
numatytos kompozicijos – Leonido 
Desiatnikovo „Wie der alte Leier-
mann“ („Kaip senas rylininkas“). 

Vakarą pradėjo amerikiečių kom-
pozitoriaus Lowellio Liebermanno 
Sonata smuikui ir fortepijonui, 
op. 46. Šiame dviejų kontrastingų 
dalių opuse daugiausia galimybių 

atsiskleisti skirta smuikui – R. Li-
pinaitytė čia demonstravo aistringą 
griežimo manierą, kai net lyrinėse 
dalyse buvo justi ekspresyvi atlikė-
jos prigimtis, galutinai atsivėrusi 
kulminaciniame finale. Kitas kūri-
nys – monumentali minimalizmo 
patriarcho Philipo Glasso Sonata 
smuikui ir fortepijonui. Tai chres-
tomatinis kompozitoriaus stiliaus 
pavyzdys. Gausūs arpeggio, ryš-
kios, tradicine harmonija grįstos 
sąskambių slinktys ir ypač smulki 
technika apibrėžia šio kūrinio mu-
zikos kalbą. Tačiau tai, kad Glas-
sas pats sako, jog šią sonatą parašė 
Johannesso Brahmso stiliumi, taip 
pat buvo lengva pajusti – intensyvi 
ekspresija, sodrios faktūros, dina-
minė laisvė ir minimalizmui ne-
būdingas emocingumas liejosi per 

kraštus. Kaip minėjo R. Lipinaitytė, 
Glasso muzikai atlikti reikia ypa-
tingo meistriškumo ir puikios, itin 
smulkios technikos, susikaupimo – 
išlaikyti tą nepaliaujamą judėjimą 
neapsunkintą, išsaugant nuoseklų 
tempą, nelengva, o grojant duetu 
dar reikia tiksliai sutapti su partne-
riu. Pirmą dalį pradėjęs gana neblo-
gai, vėliau duetas lengvumo pojūčio 
pritrūko, o kai kuriuose epizoduose 
tobulo sutarimo išsaugoti nepavyko. 
Vis dėlto šis įspūdingas kūrinys la-
bai sužavėjo publiką.

Efektyviausias rezultatas pasiekia-
mas suderinus puikią muzikinę me-
džiagą su išraiškingu atlikimu – taip 
galėčiau reziumuoti antrą koncerto 
dalį pradėjusio turkų kompozito-
riaus Fazilo Say Sonatos smuikui 
ir fortepijonui klausymosi patirtį. 

„Genialus kūrinys!“ – norėjosi su-
šukti išgirdus šį puikų ciklą. Pats 
kompozitorius yra koncertuojantis 
pianistas, todėl natūralu, kad forte-
pijono partija šiame kūrinyje ypač 
charizmatiška, jai patikėta saugoti 

„modernumo dvelksmą“ – įdomi 
harmonija spalvino gana papras-
tas ir tradicines smuiko melodines 
linijas, kurios, tiesa, tam tikruose 
epizoduose prasiverždavo įdo-
mesniais ritminiais, harmoniniais 
ar štrichų sprendimais. Labai pa-
traukliai skambėjo ir ketvirtoje da-
lyje „Anonym“ pasigirdusios turkų 
liaudies muzikos intonacijos, kurias 
pianistė atliko fortepijono stygomis. 
Ciklo forma traktuota gana tradi-
ciškai: paskutinė iš penkių opuso 
dalių buvo kaip repriza da capo, lyg 
sudėjus visą ciklą į aiškius rėmus. 
Ciklo dalys nuosekliai auginamos 
iki kulminacinės trečiosios, kurioje 
įvyksta savotiška emocinė iškrova, 
o po jos pamažu grįžtama į melan-
cholišką reprizą. Kūrinio atlikimas 
žavėjo tiek subtiliais I. Baikštytės 
prisilietimais prie fortepijono, tiek 
nenuilstama R. Lipinaitytės spalvų 
paieška, tad šis kūrinys tapo ypač 
maloniu estetiniu potyriu.

Koncerto pabaigai paliktas bene 
iliustratyviausias kūrinys – smui-
kininko ir kompozitoriaus Alekse-
jaus Igudesmano Sonata smuikui ir 
fortepijonui Nr. 2. Visuomet galima 
pajusti, kai kūrinį rašo gerai instru-
mentą išmanantis kūrėjas – tuomet 
partijos būna natūraliai spalvingos, 

žavi štrichų įvairovė ir žinojimas, 
kaip efektingai išnaudoti instru-
mentą. Visos trys kūrinio dalys im-
plikavo savotišką programą ir by-
lojo apie neblogą kompozitoriaus 
humoro jausmą. Pirmoji „Tango 
russo“ – tarsi lengvas žvilgsnis į šį 
išraiškingą šokį, kai tradicinį jo 
ritmą ir melodiką tarpais pertrau-
kia tarsi iš visai kito pasaulio „įkli-
juoti“ garsai. Toks nedidelis chaosas, 
persmelktas slavišku sentimenta-
lumu, skambėjo patraukliai ir or-
ganiškai, o atlikėjos šiame šėlsme 
jautėsi labai laisvai. Po kiek rames-
nio „Intermezzo“ skambėjo kulmi-
nacinė trečioji dalis „Rush-hour“ 
(„Spūstis“). Prasidedąs trumpu 
smuiko ir fortepijono dialogu, plė-
tojimas įtraukiamas į kiek mecha-
nišką judėjimą, augantį iki galuti-
nės kulminacijos ir reflektuojantį 
beribio miesto nuolatinę skubą. Po 
šio kūrinio, o ir išklausius visą va-
karo programą, buvo galima spręsti, 
jog „Domino Duo“ geriau sekasi at-
likti būtent tokius spalvingus, gau-
sybės skirtingų nuotaikų, štrichų, 
dinaminės kaitos reikalaujančius 
kūrinius, o ne gryną minimalizmą.

Manau, nedaug atlikėjų Lietuvoje 
gali drąsiai pasakyti, kad geriausiai 
jaučiasi atlikdami šiuolaikinius kū-
rinius. Smagu, kad šis duetas gali ne 
tik įtaigiai ir intelektualiai pristatyti 
XX ir XXI a. muziką, bet ir nuolat 
pasistengia supažindinti publiką su 
plačia ir įdomia jos panorama.

Indrė Baikštytė ir Rūta Lipinaitytė R . Ska i sgi ri o  nu ot r.

Lietuvos kariuomenės  
orkestro 25-metis

1991 m. rugsėjo 4 d. vadinama Lie-
tuvos kariuomenės Garbės sargy-
bos kuopos gimtadieniu. Sukurti 
orkestrą buvo pavesta patirtį su 
chorais, pučiamųjų orkestrais tu-
rėjusiam kapelmeisteriui Justinui 
Jonušui (1938–2013). Jis siekė ne tik 
suburti gerus muzikantus, kokybiš-
kai parengti šiam orkestrui privalo-
mus maršus, visų pasaulio valstybių 
(kurių vadovai sutinkami ir išly-
dimi Lietuvoje) himnus ar visuo-
menei skirtas défilé (parado) pro-
gramas. J. Jonušas norėjo pakeisti 
tradicinę pučiamųjų orkestro nuos-
tatą, ne kartą kalbėjo: „Pučiamųjų 
orkestras – spalvingas darinys. Jis 
turėtų būti suvokiamas ir kaip sim-
foninis kolektyvas.“  

Tai įgyvendinti jam ir jo veiklą 
tęsiančiam kapelmeisteriui majo-
rui Egidijui Ališauskui (orkestro 
dirigentas kapitonas Dainius Pavi-
lionis) pavyko. Orkestras puikiai 
reprezentuoja Lietuvos muzikinę 
kultūrą, laimi reikšmingus apdova-
nojimus Europos festivaliuose (Šve-
dijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenki-
joje, Olandijoje, Belgijoje, Baltijos 

šalyse ir kt.), dalyvauja Europos ka-
rinių orkestrų paraduose ir pateikia 
šiuolaikišką požiūrį į šį žanrą. 

Po koncerto, kalbėdama su or-
kestrą pasveikinti atvykusiais Es-
tijos kariuomenės orkestro kapel-
meisteriu pulkininku leitenantu 
Peeteriu Saanu, Latvijos Naciona-
linių ginkluotųjų pajėgų orkestro 
vadovu pulkininku leitenantu Dai-
niu Vuškānu, pastebėjau savotišką 
pavydo gaidelę. „Ir mūsų laukia 
jubiliejiniai koncertai. Tačiau to-
kio įspūdingo surengti tikriausiai 
negalėsime. Lietuvos orkestras iš-
siveržė iš tradiciškai suprantamo 
pučiamųjų orkestro, surinkti labai 
geri pūtikai, įdomi programa, so-
listai“, – sakė latvis.

Koncerte Nacionalinėje filhar-
monijoje (lapkričio 5 d.) klausyto-
jams pateikta šventiška ir neatsitik-
tinė programa iš gausaus orkestro 
repertuaro, atskleidusi orkestro 
grupių galimybes, darną, jų tem-
brinės įvairovės diapazoną, grojimo 
technikos ypatumus. Ypač žais-
mingai soliniai epizodai skambėjo 
Johno Glenesko Mortimero varia-
cijose populiaria „Venecijos karna-
valo“ tema. Kaskart muzikantams 
atsistojant, žaismingai nusilenkiant 
kariška disciplina kiek sutrikdavo, 
tačiau buvo nuoširdu ir džiugino 
publiką. Orkestro virtuoziškumą, 

spalvingumą girdėjome ir atliekant 
Grigoraşo Dinicu „Hora Staccato“. 
Grupių meistriškumas, orkestro pa-
jauta, susiklausymas buvo justi ir 
kituose kūriniuose. Bet kurioje di-
namikos amplitudėje gražiai domi-
navo solistai, jų nedengė kitos, kad 
ir skambios varinių grupės, dirigen-
tai nepiktnaudžiavo jų galimybėmis. 
Raiškiu skambėjimu, vedamomis 
tembrų horizontalėmis, ansambliš-
kai grojamų harmonijų kaita, arti-
kuliacijomis buvo siekiama sukurti 
muzikos charakterį. 

Ne vienas programos auto-
rius – populiariausiems kino fil-
mams muziką kūręs kompozito-
rius. Skambėjo Vengrijoje gimusio, 

„auksinių laikų Holivudo“ kompozi-
toriaus Miklóso Rózsos fragmentas 
iš filmo „Ben Huras“. Klausytojai 
negailėjo aplodismentų lakioms ne 
vieną „Oskarą“ pelniusio autoriaus 
melodijoms ir entuziastingai orkes-
tro bravūrai. Atliktas ir populiaru-
sis Malcolmo Arnoldo 1958 m. su-
kurtas maršas „Tiltas per Kvai upę“ 
iš to paties pavadinimo filmo. Fil-
mas pelnė „Oskarą“, o mano jaunys-
tės metais ši melodija buvo viena 
populiariausių netgi vakarėliuose 
(koks paradoksas, dabar žinant tra-
gišką filmo esmę!). Orkestras sko-
ningai sužaidė: įžangoje nešvilpavo 
(kaip parašyta originale), bet fleitų 

grupė į sceną išėjo grodama, o kū-
rinys skambėjo lengvai, neapsun-
kintas net varinių epizodų. Kino 
pasaulyje žinomas ir kitas auto-
rius – Johnas Williamsas (muzika 
filmui „Haris Poteris“, Steveno Spiel-
bergo darbams, olimpinių žaidynių 
šventėms ir kt.). Palydint orkestrui, 
nostalgišką jo „Melodiją“ su nedi-
deliu garso stiprinimu jautriai ir 
ekspresyviai smuikavo Ingrida 
Rupaitė. Šis fragmentas buvo skir-
tas pagerbti Justiną Jonušą. Spal-
vinga buvo ir meksikiečio Arturo 
Márquezo „Danzón No. 2“. Šiai 
gerai pažįstamai melodijai dažnai 
suteikiama svajingumo. Šį kartą or-
kestras grojo ekspresyviai, gražiai 
klarneto, kitų medinių pučiamųjų 
kantilenai suteikdamas pastelinių 
potėpių. Ugningas con fuoco ir mus 
džiuginantys lotynų ritmai derėjo 
neforsuojami nei tempo, nei dina-
mikos prasme. Sukurtas išbaigtas 
nostalgiškas vaizdinys. 

Įdomiausia buvo išgirsti kelias 
Friedricho Gulda Koncerto vio-
lončelei ir pučiamųjų orkestrui 
dalis. F. Gulda – puikus pianistas 
(žinomos ypač įdomios jo Bacho, 
Mozarto, Beethoveno interpreta-
cijos), nuo 1950 m. pradėjo impro-
vizuoti, jam tapo artima svingo, 
free džiazo stilistika. Scenoje netgi 
pasirodydavo Alberto Golowino 

slapyvardžiu, dainavo užsimaska-
vęs peruku, kol buvo atpažintas. Jo 
inspiruojamuose festivaliuose šalia 
klasikinės muzikos atlikėjų grojo 
Chickas Corea, Herbie Hancockas 
ir kiti. F. Gulda Koncertą violon-
čelei ir pučiamųjų orkestrui yra 
grojęs ne vienas užsienio violon-
čelininkas. Mūsų scenoje jį pirmą 
kartą atliko Povilas Jacunskas. Pre-
ciziškas violončelės garsas orkestro 
kontekste skambėjo kompaktiškai 
ir raiškiai. „Penki nerūpestingi 
veiksmai“, – taip koncertą apibū-
dino autorius, spalvingai panaudo-
jęs džiazo, menueto, roko, maršo, 
net polkos elementus, o kadenci-
joje siekęs solistą įkvėpti improvi-
zacijai. Bravūrišką solisto ir orkes-
tro pokalbį perteikiančią uvertiūrą 
pakeitė II dalis – „Idilė“. Skambėjo 
graži kantilena, ją keitė vidurinė da-
lis – a la menuetas, gracingai, juve-
lyriškai atliktas medinių pučiamųjų. 
Precizikos gal pristigo solisto ir or-
kestro junginiuose. Solistas negrojo 
III d. – didelės violončelės kadenci-
jos ir menueto. Kūrinys energingai 
baigtas finaliniu alla marcia, suku-
riant kompaktišką visumą. 

Dainininkei Viktorijai Miškūnai-
tei orkestras buvo geras akompa-
nuojantis partneris. Kolektyvas turi 

Jubiliejai

N u k elta į  3  p s l .
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„Mini Gaida“
Minimalistinis post scriptum po festivalio

M u z i k a

tokios patirties ir išmanymo. Beje, 
Egidijus Ališauskas yra puikus kon-
certuojantis birbynininkas, todėl 
supranta solisto ir orkestro santykių 
esmę. V. Miškūnaitė atliko Madam 
Baterflai ariją iš Giacomo Puccini 
to paties pavadinimo operos, Džu-
ditos ariją iš Franzo Leháro opere-
tės „Džudita“, skoningai (prie mi-
krofono) Edith Piaf „Po Paryžiaus 
dangumi“. Klausytojai karštai plojo 
dainininkei, nors arijose išgirdau ir 
daug nelygumų.

Dainius Pavilionis dirigavo Juozo 
Pakalnio „Romantiškąją uvertiūrą“. 
Tai – didžioji koncerto intriga. 
Kompozitoriaus simfoninės par-
titūros originalas dar sovietmečiu 
buvo prarastas. Muzikologo Vaclovo 
Juodpusio ir puikaus orkestro ži-
novo Kazio Daugėlos pastango-
mis atkurtas. Ambasadoriaus Vy-
tauto Antano Dambravos prašymu 
Juozas Domarkas su Nacionaliniu 
simfoniniu orkestru ją atliko Kara-
kase (Venesueloje). Jo bei Gintaro 

Eglė Gudžinskaitė

Jau ne pirmus metus stebime „Gai-
dos“ minimalizavimosi tendenciją. 
Buvo ir specialiai pritaikytų festiva-
lio temų (pvz., minimalizmas – mak-
simalizmas), ir kviestinių kompo-
zitorių iš didžiosios minimalistų 
šlovės alėjos (Glassas, Reichas, Gor-
donas, Riley), ir kultinių minima-
lizmo atlikėjų su „Bang on a Can“ 
ar „London Sinfonietta“ priešaky, 
ir dar visokių kitokių minimalizmo 
stiliaus, technikos ir estetikos repre-
zentacijos formų. Ne išimtis ir šių 
metų festivalis. Vien amerikietiš-
kos minimalizmo klasikos kiekis 
visoje programoje užėmė gerus 25 
procentus (!), kitaip tariant, iš 12 
įvykusių koncertų net 3 skirti mi-
nimalizmui (autoriniai Steve’o Rei-
cho ir Philipo Glasso koncertai bei 
Kronos kvarteto pasirodymas). O 
kur dar Michaelo Gordono indė-
lis į šių metų „Gaidos“ aktualijas – 
Koncerto fortepijonui premjera bei 
pora smulkesnių kūrinių ansamblio 

„Synaesthesis“ programoje. Šia prasme 
atrodė, kad festivalis tarsi skilo į 
(mažiausiai) du renginius: „Gaidą“, 
deklaruojančią norą būti aktualios 
muzikos festivaliu, ir „mini Gaidą“, 
siekiančią surengti „metų koncer-
tus“ ir parduoti tokią muziką, už 
kurią kai kas yra pasiryžęs mokėti 
daugiau (be jokios ironijos, tik plika 
statistika ir objektyvus bilietų kainų 
bei parduotų bilietų santykis). Taigi, 
praėjus savaitei po tradicinio užda-
rymo koncerto Kongresų rūmuose, 

„mini Gaida“ tęsėsi būtent minėtais 
Kronos kvarteto (lapkričio 6 d.) ir 
Philipo Glasso (lapkričio 10 d.) pa-
sirodymais toje pačioje Kongresų 
rūmų salėje.

Kronos kvarteto biografija – 
įspūdinga ir įkvepianti amerikietiš-
kos sėkmės istorija. Tobulas atlikėjų 
ir kūrėjų bendradarbiavimo pavyz-
dys, kai ansamblis atranda savo mu-
ziką, o kompozitoriai – savo atlikėją, 
ir šis abipusis atradimas ne tik įtvir-
tinamas entuziastingu klausytojų 
ir kritikų palaikymu, bet ir inspi-
ruoja jų veiklą keliems dešimtme-
čiams. Pirmą kartą prieš 20 metų 
(o paskui dar porą kartų – 2000 m. 
ir 2004 m.) Vilniuje surengęs kon-
certą, Kronos kvartetas atmintyje 
paliko ypatingo ir išskirtinio įvy-
kio pėdsaką. Vis dėlto, praėjus jau 
penkiems „olimpiniams ciklams“ 
(Kronos kvartetas Vilniuje vieši 
kažkodėl visada olimpiniais metais), 
naivaus tikėjimo, kad anų laikų ma-
giškas žavesys vėl apims, objektyviai 
būta mažiau. 

