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Ateities kilpos
Šiuolaikinio meno centre atidaroma XII Baltijos trienalė

Eglė Rindzevičiūtė

Ruoškis ateičiai. Kasdienio gy-
venimo imperatyvas, formuojan-
tis moralų, atsakingą subjektą. 
Žadantis gerovę. Teikiantis vilties. 
Kontrolės iliuziją. Trumparegišku-
mas smerkiamas politikoje, eko-
nomikoje ir kasdieniame elgesyje. 
Nors ekonomistai mėgsta cituoti 
Johno Maynardo Keyneso frazę 
„in the long run we are all dead“: 
žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, 
mes visi mirsime. Ateitis, atrodytų, 
yra utopinis horizontas, tolstantis, 
kuo labiau artėjame jo link. Tačiau 
tiek daug veiklos inicijuojama bū-
tent ateities vardan: žiniasklaidos 
linksniuojama nykstančios lietuvių 
tautos ir kalbos hipotezė turi pras-
mės ne kaip dabartinis reiškinys, 
bet kaip ateities grėsmė. Merginos 
raginamos gimdyti dabar, o ne kai 
joms bus keturiasdešimt penkeri 
(tai ne tik genetinė, bet ir kohortos 
logika). Ir gramatinės formos turi 

būti teisingos kasdien ir kiekvieną 
dieną, o ne rytoj ir ne poryt. Ateitis 
brutaliai įsiveržia į dabartį nepalik-
dama alternatyvaus pasirinkimo 
šiandien.

Kita vertus, esame raginami mė-
gautis šia diena, carpe diem. Tačiau 
XXI a. sąmoningas dabartiškumas 
taip pat yra moralus, į ateitį orien-
tuotas pasirinkimas, sąlygotas 
pragmatiškos nuostatos, kurios 
esmė yra užtikrinti ilgaamžiškumą 
gesinant stresą dėl neapibrėžtos ir 
nevaldomos ateities. 

Ateitis kupina paradoksų. Tik 
pagalvok: ateitis, kuriai ruošiamės 
ir tarnaujame dabar, priklauso ne 
mums. O tie, kurie turi daugiau 
ateities, šiandien neturi sprendimo 
teisės: dabartiniai dešimtmečiai 
turi mažiausiai penkiasdešimčia 
ateities metų daugiau negu dabar-
tiniai šešiasdešimtmečiai. Ateitį 
lemia tie, kurie jos turi mažiausiai. 

Europos Sąjungos šalyse stei-
giami parlamentiniai komitetai, 

ginantys ateities kartų teises. O 
politikos teoretikai atmeta šią 
idėją kaip prieštaraujančią de-
mokratinei sistemai, bet tik dėl 
techninių reprezentacijos kliūčių: 
nors ir įmanoma formuluoti kai 
kuriuos ateities kartų interesus 
(nesunaikinta gamtinė aplinka, 
neišeikvoti gamtiniai ištekliai), 
tačiau jų politinės reprezentacijos 
atskaitomumo užtikrinti neįma-
noma. Elementaru: ateities kartos 
negali finansuoti savo partinių 
atstovų; jos neegzistuoja ir niekada 
neegzistuos šiandienos parlamente 
kaip subjektai, gebantys įvertinti jų 
interesų atstovavimą. Ir vis tiek tai 
kažkodėl atrodo neteisinga.

Ir ką gi daryti su šia paradok-
salia, bet neišvengiama gyvenimo 
dimensija – ateitimi? Tai klausimas, 
jaudinęs žmoniją nuo seno. Senovės 
Romos laikais ateitis burta iš paukščių 

 Zofia Rydet, iš ciklo „Sociologiniai duomenys“ (Menininkų butai), 1982 m., Gliwice (Lenkija), Iwona Górska
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M u z i k a

Su Čiurlionio vardu
XIII mokslinės konferencijos „Čiurlionis ir pasaulis“ Druskininkuose apžvalga

Rimantas Astrauskas

Pažymint Čiurlionio metus ir 
pasitinkant 140-ąsias jo gimimo 
metines (rugsėjo 22 d.) gausu 
įdomių ir prasmingų renginių. Jau 
tryliktus metus Druskininkuose 
vyksta kasmetinė mokslinė konfe-
rencija „Čiurlionis ir pasaulis“ (lie-
pos 26–29 d.), įsiliejusi į festivalio 
„Druskininkų vasara su M. K. Čiur-
lioniu“ programą. Festivalį rengia 
Druskininkų savivaldybė, Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas ir bendrija 
„Atgaiva“. Noriu pasidalinti min-
timis apie konferencijoje skaitytus 
pranešimus bei gvildentas temas, 
kurios dažnai perauga mokslinės 
konferencijos ribas ir išveda į pla-
čias kultūros ir būties problemų 
trajektorijas. Mūsų istorinės ir 
visuomeninės patirtys geriau geba 
rezonuoti su praeities įvykiais, 
praplėsdamos empatijos ribas. Gal 
dėl to plačiau atsiveria praeities 
dalykai, kasmet išgirstame kažką 
nauja ir netikėta, kas, rodos, buvo 
jau gerai ištirta ir žinoma. Ne veltui 
ilgametis memorialinio M.K. Čiur-
lionio muziejaus Druskininkuose 
direktorius Adelbertas Nedzelskis 
yra taikliai pasakęs, kad kiekvienas 
Čiurlionio kūryboje suras kažką 
pagal savo brandos laipsnį. Tad 
kuo renginys praturtino šiemet, ką 
svarstė dvi dešimtys filosofų, me-
notyrininkų, muzikologų, etnologų 
iš Italijos, Jungtinės Karalystės, 
Kanados ir Lietuvos? 

Tyrimo tema – kūrybos idėjų 
mainai ir kontekstai. Plačiu spektru 
ryškiai išsiskyrė metodinė prieiga: 
iš pradžių vyravę istorinės krypties 
svarstymai natūraliai peraugo į 
metodologinius bei probleminius. 
Druskininkų miesto muziejaus 
direktorius Gintaras Dumčius 
pateikė išsamią miesto muziejaus 
archyvuose saugomų XIX a. iko-
nografinių dokumentų apžvalgą, 
pristatydamas žinomų tik siauram 
specialistų ratui, vertingų čiurlio-
nistikos ištakoms tirti piešinių, 
grafikos darbų bei dokumentų gale-
riją, atskleisdamas turtingą miesto 
kultūrinio gyvenimo panoramą. 
Nacionalinės premijos laureatas 
fotografas Stanislovas Žvirgždas 
pabandė profesiniu žvilgsniu pa-
žvelgti į Čiurlionio fotografijas, 
kurios tik pastaraisiais metais tapo 
svarbiu tyrėjų dėmesio objektu. Ir 
ne veltui, meninių ir technologinių 
aspektų tyrimai atskleidė, jog „Ko-
dak“ aparatu darytos fotografijos 
turėjo įtakos didžiojo menininko 
darbams. Jos ne tik fiksavo meni-
ninko gyvenimo ir kūrybos aki-
mirkas, bet kur kas dažniau buvo 
kaip pagalbinė kūrybos priemonė: 
jose užfiksuoti motyvai, rakursai, 
šešėliai, anot prelegento, parinkti 
neatsitiktinai ir tapo eskizais jo 
paveikslams. Istorinės krypties 
svarstymus pratęsė Nacionalinio 
M.K. Čiurlionio muziejaus ben-
dradarbės dr. Mildos Mildažytės-
Kulikauskienės pranešimas apie 
sovietmečiu vykusį Čiurlionio kū-

rybos ideologinį teismą. Pranešėja 
atskleidė, kokį didelį atsidavimą ir 
drąsą parodė Valerija Čiurliony-
tė-Karužienė, Paulius Galaunė ir 
keletas kitų inteligentų, gindami 
Čiurlionio palikimą nuo realaus 
sunaikinimo pavojaus. Iš istorinės 
krypties muzikologinių darbų 
išsiskyrė svečio iš Kanados, Saska-
čevano universiteto Saskatūne Mu-
zikologijos katedros profesoriaus 
dr. Walterio Kreyszigo pranešimas 
apie Čiurlionio įnašą į polifoninės 
muzikos žanrų plėtros istoriją. Pra-
nešėjas pabandė įvertinti Čiurlio-
nio kanonus ir fugas gretindamas 
juos su Johanno Sebastiano Bacho 
ir Salomono Jadassohno, Leipcigo 
konservatorijos pedagogo, pas kurį 
studijavo Čiurlionis, kūryba. Auto-
rius konstatavo, jog šie ankstyvieji 
Čiurlionio polifoniniai kūriniai, 
nors ir mokyklinės paskirties, yra 
brandūs ir pasižymi originalia 
raiška. Įžvalgių komparatyvistinių 
tyrimų būta ir daugiau.

Čiurlionio ir Carlo Jungo tekstų 
vaizdinius įtaigiai gretino Lietuvos 
kultūros tyrimų instituto (LKTI) 
bendradarbė dr. Jūratė Landsber-
gytė, o Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijos (LMTA) prof. dr. 
Rimtautas Kašponis ir tos pačios 
aukštosios mokyklos docentas 
Rolandas Aidukas svarstė apie 
Čiurlionio ir Algirdo Juliaus Grei-
mo darbų universalijas bei jų sklai-
dą Lietuvoje ir pasaulyje. Menų 
sintezės klausimus nuosekliai 
plėtojo akademikas, prof. habil. dr. 
Antanas Andrijauskas, paakinęs 
Čiurlionio kūryba susidomėti ir 
būrį savo talentingų auklėtinių. 
Kompozicijos ir muzikalios formų 
architektonikos santykių problema 
Čiurlionio tapyboje buvo gvilde-
nama pasitelkus platų Rytų šalių 
meno kontekstą. Komparatyvisti-
nės įžvalgos buvo būdingos meno 
filosofei dr. Salomėjai Jastrumsky-
tei, kuri šįkart maloniai nustebino 
Čiurlionio kūryboje pastebėjusi ir 
atskleidusi sąmoningo technikos 
ir spalvų apribojimo ir absoliutaus 
grožio paieškų apraiškas, būdingas 
japonų wabi meno estetikai. VDA 
magistrantė Ieva Kuzmickaitė tiria 
Čiurlionio „Rex“ (1909) kūrybą fin 
de siecle dekadentizmo ir teosofijos 
idėjų aplinkoje, siūlydama origina-
lų meditacinį tyrimo ir pažinimo 
metodą. Dr. Nida Gaidauskienė 
gvildeno „Jaunosios Lenkijos“ 
ir „Jaunosios Lietuvos“ estetinių 
judėjimų sąšaukas Čiurlionio ir 
Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 
kūryboje, aptardama literatūrinio 
palikimo ir originalių tekstų ver-
timo bei terminijos problemas. 
Jaunosios kartos dailėtyrininkas, 
Vilniaus dailės akademijos dok-
torantas Vygintas Orlovas dėmesį 
sutelkė į Čiurlionio ir jo amžininkų 
Vasilijaus Kandinskio, Aleksan-
dro Skriabino ir Aleksanderio 
W. Rimingtono plėtotą vaizdo ir 
garso ryšių temą. Meno filosofas ir 
dailininkas dr. Stasys Mostauskis 
(LKTI) sutelkė dėmesį į Čiurlionio 

tapybos darbų perspektyvos aspek-
tą, išskirdamas kelias perspektyvos 
rūšis ir skirtingus žiūros taškus. 
Tapybos darbų analizę savotiškai 
pratęsė Lietuvos istorijos institu-
to bendradarbis dailėtyrininkas 
dr. Vytautas Tumėnas. Jis ištyrė 
sakralinės geometrijos ir liaudies 
ornamentikos archetipų raišką 
Čiurlionio dailės kūrinių kompo-
zicijoje ir pastebėjo reikšmingų 
paralelių. 

Muzikologų darbai pasižymėjo 
inovatyviomis įžvalgomis. VDU 
Muzikos akademijos prof. Rokas 
Zubovas pateikė naujų faktų apie 
monumentalų nebaigtą savo prose-
nelio simfoninį kūrinį „Pasaulio su-
tvėrimas“. Apie šį kūrinį, simfoninę 
poemą „Dies irae“ ir „Lietuvišką 
pastoralinę simfoniją“ kalbėjo ir 
konferencijos svečias, Romos Šv. 
Cecilijos konservatorijos lektorius 
dr. Daniele Buccio. Jis išstudijavo 
šių kūrinių partitūras iš rankraščių 
ir atkreipė dėmesį į sąmoningą 
Čiurlionio kūrinių neužbaigtu-
mą, kuris šiandien koreliuoja su 
moderniu estetiniu principu non 
finito. Viešnia iš Londono karališ-
kojo koledžo Mariell Vein, nagri-
nėdama tapybinės „Jūros sonatos“ 
muzikines dimensijas, pastebėjo, 
kad muzika ir tapyba turi savąją 
architektoniką. Tapybos ciklas 
nėra paremtas vien tik muzika. 
Jame įžvelgtos dialektinio principo 
tezė–antitezė–sintezė apraiškos, 
metafizinis naratyvas. Čiurlionio 
kūrybos sklaidos temai savo pra-
nešimą paskyrė LMTA prof. dr. 
Jonas Vytautas Bruveris, jis kritiškai 
apžvelgė Čiurlioniui skirtose publi-
kacijose bei kino filme „Laiškai 
Sofijai“ pasitaikančias klaidas ir ne-
susipratimus. Sklaidos tema nuose-
kliai peraugo į pastarųjų penkerių 
metų naujausių Čiurlioniui skirtų 
leidinių pristatymą, kurį parengė 
prof. Rokas Zubovas (tarptautinių 
parodų Italijoje ir Olandijoje kata-
logai ir kompaktinės plokštelės), 
šio straipsnio autorius bei konfe-

rencijos vadovas, LMTA doc. dr. 
Rimantas Astrauskas (muzikos 
leidiniai) ir LKTI bendradarbė dr. 
Nida Gaidauskienė (literatūros ty-
rimų leidiniai). Savo naująją knygą 
apie ilgametį darbą M.K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje pristatė 
Druskininkų garbės pilietis Adel-
bertas Nedzelskis. 