Beveik nepasikeitęs Kronos kvar-
tetas (prie senųjų „vilkų“ – smui-
kininkų Davido Harringtono ir 
Johno Sherbos bei altininko Hanko 
Dutto – prieš kelerius metus pri-
sijungė violončelininkė Sunny 
Yang) šįkart į Vilnių ir vėl atsivežė 
gana margą programą, subalan-
suotą įvairių tipų klausytojams – 
šiek tiek senų laikų hitų, šiek tiek 
roko ir bliuzo, šiek tiek naujienų ir, 
žinoma, solidi minimalizmo por-
cija. Iš anksto stebino, kad net trys 
į programą įtrauktos kompozici-
jos skambėjo ir prieš 12 metų toje 
pačioje salėje (Reicho „Triple Qu-
artet“, grupės „Sigur Rós“ – „Flu-
gufrelsarinn“ bei Riley „One Earth, 
One People, One Love“ iš ciklo 

„Sun Rings“), nors pats ansamblis 
didžiuojasi itin plačiu repertuaru 
ir daugiau nei 850 užsakytų naujų 
arba specialiai jiems aranžuotų 
kūrinių.

Prie pastarųjų reiktų priskirti ir 
šįkart bene neįprasčiausiai koncerte 
skambėjusias Gartho Knoxo bei Ta-
nyos Tagaq kompozicijas, sukurtas 
įgyvendinant Kronos kvarteto vyk-
domą ambicingą edukacinį naujų 
kūrinių užsakymo projektą „Pen-
kiasdešimt ateičiai“ („Fifty for the 
Future). Tagaq kūrinyje „Sivunit-
tinni“ tarytum instrumentuoja savo 
vokalinį braižą – ji yra žinoma ger-
klinio dainavimo atlikėja. Styginiais 
išgaunami triukšmai ir švilpesiai, 
susilieję į intensyvėjantį banga-
vimą, priminė nevaržomą impro-
vizaciją. O Knoxas ciklo „Satelites“ 
finale taip pat eksperimentuoja su 
styginių skleidžiamais garsais, tik 
dėmesį sutelkia į skirtingas stryko 
technikas ir netgi savotišką jų 
choreografiją.

Išties didelę dalį Kronos kvarteto 
repertuaro sudaro įvairios aranžuo-
tės – nemažai jų skambėjo ir šiame 
koncerte: pradedant jau minėta 
įspūdinga islandiško peizažo „Sigur 
Rós“ kompozicija, nostalgiška XX a. 
pradžios bliuzo dainininkės Gees-
hie Wiley melodija, žinoma „The 
Who“ gitaristo ir dainų kūrėjo Pete’o 
Townshendo kompozicija „Baba 
O’Riley“ ir baigiant melancholiš-
kai meditatyvia Niujorko meninin-
kės Laurie Anderson dainos „Flow“ 
interpretacija. Visos šios aranžuo-
tės-virsmai (iš vokalinės į styginių 
muziką) padaryti išties meistriškai 
ir nepriekaištingai, atrandant tokių 
skambesio efektų ir tembro spalvų, 
kokius matant scenoje įprastą sty-
ginių kvartetą sunku net įsivaiz-
duoti. Žinoma, didelės įtakos tam 
turi ir specialiai pritaikytas įgarsini-
mas bei tam tikri elektroakustiniai 
efektai (kvartetas į koncertus vežio-
jasi ir savo garso režisierių, ir šviesų 
dailininką). Beje, nesunkiai galima 
pastebėti dar vieną specifinę Kro-
nos kvarteto pasirenkamų kūrinių 
savybę, siejamą su minimalizmo 
estetika – tai itin ribotas, neretai 
vos kelis akordus ar garsų derinius 
apimantis harmoninis laukas, ku-
rio horizontai per begalinį karto-
jimą išplečiami kone iki kosminių 
erdvių. Tai akivaizdu ir mažesnėse 
kompozicijose (kaip kad minėtos 
dainų aranžuotės), ir tokiame ci-
kle kaip Reicho „Triple Quartet“. 
Šiame kūrinyje akordų grandinės 
pinamos ir sluoksniuojamos, bet 
vis sugrįžta į tą patį tašką, o visą 
kūrinio dinamiką kuria atlikėjų ge-
bėjimas monotoniją paversti eks-
presyvia drama.

Vis dėlto vieną kūrinį Kronos 
kvartetas atliko be įgarsinimo ir, 
reikia pripažinti, akustiškai skirtu-
mas buvo ne tik labai ryškus, bet net 
ir nelabai jaukus. Paskutinis Glasso 
Styginių kvartetas Nr. 7 buvo sukur-
tas specialiai Kronos muzikantams 
(kaip ir beveik visa kita jo muzika 
styginių kvartetui). Techniškai tai 
buvo bene sudėtingiausias bent 

jau pirmos koncerto dalies kūrinys, 
bet tikrai nesužavėjo ir neprivertė 
gėrėtis. Ir buvo sunku suprasti, ar 
Glassas savo tradiciškai diatoninę 
harmoniją vietomis užaštrino iki 
netikėtų mikrotoninių derinių, ar 
tiesiog kvartetas netikėtai neįveikė 
sudėtingesnių arpeggio intonavimo 
iššūkių.

Šiaip ar taip, dar viena pustre-
čios valandos Glasso muzikos dozė 
laukė priešpaskutiniame „Gaidos“ 
koncerte, kuriame skambėjo visi 
20 beveik per du dešimtmečius 
(1994–2012) jo sukurti fortepijoni-
niai etiudai. Vos prieš porą metų 
visus šiuos etiudus per vieną vakarą 
atliko 10 pianistų, o „Gaidoje“ šią 
užduotį įveikė keturi atlikėjai, tarp 
kurių buvo ir pats beveik 80-mečio 
sulaukęs kompozitorius. Šia prasme 
koncertas buvo sumanytas tikrai la-
bai intriguojančiai – kaip galimybė 
apžvelgti vieno autoriaus vieno 
žanro kūrinių evoliuciją, jo muzi-
kos stiliaus transformacijas, o kartu 
palyginti keturių absoliučiai skir-
tingo braižo pianistų interpretacijas, 
negana to, išvysti ant scenos gyvai 
savo kūrybą atliekantį jau legenda 
tapusį Glassą. Tiesa, pastarojo intri-
gos elemento vis dėlto mielai būčiau 
atsisakiusi arba pasitenkinusi vien 
galimybe išvysti kompozitorių ant 
scenos ir paklausyti jo trumpų pri-
statymų. Neneigiant nei to įspūdžio 
publikai, kurį sukelia vien tokios 
garsenybės pasirodymas scenoje, 
nei žinojimo, kad tai galbūt viena 
paskutinių progų išgirsti jį gyvai 
atliekantį savo muziką, klausytis 
Glasso grojimo buvo išties sunku – 
gūžtis vertė tiek klupinėjantys pirš-
tai, apsivėlęs garsas nuo itin gau-
siai naudojamo pedalo, tiek laisvą 
improvizavimą primenantis rubato, 
kuris bent jau pirmuose etiuduose 
visai neatrodė organiškas.

Rusų pianistas Antonas Batago-
vas, atlikdamas etiudus Nr. 3 ir Nr. 4, 
atrodė kur kas glasiškesnis nei pats 
Glassas. Aštrus garsas, reguliarūs 
persijungimai tarp skirtingų har-
monijų, faktūrų, žaibiški artiku-
liacijos pokyčiai – mechanizuoto 
fortepijono ir robotiškai tikslaus 
atlikėjo įspūdis kardinaliai keitė ir 
muzikos skambesį. Po pertraukos 
(tada A. Batagovas atliko jau etiu-
dus Nr. 11–13) šis pianisto įvaizdis 
gerokai transformavosi. Gal tą lėmė 
ir visai kitokio pobūdžio etiudai, 
ypač Nr. 12, kurį skambindamas 
muzikantas tarsi ištirpo meditaty-
vioje monotonijoje, palikęs tik ban-
gelių raibuliavimą. 

Petro Geniušo pavardė šio kon-
certo afišoje, be jokios abejonės, 
lietuviškai publikai buvo dar viena 
papildoma intriga. Pirmoje dalyje 
netikėtai spalvingai ir net kiek il-
gesingai atlikti du Glasso etiudai 
(Nr. 5 ir Nr. 6) galėjo atrodyti kaip 
šioks toks atsitiktinumas, prisitai-
kymas prie kitokios nuotaikos kom-
pozitoriaus opusų, o antroje dalyje 
(etiudai Nr. 14–16) Glasso muzikos 
romantizavimas sužibėjo visu ryš-
kumu. Klausant P. Geniušo skam-
binamo 15-ojo etiudo užsimerkus 
buvo galima pagalvoti, kad sce-
noje sėdi koks nors Liszto-Glasso 
hibridas – itin išryškinti kraštiniai 
registrai, oktavų bosų sureikšmi-
nimas, įspūdingi fortissimo. Ir net 
sunku pasakyti, ar tai turėtų būti 
laikoma labiau trūkumu, ar pri-
valumu, bet tokia „antišalta“ ma-
niera P. Geniušo interpretuojamas 
Glasso etiudas Nr. 16 buvo bene 
gražiausia vakaro kompozicija, o 
jos žavesys atsiskleidė būtent pia-
nisto išryškintose detalėse.

Ketvirtoji pianistė – amerikietė 
Jenny Lin – savo grojimo stiliumi 
labiau atitiko įprastą Glasso mu-
zikos įvaizdį: tvirtas etiudiškas 
mechaniškumas, virtuoziškas 
kintančių metrų ir polimetrijos 
sukoordinavimas ir pasimėgavi-
mas kartais išnyrančių melodijų 
dainingumu. Tiesa, pirmuose šios 
pianistės atliktuose etiuduose 
(Nr. 7 ir Nr. 8) kartais glumino 
keistas disbalansas tarp itin lengvos 
dešinės rankos ir sunkiasvorės kai-
rės partijų. Tačiau koncerto pabai-
goje, atliekant paskutinius etiudus 
(Nr. 18–20), to jau nebesijautė. Kita 
vertus, vėlyvuosiuose etiuduose ir 
paties kompozitoriaus muzikos 
stilius akivaizdžiai pakito – vietoj 
dominuojančių mechaniškų repe-
ticijų čia kur kas daugiau minkštų, 
dainingų, o kartais net ir banalokų 
melodijų, lydimų plataus arpeggio 
akompanimento. 

Kaip dar vienas „Gaidos“ post 
scriptum (anksčiau būtent taip į 
programą būdavo įrašyti į įprastą 
festivalio savaitę netilpę komer-
ciniai koncertai) po šios stiprios 
minimalistinės muzikos bangos, 
lapkričio 11 d. buvo surengtas elek-
troninės muzikos vakaras, sutrau-
kęs minias dar kitokio tipo publikos. 
Gaivališkai Russelo Haswello bei 
Andy Maddockso įsiūbuotas elek-
troninės triukšmo muzikos siautu-
lys užsibaigė itin lauktu ir tamsoje 
vykusiu britų elektroninės muzikos 
kūrėjų „Autechre“ pasirodymu. 

Rinkevičiaus diriguojama, parti-
tūra skambėjo ir Lietuvoje. Tačiau 
pučiamųjų orkestrui K. Daugėlos 
buvo aranžuota būtent šiam kon-
certui. Taigi, premjera. Atskleistas 
uvertiūros charakteris, mediniams 
patikėti lyriniai epizodai. Imponavo 
išbaigtos prasminės muzikos linijos, 
dirigento pajausta visuma, atskirų 
grupių deriniai. Jokių intonavimo 
problemų. 

Koncerto pabaigai Veronika 
Povilionienė ir „Blezdingos“ an-
samblis a cappella padainavo lie-
tuvišką dainą. Teliko gražiu K. Dau-
gėlos maršu „Tėvynė šaukia“ baigti 
šventę. Bet kažkodėl nesusilaikyta 
nuo noro patikti dar ir kitokios mu-
zikos mėgėjams. Sakyčiau, „nepri-
lipo“ čia Gytis Paškevičius ir daug 
jo posmų... Gražiai koncertą vedė 
savo darbą išmanantis Marijus Žie-
das. Labai gaila, kad tokiai progai 
nebuvo atspausdintas joks leidinys, 
orientuojantis klausytojus ir palie-
kantis žymą atminčiai.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Atkelta iš  2  psl .

D. Matv ejevo n uotr .Kronos kvartetas
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Du broliai
Rolando Atkočiūno „Gyvūnas (Ku Kū)“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 

T e a t r a s

Ieva Tumanovičiūtė

Kaip sako vienas Antono Čechovo 
personažas: „Žmogaus viskas turi 
būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir 
siela, ir mintys.“ Spektaklyje „Gy-
vūnas (Ku Kū)“ Astrovo žodžius 
kartoja kaimo mokytojas, nes jį 
taip mokė mama. „Treniruojančio 
sielą“ Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro sezono premjera Nr. 2 įvyko 
lapkričio 5 ir 11 d. Mažojoje salėje. 
Jaunos latvių dramaturgės Agneses 
Rutkēvičos pjesę režisierius Rolan-
das Atkočiūnas papildė čechoviš-
kais motyvais ir trys seserys virto 
dviem broliais, kurie nė iš tolo ne-
primena nuobodulio kamuojamų 
inteligentų, tačiau „Gyvūno (Ku 
Kū)“ personažuose kartkartėmis 
aidi vaitojantis dėdės Vanios bal-
sas, žadantis, kad niekas nepasi-
keis, – šviesesnės ateities iliuzijos 
negrįžtamai prarastos. 

Agneses Rutkēvičos pjesė „Gy-
vūnas“ (2012) – dokumentinė, anot 
dramaturgės, dar ir šiandien tebe-
gyvena brolių Karlio ir Janio pro-
totipai. Nyksta kaimas, žlunga gy-
venimai, personažai balansuoja ties 
bedugnės kraštu: ristis į dugną ar 
ne? Būti ar nebūti? Degraduoti ar 
vis dėlto ne? A. Rutkēviča kolekcio-
nuoja žmogiškumo apraiškas savo 
personažų gyvenimuose, kurios 
reiškiasi (ir tuoj pat pranyksta) 
pastangomis mylėti ir noru siekti – 
gerinti aplinką ir tobulėti pačiam. 
Kas gali suartinti kaimo brolius ir 
miestietę, radijo laidos vedėją? Pra-
radimas – motinos netektis. Spekta-
klyje režisierius akcentuoja miru-
sios motinos prisiminimo svarbą 
broliams – jos taškuota suknelė 
pagarbiai saugoma spintoje tarsi 
altoriuje, – visa, kas susiję su 
motina, – šventa. Gal todėl bro-
liai, nors vis labiau konfliktuoja, 
neperžengia kraštutinės ribos, nes 
motinos meilės prisiminimas pa-
laiko jų žmogiškumą. „Šis spek-
taklis – apie Mamą. Mamas. Apie 
tai, kokius stresus išgyvename po 
jų netekties. <...> Jie visi ieško tos 
prarastos motiniškos meilės. Pri-
silietimo“, – tokius R. Atkočiūno 

žodžius galima perskaityti spekta-
klio programėlėje. 

Sukrėsta motinos mirties, ap-
leista ir vieniša Inga „atsibeldžia“ į 
pasaulio kraštą. Tomos Vaškevičiū-
tės Inga, kaip ir Jelena, Veršininas 
ar Arkadina, yra ta, kuri trumpam 
atvažiuoja iš miesto, sujaukia bro-
lių kasdienybę, prasiblaško ir išva-
žiuoja. Ryškiai geltonas lietpaltis, 
juodos tinklinės pėdkelnės, juoda 
atvira suknelė, aukštakulniai ir tam-
sūs akiniai – tokia nesubtili laidos 

„Radijo turgus“ vedėjos išvaizda, o 
jos pasirodymas kaime prilygsta į 

„Raudonąją knygą“ įrašytos būtybės 
atvykimui. Ingai kaimas yra „gry-
nas oras“, ramybė, tyla – alterna-
tyva miesto gyvenimui, – tarp sta-
čiokų ji pasijunta laisva, čia niekas 
jai nekelia aukštų reikalavimų, nie-
kas neaiškina, kaip vesti radijo laidą, 
kaip rengtis ir pan. T. Vaškevičiūtė 

„stambiais potėpiais“ pabrėžia labi-
lią Ingos psichiką, staigų nuotaikų 
svyravimą, norą žavėti aplinkinius. 
Apsilankymas kaime Ingai yra kelių 
dienų išvyka, nuotykis – laikina tera-
pinė pauzė miestietiškos kasdienybės 
rutinoje, todėl ji kaimą idealizuoja. 

Spektaklio dailininkas latvis 
Mārtiņas Vilkārsis tarsi žvelgia į 
kaimą Ingos akimis, todėl sceno-
grafija primena romantinius griu-
vėsius – sueižėjusi plytų mūro siena, 
sujungta su šiltnamiu ištrupėjusiais 
stiklais, panaši į pilį, o ne į kaimo 
trobą. Scenos erdvė, pripildyta 
įvairiausių sendaikčių, gyvūnų iš-
kamšų, primena jaukią antikvaro 
krautuvę. Šiltas apšvietimas (švie-
sos dailininkas Vilius Vilutis), do-
minuojantys rusvi sepijos atspalviai 
sustiprina praeities, sustingusio 
laiko atmosferą. Tokioje „Draku-
los pilyje“ gyvena Mariaus Repšio 
ir Arūno Sakalausko kuriami bro-
liai Karlis ir Janis, vos pastebimai 
grimu pasmailintomis, vampyriš-
komis ausimis. Žinoma, tokį pa-
slaptingą, pasakišką kaimo vaizdą 
gali sukurti tik pavargusio mies-
tiečio vaizduotė. Patys broliai vos 
pakirdę ir pravėrę burnas pripildo 
fantastinę aplinką natūralizmo – 
nevalyva išvaizda (pilki berankoviai 
marškinėliai, jaunėlio Karlio šortai, 

purvinos blauzdos, palaikės Janio 
kelnės), pakumpusi laikysena, o svar-
biausia – kalbos maniera ir skurdus 
žodynas (beje, „Gyvūnas (Ku Kū)“ 
pretenduoja keiksmažodžių gausa 
nurungti patį „Išvarymą“) atsklei-
džia, kad „pilyje“ gyvena ne elegan-
tiški grafai, o kaimo senberniai. 

Aktoriams M. Repšiui ir A. Sa-
kalauskui pavyksta sukurti prieš-
taringus brolių paveikslus – kartais 
jie atrodo nužmogėję storžieviai, 
kartais – naivūs vaikai ar čecho-
viški, iliuzijų kupini herojai. Ge-
rai, kai veikėjai tragikomiški, bet 
dažniausiai jie – per daug komiški, 
nes aktoriai neatsispiria pagundai 
palinksminti žiūrovus nebrangiais 
triukais, – šaržuojami personažai 
provokuoja ne atjautą ir empatiją, 
bet pranašumo pojūtį, pasireiš-
kiantį pašaipiu juoku. Tačiau tik 
pasirodžius Leo (Rimantas Bagdze-
vičius) ir Leonui (Ramutis Rimeikis) 
tampa aišku, jog Karlis su Janiu vis 
dėlto – „lyriniai herojai“. 

A. Rutkēvičos pjesėje veikia 
kurjeris Leonas, kurį ištiko „ma-
žoji tragedija“, o dabar jis gailisi iš 
meilės pardavęs savo laisvės sim-
bolį – „Harley-Davidson“ motoci-
klą, jaučiasi išduotas ir praradęs dvi 
didžiąsias gyvenimo svajones, bet 
vis dar viliasi persikelti į miestą. R. 
Atkočiūnas vietoje vieno personažo 
sukuria du – Leo ir Leoną, triukš-
mingai įvirtę į sceną, jie pribloškia 
neartikuliuota storžieviška kalba, 
kurioje aiškiai girdimi tik keiksma-
žodžiai. Du odinėmis striukėmis 
vilkintys kaimo „baikeriai“-kur-
jeriai, išvežiojantys prekes, virsta 
vienprasme karikatūra, kurioje in-
dividuali Leono istorija pranyksta. 
Personažai atlieka opozicinės poros 
Karliui ir Janiui funkciją, siekiant 
kontrasto principu atverti brolių 

„subtilumą“.
Žiūrovams renkantis į Mažąją 

salę Karlis (M. Repšys) guli 
„šiltnamio“ viduje įspraustoje me-
talinėje lovoje (visai ne karališko 
dydžio), atsikėlęs įjungia radiją – 
laidą „Radijo turgus“, po akimir-
kos skambina Ingai, norėdamas 
parduoti seną „Singer“ siuvimo ma-
šiną. Radijas ir siuvimo mašina – du 

svarbūs daiktai. Pirmasis – vienin-
telis brolių kontaktas su išoriniu pa-
sauliu (televizoriaus, kompiuterio 
nėra). Karlis, išgirdęs Ingos balsą 
per radiją, įsimyli, nuo šiol jis turi 
ko laukti – gyvenimas įgyja prasmę. 
Dėl radijo naudojimo spektaklyje 
skamba du „garso takeliai“ (kom-
pozitorius Giedrius Puskunigis). 
Iš aparato sklindanti muzika ne tik 
kuria atmosferą, bet ir apibūdina 
personažų garsų erdvę – jie klausosi 
populiariųjų radijo dainų, „Radijo 
turgaus“ vedėjos balso. Spektaklio 

„virš“ muzika sustiprina dramatiš-
kiausius momentus, o nesudėtinga 
melancholiška melodija (atliekama 
pianinu) kuria prarastų svajonių 
leitmotyvą. 

Siuvimo mašina – daiktas, sim-
bolizuojantis brolių motinos, ta-
lentingos siuvėjos, atminimą. In-
gos mama taip pat siuva, jai ji ir 
nori padovanoti mašiną, bet pavė-
luoja – mirtis ją aplenkia, moiros 
nutraukia motinos gyvenimo siūlą. 
R. Atkočiūnas papildo A. Rutkēvičos 
pjesę dar vienu personažu – Pra-
eiviu (Mindaugas Jusčius) juodu 
paltu ir skrybėle, jis iššluoja scenos 
grindis, nubarstytas pjuvenomis. 
Dar nuo Juozo Miltinio režisuoto 
Wolfgango Borcherto „Lauke, už 
durų“ šlavėjas asocijuojasi su lai-
kinumu ir mirtimi. Kitoje scenoje 
Praeiviui numetama dešra – jis aki-
mirkai virsta paklydusiu šunimi 
vardu Kryžius, kuris pasiliko pas 
brolius nuo motinos laidotuvių 
dienos.

Karliui ir Janiui svarbus motinos 
atminimas: „mamytė liepė gyventi 
draugiškai“, – tik pagarba motinai 
kritiniais momentais sustabdo bro-
lius nuo absoliutaus susvetimėjimo, 
žvėriškų konfliktų ir noro atsitverti 
tvora. Janis (A. Sakalauskas) pa-
šiepia brolio įsimylėjimą ir Ingos 
laukimą, tačiau jis „gyvena savo 
gyvenimą“ (kurio nepalaiko Kar-
lis) – lanko mokyklą („penkias-
dešimties į aštuntą klasę“, – šai-
posi „baikeriai“-kurjeriai). Silpnas, 
matyt, Janio ryžtas, nes Remigijaus 
Bučiaus kuriamas kaimo mokytojas 
Arnoldas, cituodamas Adomą Mic-
kevičių ir Paulo Coelho, stengiasi 
įkvėpti Janį dažniau lankytis pamo-
kose. R. Bučius vengia karikatūrinti 
Mokytojo personažą, nesupapras-
tina jo. Šiuolaikinio kaimo inteli-
gentas tyliai myli Janį, o jo litera-
tūriniai autoritetai ir taip iškalbingi. 

„Kartais aš pabundu tamsoj, kai 
tu prie manęs prisilieti savo abejo-
nėm“, – šiuos žodžius A. Rutkēviča 
panaudoja pjesėje vietoje epigrafo, 
taikliai apibūdindama skausmą, 
kurį išgyvena kiekvienas veikėjas. 
Sunku, kai tavimi netiki, nepalaiko 
tavo siekių, šaiposi iš tavo meilės, 
seksualinės orientacijos, – atmos-
fera, kurioje beveik neįmanoma 
nepalūžti. Niūri kaimo kasdienybė 
trumpam atgyja atvažiavus miestie-
tei, bet šventės šiame pasaulyje il-
gai netrunka. Toks tad dviejų brolių 
gyvenimas – „siužetas nedideliam 
spektakliui“, – aidi mintyse. 

Naujas Juliaus Juzeliūno 
operos „Žaidimas“ 
atlikimas 

Nuo pat koncertų sezono pra-
džios Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras ir jo meno vadovas bei 
vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius 
ruošiasi ypatingam renginiui. Gruo-
džio 10 d. kartu su režisieriumi Ne-
rijumi Petroku Vilniaus kongresų 
rūmuose publikai bus pristatyta 
Juliaus Juzeliūno opera „Žaidimas“, 
skirta 100-osioms kompozitoriaus 
gimimo metinėms.

Anonsai

Opera „Žaidimas“ scenos šviesą 
išvys po ilgokos pertraukos – pirmą 
ir kol kas vienintelį kartą ji buvo 
atlikta 2007 metais. 

Operos tema – itin aktuali šiuo-
laikinėje visuomenėje moralinės 

atsakomybės už savo veiksmus 
problema. Joje kalbama, kaip vi-
dutinio žmogaus sąmonė ir pasą-
monė, aplinkybių veikiama šiandie-
niniame prieštaringame pasaulyje, 
veda asmenybę į dvasinę tragediją. 
Senų pensininkų-juristų teismo 
žaidime atsiskleidžia „biznieriaus“ 
Trapso dvasinis credo: „Biznio pa-
saulyje griežti įstatymai: kaip tu 
man, taip aš tau; kas nori būti 
džentelmenas – labai prašau, bet 
tas žūsta.“ Pagrindinis veikėjas 
Trapsas, nors ir nepažeisdamas 
oficialių įstatymų, negalvoja apie 
savo veiksmų atsakomybę prieš 
savo sąžinę. 

„Fizinė Trapso katastrofa – tai 
tik vidutinybės noras pasirodyti 
reikšmingam visuomenėje, todėl 
jo veiksmų psichologinė analizė 
parodo, kaip prieinama prie visiš-
kos dvasinės avarijos, – rašė kom-
pozitorius J. Juzeliūnas. – F. Dür-
rematto apsakyme, pagal kurį 
parašytas operos libretas, vyksta 
savotiškas žaidimas: žaidimas su 
sąžine, su gyvenimu, su žmonė-
mis. Atsakomybės jausmas čia 
įgauna gilesnę prasmę, žmogus 
tarsi žaidžia su savo esybe, su 
pačia gyvenimo esme. Štai ko-
dėl, sumanęs rašyti operą, aš ją 
pavadinau „Žaidimu“.“

Scenoje pagrindinius vaidmenis 
atliks operos solistai Tadas Girinin-
kas, Mindaugas Zimkus, Rafailas 
Karpis, Arūnas Malikėnas, Egidi-
jus Dauskurdis, Jovita Vaškevičiūtė, 
Lina Dambrauskaitė, dalyvaus 
Kauno valstybinis choras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Petras 
Bingelis).

J. Juzeliūno opera „Žaidimas“ 
bus parodyta gruodžio 10 d. 19 val. 
Vilniaus kongresų rūmuose. Bilie-
tus galite įsigyti „Tiketoje“ ir Vil-
niaus kongresų rūmų kasoje.

Rengėjų inf.
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Marius Repšys (Karlis) ir Arūnas Sakalauskas (Janis) spektaklyje „Gyvūnas (Ku Kū)“
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Interaktyvūs Antano Mončio švilpiai
Skulptūros muzika Palangoje 

Danutė Zovienė

Palangoje, Antano Mončio na-
muose-muziejuje, nuo rugpjūčio 
pradžios naujai suskambo skulpto-
riaus Antano Mončio (1921−1993) 
kurti švilpiai. Interaktyvus projek-
tas „Inovatyvūs švilpiai“ įgyvendin-
tas muziejui bendradarbiaujant su 
IT kompanija „Creatur“ (vadovas 
Mantas Grubliauskis), remiant Lie-
tuvos kultūros tarybai, LR kultū-
ros ministerijai ir Palangos miesto 
savivaldybei.

Lietuvių skulptoriaus Antano 
Mončio, gimusio Žemaitijoje, 
Mončių kaime, gyvenusio ir kūru-
sio Prancūzijoje, nuolatinę kūrinių 
ekspoziciją Palangoje esančiame jo 
vardo muziejuje sudaro tėvynei do-
vanotos didelių mastelių skulptū-
ros, mažoji plastika, tapyba, gra-
fika, kaukės, dokumentai, knygos 
ir... švilpiai. 

Skulptoriaus kūrybos tyrinėtojai 
šią jo kūrybos dalį palieka tarsi pa-
raštėje. 2003 m. išleistame iki šiol 
solidžiausiame menininko kūrybai 
skirtame leidinyje − meno albume 

„Antanas Mončys“ (sudarytojas ir 
teksto autorius dr. Viktoras Liutkus, 
Vilnius, artseria) apie švilpius irgi 
užsimenama tik visos menininko 
kūrybos kontekste: „Antanas Mon-
čys buvo nepailstantis menininkas: 
skaptavo medį, kalė akmenį, liejo 
šviną, lipdė iš molio, lankstė geležį, 
tapė paveikslus, nuolat piešė, kūrė 
antkapinius paminklus, koliažus, 
papuošalus, projektavo scenovaiz-
džius, konstravo iš atliekų kaukes, 
dėliojo mozaiką, meistravo sta-
liukus, dekoratyvinius šviestuvus, 
rantė židinio prietaisus, net vely-
kinius kiaušinius dekoravo. Ne 
vienerius metus mokė skulptūros 
įvairiose vasaros „akademijose“ ir 
kursuose. Atrodo, nebuvo jam te-
ritorijos, į kurią jis su skulptoriaus 
pasirengimu negalėtų įžengti ir 
ką nors vertinga padaryti. Kuklų, 
ramų menininko būdą atsvėrė dau-
giabalsė kūrybos kalba.“ (p. 9)

Iš tiesų, švilpius A. Mončys pra-
dėjo kurti jau peržengęs gyvenimo 
kelio vidurį, apie 1975-uosius. Juos, 
kaip ir kaukes, naudojo įvairių savo 
parodų teatralizuotuose atidary-
muose, nes žaidybinis momentas, 
kūrinių dialogas su aplinka meni-
ninkui buvo labai svarbus: vykdant 
jo valią A. Mončio namuose-muzie-
juje visas didžiąsias skulptūras, rel-
jefus, net jo darbo įrankius galima 
liesti rankomis. Deja, muziejuje 
saugomi švilpiai iki šiol buvo žiūro-
vams neprieinami dėl labai trapios 
medžiagos (terakotos), iš kurios yra 
nulipdyti. Muziejuje šiuo metu 
saugomi tik devyni švilpiai, nors 
dailininkas jų yra sukūręs gerokai 
daugiau: žinoma, kad dar kelios 
dešimtys jų saugomos privačiuose 

rinkiniuose Prancūzijoje, Vokie-
tijoje, JAV, Danijoje ir Lietuvoje. 
Įgyvendinus projektą „Inovatyvūs 
švilpiai“ muziejaus ekspoziciją vir-
tualiai papildė dar 35 eksponatai iš 
A. Mončio sūnaus Jeano-Chris-
tophe’o, dailininko kūrybos gerbėjo 
iš Danijos True Freltofto kolekcijų 
(pats didžiausias švilpis saugomas 
muziejuje Palangoje, o pats mažiau-
sias priklauso Jeanui-Christophe’ui 
Moncys).

Visi švilpiai, pritaikius šiuolaiki-
nes technologijas, buvo suskaitme-
ninti Vokietijoje taip, kad žiūrovas 
jutikliniame kompiuterio ekrane 
gali kiekvieną švilpį apžiūrėti, „var-
tyti“ neliesdamas jo rankomis, o čia 
pat ekspozicijoje matyti ir originalą. 
Ekrane švilpiai gali būti apžiūrimi iš 
visų pusių: kiekvieno objekto vaiz-
das fotografuojant užfiksuotas 10° 
žingsniu, sukuriant 360° aprėptį. 
Liečiant ekraną pasirinktas vienas 
ar keli švilpiai gali būti padidinami 
ar sumažinami, išryškinant norimą 
detalę, kurioje matosi medžiagos 
savybės bei faktūros ir skulptoriaus 
palikti prisilietimo prie medžiagos 
ženklai. Žiūrovo veiksmai šioje in-
teraktyvioje kūrinio patirtyje yra 
intuityvūs, spontaniški, kas suteikia 
meno kūrinio suvokimui žaismės. 

A. Mončys, kuriam menas, kaip žai-
dimas, buvo labai svarbus, ko gero, 
nė nenutuokė, kad XXI a. techno-
logijos taip organiškai susisies su jo 
kūrybos principais (projekto vizu-
alizaciją atliko partneriai iš Dani-
jos − IT kompanija „Aspekt R&D 
A/S“, vadovas Tue Freltoft).

Natūroje A. Mončio švilpiai yra 
įvairių dydžių – nuo 2 iki 26 cm, 
skiriasi jie ir skulptūrinėmis for-
momis – nuo abstrakčių iki figūri-
nių. Beje, tarp A. Mončio sukurtų 
švilpių yra vienas, pritaikytas kai-
riarankiams! Nors šių kūrinių pri-
gimtis vienareikšmiškai siejama 
su lietuviškais molinukais, kuriais 
kaimo vaikai žaisdavo ir grodavo 
ganydami gyvulius, su dailininko 
vaikystės prisiminimais, kai tė-
vas grįždamas iš turgaus parvež-
davo lauktuvių kokį švilpuką, jų 
formų interpretacija liudija ori-
ginalaus ir brandaus menininko 
požiūrį. Šiose nedidelėse skulp-
tūrinėse formose A. Mončys tarsi 
konsolidavo lietuviškos pagony-
bės, primityviojo meno, afrikiečių, 
indėnų meno principus bei raišką. 
Net kurdamas skulptūras sakrali-
nėms erdvėms skulptorius, pasak 
V. Liutkaus, „nepriskyrė savęs prie 
labai tikinčių ir pamaldžių žmonių, 

priėmė tikėjimą kaip laisvą jausmo 
pasirinkimą“; Mončys yra išsitaręs: 

„aš nesupykčiau, jei mane pavadintų 
pagoniu“ („Antanas Mončys“, Vil-
nius, artseria, 2003, p. 15).

Taigi transformuotos primityvios 
švilpių formos nenutolsta nuo visos 
A. Mončio kūrybos moderniosios 
plastikos principų. Abstrahuota 
plastika būdinga jo didžiosioms 
skulptūroms-grandinėms, kurias 
įkvėpė, pasak V. Liutkaus, prie 
verpsčių grandinėlių kabantys liau-
dies meno darbai, reljefams (ypač 
su kaukolių motyvais), kurių lako-
niška forma (banguojantys tūriai, 
aptakūs siluetai), tūrių dinamika, 
simbolių ir metaforų įtaiga atsi-
kartoja ir švilpiuose. Todėl įdomu, 
kad net mažiausias švilpis, išdidi-
nus jį interaktyviame kompiuterio 
ekrane, įgyja neįtikėtinai monu-
mentalų vaizdą. 

A. Mončio švilpiuose ne mažiau 
nei skulptūrinė forma paveikus ir 
garsas. Naujos technologijos taip 
pat atvėrė galimybę jį jungti su 
vaizdu − ekrane palietus kiekvieno 
švilpio garso mygtuką ima skambėti 
įrašyti tuo švilpiu išgaunami gar-
sai (įgrojo Donatas Bielkauskas). 
Kitaip nei tradiciniai liaudies mo-
linukai, A. Mončio švilpiai pasižymi 

ypatingu skambesiu – jais galima 
išgauti ne vieną pratisą ir monoto-
nišką garsą, bet visą jų gamą, sugroti 
įvairias melodijas. Pasak A. Mončio 
namų-muziejaus direktorės, skulp-
toriaus dukterėčios Loretos Biru-
tės Turauskaitės, kuri kartu su Tue 
Freltoftu inicijavo šį interaktyvų 
projektą, kurdamas švilpius skulp-
torius dirbo ilgai ir užsispyręs, kol 
jam pavyko išgauti norimus garsus. 

Muzikinėmis A. Mončio švilpių 
galimybėmis dar prieš keliolika 
metų susidomėjo instrumentalis-
tas Donatas Bielkauskas, projekto 

„Donis“ kūrėjas (tai Lietuvos am-
bientinės muzikos projektas, ku-
ris remiasi daugiafolklorinės, eks-
perimentinės muzikos elementais). 
A. Mončio sukurtais švilpiais jis at-
liko originalią muzikinę kompozi-
ciją „Švilpiai“, vėliau išleido kom-
paktinę plokštelę (2003), paskui 
kelis kartus perleistą. D. Bielkaus-
kas, kuriam 2006 m. buvo suteik-
tas Lietuvos atlternatyvios muzikos 
grupių, atlikėjų ir projektų (A.LT) 
geriausio etnografinės muzikos at-
likėjo apdovanojimas, yra ištikimas 
A. Mončio namų-muziejaus drau-
gas, vykdęs čia edukacinę programą 

„Moliniai švilpiai ir liaudiška muzi-
kavimo tradicija“ (2007). 