Diskusijų dalyje ne tik buvo pasi-
džiaugta svarbiais nūdienos čiurlio-
nistikos laimėjimais, bet nevengta ir 
aštresnių temų, pabandyta apčiuopti 
būsimų darbų gaires. Šie diskusiniai 
klausimai ir problemos peržengė kon-
ferencijos ribas. Prisimintas jau seniai 
brandinamas paminklo Čiurlioniui 
Vilniuje klausimas, svarstyta Čiur-
lionio instituto reikmė ir užduotys, 
nuogąstauta dėl neaiškios valstybinės 
kultūros politikos ir kultūros rėmi-
mo prioritetų. Aktuali atnaujintos 
bibliografijos reikmė, jau daugiau nei 
dešimtmetį įstrigusi laiškų lietuviško 
vertimo publikacija, profesionaliai 
parengtų publikacijų užsienio kalbo-
mis aktualumas ir nemažai kitų temų. 

Konferencijos mintis pratęsė ir 
papildė ją lydintys puikūs meniniai 
renginiai: parodos, koncertai, 
spektakliai. V.K. Jonyno galerijoje 
atidaryta akvarelės meistro Eu-
genijaus Nalevaikos darbų Čiur-
lionio dvasia ir motyvais paroda 
„Andante“. Renginio meninę dalį 
papuošė dailininkės ir meno filoso-
fės Salomėjos Jastrumskytės darbų 
paroda „Euklidai“ Druskininkuose,  
„SPA Vilnius“ konferencijų centre, 
ją pristatė akademikas, prof. habil. 
dr. Antanas Andrijauskas ir autorė. 
Nuskambėjo koncertas-spekta-
klis „Tik dėl jūsų“, skirtas kuni-
gaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms, 
jį parengė ir nuotaikingai atliko 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
pianistė Šviesė Čepliauskaitė, dai-
nininkai Giedrė Zeicaitė (sopranas) 
ir Liudas Mikalauskas (bosas). Italų 
pianistas, kompozitorius ir muzi-
kologas Daniele Buccio surengė 
solidų vėlyvųjų Čiurlionio preliudų 

ir italų kompozitorių-modernistų 
Vito Frazzi (1888–1975), Ferruccio 
Busoni (1866–1924), Gino Taglia-
pietra (1887–1954), Luigi Verdi (g. 1958) 
kūrinių rečitalį, pateikdamas ir savo 
kūrinio „Meditazioni su spunti di 
M.K. Čiurlionis“ („Apmąstymai 
apie Čiurlionio idėjas“) pasaulinę 
premjerą. Klausytojai ne tik atlaikė 
modernios, „sunkiosios“ muzikos 
laviną, bet ir apdovanojo atlikėją 
audringais aplodismentais. Aukš-
čiausio meistriškumo klasikinės 
muzikos atlikėjai – Dresdeno sim-
foninio orkestro koncertmeisterė 
smuikininkė Dalia Stulgytė ir jos 
mokinė iš Pietų Korėjos Ye-Joo 
Agnes Lee, klarnetininkas Al-
girdas Budrys bei vargonininkas 
Bernardas Vasiliauskas susiža-
vėjusiems klausytojams sukūrė 
tikrą muzikos fiestą Druskininkų 
bažnyčioje. Druskininkų miesto 
muziejuje įvyko muzikos vakaras, 
jame dalyvavo smuikininkės Dalia 
Stulgytė ir Gabrielė Sližytė (Lietu-
va, Prancūzija), jaunas fagotininkas 
Yvesas Schmalenbergas ir pianistas 
Aleksandras Vizbaras. Vienas 
ryškiausių originalių šiųmetinių 
meninių akcentų – M.K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje įvykęs 
įsimintinas Roko Zubovo koncer-
tinis M.K. Čiurlionio „Pasaulio su-
tvėrimo“ atlikimas. Daug malonių 
akimirkų klausytojams pateikė ir 
jaunieji smuikininkai, koncertavę 
greta įžymių meistrų. 

Tikėtina, kad konferencijos 
dalyviams įsiminė ekskursija į 
Naujasodę (vadovas Adelbertas 
Nedzelskis), skulptūrų ir poilsio 
parko ekspozicijos apžvalga, susi-
tikimas su liaudies meistru Anta-
nu Česnuliu, diskusija „Gamta ir 
kūryba“ (vedėja etnologė Gražina 
Kadžytė) Miško muziejuje „Girios 
aidas“ bei tradicinės muzikos po-
pietė su liaudiškais šio krašto patie-
kalais, dalyvaujant Kapčiamiesčio 
folkloriniam ansambliui „Atgaiva“ 
(vadovė Birutė Stacevičienė). 

Konferencija „Čiurlionis ir pasaulis“  E .  U g I a N s K I E N ė s  N U ot r .
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T e a t r a s

Karo metafora
artėjant Árpádo schillingo spektaklio „Didis blogis“ LNDt premjerai 

kalbamės su aktoriumi Valentinu Masalskiu 

Nauju dideliu Valentino Ma-
salskio biografijos etapu jau šian-
dien galima vadinti jo vaidmenis 
Nacionaliniame dramos teatre: 
Profesorių Robertą Šusterį Krys-
tiano Lupos režisuotoje Thomaso 
Bernhardo „Didvyrių aikštėje“ ir 
Masarą Árpádo Schillingo stato-
mame spektaklyje „Didis blogis“, 
kurio premjera įvyks rugsėjo 23 dieną. 
Šio spektaklio dramaturgas – Marius 
Ivaškevičius, scenografas – Marius 
Nekrošius, kostiumų dailininkė – 
Sandra Straukaitė, jame vaidina 
Diana Anevičiūtė, Dainius Gave-
nonis, Jevgenija Gladij, Gytis Iva-
nauskas, Vaiva Mainelytė, Vitalija 
Mockevičiūtė, Martynas Nedzins-
kas, Valentin Novopolskij, Rasa 
Samuolytė, Nelė Savičenko, Beata 
Tiškevič-Hasanova.

Esi iki ausų įklimpęs į Klaipėdos 
jaunimo teatro reikalus, tačiau 
jau antrą sezoną kuri didelius 
vaidmenis Nacionaliniame dramos 
teatre. Panašu, kad Tavo aktoriaus 
aistros niekas nenumalšins.

Po „Pasaulio gerintojo“ praėjo 
jau šešeri metai. Nuo tada labiau 
rūpinausi pedagoginiu darbu ir 
stačiau spektaklius su jaunimu. 
Kuriant spektaklį, aktorių požiūris, 
jų patirtis labai svarbūs. Jauniems 
aktoriams atskleidžiau, iškalbėjau 
visas savo paslaptis. Aktorystė yra 
magija: kaip įtikinti, kaip apgauti 
salę, kaip pameluoti, kad patikėtų 
žiūrovai? Kai kartu su savo moki-
niais vaidinau spektaklyje „Kita 
mokykla“, supratau, kad meluoju ir 
nemoku apgauti. Jie jau žinojo visus 
mano „fokusus“. Tuomet buvau 
nusprendęs pabaigti su aktoryste. 
Lupos spektaklis „Didvyrių aikštė“, 
du mėnesiai intensyvaus darbo 
man grąžino aktorinį pasitikėjimą: 
vėl nustojau bijoti publikos, scenos. 
Labai branginu šį susitikimą su Lupa 
ir teisę suvaidinti Robertą Šusterį. 

Man be galo patinka mo-ky-tis. 
Vertingiausia, kai dirbdamas gali 
išmokti ko nors naujo, nesvarbu, kur 
tai įvyksta, – kine ar teatre. Jei kūry-
binėje grupėje neatsiranda bendra-
vimo, tuomet tas mūsų mokymasis 
yra beprasmis. 

Sutikau vaidinti ir Árpádo Schil-
lingo spektaklyje. Vasaros vidury 
visa kūrybinė grupė išvažiavome į 
Merkinę, gyvenome užsidarę miško 
sodyboje. Tai buvo didžiulis paty-
rimas: tapome grupe, kuri dešimt 
dienų kalbėjo vien apie karą. Dar 
nežinodami kūrinio, mes, akto-
riai, analizavome karo temą. Ne 
žodžiais, bet veiksmais, etiudais. 

„Statistų“ šiame spektaklyje 
nėra, visi kūrėjai?

Aktorius tampa kūrėju, kai pra-
deda galvoti apie visą spektaklį, 
kai nuolat dalyvauja jį kuriant. 
Tai nepriklauso nuo vaidmens 
dydžio. O jeigu aktorius tik už-

pildo erdvę, įšoka į sceną ir kažką 
ištransliuoja, tuomet jis tik atlikė-
jas. Árpádas – socialus režisierius, 
reflektuojantis dabartį. Jam rūpi 
procesai, kurie vyksta mumyse, 
aplink mus. Turbūt spektaklyje 
bus nemažai juodumo ir purvo, 
bet režisierius vis dėlto deda aiškų 
pliuso ženklą. 

Kaip Tu supranti socialumą?
Socialus yra Dostojevskis, kurio 

kūryba paremta vargšo, nuskriaus-
to žmogaus dejone. Socialus ir 
Čechovas, ir Shakespeare’as, kal-
bėdamas apie žudynes ir liejamą 
kraują... 

Tačiau temų socialumas dar 
nesuformuoja socialinio teatro. 

Dabar visur ir viskas dekonstruo-
jama, bet aš laikausi tos nuomonės, 
kad spektaklio formą turi padiktuoti 
tema. Man atrodo, kad postdra-
minis teatras Lietuvoje prasideda 
tik dabar. Šiandien, žiūrėdamas į 
jaunus dramaturgus – Mindaugą 
Nastaravičių, Marių Ivaškevičių, – 
matau, kad jiems svarbiau tampa 
ne siužetinės linijos ar aplinkybės, 
o virsmas. Bandoma įveikti žiūrovo 
nuobodulį, jį apgauti. Paneigiamas 
net siužetas, jis sulaužomas. Kodėl? 
Kad žiūrovas nenuspėtų pabaigos. 
Kine panašiai dirba Kim Ki-dukas: 
teigia viena, po to staiga visiškai 
kita; personažas persiverčia. 

Statant „Didį blogį“ ir režisieriui, 
ir dramaturgui labai svarbu virsmas, 
tai, kaip viskas apsiverčia. Vieną 
žanrą keičia kitas. Ir virsmas vyksta 
greitai, netgi toje pačioje scenoje 
naudojama skirtinga kalba. Ilgai 
tam priešinausi, bet supratau, kad 
šiandien, kai žiūrovai pakankamai 
išprusę, kai jiems nebeįdomios nei 
istorijos, nei naujos formos, nei ilgai 
trunkantis veiksmas, nebėra prasmės 
slėpti intrigą, paslaptį. Šiandien žiū-
rovams iš scenos viskas „metama“ 
tiesiogiai. Ne dėl to, kad norima 
šokiruoti. Žiūrovai jau nebeišlaiko 
dėmesio tam pačiam žanrui visą 
spektaklį. Todėl atsirado žanrų eklek-
tika. Mes joje tiesiog maudomės. 

Manau, kad ši drama tik dabar 
pradėjo „rašytis“. Norint pasvars-
tyti, kas šiandien yra karas čia, 
Lietuvoje, Amerikoje, manyje, 
visur, reikia pasinerti į šią temą, 
tik tuomet karas gali virsti belai-
kiu, beasmeniu. 

Jūsų spektaklis nuo pradžios iki 
galo išgalvotas, jo jėga – virs-
mas. O kur jis veda – į mirtį ar 
kur nors kitur?

Čia bus kalbama turbūt net ne 
apie mirtį, o apie žiaurumą mūsų 
viduje, apie karą, kuris vyksta mūsų 
galvose. Dėl to mes naudojame 
tikras pavardes ir vardus. Dėl to 
sakome, kad toks pat karas vyksta 
ir čia pat, tarp aktorių. Metafora 
susinaikina ir virsta nebe metafora. 
O paskui ji tampa nauja metafora.

Prancūzų rašytojas Louis-Ferdi-
nandas Céline’as romane „Kelio-
nė į nakties pakraštį“ rašo: „Su 
karu reikia pasilikt akis į akį, kad 
geriau apžiūrėtum tą kiaulę iš 
priekio ir iš šono.“ Iš kokio šono 
Jūs žiūrite į karo šmėklą?

Mes juk nežinome, kas yra tas 
karas. Bet jis labai arti. Realus karas 
yra labai baisus. Dėl to mes apie jį 
galime kalbėti tik metaforomis, tik 
per savo aktorinę patirtį. Neturim 
teisės pasivadinti Serioža, Nasta-
sija – vardais tų, kurie iš tikrųjų 
kariauja. Čia gali veikti tik tokie 
personažai kaip Motina, Saldžioji 
ar pan. Taip pat ir personažai su 
savo tikrais vardais. Ši Ivaškevičiaus 
pjesė man patinka todėl, kad joje 
yra labai daug virsmo. Jaučiu, kad 
ateityje teatro spektakliai negalės 
būti ilgi, jie turės būti aiškūs ir 
neaiškūs vienu metu, scena turės 
nuolat transformuotis. „Didžiame 
blogyje“ labai įdomus šviesos žais-
mas. Árpádas Schillingas – nuosta-
bus režisierius: naudodamas tamsą 
ir vieną prožektorių, jis kuria teatrą. 
Labai svarbu, ką jis tuo momentu 
apšviečia, ką reflektuoja. Ar akys, 
kurios gali matyti viena, gali pamatyti 
ir kita? Formos prasme tai visiškas 
minimalizmas.

Ar jūs, kūrėjai, repetuodami 
ieškojote bendro karo suvokimo, 
ar tiesiog jo formos išraiškų?

Visi buvome „įlindę“ į šią temą, 
net pavargom nuo jos. Viena grupė 
net paprašė leidimo pailsėti – taip 
išsekome nuo neigiamų emocijų, 
purvo. Karą suprantu kaip pabaigą, 
kaip bifurkacinį tašką. Jau Remar-
que’s savo kartą vadino prarastąja, o 
Borchertas rašė apie sudužusias vil-
tis. „Didžiame blogyje“ žmogus, ku-
ris dalyvauja kare, niekada nebebus 
tuo žmogumi, kuriuo buvo iki karo. 
Kai pradėjau domėtis bifurkacija, 
supratau, kad ji itin susijusi su mūsų 
menais. Jeigu visuomenė smarkiai 
nutolsta nuo savo vertybių – viskas, 
daug ko sugrąžinti nebeįmanoma. 

Šią vasarą dalyvaudamas stoja-
muosiuose egzaminuose pastebė-
jau štai ką: 1995-aisiais, nusivylimo 
metais, gimusi karta kalba tik apie 
viena – apie šeimą. Iš stojusiųjų 
jaunuolių beveik niekas neturi 
šeimos. Opiausios jų problemos – 
„prasigėręs tėvas“, „nekenčiu tėvo“, 
„tėvą myliu, mamos – ne“, „patėvio 
nemėgstu“. Tarsi jie būtų išdaužytų 
pamatų vaikai, net namų neturėję. 
Jie kaip vilkiukai. Nesusipažinę su 
pačiomis paprasčiausiomis šeimos 
užduotimis. O jos juk yra esminės. 

Patekus į karo sūkurį, apie jį 
kalbėti nebeįmanoma. Sakoma: 
kai ginklai žvanga, mūzos tyli. 

Tai kodėl jūs statote šį spektaklį?
Mums svarbu perspėti. Mes ne-

gyvename taip, kaip karo apsuptyje 
atsidūrę žmonės. Mes galime išeiti 
į gatvę, apsipirkti, šypsotis, kviesti 

žiūrovus į salę... Mes vis atitolinam 
tą akimirką ir kol kas nejaučiam 
jos grėsmės. Mums visiems tolimas 
Sirijos karas. Paprastas pavyzdys: 
šiandien kai kas svarsto, ar mums 
priimti pabėgėlius, ar ne? Kiek jų 
priimti ir kokiomis ligomis jie mus 
užkrės? Jeigu mes abejojame, ar 
Lietuva pajėgi juos priimti, tai mes 
visiškai neįsivaizduojame Sirijos 
karo baisybių. Mes neįsivaizduo-
jame pabėgėlio situacijos, esame 
praradę atjautą. Manau, dabartinė 
Lietuva dar nejunta karo. 

Ar neatrodo, kad tik nuvargu-
siam žmogui karas tampa nebe-
baisus? Tik peržengus tą ribą. 

Peržengus ribą belstis į žmogaus 
vidų, sielą, jausmus, emocijas 
nebėra jokios prasmės. Niekad ne-
pamiršiu, kaip 1990 metais statėme 
„Vėlines“, o žmonės prospektu ėjo į 
barikadas ir prie parlamento vyko 
mitingai... Įdėjome į savo spektaklį 
begalę meninių simbolių, kategori-
jų, skausmo... Nors spektaklis buvo 
nuostabus, iš pradžių salė buvo 
tuščia. Atsimenu šviesios atminties 
Alberto Zalatoriaus įdomius teks-
tus, atsimenu, kaip šis spektaklis 
veikė tuos, kurie į jį įsiklausė. O 
koks didelis buvo lenkų spaudos 
pripažinimas... Lietuvoje jį priėmė 
tik vėliau. Tuomet, kai šis spektaklis 
gimė, tautai rūpėjo kiti dalykai. 

„Didis blogis“ statomas ne tam, 
kad gąsdintume žmones ar primin-
tume apie karą. Kalbame tik apie 
karo metaforą: apie tai, kas žmoguje 
lindi nuolat, apie tai, kas neišnai-
kinama. Šioje dramoje per mano 
personažą Marius Ivaškevičius 
naudoja herpeso – pūslelinės – 
metaforą. Kas yra herpesas? Tai 
virusas, kuris tūno užsislėpęs ir 
išlenda, kai nusilpsta imunitetas, 
po to vėl pasislepia. Žmogus negali 
jo nugalėti. Mano personažas – tai 
parazitas su svajone, ir ta svajonė 
„kuria“ to parazito gyvenimą. 

Tavo personažas yra reto šlykš-
tumo isterikas.

Taip. Mes, aktoriai, šiame spekta-
klyje „naudojami“ kaip metaforos. 
Svarbu, kad žiūrovai suprastų, jog 
mes nebijome šios identifikacijos. 

Kuo pasižymi Árpádo Schillin-
go darbo metodas palyginti su 
kitais režisieriais?

Jis be galo pasitiki aktoriumi. 
Man labai patinka Árpádo tezė: 
„Mes kursime kartu, bet paskutinis 
žodis – režisieriaus. Siūlykite!“ Man 
patinka jo demokratija scenoje. 
Nors laiko liko nedaug, jis nieko 
nediktuoja. Bet konkrečiai įsivaiz-
duoja kiekvieną sceną. Jis ne tik 
mato vaizdinę spektaklio visumą, 
bet ir stebi kiekvieno personažo 
psichologiją, tyrinėja itin subtilius 
psichologinius niuansus. Jis labai 
aiškiai suvokia visuomenės hierar-
chijas, pateikia neįtikėtinai įdomių 
pavyzdžių. Nesimėgauja purvu, 
nors jo aplink mus tiek daug.

Teatre labai daug miesčioniškų, 
banalių temų. Jeigu liečiama nebanali 
tema, vadinasi, metamas iššūkis. Į kai 
kuriuos klausimus galima atsakyti 
Hermanno Hesse’s žodžiais: „Jeigu 
žmogus sako tiesą, jis visada tampa 
žiaurus.“ 

Šio spektaklio trupė buvo for-
muojama per pokalbius, šiandien 
vadinamus „kastingais“.  Kuo ji 
ypatinga?

Visuomet esu už trupę, bet ne už 
„projektinius“ spektaklius, nes juose 
tu ateini duoti tai, ką savyje jau esi 
atradęs. Tik trupėje per ilgą darbą su 
„savais“ – „savo“ režisieriumi, „savo“ 
pedagogu – gali savyje „atrasti“ vai-
dmenį. Man atrodo, nuvažiavę į Mer-
kinę kūrėme trupę. Ieškojome savyje 
to, ko niekas nežinojo: ir dramos, ir 
savo „neįtikėtinų“ spalvų. Kai gavo-
me „išrašytus“ vaidmenis, prasidėjo 
naujas etapas, kuris dabar ir vyksta. 

KaLBINo DaIVa ŠaBasEVIČIENė

t.  I V a N a U s K o  N U ot r .Valentinas Masalskis
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M u z i k a

Kantri muzikos vasara
Festivalių apžvalga

Algirdas Klova

Šį kartą norėčiau papasakoti 
apie pora stambių kantri (country) 
muzikos festivalių, vykusių šią va-
sarą Lietuvoje ir pas kaimynus. Tai 
didžiausi kantri muzikos renginiai 
tose šalyse.

„Country Bauska“ (Latvija)
Kaip ir kasmet, liepos pradžioje 

Bauskės miestelis suskamba kantri 
muzikos garsais, pilies apylinkės 
pasipuošia kaubojų skrybėlėmis, 
trinksi žirgelių kanopos, pasipila 
„Bauskas Alus“ ir visa tai sukelia 
daug malonių rūpesčių festiva-
lio „Country Bauska“ rengėjams 
Uldžiui Ozoliniui ir Martinui 
Ružai. Kaip visada, festivalis vyko 
gražiame parke prie Bauskės pilies 
Mūšos ir Mėmelės upių santakoje. 
Kaip visuomet, festivalyje grojo 
daugybė Latvijos grupių, dalyvavo 
„žvaigždžių choras“, line dance 
šokėjai iš visos Latvijos, dirbo 
lietuviai garso inžinieriai ir scenos 
technikai bei videomeistrai, buvo 
gausybė maisto, smulkių suvenyrų 
kioskelių ir keli kantri muzikos 
gerbėjai iš Lietuvos. Teko pabūti 
Latvijoje kelias dienas po renginio, 
todėl Bauskės miestelį apėjau ke-
letą kartų, nuodugniai apžiūrėjau 
muziejus ir galerijas, bažnyčias ir 
aikštes, išbandžiau visas maitinimo 
įstaigas ir galiu pasakyti, kad porci-
jos didelės, o alus skanus.

Pirmąją festivalio dieną girdėjo-
me daug latviškų ansamblių, dai-
nuojančių latvių kalba. Tai publikos 
labai mėgstami kantri kolektyvai 
„Klaidonis“, Aivaro Birzmalio gru-
pė, „Sesta Jūdze“. Iš jų labiausiai 
žinomas, daugybę su ansamblio 
vėliava lakstančių gerbėjų Latvijo-
je turintis „Sesta Jūdze“ („Šeštoji 
mylia“). Tai profesionaliai grojanti 
grupė, pasižyminti geromis aran-
žuotėmis, Latvijoje dainuojanti 
latvių, o užsienyje – anglų kalba. 
Pirmosios festivalio dienos svečiai 
buvo ukulelių ansamblis „Ukus in 
Fabula“ iš Italijos ir „Crooks and 
Straights“ iš Kroatijos. Abi grupes, 
tik kiek kitų sudėčių, prieš kelerius 
metus jau esame girdėję Visagine, 
tiesa, kroatai buvo senokai, taigi 
naujos, jaunos dainininkė ir smui-
kininkė maloniai nustebino. 

Daugybė latviškų kolektyvų 
pasirodė šeštadienį, prie „Rimi“ 
parduotuvės įrengtoje scenoje. 
Kadangi buvo nežmoniškai karšta, 
žmonių nebuvo labai daug. Mane 
nustebino ir nudžiugino puikaus 
būgnininko Janio Veikšano (bu-
vusios grupės „Enburgas Zeni“ 
lyderio) naujas, labai jaunatviškas, 
galingas kolektyvas „Jauna Diena“, 
kurį taip pat matėme šiemet „Visa-
gino country“. Malonių staigmenų 
tą dieną buvo ir daugiau. Mums jau 
gerai žinomas dainininkas Edvinas 
Baueris su Latvijos kantri daininin-
kėmis parengė gražią programą 
„Bauer’s Ladies Show“, kurią pa-
puošė puiki vokalistė Linita. Žino-
ma, džiugino nuolat besikeičianti 
grupė „JukeBox“, neseniai matyta 

Visagine, nepavargstantis Pitas An-
dersonas su „The Swamps Shakers“ 
ir naujoji grupė „Flame and the 
Rolltones“. Jaunų, energingų, ne-
daug ką su kantri muzika turinčių 
vyrų kolektyvas, grojantis kažką tarp 
roko ir americana stilių, energingai 
skinasi kelią į didžiąją sceną. Ir 
pagaliau didžioji festivalio žvaigž-
dė T. Grahamas Brownas iš JAV, 
grojęs su latvių grupe „JukeBox“. 
Stipraus žemo balso dainininkas 
su baltu rankšluosčiu vienoje ran-
koje, vandens buteliu kitoje, atliko 
naujų jau gerai žinomų dainų. T. 
Grahamas Brownas turi nemažai 
sąsajų su kantri gospelo žanru ir 
apskritai krikščioniška muzika. 
Turiu pagirti pritariančiąją grupę 
už nuostabias aranžuotes, techniš-
kai ir emociškai tobulą grojimą. 
Patyriau didžiulį malonumą. Beje, 
pabaigoje buvau pakviestas į sceną 
drauge su T. Grahamu Brownu ir 
„žvaigždžių choru“ padainuoti kelis 
kantri standartus ir pamėtyti rožes 
nuo scenos į publiką, nes tokia 
festivalio tradicija.

„Visagino country“ (Lietuva)
Rugpjūčio pabaiga, Aukštaitijos 

gamta, vaizdingi ežerai, tarp kurių 
įsikūręs Visaginas, tapęs Lietuvos 
kantri muzikos sostine, kurioje ji 
gyvai skamba dvi dienas ir nak-
tis. „Visagino country“ – vienas 
didžiausių šios muzikos festivalių 
Rytų Europoje. Per daugiau nei dvi-
dešimt metų muzikantai beveik iš 
visų Europos šalių, JAV ir Kanados, 
Naujosios Zelandijos ir Australijos 
aplankė „Visagino country“ festi-
valį. Renginyje nuolat dalyvauja ir 
Lietuvos kantri muzikos atlikėjai.

Gaila, bet šiemet festivalyje 
nebuvo daug kolektyvų, grojan-
čių tikrą kantri muziką, daugelis 
dalyvavusių grupių grojo kantri 
elementais papuoštą roką, bliuzą ar 
popmuziką. Aš visuomet juokauju, 
kad mano mėgstamiausia kantri 
grupė yra „AC/DC“, o jos kūriniai 
Visagino festivalyje skambėjo net 
keletą kartų. Po tokių koncertų 
daugeliui gali kilti klausimas – kas 
iš tikrųjų yra ta kantri muzika?