Pristatant projektą rugpjūčio 
7 d., D. Bielkauskas kartu su ko-
lega Viktoru Rubežium dar kartą 
pademonstravo A. Mončio švilpių 
garsines galimybes grodamas ir pa-
vieniais kūriniais, ir jų grupėmis, o 
pasitelkęs kitus autentiškus bei mo-
dernizuotus lietuvių liaudies, elek-
troninius instrumentus – užburian-
čias muzikines kompozicijas. 

Įgyvendinus projektą „Inova-
tyvūs švilpiai“, kuris prasmin-
gai papildė nuolatinę A. Mončio 
namų-muziejaus ekspoziciją, da-
bar lankytojai turi unikalią gali-
mybę interaktyviai bendrauti su 
skulptoriaus kūryba, kurti savas 
švilpių vaizdo ir garso interpreta-
cijas. Ypač tai patrauklu jaunimui, 
vaikams, kuriems sąvoka „muziejus“ 
vis dar siejasi su sustingusiu laiku, 
tyla ir vaškuotomis grindimis... 

Paroda yra nuolatinės ekspozicijos dalis
Antano Mončio namai-muziejus (Dau-
kanto g. 16, Palanga)
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 11–17 val.

Antano Mončio švilpiai

Interaktyvus ekranas, kuriuo galima paklausyti A. Mončio švilpių

Nuotr aukos  iš  A . Mo nčio  n amų- muzie j aus  archyvo

Autorė s  n uotr .
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Profesinių įgūdžių šou 
Skulptūros restauratorių dirbtuvės persikėlė į galeriją „Akademija“

Kristina Stančienė

Vilniaus dailės akademijos Pamin-
klotvarkos katedros skulptūros res-
tauravimo specializacijos studentai 
ir dėstytojai surengė nelabai įprastą 
parodą (kuratoriai – Nerijus Ka-
valiauskas ir Indrė Užuotaitė). Tai 
savotiškas profesinių įgūdžių šou, 
kuriame, kalbant mados pasaulio 
terminais, vyko ir modelių „kas-
tingas“, ir „modeliuotojų“ pasiro-
dymai... Tikriau, modeliai buvo 
atrinkti iš anksto – parodos atida-
ryme tarsi kokioje renesansinėje 
galerijoje arba šiuolaikinėje foto-
sesijoje išsirikiavo grupė gipsinių 
skulptūrų kopijų, paprastai naudo-
jamų dailės mokymo aplinkoje. O 

„modeliuotojai“, arba – restaurato-
riai, atidarymo vyksme drauge at-
rodė ir kaip gydytojai – pasipuošę 
baltomis palaidinėmis su VDA 
simbolika, jie ruošėsi kelias savai-
tes „gydyti“ viešam žvilgsniui išsta-
tytas skulptūras – valyti senų dažų 
sluoksnius, priauginti ar pataisyti 
pažeistas galūnes, veido ar atributų 
dalis. 

Toliau viskas vyko pagal planą – 
ko gero, daugelis šiomis dienomis 
ėję pro galeriją „Akademija“, net ir 
neužsukę vidun, galėjo matyti, kaip 
parodinė erdvė transformavosi į 
tikrą restauratoriaus dirbtuvę su 
darbo įrankiais, arbatos pertrau-
komis, diskusijomis ir, kaip sakė 
patys parodos sumanytojai, lengvu 
kūrybiniu chaosu... O ir skulptū-
ros čia netrukus persirikiavo kita, 
patogesne restauratoriams tvarka...
Taip ir turėjo būti, nes vyksta ne 
užbaigtų objektų, o paties proceso 
paroda, kurią katedros dėstyto-
jai ir studentai fiksuoja ir „face-
booke“ – dėlioja nuolatinį atliktų 
darbų metraštį. Paroda „chameleo-
niška“ – viskas joje kinta kiekvieną 
dieną, valandą ir net minutę. Stabi-
lūs išlieka, ko gero, tik ant galerijos 
sienų iškabinti restauratorių dosjė – 
trumpi prisistatymai... Sprendžiant 
iš „naktinių“ fotosesijų, studentai 
galerijoje dirba „studentiškai“, ir 
iš čia išeina gerokai po oficialaus 
darbo laiko pabaigos.

Kadangi paroda sumanyta kaip 
dirbtuvės arba kaip išviešintas pa-
prastai tik specialistams matomas 
procesas, norėjosi išbandyti, kaip 
toks ekspozicijos bei drauge neįky-
raus profesijos pristatymo modelis 
veikia iš tiesų. Ilgai nelaukę, pra-
ėjusį šeštadienį čia apsilankėme su 
Vilniaus J. Vienožinskio dailės mo-
kyklos Suaugusiųjų skyriaus moki-
niais. Studentai tuo tarpu sau dirbo, 
o su mumis bendravo Ramunė Ba-
landžiūnienė – taip pat studijuo-
janti šios specialybės magistran-
tūroje, bet jau seniai savarankiškai 
dirbanti įvairiuose Lietuvos kultū-
ros paveldo objektuose, privačiuose 

nukopijuoti ir „gydomi“ skulptū-
riniai objektai taip pat atkeliavo iš 
mokomųjų VDA, M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos bei J. Vienožins-
kio dailės mokyklos fondų. Nebe-
prisimenu, kaip ten būdavo akade-
mijoje ar pas „čiurlioniukus“, bet 
Vienožinskio dailės mokykloje yra 

A. Nar ušytės  n uotr .
Paroda „Skulptūros restauratoriaus dirbtuvėse“, galerija „Akademija“, Vilnius. 2016 m. 

interjeruose. Atėjome lyg ir be iš-
ankstinės programos ir „klausi-
myno“, tačiau viskas vyko savaime, 
natūraliai. Mums ne tik buvo paaiš-
kintos įvairių restauravimo procesų 
subtilybės, kaip antai, kodėl kokį 
nors miniatiūrinį lapelį sudėtin-
goje ištisinėje karnizo juostoje rei-
kia lipdyti rankomis, o ne klijuoti 
kaip papuošimą ant torto, bet ir 
susipažinome su restauruojamo 
Gelgaudiškio bei šiandien jau pra-
banga tviskančio Užutrakio dvarų 
atkūrimo darbais. Pamatėme ištisus 
tomus rašytinės medžiagos, t.y. res-
tauruotų objektų bylas su detaliais 
darbų duomenimis, vaizdais prieš 
restauravimą ir po jo. Pasiaiški-
nome parodoje tvarkomų apolonų 
bei dovydų ikonografijos detales ir 
jų paradoksus. Iš mokinių reakci-
jos sprendžiu, kad juos (vadinasi, 
tikėtina, kad ir plačiąją visuomenę 
apskritai) tas kruopštus darbas, sa-
votiška profesijos nulemta „vergovė“ 
veikia magiškai. Užteko restaurato-
rei tik papasakoti, kaip dirbo Švč. 
Trejybės bažnyčios bokšte, į kurį 
reikėjo kasdien karstytis pastoliais, 
kaipmat atsirado besisiūlančių sa-
vanoriškai padirbėti profesionalų 
pagalbininkais. Kruopštus ir kartais 
kone mazochistiškas kasdienis res-
tauratoriaus darbas, nuosekli tvar-
komo objekto analizė ir žinios apie 
jį, darbo įrankiai, procesai ir jų seka, 

mintis, kad jos vis dėlto buvusios 
naudingos... Restauratorių karje-
ros atveju toji „akademinė“ kan-
kinystė nesibaigia sulig studijomis, 
o tęsiasi visą darbingą profesinį 
gyvenimą – ir atkuriamų objektų, 
ir paties darbo proceso požiūriu. 
Jie neretai stovi kantriai prilipę 
prie lubų, it Michelangelas Siksto 
koplyčioje, kopia į dešimčių metrų 
aukštį, iš anksto kruopščiai planuo-
dami, kokių daiktų ten, aukštybėse, 
gali prireikti, turėdami kažkaip nu-
matyti net ir tai, kad darbo metu 
neprispirtų „gamtiniai“ reikalai... 
Tačiau profesinė romantika paro-
doje neužgožia ir pačių jos objektų. 
Parodoje „gydomos“ skulptūrų 
kopijos skleidžia mintį, kuri gal 
ir nebuvo čia kaip nors ypatingai 
akcentuojama, kad originalų kar-
totės – tai ištisas simuliakrų ir si-
muliacijų pasaulis su savomis žai-
dimo taisyklėmis, paslaptimis ir 
mistifikacijomis. Vien žvelgiant į 
dvi gipsines Donatello Dovydo ko-
pijas matyti, kad bronzinį originalą 
kopijų gamintojai interpretuodavo 
kaskart kitaip. Vienas Dovydas čia 
prisidengęs savo „gėdą“ lapeliu, 
kitas – tik su batais. O origina-
las – taip pat nuogutėlis... Antiki-
nės mitologijos ir krikščioniškos 
ikonografijos personažai kopijų 
pasaulyje tampa kintančiais, prie 
tam tikrų sąlygų prisitaikančiais 

pinigus. Be to, šiandien jos atlieka 
ir kitą, kilnesnę funkciją. Apie tai 
parodos atidaryme kalbėjo ir Trakų 
istorinio nacionalinio parko direk-
torius Gintautas Abaravičius. Pasak 
jo, parodoje-dirbtuvėje restauruo-
jamos gipsinės kartotės bus pritai-
kytos Užutrakio dvaro erdvėms, 

primenant ne tik šio dvaro istoriją, 
bet ir didžiąja dalimi jau prarastą, 
sovietų suniokotą ir dėl vėlesnių 
dešimtmečių aplaidumo sunykusią 
materialiąją Lietuvos dvarų kultūrą. 

Mokomųjų natiurmortų, arba 
modelių, temą savo fotografi-
jose yra gana kontroversiškai 

„užkabinusi“ Aistė Kisarauskaitė 

susiklostęs kažkoks ypatingas, „ne-
akademiškas“ santykis su gipsiniais 
modeliais. Prie jų priprantama kaip 
prie kasdien mus supančių daiktų, 
galbūt net nesigilinant, kas čia ir 
kaip pavaizduota... Nes mokyklos 
koridoriuose nuo seno rymo Mi-
chelangelo „Dovydo“ galva, Atėnės 
Paladės biustas, o piešimo klasėse 
pravėrus duris galima pamatyti 
baltuojant ir daugiau iki skausmo 
pažįstamų personažų – Voltaire’as 
ir Aristotelis, Laokoonas ir Mirš-
tantis Galas, Heraklis ir Dzeusas, 
Venera ir „žmogus be odos“ (mo-
delis žmogaus figūros raumenų stu-
dijoms). Anatominė sandara, poza, 
šviesos ir šešėlių žaismas, proporci-
jos, perspektyva mokymo procese 
tampa svarbiau nei ikonografinė 
skulptūros savastis. Beje, ši mokykla 
paveldėjo modelių fondą dar iš so-
vietmečio laikų. Daugelis jų, matyt, 
pagaminti tuometiniame Lenin-
grade. Reikia pripažinti, kad net ir 
labai saugomi, šie subtilūs daiktai 
laikui bėgant apsitrina, kartais – 
nudūžta viena kita detalė. Štai tada 
įvyksta šioks toks nesusipratimas: 
tyčinis jų gadinimas neabejotinai 
traktuojamas kaip šventvagystė, ta-
čiau restauravimas – tai jau kažkas 
už mokymo proceso ribų... 

Apibendrinant parodos įspū-
džius – skulptūros restaurato-
riaus profesija joje atsiskleidžia 
kaip įdomi ir intriguojanti. Jos 
rodymas „iš arti“ pasakoja ne tik 
amato subtilybes, bet ir pačių res-
tauruojamų objektų istorijas ir siūlo 
ieškoti jų tęsinių. 

Paroda veikia iki lapkričio 19 d.
Galerija „Akademija“ (Pilies g. 44/2, 
Vilnius)
Dirba pirmadieniais–šeštadieniais 
12–18 val.

Paroda „Skulptūros restauratoriaus dirbtuvėse“, galerija „Akademija“, Vilnius. 
2016 m. 

pagaliau – jausmas, kad prisidedi 
prie istorijos atgaivinimo, neabe-
jotinai turi patrauklią paslaptin-
gumo aurą... 

Viename interviu skulptorius 
Vladas Urbanavičius pasakojo, kad 
studijuojant tuometiniame dailės 
institute akademinės studijos at-
rodė tikra kankynė, ir tik baigiant 
skulptūros mokslus jį aplankiusi 

meniniais „ekvivalentais“. Kopijas, 
kaip „biznį“, bus pradėję bene seno-
vės romėnai, daugindami graikiš-
kuosius šedevrus. Tačiau gipsinių 
modelių gamyba tebelieka aktuali 
ir mūsų dienomis, nes jie vis dar 
tebėra naudojami mokant dailės. 
Geros, kokybiškos kopijos, kurias 
nuo seno gamina, tarkime, Ber-
lyno meistrai, kainuoja velniškus 

2012 m. surengtoje parodoje „Still-
life“. Tiesa, jos užfiksuoti natiur-
mortai buvo kur kas buitiškesni, be 
šių tauriųjų klasikos herojų, su pa-
brėžtinai parodytu dailės mokymo 
rutinos prieskoniu. Tiesiog – dra-
perijos, ne itin išpuoselėtos vazoni-
nės gėlės, „pavargę“ žaislai, įvairūs 
buities rakandai. Tačiau visi res-
tauratorių parodoje dalyvaujantys 

I .  Ivoškaitės  n uotr .
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D a i l ė

Žmogiška gamtos rekonstrukcija
Matthew Smitho paroda „Uolos, vanduo, medžiai, debesys“

žiedą gali regėti žmogų ir visą jo 
gyvenimą, šuolius ir alpius kriti-
mus. Čia piešinys – tik pretekstas 
kelionei vaizduote. Kitaip tariant, 
Kuckaitė praplečia realybę.

Be to, gėlės žiedo kaip moters 
lyties ar lytiškumo metafora yra 
sena kaip pasaulis. Galime mi-
nėti liaudies dainų lelijėjes, prisi-
minti Edouard’o Manet „Olimpi-
jos“ smilkinį puošiančią gėlę, kuri 
prisideda prie nuogo įžūlumo iššū-
kio, o kur dar fotografo Rimanto 
Dichavičiaus „Žiedai tarp žiedų“. 
Subkultūrose esti vadinamoji „Je-
richo rožė“ – populiari tatuiruotė, 
kur gėlės žiede užslėptas vaginos 
piešinys (išsamiai aprašyta Johno 
Irvingo romane „Kol tave rasiu“). 

Nepamirškime ir iki šiol gyvos „gė-
lelių skynimo“ leksikos, kur žiedas 
visada yra trofėjus. T.y. svarbus iki 
gavimo.  

Tačiau Kuckaitės gyvybe raibu-
liuojantys žiedlapiai labiau primena 
vieną iš feministinės minties filoso-
fės Luce Irigaray idėjų apie tai, kad 
moters seksualinė tapatybė yra 
ne kastruoto objekto būtis (pono 
Freudo siūlymu), o tarsi save pa-
tenkinantis žiedas, kuris judėdamas 
teikia sau malonumą. Kad moters 
lytis nėra žaizda ar trūkumas, api-
brėžtas per vyrą, o nuolat plazdantis 
ir savipakankamas geismo ir malo-
numo agregatas. Juos regiu ir pas 
Kuckaitę, tik lytys ir rūšys čia nėra 
svarbios. Šioje erdvėje visi su visais 

ir su viskuo susipina kaip kokioje 
„Odėje džiaugsmui“. Net jei matai 
tik porą figūrų vienoje vietoje, ži-
nai, kad tai didesnės visumos dalis. 

Tokio meno tikslas – prikišti 
mūsų nosis prie stebuklo. Minia-
tiūros tarsi šaukte klausia: „Ar ma-
tai, koks įvairus, pilnas nuostabių 
formų, stebuklingai persipynęs pa-
saulis, ar pastebi per savo antrines 
realybes?“ Šie kūriniai tinkami me-
dituoti pasaulio tvarką, planuoti so-
dinti sodus, bėgti laukais ir miškais. 
Tai intymus ir nebanalus patyrimas. 
Vertas laiko ir atidumo. 

Paroda veikia iki lapkričio 26 d.
Vilniaus grafikos meno centro galerija 

„Kairė–dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius)

Praplėstos realybės sodai
Atkelta iš 1 psl.

Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Žemę padengus sniegui, super ir 
hyper parduotuvės užsipildo plas-
tikinėmis eglutėmis. Kad jas pui-
kiai galima išnaudoti kaip ready-
made’us, pernai jau įrodė grafikė 
Laisvydė Šalčiūtė. Visgi readyma-
de’ai meno kūriniais tampa tik at-
sidūrę atitinkamame meniniame 
kontekste. Tačiau apskritai plasti-
kinio medžio idėja nėra labiausiai 
vykęs gamtą imituojantis žmogaus 
kūrinys. Siluetas nukopijuojamas, 
bet originalus pavidalas nesukuria-
mas. Tad ar galėtų žmogaus ranko-
mis padaryta sintetinė gamta turėti 
savitą formą, tačiau vis dar būti sie-
jama su natūra? Ir ar meno kūrinys 
gali pamėgdžioti daugiau nei vien 
išorines gamtinio objekto savybes? 

Galerijoje „AV17“ šiuo metu pri-
statoma minėtuosius klausimus pa-
liečianti britų menininko Matthew 
Smitho kūryba. Menininkas į Lie-
tuvą atsivežtas mainais į lietuvių 
menininkų kūrybos eksportą – 
Niukaslo galerijoje „Vane“ ekspo-
nuojami Andriaus Ermino darbai. 
Vilniuje britų skulptorius rodo savo 
fotografijas, skulptūrinius objektus, 
koliažus ir piešinius, pavadintus 

„Uolos, vanduo, medžiai, debesys“. 
Taigi Smithas, norėdamas sukurti 

miško įspūdį, nenaudoja plastiki-
nių eglučių. Vietoj to jis sudėlioja 
identiškų medžio šakų litografijų 
sienelę – „Miško foną“ (2016). Jos 
mirga akyse ir jas šiurena dirbtinis 
vėjas, keliamas elektrinio ventiliato-
riaus. Jei ne tas plevenimas, sienelė 
atrodytų kaip margi miegamojo ta-
petai. Neseniai Rytis Zemkauskas 
rašė („Apie gamtos prieglobstį ir ki-
tas baisybes. Arba kaip civilizacija 
mus saugo nuo motinos gamtos?“, 

IQ life, 2016, lapkritis–gruodis), 
kad gamtos, kaip motinos, globė-
jos, įvaizdis tėra apgaulingas mitas. 
Iš tiesų gamtoje reikia nuolat kautis 
dėl išgyvenimo. Tad būtent miestas 
yra žmogui saugi zona, kurią ga-
lima kontroliuoti, taip užtikrinant 
jo gyventojams patogų būvį. Taigi 
Smitho „Miško fonas“ atrodo kaip 
bandymas žmogui, jaučiančiam 
dvasinį ryšį su gamta, tačiau joje 
nesijaučiančiam saugiai, sukurti 
sterilų pakaitalą, tinkamą vartoti ci-
vilizuotoje buityje. Pavyzdžiui, mie-
gamajame. Kad galėtum žvilgtelėti 
į lapiją, šiurenamą dirbtinio vėjo, ir, 
lengvai atsidūsėjęs, jog joje netyko 
joks plėšrūnas, užmigti palaimingu 
miegu. Vis dėlto norėdamas sukurti 
savarankiškesnį, rekonstruotą gam-
tinį objektą Smithas čia nesustoja ir 
eina toliau.