Bet apžvelkime festivalį nuo 
pradžių. Po parado renginį, kaip 
ir kasmet, pradėjo vaikiškas mu-
zikinis projektas „Country viltys“ 
(pagrindinės kuratorės – Loreta 
Stasytytė ir Daina Bilevičiūtė), 
o jame daugiausiai dalyvauja jų 

mokiniai. Ir ko tik mes čia negir-
dėjome! Skambėjo lietuvių liaudies 
dainos, klasikų kompozitorių ir 
popmuzikos kūriniai, na ir kelios 
kantri (arba beveik kantri) daine-
lės. Manau, festivalyje, skirtame 
kantri muzikai, turėtų dalyvauti šio 
stiliaus dainas atliekantys vaikai, o 
ne bet kas. Po to į sceną lipo gru-
pė, kurios, kaip paaiškėjo, garbės 
prezidentė Elena Čekienė laukė 
labiausiai. Tai „4 FUN“, jie neap-
siriboja vienu muzikiniu stiliumi, 
todėl jų repertuaras labai platus 
ir įvairus – tai poproko, bliuzo, 
rokenrolo, kantri ir net disko stilių 
autorinės dainos bei dainų perkū-
riniai (cover) lietuviškai ir angliškai. 
Kolektyvas į Visagino sceną užlipo 
po dešimties metų pertraukos.

Dainų autorės ir atlikėjos Mart-
hos Fields („Texas Martha“) iš 
Ostino, Teksaso valstijos bei jos 
grupės „The House of Twangs“ iš 
Prancūzijos pasirodymas turėjo 
tapti viena iš festivalio kulmina-
cijų. Stiprus, emocingas balsas, 
dainavimas bliuzo maniera, geri 
muzikantai. Tačiau stilistiškai šis 
pasirodymas ne visai tiko kantri 
muzikos festivaliui. Šio stiliaus mu-
ziką pagaliau išgirdome, kai į sceną 
atėjo prieš dvidešimtmetį gimusi 
„CBSB“ („Country Blues Session 
Band“). Pasigirdo kantri ir bluegrass 
standartai, Henko Williamso, Billo 
Monroe, Merle Haggardo dainos, 
keturbalsiai sąskambiai, smuiko, 
lūpinės armonikėlės, kazu, banjo, 
soliniai epizodai, švari stilistika. 
Kolektyvo istorijoje rasime ir Lie-
tuvos kantri muzikantų asociacijos 
(LCMA) ir Europos festivalių bei 
konkursų apdovanojimų, turų su 
didžiu JAV jodleriu Paulu Belangeru. 
Ši grupė išsiskirstė 2001 m., buvo 
atsikūrusi 2007 m. ir dalyvavo 
festivalyje „Vilnius Bluegrass“. Ir 
štai 20-mečio proga vėl pagrojo 
Visagine.

Tik antrą kartą Visagino festiva-
lio istorijoje grojo grupė iš Austra-
lijos, užtai šiemet svečiai dalyvavo 
abi dienas. Šį kartą tai buvo drąsiu 
ir net įžūliu, talentingu kolektyvu 
tituluojamas „Baylou“. Jo solistės – se-
serys Barbė ir Victoria – gerai valdo 
balsus. Stilistiškai ši grupė turbūt 
artimiausia popmuzikai su skonin-
gai naudojamais kantri elementais. 
Netrūko čia ir roko klasikos dainų.

Pirmąją festivalio dieną baigė 
grupė iš Švedijos „Country Cir-
cus“, kurios koncerto, pasiklausęs 
jų įrašų, tikrai labai laukiau. Kai-
miško cirko – tikri žonglieriai ir 
iliuzionistai, gimnastai ir humo-
ristai – ideologija koncerte beveik 
pasiteisino. Geri muzikantai, kietai 
„sukalta“ muzika, tačiau kantri 
vėlgi nebuvo daug. Keista, kodėl 
daugelis puikių kolektyvų, atvykę į 
festivalius, gyvai pradeda groti visai 
ne tai, kuo garsėja?

Antroji festivalio diena vėl prasi-
dėjo „Country viltimis“, vėl skam-
bėjo tos pačios dainos kaip ir 
vakar, ir vėl trūko kantri muzikos. 
Ir pagaliau – grupė iš Latvijos „New 
Day“ mane nudžiugino ir nustebino 

puikiu stilistiniu grynumu, nuosta-
biais dainininkų balsais ir maniera, 
puikiais instrumentininkais. Džiugu 
ir tai, kad „New Day“ yra jauniausia 
grupė Latvijoje, susikūrusi tik 2015 m. 
kovą, bet suspėjusi puikiai pasirodyti 
Bauskėje, Rusnėje, Mosėdyje ir dabar 
jau Visagine. Grupės lyderis – garsus 
kantri muzikos būgnininkas Janis 
Veikšanas. „New Day“ repertuarą 
sudaro perdainuotos populiarios 
kantri, kantri roko dainos anglų 
kalba, neiškraipant stiliaus ypatumų.

Aleksandras Belkinas, žinoma, 
pirmiausia yra bliuzo muzikantas, 
bet jis – vienas iš tų, kurie kasmet 
nori dalyvauti kantri muzikos fes-
tivalyje. Vos tik baigiasi „Visagino 
country“, Aleksandras tuojau su-
galvoja naują projektą. Šiemet savo 
grupę jis pavadino „Aleksandr Bel-
kin All Stars Band“. Tiesą sakant, tų 
žvaigždžių labai jau daug nebuvo, 
bet pagirtinas jaunų dainininkių 
Mildos ir Teresės Andrijauskaičių 
dalyvavimas projekte. Pamatyti 
Lietuvos kantri muzikos scenoje 
„pedal steel“ gitarą (lietuviško 
pavadinimo, deja, nėra) tikrai gali 
nedažnai, todėl buvo malonu girdė-
ti šiuo instrumentu grojantį Artūrą 
Petruoką. Muzikantai juokavo, kad 
Belkinas pagaliau tampa savimi – 
šiame festivalyje jis grojo kantri 
su „CBSB“, būgnais akomponavo 
amerikiečiui, o štai dainavo – savo 
dainas, kurios priminė senus gerus 
„The Road Band“ laikus. Alek-
sandrui padainavus, prie esamų 
muzikantų prisijungė Rusijos kantri 
muzikos žvaigždė Larisa Grigorjeva, 
dalyvavusi pirmajame „Visagino 
country“ festivalyje, šiuo metu pati 
organizuojanti festivalį Maskvoje. 
Gaila, bet ši unikali dainininkė prieš 
festivalį niekur nebuvo anonsuota. 
Be jos dar scenoje matėme smuiki-
ninką iš Maskvos Igorį Pechovą ir 
mūsų Leonardą Rimkevičių, links-
mai grojančius „Jambalaya“. 

Virgis Stakėnas dažnai pavadi-
namas Visagino festivalio tėvu, 
žmogumi-orkestru, kantri Mu-
kranu ir baladžių dainiumi. Jis 
mėgsta išbandyti naujus metodus, 
technologijas, tad nieko keista, kad 
tos pačios senos Virgio dainos su-
skamba kiek kitaip. Tačiau publika 
jas pažįsta ir tai neša sėkmę.

Ilgai laukę, pagaliau vėl išgirdo-
me tikrą kantri muziką. Jamesas 
Lannas – gerai žinomas, populiarus 
Teksaso kantri muzikos atlikėjas. 

Jau būdamas dvidešimties jis įsi-
veržė į Teksaso honky-tonk stiliaus 
sceną ir iškilo į jos viršūnę. Manau, 
nebūsiu neteisus suteikdamas jam 
didžiausios šių metų festivalio 
žvaigždės vardą. Šiemet drauge su 
juo išgirdome grupę iš Visagino 
„Asorti“, kurios lyderis, profesi-
onalus gitaristas ir smuikininkas 
Edgaras „Sepa“ Piščikas, kartu su 
šeimynine grupe „Asorti“ koncer-
tavo daugiau nei dvidešimtyje pa-
saulio šalių, tačiau šį kartą gerokai 
ją pakeitė. Iš pagrindinės sudėties 
liko tik mama, beje, puikiai grojusi 
klavišiniais instrumentais.

Paskutinė į festivalio sceną užlipo 
vokiečių grupė „NightHawk“, gro-
janti tvirtą vyrišką muziką, daranti 
scenoje šou pagal visas taisykles, 
tačiau kantri ir čia buvo nedaug. 
Skambėjo geras rokas, bliuzas, po-
puliarūs hitai. Kaip teisingai buvo 
anonsuota prieš pasirodymą, tai 
kunkuliuojantis šiuolaikinės ame-
rikiečių muzikos kokteilis. Energija 
tikrai tryško iš visų šešių scenoje 
grojusių ir dainavusių žmonių. 

Festivalio scenoje šoko „Dakota“ 
iš Šilutės ir „Linksmasis kaubojus“ 
iš Mažeikių. Festivalį supo dar keli 
su juo susiję renginiai. Tai kadaise 
buvusių didelių ir populiarių kantri 
klubų jubiliejinė šventė ir Leonardo 
Rinkevičiaus improvizuoto trio 
pasirodymas Visagino bažnyčioje. 
Festivalį labai gražiai ir stilingai 
vedė Jonas Radzevičius.

„Piknik Country Mrągowo“              
(Lenkija)

Įspūdžiai apie trisdešimt ketvir-
tąjį kantri muzikos festivalį „Piknik 
Country Mrągowo“ Mrongove, 
kuriame kaip ryškiausia žvaigždė 
spindėjo Rosanne Cash – didžiojo 
Johny Casho dukra, jau buvo publi-
kuoti interneto svetainėje www.7md.lt 
(Nr. 29 (1135), 2015 07 29).

Pabandysiu trumpai apibendrin-
ti matytus festivalius. Didžiausią 
žvaigždę pristatė „Piknik Country 
Mrągowo“, geriausiai savo šalies muzi-
ką, kaip visados, atspindėjo „Country 
Bauska“, margiausiai atrodė „Visagino 
country“. Nors kantri muzika, atro-
dytų, yra populiari, visuose trijuose 
festivaliuose pajutau labai didelį norą 
ją skiesti kitais žanrais, motyvuojant 
tuo, kad publikai tai labiau patiks. Tik 
ar nereikėtų darbą pradėti nuo publi-
kos auklėjimo, tuo padedant tobulėti 
ir populiarėti kantri muzikai.

T. Graham Brown D .  K L o V I E N ė s  N U ot r a U K o sJames Lann ir Sergejus Sopelevas
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Nuosprendis teatrališkumui
Pokalbis su režisieriumi Pauliumi Ignatavičium

Viena pirmųjų šio sezono prem-
jerų – Klaipėdos jaunimo teatre 
Pauliaus Ignatavičiaus režisuo-
jamas „Ledas“ pagal Vladimiro 
Sorokino to paties pavadinimo 
romaną. Su vis aktyviau dirban-
čiu režisieriumi kalbamės apie 
būsimą premjerą ir jo požiūrį į 
teatrą.

Režisuoti pradėjai prieš aštuone-
rius metus. Kaip sekėsi įsitvirtin-
ti režisūroje?

Čia niekada negali jaustis įsi-
tvirtinęs: arba gauni finansavimą, 
arba ne. Jei dirbčiau teatre meno 
vadovu, gal ir galėčiau sakyti, kad 
įsitvirtinau. Bet ir tai tik penke-
riems metams. Netikrumo vis dar 
yra. Bet jis kūrybiškas, neleidžia 
stovėti vietoje. Daug kas pasikeitė 
per tuos aštuonerius metus. 

Ar galima sakyti, kad jau atradai 
savo režisūros stilių?

Maniau, kad buvau atradęs. 
„Hamletas mirė. Gravitacijos nėra“, 
„Žaidimo pabaiga“, „Kruvinos ves-
tuvės“, „Nuosprendis – metamor-
fozė“ ar „Dostojevskis vaikams“ 
yra kažkuo panašūs. Stengiausi 
gilintis į aktoriaus, žmogaus vidų 
ir vis norėjau žiūrovui neduoti 
to, ko tikisi, o intymiai, atvirai su 
juo pasikalbėti apie man rūpimus, 
svarbius dalykus.

Po to buvo „Demokratija“, Pane-
vėžyje pastačiau „Hefecas, arba Visi 
nori gyventi“. Šitie du darbai atvėrė 
man truputį kitokį kelią. Supratau, 
kad kuo giliau eini į žmogaus vidų, 
kuo labiau giliniesi į filosofiją, tuo 
aiškiau, kad ten giliau nieko nėra, 
ten tuščia. 

O tai supratus apie ką lieka 
kalbėti?

Apie ką kalbėti visada lieka.Tiesiog 
pasikeitė mano požiūris į žmogų. 
Dabar jis man atrodo labiau juo-
kingas nei tragiškas ar dramatiškas. 
Norisi žiūrėti į gyvenimą su ironija 
ir šypsena.

Tau svarbu pažinti aktorius. Bet 
atsiduri vis kitame teatre, dažnai 
tenka dirbti su kita komanda. Ar 
nekyla noras turėti savo trupę?

Žinoma, toks noras yra. Smagu 
susitikti naujus žmones, kažko 
naujo iš jų pasisemti, bet jei dirbi 
su tais pačias žmonėmis, ilgainiui 
nebereikia įrodinėti vieni kitiems, 
kas ką gali. Išnyksta visi trukdžiai, 
atsiranda laisvė išbandyti aktorius 
vis kitokioje situacijoje.

Dabar repetuoji Klaipėdos jauni-
mo teatre. Kaip čia atsidūrei?

Statydamas „Demokratiją“ susi-
pažinau su Mindaugu Nastaravi-
čiumi, o jis supažindino su Valenti-
nu Masalskiu. Šis ir pasiūlė ką nors 
statyti su jo studentais. Paskui atėjo 
pasižiūrėti „Demokratijos“ ir jam 
nepatiko. Bet dėl kvietimo dirbti 
nepersigalvojo.