Dar vienas parodos objektas – 
uolos, pasirodančios dvimačiu ir 
trimačiu pavidalais. Menininkas 
kuria koliažus iš vieno „National 
Geographic“ žurnalo numerio iš-
karpydamas visas uolas ir jas tvar-
kingai „supildamas“ į krūvelę. Jos 
galėtų būti skirtos amerikiečiams 
vaikams, kurie, sakoma, nustemba 
sužinoję, jog iš tiesų karvės nėra 
violetinės kaip šokolado „Milka“ 
reklamose. Lietuviai taip sako, ži-
noma, norėdami pabrėžti, kad pa-
tys dar nėra praradę ryšio su gamta, 
tikruoju pasauliu, o štai vakarie-
čiams – jau visai prastai. Iš keturių 
numerių sudėliotos krūvos tiems 
tikros gamtos nepažįstantiems 
vaikams, gimusiems ir augusiems 
mieste, galbūt pasakoja apie uolie-
nas. Popierinio pasakojimo esmė 
gana paprasta – uolų būna visokių, 
vaikučiai. Visgi vartydami žurnalą, 
o juo labiau ir žvelgdami į Smitho 
koliažus miesto erdvėje mes, kaip ir 

tie vaikai, netenkame galimybės tai 
patirti tiesiogiai. Čia pat meninin-
kas siūlo surogatą – žmogaus mąs-
tymo produktą – daugiabriaunę 
figūrą, lyg lošimo kauliukas išmar-
gintą taškais. Ji kartu yra ir akmuo, 
ir žvaigždėlapis, tad gali stimuliuoti 
net ne vienos rūšies patirtį. Visgi 
šis skulptūrinis objektas – juoda 
uola – taip lengvai kaip surogatinė 
miško lapija-tapetai mūsų kasdie-
nybėje neįsitvirtintų. Jo geometri-
zuotas kūnas su aštriomis, apsitry-
nusiomis briaunomis tarsi slepia 
grėsmę. Tad, perkonstravus išorinį 
uolos pavidalą, Smithui pavyksta ne 
atkurti imitacinį užliūliuojančios, 
gražios, didingos gamtos vaizdinį, 
o išgauti tikrąjį nesaugumo, nenu-
spėjamumo jausmą. 

Toliau besižvalgydama po ga-
lerijos erdves pamatau ant sienos 
kabančius kuklius, pilkus debesė-
lius, nupieštus paprastu grafitiniu 
pieštuku, ir jie atrodo kaip pasišai-
pymas. Skirtas visiems tiems nai-
viems romantikams, piešiantiems 
ir tapantiems didingą dangų. Čia 

menininkas kiekvieną debesį atski-
ria paveikslo rėmais, taip neleisda-
mas susiformuoti pilnam dangaus 
skliauto įspūdžiui ir kviesdamas 
žiūrovą į gamtą žvelgti analitiniu 
žvilgsniu. Rodos, Smithas nori iš-
kelti klausimus, kas mus žavi rea-
liuose kraštovaizdžiuose ir kodėl 
mėgaujamės peizažais meno kūri-
niuose. Ir kokiomis savybėmis turi 
pasižymėti peizažas, kad gebėtų su-
kelti pasigėrėjimą? 

Veikiausiai esu nusiteikusi per-
nelyg idealistiškai. Tikriausiai šiais 
laikais daugiau žmonių gėrisi ne pei-
zažais, o savo pavykusiomis asme-
nukėmis. Smithas pagalvojo ir apie 
juos – rūsyje prilaistė veidrodinių 
balų. Jose atsispindi senamiesčio 
mūro sienos, tačiau norint galima 
išvysti ir savo atspindį. Menininkas 
toliau žaidžia saugios ir nesaugios 
gamtos žaidimą – juk net būdamas 
Narcizas stiklinėje baloje nenuskęsi. 

„Balutės“ (aiškiai matyti, kad me-
nininkas nedaugžodžiauja ir savo 
darbams kaip tikras kūrėjas duoda 
aiškius ir paprastus vardus) atrodo 

lyg specialiai sukurtos galerijos 
„AV17“ erdvėms. Negalėčiau jų įsi-
vaizduoti baltame kube, kuriame 
atsispindėtų vien tik balta tuštuma. 
Mūro atspindys – vėlgi žmogiš-
kos civilizacijos ženklas – kūrinį 
praturtina įvietinto meno šiluma, 
padaro artimesnį parodą apžiūri-
nėjantiems miestiečiams, darbe ga-
lintiems pamatyti savą erdvę. 

Mano nuomone, Smithas perku-
ria gamtos formas, siekdamas pa-
rodyti jos dvilypumą. Tikra gamta 
kelia pavojų, tačiau sintetinis jos 
pakaitalas, deja, neveikia. Medžių 
litografijos negamina deguonies, 
stiklinės balos nemalšina troškulio, 
popieriniai akmenys nesutvirtina 
pastogės, grafitiniai debesys nepa-
laisto daržovių. Smitho kūriniai 
skelbia būtinybę žmogui permąs-
tyti savo būtį Žemėje ir santykį su ja. 
Ir permąstyti atsakingai – kad plas-
tikinė eglutė netaptų gamtos ikona. 

Paroda veikia iki lapkričio 27 d.
Galerija „AV17“ (Aušros Vartų g. 17, Vilnius)
Dirba pirmadieniais–sekmadieniais 10–19 val.
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Matthew Smith, „Uolos, vanduo, medžiai, debesys“, parodos vaizdas. 2016 m. L. Mil k in tės  n uotr .
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K i n a s

Ieškant savo laiko herojų
Baltijos šalių filmai „Scanoramoje“

Ilona Vitkauskaitė

Šių metų „Scanoramos“ konkursi-
nėje „Naujojo Baltijos kino“ progra-
moje pristatyti penki lietuvių, trys 
latvių ir trys estų trumpametražiai 
filmai, iš jų trys animaciniai ir nė 
vieno dokumentinio. Programoje 

„Kertant Europą“ parodyti latvio 
Renaro Vimbos ir estės Triin Ru-
umet ilgametražiai debiutai – taip 
pat vaidybiniai. Peršasi nuomonė, 
kad debiutuojantiems šių šalių re-
žisieriams vaidybinis kinas tampa 
vis patrauklesnis, siekiant apmąstyti 
gyvenamą laiką, socialinius, verty-
binius pokyčius, ieškant savo laiko 
herojų arba tiesiog norint pasida-
linti savo įžvalgomis, jausenomis. 
O animatoriai pelnytai prašo vis 
daugiau dėmesio.

Renaro Vimbos „Klampynė“ 
tapo man šių metų „Scanoramos“ 
atradimu. Debiutuojantis režisie-
rius, kuris yra ir filmo scenarijaus 
autorius, išties nustebino kruopš-
čia, švaria bei santūria režisūra, 
įsiminė ir jaunųjų aktorių vaidyba. 
Pasakodamas istoriją, kurios mo-
tyvus kiekvienas tikriausiai yra ne 
kartą girdėjęs, Vimba tiksliai at-
kuria skurdžią, sudėtingą ir kar-
tais košmarišką sapną primenan-
čią provincijos realybę. Mirus tėvui, 
o motinai emigravus į D. Britaniją, 
septyniolikmetė Raja (Elina Vaska) 
ir jos mažametis brolis (Andzejs 
Janis Lilientals) lieka gyventi La-
tvijos kaimo gilumoje, prižiūrimi 
girtaujančios močiutės. Ši netikė-
tai miršta. Raja, siekdama išvengti 
vaikų namų, su broliu močiutę pa-
kasa miške. Likę vienu du brolis ir 
sesuo turi ne tik sugalvoti, kaip nu-
slėpti močiutės mirties faktą, bet ir 
kaip toliau (iš)gyventi. 

Debiutuojanti aktorė Elina Vaska 
„Klampynėje“ įtikinamai kuria 
sunkaus gyvenimo provincijoje 
užgrūdintos, ryžtingos ir stiprios 

merginos portretą, nežinomą lie-
tuvių kinui, kuriame kaimas vis dar 
yra idiliška, nostalgiška, prarasto 
rojaus erdvė. Klampynės, purvo 
leitmotyvas filme taip pat tampa 
iškalbingu, paveikiu ir sąmoningu 
socialiniu komentaru. 

Triin Ruumet „Sumaišties dienos“ 
taip pat vyksta provincijoje, tik šį-
kart filmas nukelia į intensyvų lūžio 
laiką – 10-ojo dešimtmečio Estiją, 
vadinamąjį „laukinio kapitalizmo“ 
laikotarpį. Nebaudžiamos nusi-
kaltėlių grupuotės, nelegalūs gin-
klai, kontrabanda, prabangios vi-
los, laukiniai vakarėliai ir „Adidas“ 
treningai – radikali amerikietiš-
kos svajonės atmaina Sovietų Są-
jungos griuvėsių fone. Kartu tai 
pagrindinio personažo, lengvai 
uždirbamų pinigų ir gražių jaunų 
moterų blaškomo Alaro (Hendrik 
Toompere jaun.) jaunystės, inicia-
cijos metai. Režisierė „Sumaišties 
dienose“ bando perteikti pasaulį 
paprasto, tačiau jautraus kaimo 
jaunuolio „marozo“ akimis. Tarp 
išgėrinėjimų, vakarėlių, vangaus 
laiko leidimo prie vietos parduo-
tuvės ar greito lėkimo automobi-
liais scenų galime išgirsti net įvai-
rių Alaro bei vyresnio jo bičiulio 
Juliaus (Juhan Ulfsak) filosofinių 
įžvalgų gyvenimo tema. Pavyz-
džiui, „Gyvenimas – tai buvimas 
tarp balių“; „Skurdas ir darbas 
nieko neišlaisvina“, „Žmogus turi 
būti laisvas“ ir t.t.

Nors Triin Ruumet kiek ir „už-
sižaidžia“ su įvairiais sulėtinimais, 
rakursais, muzikiniais intarpais, o 
treningų kartais kadre yra tiesiog 
per daug ir jie atrodo dekoratyviai, 
vis dėlto „Sumaišties dienos“ liudija 
apie jaunosios režisierės autorinės 
kalbos ir naujų įkvėpimo šaltinių, 
kino herojų paieškas, taip pat siekį 
kurti žiūrovišką ir jaudinantį kiną.  

Konkursinėje „Naujojo Balti-
jos kino“ programoje pristatytas 
Lauryno Bareišos „Kupranugaris“ 

pasakoja apie zoologijos sodo pri-
žiūrėtojų Indrės (Indrė Patkaus-
kaitė) ir Pauliaus (Paulius Markevi-
čius) bandymus palaidoti nugaišusį 
kupranugarį. Pasirodo, tai nėra taip 
jau paprasta, filmo herojams tenka 
susidurti su kolegų abejingumu ir 
cinizmu, nepratęstomis sutartimis 
bei kitokiomis biurokratinėmis 
kliūtimis. Filmas tampa tikslia ir iš-
kalbinga šiuolaikinės Lietuvos biu-
rokratinės sistemos alegorija. Taip 
pat „Kupranugaris“ – ironiškai pa-
pasakota klasikinė jauno idealisto ir 
jį supančios korumpuotos aplinkos 
susidūrimo istorija.

Filmo „Visi pasiilgo Prano Iva-
nausko“ pradžioje režisierius Vy-
gantas Bachmackij kuria apoka-
liptinę ir kiek absurdišką pasaulio 
viziją: per radiją pranešama apie iš 
proto besikraustantį pasaulį, per 
televiziją matome Vytautą Lands-
bergį, postringaujantį apie tai, ko 
nori mergaitė, hibridinį karą. Tai 
išties gali pasirodyti kaip įdomus 
šiuolaikinės realybės komentaras. 
Suprantame, kad filme Ivanauskų 
šeimą taip pat ištiko krizė – tėvas iš-
ėjo pas jaunesnę moterį ir net mirė 
(?). Todėl žmonai ir dviem suaugu-
siems vaikams tenka ieškoti naujų 
būdų gyventi. Tačiau pasakojimas 
neaiškus, o ir pats filmas atrodo tie-
siog neišbaigtas. Po premjeros reži-
sierius prasitarė filmą dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių sutrumpinęs net 10 
minučių, bet neatrodo, kad tai buvo 
pats sėkmingiausias jo sprendimas.

Domo Petronio „Šaknys karčios“ – 
tai kiek ironiškas filmas apie jaunos 
miestiečių poros bandymus susi-
laukti vaiko. Vyras (Giedrius Kiela) 
yra nevaisingas. Šis faktas kompli-
kuoja poros santykius ir sukuria 
dviprasmišką situaciją – kaip iš-
saugoti „vyrišką“ orumą ir paten-
kinti antrosios pusės norą susilaukti 
vaiko? Ar tai įmanoma? Kaip lyčių 
stereotipai vis dar apibrėžia mūsų 
gyvenimus? Tai klausimai, kuriuos 

kelia šis vizualus ir ant „atgyvenu-
sios“ juostos nufilmuotas filmas.

Dovilės Šarutytės „8 minutės“ 
(geriausio lietuviško programos 
filmo apdovanojimas) labiau pri-
mena estetiškai patrauklią solia-
rumo reklamą, o ne kino filmą, kad 
ir trumpo metražo. „8 minutėse“ 
nėra jokios dramaturgijos, tik situa-
cija – moteris (Gabrielė Tuminaitė) 
apsilanko soliariume, norėdama at-
sipalaiduoti ir sušilti. Airido Janu-
šausko „Batas“ pagal Romaino Gary 
romano „Aušros pažadas“ ištrauką 
yra literatūrinis filmas blogiausia 
to žodžio prasme. Vaizdas, prime-
nantis banalų reklaminį klipą (vėl 
reklama), čia tiesiog tampa litera-
tūrinio teksto iliustracija. 

Programos nugalėtojo esto Lau-
rio Randlos „Mauzoliejus“ nukelia į 
4-ojo dešimtmečio Sovietų Sąjungą, 
politinių persekiojimų, siaubo ir 
paranojos persmelktą stalinizmo 
laikotarpį. Kino pasakojime domi-
nuoja vidutiniai ir stambūs planai 
bei klaustrofobiškos erdvės. Tačiau 
Randla nesiekia atkurti epochos au-
tentikos, jis kuria hiperrealistišką, 
teatrališką, juodojo humoro per-
sunktą filmą apie totalitarizmo koš-
marą. Teatrališkumas dominuoja 
ir kito estų režisieriaus – Vallo To-
omlos filme „Metanoja“, kuriame 
bandoma kalbėti apie naujo dva-
singumo paieškas šiuolaikinėje ur-
banistinėje visuomenėje. O latvių 
režisierė Madara Dišlere poetiškame 
filme „Sodininkas“ aukština Latvijos 
kaimą, tradicines, „kaimiškas“ ver-
tybes – tėvynę, žemę, darbštumą, 
glaudų santykį su gamta. Vadina-
mąjį šiuolaikinį jaunimą režisierė 
rodo kaip jau netekusį šio tradicinio 

vertybinio pagrindo ir švenčiantį 
savo paviršutinišką gyvenimą. 

Karlio Vitolio „Minotauras“, Mar-
tinuso Klemeto „Fatkula“ ir Vladi-
miro Leschiovo „Laukiant naujųjų 
metų“ – animaciniai konkursinės 
programos filmai, sukurti skirtin-
gomis technikomis (piešimas ant 
popieriaus, stiklo, skaitmeninė ani-
macija) ir skirtingų stilių. Esto ani-
matoriaus „Fatkula“ – tai šmaikštus 
filmas apie vampyrus, mintančius 
žmonių riebalais ir todėl pradėju-
sius kelti grėsmę sporto klubo verslui. 

„Minotauras“ – jautrus pasakojimas 
apie garsiajame Korinto labirinte 
klaidžiojantį vienišą mažąjį Mi-
notaurą. Pasitelkęs senovės graikų 
mitologiją ir jos vaizdinius, latvių 
režisierius kalba apie tai, kad tė-
vai turėtų daugiau laiko skirti savo 
vaikams. Estų animacija „Laukiant 
naujųjų metų“ nukelia į sovietmetį. 
Tai melancholiškas filmas apie be-
sikeičiančius metų laikus, vienatvę 
ir laukimą.

Tikriausiai kaip ir kiekvienais 
metais būtų galima šiek tiek panuo-
gąstauti dėl konkursinėje „Naujojo 
Baltijos kino“ programoje pristatytų 
filmų: turinio ir formos požiūriu ne 
itin originalių sprendimų, trūkinė-
jančios logikos, neišbaigtumo arba 
dėl to, kad režisieriai kartais nesu-
pranta elementarių kino principų. 
Nors kartais ir nerangiai mokyda-
masi pasakoti, jaunoji režisierių 
karta vis dėlto atskleidžia savo daž-
niausiai ironišką požiūrį į socialinę 
tikrovę, žmonių tarpusavio santy-
kius, rodo dėmesį paprastų žmonių 
istorijoms ir užčiuopia aktualius vi-
suomenės skaudulius.

Išteisinti negalima 
nuteisti

„Dialogas su Josefu“ (Lietuva, 
Prancūzija, 2016) – dokumentinis 
filmas, kurį galima labai lengvai nu-
teisti arba taip pat lengvai išteisinti.

Pabandykime nuteisti. Pradėkime 
nuo pavadinimo. Jokio „dialogo“ tra-
dicine prasme filme nėra. Režisierė 
Elžbieta Josadė kalbina tėvą – daili-
ninką Josefą Josadę, tačiau veltui. Šis 
užsitveria tylos siena, į kiekvieną duk-
ters klausimą atsako ironiška šypsena, 
o ne pastanga išgirsti, ko ši iš tiesų 
klausia ir kas ją domina.

Tiesa, kalbindama tėvą, autorė irgi 
nededa didelių pastangų, nors iš pra-
džių ir sukuria lūkestį, jog štai į Izraelį, 
kur dabar gyvena tėvas, vyksta tam, 
kad neva sugriautų dešimties metų 

nebendravimo (arba bendravimo tik 
per „Skype“) su tėvu sieną. 

Lūkestis subliūkšta, o filmas 
greitai pavirsta vienu pratisu tylė-
jimu, kuris ilgainiui pradeda erzinti. 
Man rodos, ypač tuos, kurie šven-
tai tikėjosi, kad išgirs išsamų dviejų 
žmonių dialogą, jų atsivėrimą prieš 
kamerą. Gal net daugiau – vienos 
Lietuvos žydų šeimos istoriją.

Juolab kad atsigręžti į savo šei-
mos ar giminės praeitį ir bandyti 
atsakyti į ilgai kankinusius klausi-
mus šiuolaikinėje dokumentikoje 
tapo itin populiaru. Iš vaizdajuosčių 
sudurstytus labai asmeniškus home 
movies šiandien ypač mėgsta kino 
festivaliai, žiūrovai – taip pat, nes 
lengva susitapatinti: tiek su istorija, 
tiek su retro forma. 

Ne, jokios retro stilistikos Josa-
dės filme nėra. Jis greičiau primena 
šaltą konceptualų tapybos darbą. 
Veiksmo mažai: prieš dukros kamerą 
tėvas dėlioja nuotraukas su pilkai 
rudu Izraelio kraštovaizdžiu, tapo 
ir murma po nosimi, tada atsitrau-
kęs stebi molbertą, vėl brūkšteli tep-
tuku. Vėliau rūko, persimeta keliais 
žodžiais su dukra, bet tai ir viskas. 

Filmas susigniaužia į sprangų 
tylos gumulą ir pirmiausiai ver-
čia mąstyti ne apie dialogą, o apie 
dviejų žmonių, net pačių artimiau-
sių, totalų nesusikalbėjimą. 

O dabar pabandykime išteisinti. 
Kas sakė, kad dialogas turi būti žo-
dinis? Kalbėtis galima tylėjimu, ges-
tais, žvilgsniais. Tą režisierė ir daro. 
Iš pradžių dar bandžiusi suprasti, ką 
tėvas nori perteikti savo paveikslais, 
kodėl, pasak jo, Izraelio žemė yra 
unikali, vėliau ji nutyla, ir štai tada 
pradeda megztis kitoks pokalbis.

Lyg supratusi, jog žodžiais prie 
tėvo nepriartės, įpusėjus filmui au-
torė kamerą atgręžia į kraštovaizdį, 
kurį tėvas stebi jau kelias dešimtis 
metų ir kuris yra pagrindinis jo 
įkvėpimo šaltinis. Kalvos, uolos, 
skurdi augmenija, su žeme beveik 
susiliejantis dangus tampa nuolan-
kia arena, prisipildančia dviejų me-
nininkų – dailininko ir režisierės – 
iškalbingo tylėjimo. 

Ir kaip tik tada, man rodos, per-
frazuojant filmo paragrafu tapusias 
religinio prancūzų poeto Patrice’o 
de la Tour du Pino eilutes „Nedidelė 
manęs dalis atsiskiria / Ir aš nežinau, 
kokį vardą jai duoti...“, nuo filmo 
atskyla dalis, kuriai norisi duoti 

„prasmės“ vardą. Prisipildęs tylė-
jimo filmas pagaliau prabyla.

Gediminas Kukta

Premjeros

„Klampynė“

„Dialogas su Josefu“
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Rodo TV

Kaip išmokti nebijoti
Iš „Scanoramos“ dienoraščio

K i n a s

Kai idealizmas virsta 
fanatizmu

Ilichius Ramírezas Sánchezas, žino-
mas Carloso vardu, buvo svarbiau-
sia 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių tarp-
tautinio terorizmo figūra. Jis rengė 
teroro aktus ir Palestinos išvada-
vimo fronto, ir japonų „Raudono-
sios armijos“ vardu. Carlosas buvo 
ir radikalaus kairiojo judėjimo sim-
bolis, ir šaltakraujiškas samdomas 
žudikas, vykdęs įvairių slaptųjų tar-
nybų užduotis. 1994 m. sučiuptas ir 
įkalintas iki gyvos galvos, bausmę 
jis atlieka Prancūzijoje.

Apie Carlosą sukurtas ne vienas 
filmas. LRT (24 d. 22.30) paro-
dys Olivier Assayaso „Karlosą Ša-
kalą“ (2010). Tai trumpesnė trijų 
dalių serialo versija. Marksistas ir 
internacionalistas (parengtas Ku-
boje, Palestinos teroristų stovykloje 
Jordanijoje ir greičiausiai Liaudies 
Lenkijoje) rodomas filme ir kaip 
manipuliuotojas, ir kaip manipu-
liuojamasis, aktyvus istorijos daly-
vis ir kartu jos auka. Tarptautinės 
šlovės jis sulaukė, kai stilizuotas a 
la Che Guevara 1975-aisiais užpuolė 
OPEC būstinę Vienoje ir pagrobė 
ten buvusius ministrus. Vėliau 

anapus Geležinės uždangos jis įkūrė 
savo organizaciją, veikusią paskuti-
niais Šaltojo karo metais.

Olivier Assayasas filmuose daž-
nai prisimena maištingus 1968-uo-
sius, suformavusius jo kartos idea-
lus bei požiūrį į tikrovę. Viename 
interviu jis taip apibūdino šį laiko-
tarpį: „Mano prisiminimuose jis 
gana liūdnas, persmelktas melan-
cholijos, prisimenu tada vykusius 
rimtus politinius įvykius. Kairuoliš-
kumas savaime buvo gana liūdnas ir 
žiaurus reiškinys ir tai atsispindėjo 
1968-ųjų gegužės permainas svei-
kinusio jaunimo nuotaikose. Šie 
žmonės klausė savęs, kaip gali prisi-
jungti prie visuomeninio judėjimo 

už permainas, norėjo būti išgirsti ir 
tarnauti konkrečiam tikslui.“

Assayasas rodo Carlosą pasitelk-
damas ir biografinio, ir veiksmo 
filmo žanrus, tačiau į veikėją žiūri 
iš tam tikros distancijos – nėra 
nei už, nei prieš jį. Teroristas, kurį 
suvaidino venesuelietis Edgaras 
Ramírezas, nėra paprastas bandi-
tas, jis įgyvendina revoliucines XX a. 
idėjas, o režisierius iš pradžių rodo 
jaunuolį, kuris primena kartu ir 
roko žvaigždę, ir save įsimylėjusį 
narcizą, ir labiausiai ieškomą nu-
sikaltėlį. Tačiau einant šiuo keliu 
degradacijos neįmanoma išvengti. 
Pasak režisieriaus, jis nekūrė poli-
tinio filmo, bet norėjo susigrumti 

su Carloso – idealisto revoliucio-
nieriaus – mitu. „Karlose Šakale“ 
akivaizdu, kaip lengvai idealizmas 
pavirsta fanatizmu.

Rogerio Donaldsono filmas 
„Rekrūtas“ (LNK, šįvakar, 18 d. 
01.05) herojus – vienas protin-
giausių JAV aukštųjų mokyklų ab-
solventų Džekas Kleitonas (Colin 
Farrell) – patraukia CŽV verbuo-
tojo (Al Pacino) dėmesį. Džeką pa-
siūlymas sudomina, juolab kad jis 
tikisi išsiaiškinti paslaptingą savo 
tėvo dingimą. Bet prieš tapdamas 
agentu Džekas atsidurs stovykloje, 
kur bus mokomas profesijos ir žai-
dimo taisyklių. Netrukus jis gaus 
pavojingą užduotį – rasti Lenglyje 
veikiantį „kurmį“. Tada Džekas ir 
supras, kad seni priesakai „Niekuo 
nepasitikėk“ ar „Niekas nėra taip, 
kaip atrodo“ galioja iki šiol.

Damieno Chazelle’o filmo „At-
kirtis“ (TV3, 20 d. 22.30) hero-
jus Endriu (Miles Teller) tiki, kad 
gali tapti geriausiu būgnininku, 
mokosi prestižinėje mokykloje. 
Džiazo muzikanto karjerai jis au-
koja viską. Vaikiną taip elgtis ska-
tina ir mokytojas Terensas Flečeris 
(J.K. Simmons), kurio santykiai su 
studentais, švelniai tariant, abejo-
tini. Jis žiaurus, negailestingas ir, ži-
noma, kupinas kompleksų. Todėl 
palaipsniui Endriu supranta, kad 

siekdamas tobulybės jis vis labiau 
praranda savo orumą ir žmogiš-
kumą. „Atkirtis“ – žiaurus filmas 
apie mokinio ir mokytojo dvikovą, 
netelpantis į tradicinio amerikiečių 
kino pasakojimo apie kelią į šlovę 
strereotipus. Gal todėl jis ir tapo 
ne vieno svarbaus kino festivalio 
sensacija.

Kai kasdien susiduriame su tarsi 
epidemija plintančia kvailybe, bus 
neprošal prisiminti Ridley’io Scotto 
fantaziją apie žmonijos ateitį „Pro-
metėjas“ (TV3, šįvakar, 18 d. 21.15). 
Filmas buvo sumanytas kaip 1979 m. 
Scotto sukurto filmo „Svetimas“ 
priešistorė, tačiau režisierius nuo 
šio sumanymo nutolo. „Prometė-
jaus“ veikėjai 2089-aisiais Škotijoje 
atranda 35 tūkstančių metų senumo 
žvaigždėlapį ir nusprendžia, kad tai 
žmonijos pradininkų kvietimas. 
Kosminiu laivu „Prometėjas“ jie 
vyksta į pavojingą misiją, kurios 
tikslas – rasti „žmonijos lopšį“, ir 
nepaiso jokių perspėjančių signalų. 
Bet filmas – taip pat signalas: Scot-
tas ir aktoriai Michaelas Fassben-
deris, Noomi Rapace, Idrisas Elba, 
Charlize Theron, Guy Pearce’as per-
spėja, kad didžiausias pavojus yra 
liautis būti savimi.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Živilė Pipinytė

„Scanorama“ – rudens festivalis, 
lyg paskutinis bandymas prieš ar-
tėjančias metų šventes priminti, 
kad rimtų ir gerų filmų vis dar ga-
lima rasti kino teatre, nors tamsiais 
ir ilgais vakarais į jį išsirengti vis 
sunkiau. Gal todėl šiemet festiva-
lio rengėjai nusprendė pradžiu-
ginti žiūrovus ne tik „Jamieson“ 
vitaminais, bet ir pozityviu kinu. 
Vadinamieji „good-feeling“ filmai 
paskutiniais metais vis dažniau 
atsiduria festivalių programose. 
Jų kūrėjai rodo gyvenimo nu-
skriaustus žmones, kovojančius 
su negandomis ar ligomis, kaip 
kas išmano, bet dažniausiai atsi-
duriančius tragikomiškose situa-
cijose. Įtariu, taip norima pasakyti 
žiūrovui, kad filmas gali įkvėpti 
nelygioje kovoje su gyvenimu. Jei 
tai pavyko ypatingomis savybėmis 
nepasižymintiems ar net kvailo-
kiems filmo personažams, pavyks 
ir jiems. Pavyzdžiui, Asapho Po-
lonsky filmo „Savaitė ir viena 
diena“ veikėjai – pora, kuri prieš 
savaitę palaidojo nuo vėžio mirusį 
sūnų, rodomi rūkantys žolę, pa-
tenkantys į kvailas situacijas. Taip 
lyg ir bandyta pasakyti, kad gy-
venimas tęsiasi nepaisant nieko, 
bet, mano galva, režisierius ir pats 
nesuvokė, kaip bandydamas sutai-
kyti žiūrovus su mirtimi jis tiesiog 
lėkštai konstatavo, kad gedulą kie-
kvienas išgyvena savaip. 

Pastebėjau, kad panašius filmus 
(dažnai autobiografiškus) kuria 
jauni žmonės, kuriems mintis apie 
mirtį ir kitokias nelaimes žadina 
siaubą, bet ne refleksiją. Rachel 
Lang „Baden Badenas“ būtų ge-
riausia iliustracija: infantiliška be-
veik trisdešimtmetė filmo veikėja 
nusprendžia suremontuoti savo se-
nelės vonią, kol ši guli ligoninėje. 
Senelė miršta, o mergina pradeda 
suvokti, kad gyvenime svarbu pa-
daryti kažką konkretaus. Režisierė 
šį visą filmą trunkantį procesą pri-
smaigstė banalių minčių apie hero-
jės vidinę tuštumą, paviršutiniškus 
santykius su seksualiniais partne-
riais, atsitiktinį nėštumą, bet kažko-
dėl visa tai „Baden Badene“ patei-
kiama kaip brendimo drama. 

Tokių filmų pasaulis neįtikėtinai 
paprastas estetiniu, meniniu ar fi-
losofiniu požiūriais. Vienintelis jo 
privalumas, kad gerai atpažįsta-
mas. Man regis, tai bene didžiausias 
ir „Scanoramos“ atidarymo filmo – 
vengrų režisieriaus Szabolcso Hajdu 

„Šeimos šventės“ – pliusas. Patekęs 
į režisieriaus butą (filmas sukurtas 
už 4 tūkstančius dolerių kartu su 
studentais), žiūrovas netruks jame 
pasijusti kaip namuose, o dviejų 
porų – šeimos krizę išgyvenančių 
šeimininkų ir pas juos užgriuvusios 
sesers šeimos – konfliktai bei pro-
blemos bus gerai suprantami. Per 
pusantros valandos filmas palie-
čia emigracijos, vaikų apleistumo, 
blėstančios meilės, tėvystės baimės, 
seseriško pavydo, neištikimybės ir 

net kūrybos temas. Paliečia ir bėga 
tolyn, nes personažai gana sąlygiški, 
o jiems suteikti gyvybės ir indivi-
dualių bruožų pristigo ir laiko, ir 
minčių. Nuolat alogiškai filme 
judanti kamera paryškina šiuo-
laikinių žmonių chaotiško gyve-
nimo pojūtį, bet galiausiai viskas 
nurimsta ir „Šeimos šventės“ pa-
baigoje namų šeimininkė vangiai 
karpo per pusę popierines serve-
tėles būsimai vakarienei. 

Pozityviuose filmuose nelieka 
vietos katarsiui. Gal todėl taip 
įstrigo vienas garsiausių šių metų 
debiutų – islando Guðmunduro 
Arnaro Guðmundssono „Akme-
ninė širdis“. Ėjau į filmą nusitei-
kusi gana skeptiškai, laukdama 
dar vieno skandinaviško pasako-
jimo apie seksualinės tapatybės 
problemas sprendžiančius paau-
glius, bet pamačiau nuoširdų pasa-
kojimą apie tai, kokios skausmingos 
ir gilios būna paauglystės dramos. 

„Akmeninės širdies“ herojai yra du 
draugai – Toras ir Kristianas. Jie gy-
vena Islandijos užkampyje, kaime 
ant jūros kranto. Draugystė padeda 
berniukams susitaikyti su bendra-
mokslių patyčiomis, nykiais namais, 
skurdžia buitimi, tėvais. Toro mo-
tina viena augina jį ir dvi dukteris, 
Kristiano tėvas – girtuoklis ir peštu-
kas. Kaime visi stebi visus ir paslap-
čių negali būti. Todėl tokios skaus-
mingos yra pirmosios intymumo, 
buvimo su savimi pamokos. 

Režisierius palaipsniui artėja prie 
dramos. Berniukai susidraugauja su 

dviem seserimis. Bendravimas su 
mergaitėmis padeda jiems suprasti 
naujus pojūčius, vis aiškiau suvo-
kiamą savo lytiškumą. Tačiau aplinka 
negailestinga – uždara bendruomenė 
negali priimti net užuominų apie ho-
moseksualumą, todėl jį suvokęs Kris-
tianas bando nusižudyti.

Istorija paprasta, bet Guðmunduras 
Arnaras Guðmundssonas taip įdė-
miai stebi Balduro Einarssono ir 
Blærio Hinrikssono suvaidintus 
personažus, kad „Akmeninė širdis“ 
nejučia skatina apmąstyti brendimą, 
uždarą bendruomenę, pirmąją 
meilę, kūniškumą, prabyla apie tai, 
ką iš tikrųjų atsinešame iš vaikystės 
ir ko negalėsime pamiršti. Berniukų 
jausmams atliepia jautriai norvegų 
operatoriaus Sturlos Brandtho 
Grøvleno („Viktorija“) nufilmuoti 
peizažai – jie gali būti didingi, gra-
žūs ir kartu pabrėžti vaikų vienatvę. 
Gamtos vaizdai ir pamažu rudens 
tamsos prisipildantys filmo kadrai 
atskleidžia, kas vyksta berniukų 
širdyse, ir kuria įtikinamą slogios 
atmosferos pritvinkusį provincijos 
portretą. 

Vaikystės prisiminimai nepalieka 
Giedrės Žickytės ir Maite Alberdi 

filmo „Aš čia tik viešnia“ herojės 
Josebos. Ji jau daug dešimtmečių 
gyvena Čilėje, bet senelių namuose, 
kur atsidūrė susirgusi Alzheimerio 
liga, moteris kalba tik apie praeitį. 
Liga ištrina tai, kas vyko vakar, bet 
Joseba prisimena Ispaniją, vaikys-
tės gatves, baskų kalbą. Filmo kū-
rėjos fiksuoja tuos momentus, kai 
pasireiškia Josebos charakteris: ji 
erzina kitus pensionato gyventojus 
kalbėdama baskiškai, didingai atre-
mia likimo draugo pasimerginimą 
ir netiki, kad šiuose namuose gy-
vena jau metus.

Alzheimeris – vienas didžiųjų šių 
dienų siaubų. „Aš čia tik viešnia“ 
kūrėjos subtiliai bando išsklaidyti 
baimę, parodyti, kad atsiminimai 
išlieka ilgiau net už savivoką, kad jie 
nugali mirtį. Bet optimizmo doze 
jos nesitenkina ir bando įvardyti 
tai, kas slypi po šypseną ir liūdesį 
žadinančiais Josebos kasdienybės 
vaizdais. Vis dėlto „Aš čia tik vieš-
nia“ – pernelyg fragmentiškas, kad 
nuskaidrėtų ir suskambėtų filosofi-
nės potekstės. Gal taip ir geriau: ne-
reikia savintis Josebos prisiminimų, 
verčiau suprasti, kaip svarbu išsau-
goti savuosius ir nebijoti.