Klaipėdos jaunimo teatras yra 
labai aktyvus, daug dirbantis. Deja, 
dabartinė jo padėtis – savotiška 

kova už būvį. Dirbdamas čia su-
pratau kultūros pasaulio neteisybę. 
Turiu omeny finansavimą. Nepri-
klausomoms trupėms, kurios daug 
dirba, yra žinomos, finansavimas 
skiriamas kur kas mažesnis nei 
valstybiniams teatrams. O jos juk 
turi susimokėti už nuomą, ir už 
darbą apšvietėjams, garso opera-
toriams, aktoriams...

Esi sakęs, kad tau įdomus soci-
alinis teatras, o dabar kalbi apie 
kultūros politiką. Ar neverta apie 
tai kalbėti ir spektakliais?

Taip, ir verta, ir reikia. Apskritai 
turiu planų statyti spektaklį apie 
aktorių ir režisierių egzistavimą 
Lietuvoje, apie tai, ko žiūrovai ne-
žino ar kuo nesidomi.

O kokių dar temų pasigendi 
lietuvių teatre?

Matau, kaip keičiasi Lietuva, bet 
žmogus vis dar neretai žeminamas. 
Mokydamasis Vokietijoje pamačiau, 
kad vieni kitus paskatina,palaiko. 
Lietuvoje dažnai yra priešingai – 
parodomi žmogaus trūkumai. Neva 
jei parodysi, kad jis niekam tikęs, jis 
pradės labiau stengtis. Mano studijų 
patirtis sako, kad mūsų teatrinė sis-
tema tuo ir remiasi. Labai gajus mąs-
tymas: per kančias į žvaigždes. Reikia 
kentėti, vargti, juk nieko dar nesugebi, 
tavo idėjos, mintys nevertingos.

Nesutinku, manau, kad yra atvirkš-
čiai: aktorius turi būti pavalgęs, har-
moningas, repeticijose jaustis laisvai, 
pasitikėti savimi, kad galėtų padaryti 
tai, ko iš jo net nesitikima. Aktoriaus 
profesija labai ištampo nervus. 

Reikėtų labiau džiaugtis gyvenimu 
nei vargą vargti. Apie tai norisi 
kalbėti. Apie brukamą žmogaus 
iš vargo šalies, turinčio kentėti, 
sampratą. Nors džiugu, kad viskas 
pamažu keičiasi, atsiranda naujų 
gerų dalykų.

O kita tema, kuria kalbama, bet 
man atrodo, ji vis dar svarbi, yra 
kito nepriėmimas, baimė. Yra daug 
netolerancijos, nepakantumo kito-
kiam mąstymui, požiūriui į pasaulį. 
Geriau būk tyli pelytė, pilka masė, 
o ne savitas, kitoks. Tokiais žmonė-
mis patogu manipuliuoti. 
Kodėl pasirinkai Sorokino 
„Ledą“? Kokios temos sudomino?

Romane kalbama apie labai dva-
singus žmones, į pasaulį žiūrinčius 
per savo sielos veidrodį, ir žmones, 
mirusius anksčiau laiko, tapusius 
automatais. Noriu kalbėti apie tai, 
ką sako ir Sorokinas: žmonės ren-
kasi gyventi ne taip, kaip trokšta 
jų širdis, ne taip, kaip svajoja, bet 
taip, kaip nori visuomenė, drau-
gai ar šeima. Noriu, kad žiūrovai 
susimąstytų, kaip gyvenam. Ar tik 
egzistuojam, ar gyvenam iš tikro?

Nagrinėdami medžiagą daug 
dėmesio skyrėm įvairiems pseu-
dodvasingumams, dažniausiai virs-
tantiems sektomis. Jos siūlo greitą 

pasveikimą nuo ankstyvo virsmo 
automatu. Spektaklyje į krūtinę 
atsitrenkęs ir pažadinęs ledas yra 
abstrahuotas tikėjimo simbolis. 
Kitaip sakant, tam tikros grupės 
siūlomas saldainis, kurį suvalgęs 
tariamai būsi gyvas. Žmonės visada 
ieškos prasmės. Ir visada atsiras 
lyderių, ją nurodančių. Apie tai ir 
spektaklis.

Kokį įspūdį Tau padarė anks-
tesni Klaipėdos jaunimo teatro 
darbai?

Kadangi užaugau Rimo Tumino 
teatre, pamačiau visai kitokį teatrą 
nei buvau pratęs. Jų vaidyba pa-

prasta, organiška. Nagrinėjamos 
temos, kuriomis jauni žmonės 
iš tikrųjų gyvena. Spektakliuose 
kalbama apie tai, kas patiems ak-
toriams įdomu, ką jiems skauda. 
Tai yra daugiau socialinis teatras 
su gana tiesmuka, paprasta vaidyba. 
Be teatrališkumo, prie kurio buvau 
pripratęs ir kurio dabar stengiuosi 
atsikratyti.

Mano kursas imdavo sudėtingą 
medžiagą ir bandydavo ją pritempti 
prie savęs. Bet galima dirbti su nau-
jomis pjesėmis, kalbėti apie tai, kas 
svarbu be jokių papildomų teatrinių 
efektų, po kuriais gali pranykti tai, 
ką norėjai pasakyti. Taip sukuriama 
ir daugiau erdvės individualumui. 
Man patiko Klaipėdos jaunimo 
teatre – šie aktoriai nebando daryti 
teatro, o mezga pokalbį.

O koks teatras Tau apskritai 
įdomus?

Vokiečių teatras. Vis nuvažiuoju 
į Berlyną atsigauti ir pasikrauti. 
Man labai patinka Thomasas Os-
termeieris. Žinoma, yra įvairių 
jo spektaklių. Neseniai mačiau 
„Ričardo III“ premjerą ir „Mažas 
laputes“. Du skirtingi spektakliai. 
Antrasis skirtas daugiau buržu-
azinei publikai: labai tvarkingas, 
stilingas, žinoma, įdomus, bet be 
ugnelės. O „Ričardas III“ visai 
kitoks. Pagrindinį vaidmenį kuria 
Larsas Eidingeris – labai geras akto-
rius, vienas geriausių mano matytų. 
Man patinka tokia lakoniška, švari 
vaidyba, be „pervaidinimų“. Teatras 
yra emocijų menas, bet Ostermeie-
rio teatre daugiau suvokimo, proto. 
Oskaras Koršunovas yra sakęs, kad 
gera vaidyba yra tada, kai aktorius 
suvokia, ką daro. Būtent tai ir buvo 
„Ričarde III“ – aiškus suvokimas.

Kalbant apie lietuvių teatrą, man 
patinka, ką daro Artūras Areima. 
Lietuvos nacionalinis dramos teatras 
atsigavo po stagnacijos, kai buvo 
nurašytas ir žiūrovų, ir pačių te-
atralų. Tai, kad statyti spektaklio 
atvažiavo Krystianas Lupa, – svar-
bus įvykis.

Ne kartą minėjai vaidybą. Ką 
manai apie lietuvišką vaidybos 
mokyklą?

Nemanau, kad tokia egzistuoja. 
Yra su aktoriais dirbantys žmonės 
ir vienų kitiems perduodamos 
patirtys. Mano kursas gavo gerus 
aktorinius pagrindus. 

Dar labiau abejočiau dėl režisū-
rinės mokyklos. Regis, vadovautasi 
principu „išlik mūšio lauke“. Todėl 
mes esam labiau savamoksliai: pa-
tys stebėjom kitų režisierių darbą, 
spektaklius. O tikros režisūrinės 
mokyklos, kur būtų ugdomas reži-
sieriaus individualumas, negavo-
me. Kaip aktoriui reikia pedagogo, 
taip ir režisieriui pirmiausia reikia 
pedagogo, o ne stipraus režisie-
riaus. Reikia apčiuopti, kas yra 
savita studentui, nors gal svetima 
mokytojui, provokuoti jauną žmo-
gų priešintis esamoms normoms, 
kad atrastų kažką nauja, sava. Tam 
reikia labai gero pedagogo. O tas, 
kuris žino, koks turi būti teatras, 
yra, mano galva, blogas mokytojas. 

Svarbiausia, ką turi gauti jauni 
režisieriai – tvirtos teorinės žinios. 
Antra, reikia domėtis tuo, kas vyks-
ta pasaulyje. Mano studijų metais 
užsienio spektaklių atveždavo „Si-
renos“, „Naujosios dramos akcija“. 
Net ir jų žiūrėti dėstytojai mūsų 
neskatino: galit eiti, bet geriau tuo 
metu dirbtumėt akademijoje. O 
man atrodo – būtina domėtis, pa-
matyti pasaulio, dalyvauti dirbtuvė-
se, žiūrėti spektaklius. Nes kartais 
mes iš naujo išradinėjam dviračius, 
atrasdami tai, kas seniai padaryta. 
Ir trečias – nesistengti primesti 
jaunam režisieriui, kas yra geras 
teatras. Geriau padėti rasti savo 
teatrą. Nes teatro reikia įvairaus.

Ačiū už pokalbį.

KaLBINo KrIstINa stEIBLytė

Spektaklio „Ledas“ repeticijoje

Spektaklio „Ledas“ pristatymas menų fabrike „Loftas“

T e a t r a s

M .  P E N K U t ė s  N U ot r a U K o s
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D a i l ë

ateities kilpos
a t k e l t a  i š  1  p s l .

Ugnė Makauskaitė

Tarkim, paskutinę vasaros die-
ną pristatoma nauja paroda. Jau 
vien tai atidarymui teikia, rodos, 
absurdiško simboliškumo. Bet, 
tarkim, ta paroda lyg tyčia susijusi 
su laiku filosofijos kontekste ir dar, 
negana to, kvestionuodama laiką 
fotografijoje tarsi prašo kiekvieno 
žiūrinčiojo jį interpretuoti savaip – 
asmeniškai. Nesu tikra, kodėl ir 
kaip man pavyksta būti ten, kur 
nusprendžiu būti, tačiau kiekvienu 
buvimu tarytum atsiduriu kaip tik 
ten, kur verčiausiai ir būčiau. Šįkart 
šneku apie jau gana gerai žinomos 
fotografės (nors šiais metais ji 

baigė filosofijos studijas) Mildos 
Kiaušaitės parodą „Keistame laike“ 
(2013–2015). Iškart prisipažinsiu, 
kad žemai lenkiu galvą prieš auto-
rės paliestas temas: laiką (neišven-
giamybę ir gyvenimo discipliną) 
bei asmeniškumus (interpretacijų 
ilgumą ir platumą). Bet apie viską 
nuo pradžių.

Mažoje Kauno menininkų namų 
salytėje, be manęs, buvo gal dar trys 
žmonės, nepažinoję pačios autorės. 
Ko gero, kas antras turėjo fotoapa-
ratą ir vaikščiodamas rituališkai 
ratu su kolegomis bandė įamžinti tą 
saujelę nelaimingųjų, dėl tam tikrų 
priežasčių tądien nusprendusių 
pabūti tik žiūrovais. Apie apšvieti-

mą šnekėti sunku: ko gero, lempos 
paliktos nuo ankstesnės parodos ir 
kažkas, atsirėmęs į sieną, netyčia jas 
uždegė. Tačiau toje mažoje salytėje 
su visais žmonėmis ir visomis 
lempomis tyliai užgroja patefonas. 
Ir tada, rodos, randi užuominą – 
vidury salės tylintis juodas rojalis 
ją tik patvirtina: kalbėsime apie 
praeitį. Tad štai, pirmoji Mildos 
Kiaušaitės paroda „Varno pasakos“ 
taip pat vyko Kauno menininkų na-
muose. Anot pačios autorės, per jos 
kūrybos metus Kauno menininkų 
namai tapo ir jos pačios namais 
(ir visas tuntas draugų, pažįstamų, 
giminaičių pasidaro kiek artimes-
ni). Tad, galima sakyti, laikas, kad 

ir praeities, yra kintantis. O ir pati 
fotografija nėra statiška, ji –  trum-
pas veiksmas, akimirksnis. 

Kaip jau minėjau, didelė reikšmė 
parodoje tenka ir asmeniškumui. Iš 
pirmo žvilgsnio nuotraukų serijai 
būdingas chaotiškumas – jos da-
rytos skirtingose šalyse, skirtingu 

Tik tiek
Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda „Keistame laike“ 

laiku, galų gale jos vaizduoja visiš-
kai skirtingus dalykus. Bendras tik 
dydis, pateikimas ir nespalvotas 
spausdinimas. Panašiai kaip ir 
laikas: jis neina tiese, bet rišasi į 
mazgą dabartį jungdamas su atei-

skrydžių, bet nuo XX a. antrosios pusės 
atsirado absoliučiai nauja mokslinės 
ekspertizės sritis, skirta būtent šiam 
klausimui: ateities studijos, futurolo-
gija, mokslinis prognozavimas. 

Ateities specialistai klesti drau-
dimo bendrovėse, investiciniuose 
fonduose, rinkodaros ir politinio 
konsultavimo firmose. Pasitelkiami 
įvairaus plauko metodai: statistinis 
ateities trendų prognozavimas, 
alternatyvūs scenarijai ir kom-
piuteriniai modeliai – šioje srityje 
savo paslaugas siūlo šimtai, jeigu ne 
tūkstančiai problemų sprendimo 
komisijų (think tanks) ir konsulta-
vimo firmų. 

Bet šis daugialypumas nereiškia, 
kad konkuruojama dėl kažkokios 
vienos realiai egzistuojančios atei-
ties, kurią kažkas atspės – pama-
tys – užvaldys ir tokiu būdu gaus 
prizą dabartyje. Toli gražu ne. 
Realistiškiau manyti, kad egzistuoja 
keletas iš principo skirtingų ateitiš-
kumo būsenų, kurios iš tiesų koeg-
zistuoja ir netgi kovoja tarpusavyje.

Mes vis dar neturime parankių 
galvojimo apie daugiaateitiškumą 
schemų. Bet yra keletas paran-
kių variantų. Pavyzdžiui, įdomią 
daugiaateitiškumo versiją pasiūlė 
vokiečių kilmės sociologė Barbara 
Adam: egzistuoja dabarties ateitys, 
kurios yra visiškai netapačios atei-
ties dabarčiai.