„Karlosas Šakalas“

„Akmeninė širdis“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 26 d. – Sandros Stanionytės (Londonas), 
Romos Auškalnytės (Helsinkis) ir Yuki 
Kobayashi (Japonija) paroda „Breathe In 
Breathe Out“
iki 20 d. – Jovitos Varkulevičienės paroda 

„Paribio portretai“
iki 19 d. – Monikos Furmanavičiūtės 
paroda „Ta Ki Ta“ 

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 19 d. – VDA Paminklotvarkos katedros 
skulptūros restauravimo specializacijos 
studentų darbų paroda „Skulptūros restau-
ratorių dirbtuvėje“
Keramikos meno paroda „Iš Beatričės 
anagamos“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Danutės Jonkaitytės ir Eglės Gandos Bog-
danienės paroda „ŠMC kavinė 1997–2002. 
Pažaidėt, mergaitės, ir gana“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Marijos Puipaitės darbų paroda „Embra-
cing Touch“

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

Telšių galerija
Kęstučio g. 3
Stiklo meno paroda „Lūkesčių procesai“ 

Lapkričio 18–27
„7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai: 
visiems ir niekam“
Paroda „Algis Skačkauskas (1955–2009). 
Tapyba“
Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernėjan-
tis lietuviškumas“, skirta kompozitoriaus 
100-osioms gimimo metinėms

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“

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

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
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
XIX tarptautinės Vilniaus ekslibrisų biena-
lės darbų paroda 
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 26 d. – Eglės Kuckaitės ir Evaldo Mika-
lauskio paroda „Judu. Už pievos kalnai. Už 
kalnų pieva“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 26 d. – Aurimo Strumilos paroda 

„Sertifikatai“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 26 d. – Violetos Laužonytės dviejų insta-
liacijų „Sezonas“  ir „Nėra pabaigos“ paroda  
Daliaus Drėgvos paroda „Ženklai“ (kompo-
zicijos, objektai)

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Lino Jusionio paroda „Nuopuolis“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Virginijaus Viningo paroda

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Kęstučio Grigaliūno paroda „Žaidimų 
galerija“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 23 d. – Donatos Minderytės instaliacija 

„Tinkamos aplinkybės“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
iki 27 d. – Matthew Smitho (D. Britanija) 
paroda „Uolos, vanduo, medžiai, debesys“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 19 d. – Vlado Karatajaus (1925–2014) 
kūrybos paroda „Gamtos spalvos“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Pranciškaus Smuglevičiaus paroda „Do-
mus Aurea“

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

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Andrzejaus Strumillo tapybos paroda „Psalmės“ 
Paroda „Ženklai ateičiai. Medaliai iš Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir 
privačių kolekcijų“
Paroda „Pasaulio tautų teisuoliai“ 

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
nuo 23 d. – Alinos Melnikovos tapybos 
paroda „Dare or Dear / Kempinė ir tėkmė“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Majd Kara paroda „Antrasis gimimas“

Užupio „Galera“ 
Užupio g. 2a
iki 26 d. – Mingailės Mikelėnaitės darbų 
paroda „Plastiškos uolienos“ 

„Menų tiltas“ 
Užupio g. 16
Agnės Kišonaitės paroda „33“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės fotografijos

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 „Li-
beral minds“

Kūrybinių industrijų centras „Pakrantė“
Valakampiai, Vaidilutės g. 79
nuo 19 d. – Algirdo Bako paroda „New York / 
San Fransisco“ 

Geležinkelių muziejus
Geležinkelio g. 16
Paroda „Traukiniai–eksponatai–žmonės“, 
skirta Geležinkelių muziejaus 50-mečiui

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki 27 d. – paroda „Janas Bulhakas: Fotogra-
fuokite 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“ 
iki 27 d. – paroda „Halinos laikas ir Gederto 
menas“ (Halinos Kairiūkštytės-Jacinie-
nės ir Gederto Eliasso kūriniai iš Jelgavos 
muziejaus)

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės 

„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
„Lūžio kartos“ mokytojas – Alfonsas 
Vilpišauskas

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
nuo 24 d. – paroda „Debesų lieptais“ (Mar-
celijui Teodorui Martinaičiui – 80) 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Almos Veiverytės paroda „Širdys“
Tarptautinė grupinė paroda „Net Freedom 
Art Show“

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 20 d. – Adaukto Marcinkevičiaus (1936–
1960) personalinė paroda „Optimistai ir 
skeptikai“ 

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Kristinos Inčiūraitės paroda ,,Dykumėjimas“

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 18 d. – paroda „(Ne)fotografinis laukas. 
1988–1995“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Arvydo Karvelio tapyba
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 24 d. – projekto „Mazgas – jūra“ sukurtų 
objektų paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
18 d. 18.30 – L. van Beethoveno „FIDELI-
JUS“. Dir. – M. Staškus
19 d. 12, 15 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis
19 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys
20 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
23 d. 18.30 – „TRISTANAS IR IZOLDA“ (pa-
gal R. Wagnerio muz.). Dir. – M. Pitrėnas
24 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. 
Dir. – R. Šervenikas
25 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – M. Barkauskas

Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė
18 d. 12 val. – PREMJERA! J. Pommerat 

„RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė 
19 d. 16 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 
(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
20 d. 12 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
22 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
23 d. 19 val. – W. Szymborskos „MOTERS 
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė 
24 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 

Vilniaus mažasis teatras
18 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. 
Rež. – R. Tuminas
19 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
19 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
20 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
22 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA 
(MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas
23 d. 18.30 – „Susitikimai Vilniaus mažajame 
teatre“. A. Šataitė skaito O. Baliukonės poeziją
24 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija
24 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
26, 27 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „COLIUKĖ“ . 
Rež. – R. Matačius
Salė 99
18 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-
MAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99 salė)

Oskaro Koršunovo teatras
18 d. 19 val. OKT studijoje – „DIEVAS YRA 
DJ“ . Rež. – K. Gudmonaitė
21, 22 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
24 d. 19 val. Menų spaustuvėje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
19 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
19 d. 18.30 – PREMJERA! G. Labanauskaitės 

„#TEVYNE“. Rež. – G. Surkovas
20 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARA-
LIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis
20 d. 16 val. – V. Nabokovo „CAMERA OBS-
CURA“. Rež. – S. Varnas
20 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys
23 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
24 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
19 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ 
MAJA“ (V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir 
jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – 
V. Mazūras
20 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal 
H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – 
N. Indriūnaitė 
Mažoji salė
19 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. – V. Mazūras
20 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO 
KNYGA“. Rež. – E. Nekrošius (teatras 

„Meno fortas“)

Dailė

Nacionalinėje dailės galerijoje neseniai atsidarė dvi įdomios parodos. 
Juliaus Juzeliūno 100-ųjų metinių proga kompozitorius Šarūnas Nakas pri-
stato „Juzeliūno kabinetą“, kuriame įvairiomis formomis reiškiasi „moder-
nėjantis lietuviškumas“, atrastas įvairių sričių menininkų ir mokslininkų 
tyrimais. Tyrimo žaismingumu panaši ir Odetos Žukauskienės parengta 
paroda „Jurgio Baltrušaičio rankraščiai: visiems ir niekam“, kurioje pa-
matysime rankraštinius piešinius. Jais mokslininkas interpretuoja pagrin-
dinę savo tyrimų temą – viduramžių stebuklus, anamorfozes ir aberacijas. 

Muzika

Lapkričio 19-osios simfoninės muzikos koncertas Nacionalinėje fil-
harmonijoje skiriamas Lenkijos instituto Vilniuje 20-ies metų sukakčiai. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir pianistas Petras Geniušas 
pasirodys su Lenkijos batutos meistru Mirosławu Błaszczyku. Lenkijos 
muzikos kūrybos paveldą reprezentuos Stanisławo Moniuszkos operos 

„Halka“ uvertiūra ir Karolio Szymanowskio Simfonija Nr. 4 Symphonie 
concertante fortepijonui ir orkestrui, op. 60. Ta proga verta prisiminti, kad 
Stanisławas Moniuszko 1840–1858 m. gyveno Vilniuje, kaip tik čia 1848 m. 
sausio 1 d. įvyko operos „Halka“ pirmosios versijos koncertinis atlikimas. 
Prie lenkų kūrėjų šliesis čekų kompozitoriaus Antoníno Dvořáko Aštuntoji 
simfonija, kurioje apstu čekų liaudies muzikos intonacijų, o finale plūste 
užplūsta džiaugsmingos pučiamųjų fanfaros ir timpanų dūžiai.

Teatras

„Menų spaustuvė“ pristato antrąją jaunųjų menininkų programos „De-
biutų scena ’16“ premjerą – spektaklį „8 minutės“. Idėjos autorė ir dra-
maturgė Dovilė Statkevičienė kartu su režisiere Sigita Pikturnaite savo 
bendrą darbą vadina teatro skiepais žiūrovams ir kviečia lapkričio 23, 
24 d. 19 val. į itin artimą susitikimą su nežinomomis visai šalia esančių 
žmonių istorijomis.
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Bibliografinės žinios

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

MENAS. FOTOGRAFIJA

Tada : 1985-1995 [metų fotografijos] / Algis Griškevičius ; [tekstas: Leonidas Donskis] ; 
[vertimas: Jurij Dobriakov]. – [Jonava] : [Nerutina], [2016] ([Klaipėda] : Druka). – 63 p., [4] 
sulankst. iliustr. lap. : iliustr. + 1 atvirukas. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 99 egz.. – 
ISBN 978-609-95638-5-5

Tauragės istorinės kapinės / Edmundas Mažrimas. – [Vilnius] : [Jusida] ; Tauragė : Tauragės 
kultūros centras, 2016 (Vilnius : Jusida). – 93, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – 
ISBN 978-9955-690-96-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas / sudarytoja Kristina Sadauskienė. – Klaipėda : 
Druka, 2016. – ISSN 0235-8409

2016. – 2016 (Klaipėda : Druka). – 223, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.

Jūra keliauja į Grįžulo Ratus : P.S. Radau Tave : [eilėraščiai] / Aurelija Budžytė ; [nuotraukų 
autorė Laura Milkintaitė]. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 143, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-8089-86-8 (įr.)

Lekia laiko žirgas : poemos, eilėraščiai, akrostichai, [Danutės Kazlauskienės] rankdarbių 
nuotraukos / Albinas Antanas Kazlauskas. – Vilnius : Jusida, 2016 (Vilnius : Jusida). – 207, 
[1] p. : iliustr., nat.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-9955-690-93-1

Lemtis : [kūrybos rinkinys] / Kęstutis Rėklys, Kristina Kvetkovskytė, Juozapas Kulvinskas. – 
Vilnius : Ex Arte, 2016. – 143, [1] p.. – Tiražas [100] egz.. – ISBN 978-609-8010-34-3

Marčiupys. – Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1996-    .

2016 : Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narių kūrybos sutelktinė / [sudarytojas Algirdas 
Ražinskas]. – [Vilnius] : [BMK leidykla] ; Anykščiai : Anykščių literatų klubas „Marčiupys“, 
2016 (Vilnius : BMK l-kla). – 219, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-146-2

Niekados neleisk man išeiti / Edvinas Krocas. – Klaipėda : [Druka], 2016 (Klaipėda : Druka). – 
207, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-404-229-4

Prabėgę metai : (istorinis romanas) / Valentinas Dagys. – Vilnius : Jusida, 2009-    .

Kn. 5. – 2016 (Vilnius : Jusida). – 202, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-690-92-4

Praviros durys : [eilėraščiai] / Gynė Dineikaitė. – Vilnius : Homo liber, 2016 (Vilnius : 
BALTO print). – 109, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-446-127-9 (įr.)

Pro atvertą langą : eilėraščiai / Teresė Staražinskytė-Račienė. – Šiauliai : Titnagas, 2016. – 
127, [5] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8176-12-4

Trumpam atėjus… : [eilėraščiai] / Aldona Širvinskaitė-Joneliūkštienė. – [Vilnius] : Jusida, 
2016 (Vilnius : Jusida). – 241, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-690-97-9

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Drambliukė, kuri norėjo užmigti : pasaka, padedanti migdyti vaikus / Carl-Johan Forssén 
Ehrlin ; iliustravo Sydney Hanson ; [iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė]. – Vilnius : Alma 
littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 25, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-
2488-8 (įr.) : [4 Eur 46 ct]

Gėlių fėja ir kitos pasakos / Rima Tunkūnienė ; [piešiniai R. Tunkūnienės]. – [Vilnius] : Ju-
sida, 2016. – 40 p. : iliustr.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-9955-690-95-5 (įr.)

Liūto riaumojimas : [nuotykių istorija] / Juris Zvirgzdiņš, [iliustratorė] Lina Dūdaitė ; [ver-
tėjas Audrius Musteikis]. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], [2016] (Vilnius : 
Spauda). – 54, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-473-019-1 (įr.)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – šiuolaikinio 
šokio festivalis „Bitės“
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„VAIKYSTĖ“. Rež. – K. Vilkas („Debiutų 
scena ’16“, kooprodiuseris OKT/Vilniaus 
miesto teatras) 
20 d. 12 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„DANGAUS VIRĖJA“. Rež. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
21 d. 12 val. Stiklinėje salėje – Pasakų pir-
madienis mažyliams. „Planetos“. 3-ioji 
dalis (pagal A. de Saint-Exupéri apsakymą 

„Mažasis princas“). Idėjos aut. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NEMOTYVA-
CINIAI LAIŠKAI“. Rež. – V. Thomasset (tea-
tras „Mens publica“ ir VDU teatras)
23, 24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“. 
Rež. – S. Pikturnaitė
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HAMLETAS“. 
Rež. – O. Koršunovas (OKT, Vilniaus miesto 
teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 
20 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biogra-
fijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė 
20 d. 16 val. Didžiojoje scenoje – Studentų 
chorų festivalis
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
23 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 
24 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras 

„TEGYVUOJA BUŠONAS!“Rež. – R. Vitkaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
18, 19 d. 18 val. – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – J. Geniušas
20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
20 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
23 d. 18 val. – F. Flotowo „MARTA“. 
Dir. – J. Geniušas
24 d. 18 val. – Kauno Bigbendo jubiliejus

Kauno kamerinis teatras
18 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
19 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“
Rež. – A. Dilytė
19 d. 16, 19 val. – „VISKAS NETRUKUS 
BAIGSIS“ („Liūdni slibinai“)
23 d. 18 val. – „ŠIURPĖS“. Rež. – G. Kazlaus-
kaitė ir E. Kazickaitė („Apeirono teatras“) 

Kauno mažasis teatras
18 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
19 d. 18 val. – PREMJERA! J. Genet „TAR-
NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė
20 d. 12 val. – „PASLAPTINGA NAKTIS“. 
Rež. – J. Jukonytė
20 d. 18 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
19 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius
19 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. 
Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)
20 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. 
Rež. – G. Radvilavičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

20 d. 17 val. – E. De Filippo „KALĖDOS KU-
PJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys
23 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
24 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
24, 26 d. 18.30 – PREMJERA! P. Čaikovskio 

„JOLANTA“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
18 d. 18 val. – A. Rappo „INERTIŠKOS DU-
JOS“. Rež. – T. Jašinskas
19 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus 
20 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR 
BULIS“. Rež. – A. Gluskinas
20 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. 
Rež. – S. Račkys
23 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. 
Rež. – D. Kazlauskas („Idio teatras“)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
18 d. 18 val. – S. Aleksijevič „ČERNOBYLIO 
MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas
18 d. 18 val. Biržų kultūros centre – R. Tho-
mas „VYRAS SPĄSTUOSE“. 
Rež. – D. Kazlauskas 
19 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“. 
Rež. – L.M. Zaikauskas, scenogr. ir kost. 
dail. – M. Misiukova
20 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
20 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas
22 d. 18.30 Pasvalio krašto muziejuje – 
W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 
Rež. – L. Kondrotaitė
23 d. 18 val. – PREMJERA! K. Zanussi 

„HYBRIS (PUIKYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
18 d. 11 val. Vilniaus raj. Nemenčinės Gedi-
mino gimnazijoje – teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Sapnas muzikos karalystėje“. 
Ansamblis „Regnum musicale“: V.M. Dau-
nytė (fleita), K.U. Daunytė (smuikas), 
E. Daunytė (violončelė), J. Daunytė (arfa), 
A.  Daunytė (šokis), aktorė M. Noreikaitė. 
Rež. – M.S. Šimulynaitė, choreogr. N. Kova-
liova. Programoje J.S. Bacho, L. Boccherini, 
A. Vivaldi, K. Vasiliauskaitės ir kt. kūriniai
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 
Lenkijos instituto Vilniuje 20-mečiui. Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. –  
M. Błaszczykas. Programoje S. Moniuszkos, 
K. Szymanowskio, A. Dvořáko kūriniai
20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Eglė žalčių karalienė“. Nacionali-
nės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfo-
ninis orkestras (meno vad. ir dir. – M. Staš-
kus). Dir. – J.M. Jauniškis, akt. G. Urbonaitė, 
rež. J. Šurnaitė, dailininkė A. Urbonaitė
20 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
kamerinės muzikos koncertas „Quartetti 
seriosi“. Styginių kvartetas „Mettis“: K. Tu-
mosa (smuikas), B. Petrauskas (smuikas), 
K. Rudokas (altas), R. Vaitkevičius (violon-
čelė). Programoje J. Haydno, L. van Beetho-
veno, B. Bartóko kūriniai
20 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
Čiurlionio kvartetas, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Dainavimo katedros studentai: 
M. Baronaitė, K. Petrauskas, D. Bessmertnyj
23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

profesoriaus S. Sondeckio atminimui. Da-
lyvauja T. Tomaszewskis (smuikas), 
E. Tomaszewska (fortepijonas). Programoje 
K. Szymanowskio, G. Bacewicz, A. Tans-
mano, H. Wieniawskio ir kt. kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai 
19 d. 18 val. – „Sostinės vario kvintetas“, Šv. 
Kristupo medinių pučiamųjų kvintetas. Pro-
gramoje R. Giedraičio, F. Listo, H. Villos-Lo-
boso, J.S. Bacho, L. Bernsteino kūriniai
25 d. 19 val. – S. Rinkevičiūtė (smuikas), 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje L. Berns-
teino, S. Rachmaninovo kūriniai

Vilniaus paveikslų galerija
25 d. 18 val. – ciklo „M.K. Čiurlionis ir jo 
miestai“ koncertas. Solistas S. Lassmannas 
(fortepijonas, Estija) ir pianistas R. Zubo-
vas. Programoje H. Ellerio kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
18 d. 18 val. J. Juzeliūno erdvinio garso sferoje – 

„Sferos premjeros“ 2016. M. Urbaičio „Trio. 
Išvaikščiojau mišką, išvaikščiojau lauką“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
20 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Sa-
kralinės muzikos valanda, dedikuojama profe-
soriaus L. Survilos gimimo šimtmečiui. Koncer-
tuos vargonininkės Virginija ir Živilė Survilaitės, 
fleitininkas V. Gurstis. Vedėjas muzikologas 
V. Juodpusis

Šv. Jonų bažnyčia
19 d. 18 val. – vargonininko V. Pinkevičiaus 
improvizacijų koncertas „Gyvenimo ratas“. 
Vakaro programoje skambės vargonų im-
provizacijos pagal klaipėdiečio tapytojo 
V. Pinkevičiaus (1949–2012) paveikslus 

Šv. Kotrynos bažnyčia
19 d. 18 val. – A. Kaniavos albumo „Laivas – res-
toranas“ pristatymo koncertas. Dalyvauja 
A. Kaniava (gitara, fortepijonas, vokalas), 
A. Ten (gitara, mandolina, bandža), N. Ba-
kula (akordeonas), S. Mickis (fortepijonas), 
Ž. Mockūnas (perkusijas, mušamieji), I. Ju-
zokas (kontrabosas)