Tai skamba gal kiek miglotai, bet 
iš tiesų principas labai paprastas ir 
daugumai intuityviai pažįstamas. 
Dabarties ateitys – tai pats papras-
čiausias būdas sieti save su ateitimi. 
Jai numatyti pakanka gero žinių 
bagažo apie reiškinį, tarkim, žinių 
apie miesto gyventojų skaičių, šio 
skaičiaus istorinę kaitą, kaitą įtako-
jančius veiksnius ir kaitos tempus. 
Šiuos duomenis išvertę į mate-
matikos kalbą, galime daugmaž 
nesunkiai apskaičiuoti gyventojų 
skaičių, susietą su laiko matavi-
mo dimensija: metų ketvirčiais, 
metais, dešimtmečiais. Dauguma 

prognozių ir yra dabarties ateičių 
numatymas: reiškinių, egzistuo-
jančių dabar, kaitos ekstrapoliacija 
pagal atitinkamą laiko skalę. Laiko 
skalės, savo ruožtu, niekada nėra 
neutralios, o penkerių, dešimties 
ar trisdešimties metų horizontai 
pasirenkami neatsitiktinai. Ateities 
laiko dimensijos derinamos prie 
labai konkrečių dabarties formų: 
parlamentiniai rinkimai (keturių 
metų ciklas) arba infrastruktūra 
(apie trisdešimt metų). 

Ateities dabartis yra iš principo 
kitokia nuostata. Manoma, kad 
turėtų atsirasti kažkas absoliučiai 
naujo, kažkas, ko šiandien tiesiog 
nėra. Bet šios ateities užuomazgos 
jau egzistuoja dabartyje. Pastebėti 
ateities dabartį dažniausiai kur kas 
sudėtingiau negu numatyti dabar-
ties ateitį. Dar sunkiau įtikinti kitus, 
kad tai, ką matome, yra ateities 
dabartis. Klimato kaitos skeptikai 
būtent tokiu ateities dalyvavimu 
šiandienoje ir abejoja. Ateities 
dabartys gali būti pastebimos ir 
kaip žinomi nežinomieji arba silpni 
signalai. Daugelis ateities eksper-
tų mėgino įvilkti šį fenomeną į 
suprantamesnę metaforų kalbą, 
pavyzdžiui, kaip Nassimas Nicho-
las Talebas – į „juodosios gulbės“ 
teoriją. Talebas tiesiog populiariai 
perpasakojo biologinės evoliucijos 
teoriją apie atsitiktinių reiškinių 
vaidmenį pasaulio sandaroje. 

Kaip su tuo susijusios juodosios 
gulbės? Kaip tik šiuo momentu 
rašydama jau imu jaudintis dėl 
pernelyg techninio ateitiškumo ap-
rašymo. Visiems įdomi ateitis, bet 
mąstymo apie ateitį technologijos 
kažkodėl atrodo formalistinės ir 
atgrasios. Jaukiau slėptis įprastose 
lingvistinės gramatikos formose: 
yra, buvo, bus, jų galimybinėse mo-
difikacijose ar neiginiuose. Daugia-
ateitiškumas atrodo kaip nebūtina 
komplikacija. Todėl mokslininkai 
ir mėgina pritraukti platesnių 
visuomenės sluoksnių dėmesį 

pasinaudodami rinkodaros princi-
pais – keistomis metaforomis kaip 
idėjų prekiniais ženklais. Juodosios 
gulbės – tai atsitiktiniai reiškiniai, 
kurie gali stipriai paveikti nusisto-
vėjusią tvarką.

Kita vertus, ateities dabartys 
gali būti ir visiškai nepastebimos 
dabartyje, egzistuojančios kaip 
nežinomi nežinomieji. Tačiau yra 
ir dar įdomesnė versija – radikalaus 
lūžio vystymosi per bifurkaciją 
teorija, pagal kurią sistema gali 
pereiti į visiškai naują būseną ir to 
perėjimo metu prarasti absoliučiai 
visą informacinę atmintį apie savo 
buvusias būsenas. Tokios ateities 
ne tik iš principo neįmanoma suži-
noti, bet ir neįmanoma niekaip jos 
paveikti. Maža to, tokia ateitis gali 
visiškai neturėti praeities.

Šios mintys yra nenaujos, aš 
tiesiog apibendrinu pagrindines 
ateities studijų ir sistemų teorijos 
idėjas, suformuluotas per pastarąjį 
pusšimtį metų. Tačiau daugia-
ateitiškumo principai naudojami 
tik gana siauruose profesiniuose 
rateliuose. Dabarties ateičių spė-
jimas yra pats populiariausias ir 
asmeniniame gyvenime (einame 
pas būrėjas), ir valstybių ar bankų 
veikloje. Būtent ši sritis yra ir finan-
siškai pelningiausia, ir psichologiš-
kai priimtiniausia. Juk religiniai 
modeliai remiasi dabarties ateities 
nusakymu. Dabarties ateičių spėji-
mui priklauso ir finansinių rinkų, ir 
pasaulio naftos išteklių, ir klimato 
kaitos prognozės. Spėjama, kiek 
laiko ir kokiomis sąlygomis tęsis ir 
kis dabartiniai reiškiniai. Ši forma 
taikoma ir meninėms investici-
joms: spėjama, kurios šiuo metu 
egzistuojančios meno kryptys yra 
„perspektyviausios“.

Tai tik keletas pavyzdžių. Pas-
taruosius trejus metus gilinusis 
į ateitiškumo teorijas, stebiuosi 
kasdieniu raštingumo trūkumu 
šiuo klausimu. Kasdieniame, o ir 
profesionaliame lygmenyje į ateitį 

žvelgiama iš Kasandros pozicijos. 
Lyg ateitis egzistuotų pati savaime, 
galėtų būti pamatyta per rakto 
skylutę ar būtų lyg kokia tešla, kurią 
subjektas pagal savo poreikį su-
minko ir išsikepa norimos formos 
meduolį. Tarsi ateitis būtų baigtinė, 
nulemta šiandienos pastangų – ar 
bent jau genų. Netgi populiarūs 
holivudiniai kelionės laiku filmai 
kažkodėl visiškai ignoruoja sudė-
tingesnes ateitiškumo sampratas 
naudodamiesi vien dabarties atei-
ties ir dabarties praeities formomis 
(šokinėjimas per chronologines 
stadijas). 

Bet ateitis nėra „tuščia“, nepri-
klausoma būsena. Mes gyvename 
ateities – nors daug tiksliau būtų 
sakyti ateičių ar daugiaateitišku-
mo – kilpose. Ateitis yra kuriama 
kiekvieną akimirką: kiekviena 
istorija, informacija apie ateitį jau 
ją formuoja – tai vėlgi įžvalga, kuri 
turėtų būti iki kaulų smegenų vi-
siems pažįstama, tiek kartų matyta 
ir paliudyta. Galbūt pats svariausias 
tokios performatyvios numatymo 
galios pavyzdys – George'o Soroso 
refleksyvumo teorija, pritaikyta 
finansų rinkoms. Pagal Sorosą, 
manyti, kad kažkur egzistuoja 
objektyvi informacija, leidžianti 
numatyti ir kontroliuoti ateities 
kainas, yra ne tik kvaila, bet ir pavo-
jinga. Panašus, nors kur kas mažiau 
fatališkas, yra ir noras sužinoti, 
kokia bus šiandienos meno ateitis 
ar koks bus ateities menas. Tačiau 
bet kokie sprendimai yra spėjimai, 
užduodantys pradžią nelinijiniams 
procesams, kurių rezultatai neabe-
jotinai bus visiškai ne tokie, kokių 
tikimasi.

Manau, kad šis daugiaateitišku-
mo konceptas gali praversti svars-
tant apie Šiuolaikinio meno centre 
vykstančioje XII Baltijos trienalėje 
rodomus meninius projektus. Kai 
kurie iš jų gerai iliustruoja aukščiau 
aptartus postulatus: pavyzdžiui, Er-
kio Kasemetso projektas „STRUC-

TOR-5“ mėgina apčiuopti ateities, 
kurios dabartis vis dar nežinoma, 
formas. Estų menininkas surinko 
geometrines figūras, kurios šian-
dien nieko nereiškia, bet galbūt įgis 
svarbią prasmę ateityje. O Zofią Ry-
det jaudina dabarties reiškinių atei-
tis: ši lenkų menininkė fotografavo 
menininkus studijose kaip nyks-
tančios profesijos egzempliorius, 
taip man primindama nuo 6-ojo 
dešimtmečio ateities ekspertus 
jaudinusią problemą: kokios bus 
ateities profesijos ir darbo rinkos 
plečiantis kompiuterinei automati-
zacijai? Į kokias specialybes turėtų 
investuoti švietimo sistemos? Šia-
me atsargaus futurizmo kontekste 
banalios, įprastinės dabarties doku-
mentavimas – dėl viso pikto – tampa 
visiškai suprantamu gestu. 

Kiti darbai intriguojančiai paro-
do ateities performatyvumą, kai net 
ir surežisuota, labai netolima ateitis 
netikėtai nutolsta ir verčia veikėjus 
skubiai generuoti naujas dabarties 
formas. Būtent taip aš supratau 
Vitalijaus Strigunkovo filmą „Lau-
kimas“, kur JAV viceprezidentas 
vėluoja išlipti iš lėktuvo Vilniaus 
oro uoste, taip sutrikdydamas 
gyvo žinių reportažo planus. Stri-
gunkovo filmas eksponuoja naujos 
improvizacinės tikrovės kūrimą 
siekiant pateisinti laukiamą, bet 
neįvykstančią ateitį. 

Iš tiesų galbūt pačios įdomiau-
sios yra naujovės, netyčia atsi-
randančios kaip pašalinis efektas, 
sąmoningai ruošiantis ateities da-
barčiai ir dabarties ateičiai. Barbara 
Adam augina bijūnus Velse. Bruno 
Latouras mobilizuoja mokslininkus 
ir menininkus perkurti institucines 
kilpas, kuriomis cirkuliuoja globa-
laus klimato ateities dabartys. O 
aš manau, kad, pagal kibernetinį 
sistemų teorijos principą, kuo ref-
lektyviau nersime daugiaateitišku-
mo kilpas, tuo daugiau turėsime 
pačios ateities.

N u k e l t a  į  7  p s l .

Mildos Kiaušaitės fotografija
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Erdvės trauka
Vilniaus gatvės meno festivalis ir jo paralelės anglijoje-

Agnė Narušytė

Rugpjūčio 20 d. „Kablyje“ buvo 
sunku kvėpuoti – tiek susirinko 
žmonių padiskutuoti apie gatvės 
meną ir grafičius. Gal reikėjo 
atidaryti langus, bet taip dingtų 
subkultūrai privaloma prietema, 
nors už pseudokorintinių kolonų 
nukarusio kablio vaizdas būtų kaip 
tik. Tai – iš dalies realizuota Min-
daugo Navako 9-ojo dešimtmečio 
pabaigos vizija iš antrojo „Vilniaus 
sąsiuvinio“. Fotomontaže kablys 
buvo pritvirtintas prie geležinke-
lio stoties pastato, pavertęs jį tarsi 
vagonu, o visą miestą – galingų 
industrinių jėgų vežamu kroviniu. 
1994 m. jis ironiškai neutralizavo 
Geležinkeliečių rūmų pompastiką 
ir šie tapo alternatyvios kultūros 
vieta. Už tai, o kartu ir už atvirą pa-
nieką grožiui, daugelis stoties rajo-
no gyventojų jo nekenčia ne mažiau 
nei kiti – „Vamzdžio“. Bet po šiuo 
impotentiško „pjautuvo“ ženklu 
vis randa prieglaudą „aukštosios 
kultūros“ standartų neatitinkantis 
menas. Šįkart – Gatvės meno festi-
valis, kuris vyksta jau trečius metus. 

Festivalio direktorė Ūla Ambra-
saitė, kuratorės Aušra Trakšelytė, 
Gabija Grušaitė ir Aistė Šeibokaitė 
pokalbių surengė ne vieną – su 
gatvės menininkais, architektais, 
menotyrininkais, netgi policinin-
kais. Jie visi įrašyti – kas nesuspėjo 
ar netilpo į salę, gali bet kada pa-
siklausyti internete (http://www.
streetart.lt/). Taip pat atidarytos dvi 
parodos: geležinkelio stoties perone 
(jaunų fotografų) ir Vilniaus foto-
grafijos galerijoje (Liudo Parulskio 
fotomanipuliacijos). O menininkai 
iš Italijos (Millo), Lenkijos (Sepe 
& Chazme), Didžiosios Britanijos 
(Mobstr), Brazilijos (Osgemeos) ir 
Lietuvos (Antanas Dubra) piešia 
ant stoties rajono, buvusio taksi 
parko ir oro uosto bokštelio sienų. 
Kūrinius ir jų poveikį bus galima 
analizuoti vėliau, dabar man tik 
rūpi išryškinti vieną ten nuskambė-
jusią mintį, galbūt „generalinę“: kol 
viešosios nuomonės formuotojai 
baisisi nelegaliu miesto „terlioji-
mu“, jauni menininkai sutaria – 
visa oficialioji kultūra yra nuobodi. 
Jie po truputį pasisavina teritoriją 

perkurdami erdvę, pagavę būsenų 
ir tapatybių netvarumo bangą kaip 
didžiausio kaifo šaltinį. 