Valdovų rūmai
19 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-
nėje – koncertas „I Eat the Sun and Drink 
the Rain“. Atlikėjai Šiaulių valstybinis ka-
merinis choras „Polifonija“, kompozitorius 
ir elektroninės muzikos DJ‘jus S. Helbigas. 
Dir. – G. Venislovas. Programoje S. Helbigo 
kūriniai
20 d. 12 val. III manieristinėje antikameroje – 
edukacinis koncertas „Angelų giesmės 
Cecilijai“. Dalyvauja vokalinis ansamblis 

„In Campo Aperto“, Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos išilginių 
fleitų konsortas (mokytoja I. Baublytė) 

Čiurlionio namai
19 d. 12 val. – edukacinis renginys šeimai 

„Šiandien karaliai mums pasakas seka“. Da-
lyvauja M. Pleitaitė, K. Momkus ir A. Polo-
vecas (fortepijonas) 

V. Kasiulio muziejus
24 d. 17 val. – D. Adomaitytės ir T. Usovo 
koncertas „Paryžius niekada nesibaigia“

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
Aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis
19 d. 15 val. – Lietuvos edukologijos universiteto 
choras „Ave vita“ (vad. K. Barisas), Šiaulių univer-
siteto merginų choras „Pavasaris“ (vad. 
G. Ramanauskas) bei Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto akademinio choras „Gabija“ (vad. 
R. Viskantaitė) 
20 d. 12 val. – Klaipėdos universiteto mišrus cho-
ras „Pajūrio aidos“ (vad. A. Šumskis) bei Šiaulių 
universiteto Muzikos pedagogikos katedros miš-
rus choras „Studium“ (vad. B. Janonienė)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
18 d. 17 val. – renginys iš ciklo „Atradimai: 
knyga ir rašytojas“.V. Rudžiansko naujos 
eilėraščių knygos „Juodoji dėžutė“ prista-
tymas. Vakare dalyvauja rašytojai V. Ru-
džianskas, D. Kajokas, literatūrologė 
A. Peluritytė-Tikuišienė
21 d. 17.30 – fragmentus iš būsimos knygos 

„Šventojo Rašto taisymai arba gimtoji vasa-
ros debesija“ skaitys rašytojas 
R. Sadauskas. Autoriui talkins aktorius 
E. Ignatavičius ir pianistas J. Brūzga 
22 d. 15 val. Šiaulių miesto savivaldybės 
vaikų globos namuose – renginys iš ciklo 

„Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvauja ra-
šytojas S. Paltanavičius ir aktorė E. Zizaitė

Lietuvos teatro sajunga
21 d. 18 val. – aktorės I. Kriauzaitės kūrybos 
vakaras „Reveransas“ 

Nacionalinė dailės galerija
18, 19 d. – dailės kritikų asociacijos (AICA) 
tarptautinė konferencija „XXI a. muziejus: 
kiti pasakojimai“

Valdovų rūmai
18 d. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 
Antrojo Lietuvos Statuto (1566) 450 metų 
sukakčiai paminėti „Antrasis Lietuvos Sta-
tutas: Temidės ir Klėjos teritorijos“ 
20 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
renginys „Muzika kaip kinas“. Dalyvauja 
režisierius A. Stonys, Jaunimo simfoninis 
orkestras, kamerinis choras „Aidija“ (meno 
vad. R. Gražinis). Solistai M. Liu, P. Vyš-
niauskas, Š. Šapalas, N. Bakula, A. Bružaitė. 
Dir. – R. Šumila

Vilniaus žydų viešoji biblioteka
22 d. 18 val. – diskusija „Ar taps Lietuvos 
žydų istorija integruota į kolektyvinę tautos 
atmintį?“. Dalyvauja rašytojai R. Vanagaitė 
ir M. Ivaškevičius, istorikė. J. Verbickienė, 
psichologas ir psichoterapeutas T. Kajokas 

Kaunas
Maironio lietuvių literatūros muziejus
24 d. 17 val. – M. Martinaičio 80-mečio mi-
nėjimo vakaras. Dalyvauja V. Sventickas, 
J. Brigys, A. Martinaitis, A. Skučas, H. Sa-
vickis, A. Ruseckaitė
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Lapkričio 18–24
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 Šarli (Jules Benchetrit), 9-ajame de-
šimtmetyje garsi aktorė Žana (Isabelle Huppert), ponia Hamida (Tassadit 
Mandi), pas kurią į virtuvę nusileido amerikiečių astronautas (Michael 
Pitt). Vieni prancūzų kritikai šį filmą vadina geriausiu ir poetiškiausiu 
Samuelio Benchetrit kūriniu, kiti įsitikinę, kad jame dominuoja ne kartą 
matytos klišės (Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Daktaras Streindžas ***

Populiaraus „Marvel“ bendrovės komikso ekranizacija. Talentingas neu-
rochirurgas Streindžas patenka į siaubingą avariją. Ieškodamas būdų išgydyti 
savo pažeistas rankas jis atranda galimybes transformuotis erdvėje ir laike. 
Dabar jis – superdidvyris, jungtis tarp paralelinių tikrovių, o jo misija – ginti 
žmoniją ir priešintis blogiui, kad ir kokiu pavidalu šis pasirodytų. Pagrindinį 
vaidmenį pabandžiusio atnaujinti skaitmeninius triukus Scotto Derricksono 
filme sukūrė Benedictas Cumberbatchas. Taip pat vaidina Chiwetelis Ejioforas, 
Rachel McAdams, Benedictas Wongas, Benjaminas Prattas, Tilda Swinton, 
Madsas Mikkelsenas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Įkalinta  **

Farreno Blackburno filmo veikėja yra vaikų psichologė Merė (Naomi 
Watts), kuri po vyro mirties gyvena atsiskyrusi nuo pasaulio kartu su 
paralyžiuotu sūnumi Stivenu (Charlie Heaton). Per žiemos pūgą dingsta 
jos pacientas – mažasis Tomas (Jacob Trembley). Berniukas dingo be ži-
nios, bet visi aplink įsitikinę, kad jis nebegyvas. Visi, išskyrus Merę, kuri 
pradeda matyti keistas vizijas. Bet tai tik kelio į siaubingą tiesą pradžia 
(Prancūzija, Kanada, JAV, 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 Lithgow 
(JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas) 
Švyturys tarp dviejų vandenynų  ***

Pagal australų rašytojos M.L. Stedman bestselerį sukurtos Dereko Ci-
anfrance’o melodramos premjera įvyko Venecijos kino festivalyje. Filmas 
klausia, ką reiškia būti tėvais. Filmo herojai – švyturio prižiūrėtojas, Pir-
mojo pasaulinio karo veteranas Tomas (Michael Fassbender) ir jo žmona 
Izabelė (Alicia Vikander). Praradę kūdikį, jie nusprendžia auginti po metų 
laive kartu su negyvu vyru rastą kūdikį. Po ketverių metų jie sužinos, kad 
mergaitės vardas Greisė, o  jos motina (Rachel Weisz) neįtaria, kad duktė 
liko gyva... (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Taksiukas  ****

Keturias vieno sarkastiškiausių amerikiečių režisierių Toddo Solondzo 
filmo noveles jungia šuniuko gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Taksiu-
kas keliauja iš vieno šeimininko namų į kitus, jam tenka būti aukle, psi-
chologu, trumpai tariant, patirti pačius įvairiausius žmonių išgyvenimus. 
Solondzas sukūrė keistą, bet jaudinantį filmą apie mirtį ir atpildą, jame 
vaidina Greta Gerwig, Julie Delpy, Ellen Burstyn, Dany DeVito, Zosia 
Mamet, Kieranas Culkinas (JAV, 2016). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
18–24 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos 
rasti (D. Britanija, JAV) – 11.30, 14.30, 17.30
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti (3D, 
D. Britanija, JAV) – 12.20, 15.20, 20.30
Švyturys tarp dviejų vandenynų (D. Bri-
tanija, JAV, N. Zelandija) – 11.30, 15, 16.40, 
18.20, 21.20
18, 21–24 d. – Įkalinta (Prancūzija, Kanada) – 
14.20, 16.30, 19, 21.40; 19, 20 d. – 11.15, 14.20, 
16.30, 19, 21.40
18–24 d. – Troliai (JAV) – 11.20, 13.30, 15.40, 
18 val.
Atvykimas (JAV) – 13.15, 15.50, 18.30, 21.30
Pjūklo ketera (JAV) – 16, 18.40, 21.15
Monstriukė Molė (Vokietija, Švedija, Švei-
carija) – 11, 12.40, 14.10
Didysis šunų pabėgimas (Kanada, Ispanija) – 
12, 14.30, 15.50
Ledlaužis (Rusija) – 18.15, 21 val.
Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 17.50, 20.45
19, 20 d. – Daktaras Streindžas (JAV) – 12.15
19, 20 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 11 val.
18–24 d. – Kubo ir stebuklingas kardas 
(JAV) – 13.30
Mergina traukiny (JAV) – 20.15
Megės planas (JAV) – 19.30 
18, 20, 22, 24 d. – Inferno (JAV, Japonija, 
Turkija, Vengrija) – 21.45
19, 21, 23 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 21.45 

Forum Cinemas Akropolis 
18–24 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos 
rasti (D. Britanija, JAV) – 11, 14.50, 20.40
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti (3D, D. 
Britanija, JAV) – 12.10, 17.45
Įkalinta (Prancūzija, Kanada) – 14.55, 17.15, 
18.20, 21.30
Švyturys tarp dviejų vandenynų (D. Brita-
nija, JAV, N. Zelandija) – 12, 15.05, 18, 20.50
Troliai (JAV) – 10.20, 11.20, 15 val.
Troliai (3D, JAV) – 12.30, 17.05
18, 21–24 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ka-
nada, Ispanija) – 10.10, 13.35, 16 val.; 19, 20 d. – 
10.10, 11.10, 13.35, 16 val.
18–24 d. – Atvykimas (JAV) – 13.20, 15.45, 
19.20, 21.50
Ledlaužis (Rusija) – 13.10, 18.10, 21.10
Pjūklo ketera (JAV) – 18.35, 21 val.
Daktaras Streindžas (JAV) – 10.40, 15.50
Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 18.25
Monstriukė Molė (Vokietija, Švedija, Švei-
carija) – 13.50; Panelės Peregrinės ypatingų 
vaikų namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 15.40
18, 20, 22, 24 d. – Bridžitos Džouns kūdikis 
(Airija, D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 20.55
19, 21, 23 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 20.55
18–24 d. – Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 10.30
Kubo ir stebuklingas kardas (JAV) – 12.40
Ouija. Blogio pradas (JAV) – 19.30
Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 21.40

Skalvija
18 d. – Natūralus pasipriešinimas (dok. f., 
Prancūzija, Italija) – 17 val. 
18 d. – Gimme Danger (dok. f., JAV) – 18.50, 
20 d. – 21 val., 23 d. – 16.50 
18 d. – Megės planas (JAV) – 21 val.; 21 d. - 17 val.
19 d. – Nuo Lietuvos nepabėgsi (rež. R. Zaba-
rauskas) – 16 val.; 20 d. – 16.50; 22 d. – 17 val.
20 d. – Taksiukas (JAV) – 15 val.; 21 d. – 15 val. 
(seansas senjorams); 24 d. – 17.15
20 d. – Kino klasikos vakaras. Amarcord 
(Italija, Prancūzija) – 18.30; 27 d. – 18 val.

21 d. – Atsiveriantys „Meno avilio“ archy-
vai: Almantas Grikevičius – 19.30
22 d. – Jausmai (rež. A. Grikevičius, 
A. Dausa) – 18.40
22 d. – Užtemimas (Italija, Prancūzija) – 20.40
23 d. – Ave, vita (rež. A. Grikevičius) – 19 val.
23 d. – Riksmas (Čekoslovakija) – 21 val.
24 d. – Faktas (rež. A. Grikevičius) – 19 val.
24 d. – Naktinis traukinys (Lenkija) – 21 val.
19 d. – ciklas „Karlsono kinas“. Tamsta Var-
lius (Olandija, Belgija) – 13.30; 20 d. – 12.30

Pasaka
18 d. – Chuljeta (Ispanija) – 16.30; 20 d. – 14.45
18 d. – Nuo Lietuvos nepabėgsi (rež. R. Za-
barauskas) – 18.30; 19, 24 d. – 21 val.; 20 d. – 
19.45; 21, 23 d. – 17 val.
18, 20 d. – Gimme Danger (JAV) – 21 val.; 
19 d. – 21.30; 21 d. – 16.45, 21 val.; 22 d. – 16.45; 
23 d. – 19.15; 24 d. – 19.30
18 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 
17 val.; 20 d. – 15.30; 21, 23 d. – 17.15
18 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų 
(D. Britanija, JAV, N. Zelandija) – 18.45; 
19 d. – 19.15; 20 d. – 16.45; 21 d. – 20.45; 
22 d. – 21.15; 23 d. – 18.45; 24 d. – 15, 18.15
18 d. – Taksiukas (JAV) – 17.15, 21.15; 19 d. – 19 val.; 
20 d. – 19.15; 21 d. – 18.45; 22 d. – 17.15; 
23 d. – 21.15; 24 d. – 17.45
18 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
21.30; 22 d. – 21 val.
19 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada, 
Ispanija) – 13 val.
19 d. – Tamsta varlius (Olandija, Belgija) – 
15 val.; 20 d. – 13 val.
19 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 16.45
19 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti 
(D. Britanija, JAV) – 16.30; 20 d. – 17 val.; 
23 d. – 16.45; 24 d. – 15.45
19 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 13.45; 20 d. – 13.15
19 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16 val.; 20 d. – 
19 val.; 23 d. – 21 val.; 24 d. – 20.15
19 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 
20.45; 22 d. – 17 val.; 23 d. – 19 val.
20 d. – Monstriukė Molė (Vokietija, Švedija, 
Šveicarija) – 15.15
20–24 d. – Atvykimas (JAV) – 21.30
20 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17.15
20 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) – 21.15
21 d. – The Fourth Phase (Austrija, JAV, Ja-
ponija, Rusija) – 19 val.
22 d. – kino kursai „Kino skonis. Analizė“ – 
19 val.; 24 d. – kino kursai „Kino balsas. 
Kinas apie kiną“ – 19 val.

Ozo kino salė
18 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17.30; 24 d. – 16.30
19 d. – Florence (D. Britanija) – 15 val.; 
24 d. – 18.10
19 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancū-
zija) – 17 val.
19 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-
trija) – 19 val.

21 d. – Ekskursija po kino archyvą. Būtina 

išankstinė registracija ozokinosale@lietu-

voskinas.lt – 18.30

22 d. – Juoda (Belgija) – 16.30

22 d. – Karas (Danija) – 18.10
Kaunas
Forum Cinemas

18, 19 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos 

rasti (D. Britanija, JAV) – 10.40, 13.30, 15, 

20.50, 23.45; 20 d. – 10.40, 13.30, 15, 20.50; 

21, 22 d. – 10.40, 15, 20.50; 23, 24 d. – 10.40, 
12, 15, 20.50
18–20 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos 
rasti (3D, D. Britanija, JAV) – 17.55; 21–24 d. – 
13.30, 17.55
18–20 d. – Švyturys tarp dviejų vandenynų 
(D. Britanija, JAV, N. Zelandija) – 18.40, 
21.40; 21, 22 d. – 13.20, 18.40, 21.40; 23, 24 d. – 
13.20, 15.35, 18.40, 21.40
18, 19 d. – Įkalinta (Prancūzija, Kanada) – 
19.20, 21.50, 23.50; 20 d. – 19.20, 21.50; 21, 
22 d. – 16.10, 19.20, 21.50; 23, 24 d. – 13.25, 
16.10, 19.20, 21.50
18–20 d. – „Scanorama 2016“(festivalio 
programa www.forumcinemas.lt)
18–20 d. – Troliai (JAV) – 10.30, 16.25; 21, 
22 d. – 10.30, 11.10, 16.25; 23, 24 d. – 10.30, 
11.10, 14.50, 16.25
18–24 d. – Troliai (3D, JAV) – 12.45
18–22 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada, 
Ispanija) – 10.15, 12.15, 14.25; 23, 24 d. – 10.15, 
11.20, 12.15, 14.25, 17 val.
18–22 d. – Atvykimas (JAV) – 16.45, 19.10; 
23, 24 d. – 16.45, 19.10, 21.20
18–22 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 21.30; 23, 
24 d. – 18.20, 21.30
18–20 d. – Monstriukė Molė (Vokietija, Šve-
dija, Šveicarija) – 10.20
18–22 d. – Gautas iškvietimas 3 rež. T. Vi-
dmantas) – 21.10; 23, 24 d. – 21.10, 19.10
22–24 d. – Ouija. Blogio pradas (JAV) – 21.10
22–24 d. – Sąskaitininkas (JAV) – 18.20
21 d. – Machinatoriai (JAV) – 18.20; 23, 24 d. – 
18.20, 21 val.
18–24 d. – Panelės Peregrinės ypatingų vaikų 
namai (JAV, Belgija, D. Britanija) – 13.50
Daktaras Streindžas (JAV) – 16.35
Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 11.30

Romuva
19 d. – Didysis šunų pabėgimas (Ispanija, 
Kanada) – 14 val.
19 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 16 val.
19, 20, 22 d. – Nuo Lietuvos nepabėgsi 
(rež. R. Zabarauskas) – 18 val.
19 d. – Taksiukas (JAV) – 20.30
20 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 
14 val.
20 d. – Gimme Danger (JAV) – 16 val.
23 d. – Lenkų kino klubas. Trumpametražių 
filmų programa – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
18–24 d. – Fantastiniai gyvūnai ir kur juos 
rasti (3D, D. Britanija, JAV) – 11.30, 17.30
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti 
(D. Britanija, JAV) – 10.30, 14.30, 20.30

Įkalinta (Prancūzija, Kanada) – 15.35, 19.15, 

21.30; Švyturys tarp dviejų vandenynų 

(D. Britanija, JAV, N. Zelandija) – 17.45, 20.45

18, 20 d. – Didysis šunų pabėgimas (Kanada, 
Ispanija) – 10.20, 13.25, 14.20, 16.30; 19, 
21–24 d. – 13.25, 14.20, 16.30
18–24 d. – Troliai (3D, JAV) – 11, 12.25, 15.50, 
17 val.; Troliai (JAV) – 10.10, 14.45 
Atvykimas (JAV) – 18.40, 20.45

Pjūklo ketera (JAV) – 15.40, 21.15

Daktaras Streindžas (3D, JAV) – 13.15, 

18.10 

Ledlaužis (Rusija) – 12.50, 18.50 

Gandrų siuntų tarnyba (JAV) – 10.40

Monstriukė Molė (Vokietija, Švedija, Švei-

carija) – 12.30

Gautas iškvietimas 3 (rež. T. Vidmantas) – 21.40

„Švyturys tarp dviejų vandenynų“