Ir ne tik čia, Vilniuje. Paskutinį 
rugpjūčio savaitgalį buvau Londo-
ne. Kaip visada, užsukau į didžią-
sias galerijas, bet jos arba buvo 
tuščios (keičiama ekspozicija), arba 
nuobodžios. Kažkas atsitiko – gal 
apsinuodijau „Kablio“ oru? Net ir 
puiki minimalistės Agnes Martin 
paroda „Tate Modern“ tik priminė 
mirusias idėjas. Įvairaus storio pa-
stelinių spalvų juostose stengiausi 
įžvelgti rankos virptelėjimus ir 
atodūsius, bet iš tiesų skubėjau 
ištrūkti į miestą. Ten vyko Noting 
Hilo karnavalas, o pietiniame 
Temzės krante – „Meilės festivalis“, 
sudarytas iš parodų, instaliacijų, 
performansų, diskusijų, dirbtuvių. 
Instaliacijose lakstė vaikai ir tik 
labai panorėjus čia buvo galima, 
kaip žadėjo bukletas, įsivaizduoti 
„taikos, meilės ir kontempliaci-
jos šventoves“. Bet parodos buvo 
įdomios. Apie kintančius XX a. 
papročius glaustai pasakojo taiklios 
šeimyninio gyvenimo scenelės, 
kurias batsiuvys Abas Solomonas 
piešė žmonai Celie ant algos vo-
kelių. O kaip kontrapunktas visam 
subkultūriniam atsipalaidavimui 
veikė rimta paroda, analizuojanti 
septyniasdešimt imigracijos metų, 
pakeitusių britų gyvenimą ir kul-
tūrą iš esmės. 

Tą pačią savaitę (rugpjūčio 21 d.) 
nudrengtame (anot spaudos prane-
šimų) Anglijos vakarinio pajūrio 
mieste Veston Super Mere (Weston-
super-Mare) turbūt garsiausias pa-
saulyje gatvės menininkas Banksy 
atidarė teminio parko parodiją 
„Slegianti šalis“, kurios angliškas 
pavadinimas „Dismaland“ skam-
ba panašiai į „Disneyland“. Kaip 
ir pridera, Disneilendo princesių 
pilis čia apleista ir niūri, daiktai 
genda, aplink – vien nelaimės ir 
nepatenkinti prižiūrėtojai, pasakų 
personažai miršta – Pelenė krenta 
žemyn galva iš sulūžusios karietos, 
fotografuojama būrio paparacių, 
ant suoliuko prisėdusią keleivę 
užpuola paukščiai, tvenkinyje plau-
kioja laivai, prigrūsti pajuodusių 
imigrantų, o ant karuselės iške-
verzotas užrašas: „NETINKAMA 

VIETA, NETINKAMAS LAIKAS 
BŪTI ČIA“. Visa tai pasakoju pa-
gal aprašymus ir fotografijas, nes 
į tą gana tolimą vakarų pajūrio 
miestą nuvykti neturėjau laiko. 
Bet ir gerai, nes būtų reikėję ilgai 
stovėti eilėje, kuri – būtina gyve-
nimo tokioje šalyje patirtis, puikiai 
pažįstama, kaip ir Sovietų Sąjunga, 
kurioje gimiau ir užaugau. Banksy 
tikriausiai neturėjo omenyje sovie-
tijos. Jis šaiposi iš dirbtinio sėkmės 
pasaulio, kurį žada kapitalizmas, 
maitindamas mus kino industrijos 
pasakomis, savirealizacijos guru 
knygomis ir panašiais dalykais – tik 
tam, kad užsisvajoję nepavargtume 
jam tarnauti. 

Banksy savo šmaikščiai kritiškais 
piešiniais jau senokai pasiekė tai, 
apie ką mūsiškiai sienų tapytojai 
dar tik svajoja – sako, Britanijos 
policijoje yra speciali komisija, 
kuri nustato nelegalaus piešinio 
meninę vertę: „O kas, jei netyčia 
nuvalysime Banksy?“ Galbūt dėl 
Gatvės meno festivalio taip bus 
ir mūsų miestuose, kurių sienos 
galės gyventi ir keistis, bet nebus 
priterliotos. Nes dabar atrodo, kad 
galima rinktis tik tarp totalinės 
raiškos laisvės ir totalinio draudi-
mo. Pirmuoju atveju miestas ima 
panėšėti į Banksy „Slegiančią šalį“, 
antruoju – į mauzoliejų, kuriame 
tiktai ilsisi sterilizuoti iškilių pro-
tėvių kūnai. 

Vis dėlto „Dismaland“ ir „Disney-
land“ sąskambis man reiškia ir ką 
kitą. 1981 m. knygoje „Simuliakrai 
ir simuliacija“ Jeanas Baudrillard’as 
Disneilendą analizavo kaip antro 
lygmens simuliakrą – iškreiptą re-
prezentaciją, kuri pabrėžia tikrovės 
ir vaizduotės skirtį, bet tik tam, 
kad paslėptų faktą, jog nėra jokio 
skirtumo – visa Amerikos tikrovė 
esanti Disneilendas ir žmonės 
gyveną iliuzijomis kaip vaikai. Si-
muliakro idėja ir postmodernizmo 
garbinamas žaidimas ženklais kurs-
tė sovietmečiu užaugusios mano 
kartos jaunystės energiją. Žinia, 
kad nebėra privalomų naratyvų, 
nebereikia paisyti jokių hierarchijų 
ir viskas paklūsta teksto fikcijai, 
išlaisvino – tai reiškė, kad viską gali-
ma daryti, išsigalvoti bet ką ir nebus 
jokių pasekmių, nes viskas juk neti-

kra. Banksy „Slegianti šalis“ parodo 
tamsiąją postmodernizmo ištarmių 
pusę, kurią tada noriai ignoravome – 
kad destruktyvios kapitalizmo jėgos 
pasinaudojo laisvės iliuzija ir dabar 
tegalime tik neveiksmingai piktintis 
dėl sunaikintų viešųjų erdvių, išei-
kvotų resursų ir karo. Simuliakro 
kūrėjai apsitvėrė įstatymais, o mums 
liko tik apsmurgusios erdvės apra-
šinėtomis sienomis, absurdiškos 
svajonių išjuokos.

Bet ir čia yra kita pusė. Pats erdvės 
kūrinys galbūt veikia kaip atsvara si-
muliakrų užvaldytai kultūrai. Štai va-
žiuoju traukiniu – visų akys įsmeig-
tos į ekranus, tik trumpam pakyla 
pasitikrinti, ar nepravažiavo stotelės, 
o paskui vėl panyra į begalinės kaitos 
okeaną. Į ekraną įsmeigusio akis 
žmogaus kūnui erdvė tarsi nebeegzis-
tuoja, bent tol, kol patenkina bazinius 
poreikius. Prieš ekraną statiškas vaiz-
das, o ypač – abstraktus paveikslas, 
yra bejėgis – plokščias, stingdančiai 
racionalus, neįdomus. Taip turbūt 
atrodo ir visas menas, kurį galima 
pamatyti sterilioje galerijos erdvėje. 
Jo estetinis poveikis ir užslėptos 
reikšmės negali konkuruoti su tuo, 
ką siūlo ekranas: šviesos pliūpsniais, 
žinių srautu, susimuliuota rizika ir 
nuotykiais. Galbūt ekrano trauką gali 
įveikti tiktai interaktyvi erdvė. 

Todėl Banksy nebeužtenka mies-
to sienų – jis sukuria visą teminio 
parko erdvę. Menininkams ne-
beužtenka drobės – jiems reikia 
sienų, kurias grafitininkai žymės 
savo ženklais, o šunys – savo. Fo-
tografams nebeužtenka statiško 
vaizdo – Liudo Parulskio fotoma-
nipuliacijos ima judėti, o pažiūrėjus 
per specialius akinius perkelia į 
gatvę, kurioje yra kažkas keisto. 
Parodos vis labiau vertinamos ne 
už koncepcijos išraišką, o už archi-
tektūrinį sprendimą. Bet keičiasi ir 
buvimo mieste būdas. Dar vasaros 
pradžioje Vilniaus skulptūros lio-
vėsi paprasčiausiai stovėjusios – jos 
prašneko rašytojų tekstais. Bet ir 

to negana – regis, visi lenktyniau-
ja, kas pasiūlys įdomesnį, labiau 
nutolusį nuo oficialiojo pasivaikš-
čiojimo maršrutą. Štai ir Londone 
pakeliui rankiojau lankstinukus 
su meno, alternatyvios kultūros, 
slaptojo miesto ir kitokiais gidais. 
Tais takais eidamas ką nors sužinai – 
pavyzdžiui, anksčiau sienoje nepaste-
bėdavai akmeninio atsikišimo, ant 
kurio sėdėdavo Londono keltininkai 
laukdami, kol aludžių, teatrų ir 
viešnamių lankytojai susiruoš namo 
į kitą Temzės pusę. Bet čia turbūt 
svarbesnė pati ėjimo patirtis – kai 
kažkieno vedamas nebežinai, kur 
esi, bet nebijai paklysti, vėl esi vai-
kas, iš nuobodžios tikrovės pabėgęs 
į vaizduotės labirintą. 

Lyginant su tapyba ar fotografija, 
gatvės menas dar turi šansų. Jo dy-
dis atkreipia dėmesį. Jis aptinkamas 
kaip įvykis kelyje, šalia jo miestas 
gyvena savo gyvenimą ir palieka 
vis naujus pėdsakus. Be to, ir aplink 
ištapytą sieną esanti erdvė nėra 
sterili, pilna ženklų, anot Aušros 
Trakšelytės. Pavyzdžiui, Sepe & 
Chazme piešinys ne tik papuošia 
ugniasienę (Kauno g. 1), bet ir 
tampa užuomina į neįgyvendintus 
praeities statybų projektus – žiūriu į 
ją ir įsivaizduoju tą nesamą miestą. 
Šių metų festivaliui pasirinktas 
stoties rajonas itin tirštas slaptų, 
kriminalinių, mistinių, kasdie-
niškų istorijų, praeities liekanų, 
susimaišiusių su aukų krauju ir 
praeivių suneštu purvu. Jį dabar 
perkuria skirtingos jėgos – ir į šią 
turčiams „nepatrauklią“ teritoriją 
persikraustantys menininkai, ir 
steriliais šaligatviais bei sutvar-
kytomis aikštėmis grasinantys 
plėtros architektai. Gatvės menas 
teikia (nepamatuotą) viltį, kad dar 
galima sutrukdyti kapitalui pasi-
glemžti šią teritoriją. Bet netgi jei 
to pasiekti nepavyks, jis ekranuose 
panirusias smegenis sugrąžina į 
tikrovę – trumpam. 

timi, praeitį su dabartimi, ateitį su 
praeitim ir dar gyvas galas žino ką 
su kuo. Tačiau keliaudamas šiuo 
chaotišku parodos laiku po truputį 
supranti, jog kiekvienas nešioja vis 
kitą mazgelį ir vis kitaip kuria ir 
dėlioja vaizdus. Fotografijos laikas 
kuriamas tuo momentu, kai į ją 
žiūrima. Ir tada pradedi kurti: ką 
reiškia tas takas kapinėse saulėtą 
dieną? Arièsą? Mirtį? O ką reiškia 
mirtis? Baimę ar pirmą pasivaikš-
čiojimą Sereikiškių parke? Tad 
toks nė vienos nuotraukos pozos 
nebuvimas leidžia trinti (arba kaip 
tik brėžti) ribą tarp to, kas yra, ir to, 
kas turėtų būti. 

Parodos pristatyme Kiaušaitės 
fotografijos ne kartą sulyginamos 
su klostėmis. Jos švelniai krinta. 
Krinta kaskart vis kitaip, paslėp-
damos daugiau nei atverdamos. 
Kaskart vis kitaip. Matosi keliu be-
nueinančių dviejų žmonių nugaros. 
Keliu krenta aštrių tvoros strypų 
šešėlis. Ar tas šešėlis reiškia atskyri-
mą tarp jų ir visų kitų (šiaip ar taip, 
visi kiti juk pragaras)? Ar taip buvo 
tada, kai vaikščiojo prie upės trečią 
kartą ir pirmą kartą abu minutei 
nutilo? Ar tai ką nors reiškia?

Tarkim, jei būtų įmanoma kokiu 
nors prietaisu išmatuoti, kiek žmo-
gus galvoja apie ateitį ar praeitį, ka-
žin, kiek laiko jis skirtų dabarčiai? 
Esu beveik tikra, kad labai nedaug. 
Manau, panašiai matuoja ir Milda 
Kiaušaitė „Keistame laike“, rodanti 

(ir įrodanti), jog fotografija nėra 
pastovi, ji kinta, rišasi mazgais, šiu-
rena klostėmis ir skamba paskutinę 
vasaros dieną per patefoną Kauno 
menininkų namuose. Tarkim, kai 
jie susitiko paskutinįsyk, jau brėško 
rytas, dangus buvo šiurpiai raudo-
nas. Tai buvo liūdnas susitikimas. 
Tai buvo susitikimas, skirtas atsis-
veikinimui. Atsisveikinimui ir dar 
būsimam ateities klosčių dėliojimui. 
Tik tiek. Tik tiek. Tik tiek.

Paroda veikia iki rugsėjo 18 d.

Kauno menininkų namai 

(Putvinskio g. 56, Kaunas)

Dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 

10 iki 18 val., penktadieniais nuo 10 iki 

17 val.

a t k e l t a  i š  6  p s l .

Millo piešinys ant pastato Pylimo g. 56, Vilnius. 2015 m.
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K i n a s

Rasa Šimkutė

Rugpjūčio 23–30 d. jau septintą 
kartą Nidos gyventojai ir poilsiau-
tojai buvo sukviesti pasižiūrėti 
dokumentinių bei vaidybinių kino 
kūrėjų iš Baltijos šalių, Suomijos, 
Vokietijos filmų. Festivalyje sve-
čiavosi ir gausus būrys kinemato-
grafininkų.

Šį kartą festivalyje buvo parodyta 
ir lietuvių klasikos – Arūno Žebriū-
no 1969-aisiais sukurta „Gražuolė“ 
bei Raimundo Banionio „Vaikai 
iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990), 
juo festivalis ir buvo atidarytas. 
„Baltijos bangos“ vadovas kino 
režisierius Gytis Lukšas sako: 
„Ateityje festivaliuose stengsimės 
laikytis naujos tradicijos – rody-
sime bent vieną ar du lietuviškus 
filmus, jau tapusius kino paveldu. 
Tai prasminga, nes senieji filmai 
restauruojami ir atsiranda nauja 
kokybė bei angliški subtitrai, o tai 
reiškia, kad lietuvių kino klasiką 
galime skleisti ir už šalies ribų.“ 
Pasak Raimundo Banionio, „tai 
tarsi dviguba retrospektyva, juk 
filmą kūrėme 1990-aisiais – blo-
kados metais, o jo siužetas glau-
džiai susijęs su plačiai Lietuvoje 
nuskambėjusiu 1972-ųjų įvykiu – 
Romo Kalantos viešu susideginimu 
Kaune. Tai filmas apie mūsų kartą. 
Aš ją vadinu „nuskustąja karta“, 
kuri pajuto laisvės kvapą. Mes tais 
laikais klausėm užsienio radijo, 
pirkom džinsus, platinom, siuvom 
juos patys, nors ir nebuvom hipiai, 
bet tokia buvo mada. Šis filmas 
apie laisvę, ne apie valstybės laisvę, 
bet apie žmogaus laisvę. Kad ir 
kaip būtų, iš mūsų kartos išaugo 
vėlesni sąjūdžiai. Mes paragavome 
pradžios – buvome nuskusti plikai, 
gavome „bananų“, kai kas pasėdėjo 
ir beprotnamyje. Laisvės skonis 
davė impulsą žmonėms, dar labiau 
suvešėjo vidinis laisvės troškimo 
daigelis.“

Estai festivaliui pateikė du vai-
dybinius istorinius filmus pagal 
tikrus įvykius. Martti Helde’s „Vėjų 
kryžkelėje“ („Risttuules“, 2014) 
paremtas laiškais ir dienoraščiu, 

kurį tetos palėpėje aptiko pats re-
žisierius. Filme pasakojama jaunos 
moters Ernos ir jos vyro Gunaro 
tremties į Sibirą istorija: sutuoktiniai 
buvo atskirti, o nežmonišką badą ir 
pažeminimą Ernai padeda ištverti 
viltis sutikti vyrą, jam rašomi laiškai 
ir dienoraštis. Šie poetiški tekstai 
skamba už kadro, o ištįsęs lauki-
mo laikas perteiktas sustabdytais 
kadrais. 

Festivalio uždarymo vakarą buvo 
parodytas estų filmas „1944-ieji“. 
Garsaus estų teatro režisieriaus 
Elmo Nuganeno šiemet sukurta 
karinė drama – labiausiai žiūrimas 
Estijos kino teatruose filmas. „Šis 
filmas pasakoja apie 1944 metų 
mūšius Šiaurės Rytų Estijoje. Tai 
ypač skaudi tema estų tautai. Juk iš 
esmės tai buvo brolžudiški mūšiai, 
kovėsi brolis prieš brolį, sūnus 
prieš tėvą. Tokia kraupi situacija 
susidarė todėl, kad traukdamasi 
nacių armija toje vietovėje paliko 
gintis estus, kurie buvo mobilizuoti 
į Trečiojo reicho karines pajėgas, o 
pulti šią vietovę Raudonoji armija 
įsakė taip pat estų kariams, kurie 
buvo mobilizuoti į jų armiją“, – pa-
sakojo Estijos kinematografininkų 
sąjungos pirmininkė ir prodiuserė 
Erika Laansalu. 

Nors filmo pastatymą rėmė Esti-
jos kino institutas, Estijos gynybos 
ministerija bei karinės pajėgos, taip 
pat ir Suomija, finansavimo vis tiek 
pristigo. Erikos Laansalu teigimu, 
filmui atsirasti padėjo eiliniai Esti-
jos piliečiai: šimtai jų, plieskiant 30 
laipsnių karščiui, be jokio atlygio 
sutiko filmuotis masinėse pabėgėlių 
scenose. 

Filmas palankiai įvertintas Es-
tijoje ir užsienyje, laikomas vienu 
sėkmingiausių nacionalinių kino 
projektų. Akivaizdu, kad estų kino 
kūrėjams rūpi įamžinti skaudžiau-
sius savo šalies istorijos momentus. 

„Nors estai, priešingai nei lietu-
viai ar latviai, neturi kino įstatymo, 
o tai reiškia, kad valstybei neprivalu 
juo rūpintis, estų kinas gyvuoja 
puikiai ir yra kur kas geriau finan-
suojamas nei Lietuvoje ar Latvijoje. 
O juk sukurti tikrai gerą filmą 

kartais neužtenka tik kūrybinės 
minties ir noro, dažniausiai reikia 
ir didelių resursų“, – sakė Lietuvos 
kino centro direktorius Rolandas 
Kvietkauskas. Festivalio metu Balti-
jos šalių kino kūrėjai ir prodiuseriai 
tęsė tradiciją kalbėtis apie filmų 
bendrosios gamybos perspektyvas, 
beje, kitais metais turėtume sulauk-
ti ir pirmojo bendro trijų Baltijos 
šalių vaidybinio filmo. 

Kino dailininkės Ievos Romano-
vos teigimu, latvių kinas susiduria 
su tomis pačiomis problemomis 
kaip ir Lietuvos, Estijos, – menku 
kino finansavimu: „Mūsų kinas, 
kaip ir lietuvių, patyrė krizės laiko-
tarpį, tačiau džiugu, kad išlikome, 
o šiuo metu išgyvename atsinau-
jinimo etapą.“ Ji džiaugėsi, kad 
įdomiai kuria jaunų menininkų 
karta, kuri kino režisūros mokėsi 
JAV, D. Britanijoje, Prancūzijoje, 
Čekijoje, jie į Latviją sugrįžta su 
įvairialype patirtimi. 

Vienas tokių režisierių – Juris 
Kursietis, kino režisūrą baigęs 
Anglijoje. „Baltijos bangos“ žiūro-
vai pasižiūrėjo jo vaidybinį filmą 
„Modris“ (2014). Filmas atskleidžia 
aktualią ir skaudžią socialinę pro-
blemą – pašliję motinos ir sūnaus 
tarpusavio santykiai, jaunuolis 
nesusikalba ir su valstybe. „Mo-
dris“, kurį padėjo kurti vokiečiai 
ir graikai, yra pelnęs tarptautinių 
festivalių apdovanojimų. „Tai fil-
mas mąstantiems žmonėms, ir 
dažniausiai jis pasiekia jų protus bei 
širdis“, sakė Juris Kursietis. Liūdnas 
sutapimas – kelios valandos prieš 
seansą režisierių pasiekė žinia, kad 
filmo herojaus prototipas tragiškai 
žuvo. 

„Jaunoji Latvijos kino režisierių 
karta filmus kuria remdamiesi ne 
kitų kraštų, o savomis, vietinėmis 
istorijomis. Finansavimo situacija 
sudėtinga, todėl šias problemas mė-
giname spręsti bendradarbiaudami 
su kitų šalių kinematografininkais. 
Man svarbu kurti tokią istoriją, 
kuri būtų paremta tikrais faktais 
ir būtinai susijusi su Latvija. Tech-
nine ir kūrybine prasme Latvijos 
kinas šiandien – labai europietiš-

kas (kuria dažniausiai tarptautinė 
profesionalų komanda), bet sce-
narijai paremti vietos problematika 
ir socialiai reikšmingi“, – kalbėjo 
Kursietis. 

Vietine istorija paremtas ir kito 
jauno latvių režisieriaus Andrio 
Gaujos filmas „Pamoka“. Pradėjusi 
kurti dokumentinį filmą apie vie-
ną Rygos mokyklos klasę, kūrėjų 
komanda taip įsigyveno į vyres-
nių klasių moksleivių gyvenimo 
atmosferą ir susižavėjo jaunuolių 
charakteriais, kad nutarė sukurti 
vaidybinį filmą. 

Ryškūs ir įdomūs dokumentiniai 
filmai suteikė galimybę apsilan-
kyti Muhu saloje („Muhu salos 
moterys“, rež. Kadriann Kibus, 
2014), mistiškoje Latgalos žemėje 
(„Pelikanas dykumoje“, rež. Vies-
turs Kairišs, 2014), kartu su estų 
režisieriumi Heini Drui spręsti 
kosmoso ir pasaulio atsiradimo gal-
vosūkius („Ieškant šviesos“, 2014) 
arba patirti neįtikėtiną pianisto 
Vestardo Šimkaus energijos galią 
(„Brahmsas ir ožkos pienas“, rež. 
Rūta Celma, 2013). 

Žiūrovai šiltai priėmė jautrų kū-
rybinės grupės iš Rusijos – Tatjanos 
Dubasovos, Jekaterinos Jelochovos 
ir Aleksandro Kolbovskio doku-
mentinį filmą „Žmogus iš Pran-
cūzų bulvaro“, pasakojantį apie 
Odesos kino studijos likimą ir 
atsidavusį jos tradicijų saugoto-
ją – kino studijos muziejaus direk-

torių, režisierių, operatorių Vadimą 
Kostromenką. Beje, „Žmogus iš 
Prancūzų bulvaro“ nufilmuotas per 
tris dienas ir, galima sakyti, be jokio 
finansavimo – beveik vien tik kūrėjų 
komandos lėšomis.

„Animacijos mokyklėlės kūry-
binių dirbtuvių savaitė Nidoje kie-
kvienais metais atrodo kaip mažas 
stebuklas“, – pristatydamas vaikų 
sukurtą 10 min. trukmės filmą 
„Metų laikai. Gyvybė“, sakė Gytis 
Lukšas. O kūrybinių dirbtuvių 
vadovai Valentas Aškinis ir Jūratė 
Leikaitė-Aškinienė pasakojo: „Vai-
kai, net ir patys mažiausieji, greitai 
perpranta animacijos subtilybes, jie 
žino, kad reikės nupiešti tikrai ne 
vieną piešinį, norint, kad jis atgy-
tų. Štai vienas mokyklėlės dalyvis 
nupiešė net 27 piešinius.“ 

Į filmo premjerą susirinkę žiū-
rovai ne tik emocingai reagavo 
į vaizdus ekrane, bet ir palydėjo 
mažuosius dalyvius, lipančius į 
sceną pasiimti dovanų – diplomų 
ir pačių sukurto filmo DVD kopijų. 
Šiemet animacinį filmą kūrė net 
45 vaikai. Kaip sakė mokyklėlės 
vadovai, animacijos kūrybinės 
dirbtuvės Nidoje sparčiai popu-
liarėja, kasmet sulaukiama vis 
daugiau dalyvių. Ši mokyklėlė jau 
tapo neatskiriama septintus metus 
vykstančio tarptautinio festivalio 
„Baltijos banga“dalis. 

Anonsai

„Fassbinderis: mylėti          
nereikalaujant“ 

Šiemet Vokietija mini Rainerio 
Wernerio Fassbinderio (1945–1982) 
70-metį. Jubiliejui skirtos parodos, 
spektakliai, performansai, filmų 
retrospektyvos. Fassbinderis – iš 
tų didžiųjų režisierių, kurie pa-
keitė Europos kiną. Apie 7-ojo ir 
8-ojo dešimtmečių ribą kartu su 
kitais vokiečių Naujosios bangos 
autoriais jis pasipriešino Holivudo 
taisyklėms ir dominavimui, gero-
kai anksčiau už postmodernistus 
sulydęs savo filmuose klasiką ir 
kičą, kasdienybę ir aukštąją trage-
diją, politiką ir asmeninę istoriją. 
Dažnai jo filmų herojai būdavo 
nevykėliai, niekšai, prostitutės, 

imigrantai, įvairių mažumų atsto-
vai, neturintys ne tik istorijos, bet 
ir biografijos. Filmai prisidėjo prie 
Fassbinderio – gėjaus, narkoma-
no, maištininko, provokatoriaus 
įvaizdžio, kuris gyvas iki šiol, nors 
jo provokacijos ir estetika jau seniai 
tapo šiuolaikinio meno savastimi.

Pasibaigus Vilniaus LGBT festi-
valyje „Kreivės“ rodytai nedidelei 
režisieriaus filmų retrospektyvai, 
„Skalvija“ kviečia pratęsti pažintį 
su Fassbinderiu. Veržlus, reiklus, 
ieškantis, degantis teatro ir kino 
režisierius garsėjo kaip „kūrybos 
apsėstasis“: per 14 kūrybos metų 
(Fassbinderis mirė būdamas 37-
erių) jis sukūrė 44 filmus ir 16 
spektaklių. Dokumentinį filmą 
„Fassbinderis: mylėti nereika-
laujant“ („Fassbinder: To Love 

Without Demands“, 2015), kuris 
„Skalvijoje“ bus rodomas rugsėjo 
1–16 d., sukūrė ilgametis bičiulis 
Christianas Braadas Thomsenas. 

Danas Christianas Braadas 
Thomsenas ir vokietis Raineris 
Werneris Fassbinderis daug metų 
buvo artimi draugai. Pirmą kartą 
jie susitiko, kai 1969-ųjų Berlina-
lėje Fassbinderis parodė debiutinį 
filmą „Meilė šaltesnė už mirtį“, 
kurį publika nušvilpė, o paskutinį 
kartą – likus trims savaitėms iki 
režisieriaus mirties. Šis dokumen-
tinis filmas sumontuotas iš niekad 
nerodytų interviu, kuriuos per ilgus 
draugystės metus užfiksavo Thom-
senas, Fassbinderio filmų scenų ir 
kitos retos archyvinės medžiagos. 

Priešais Thomseno kamerą Fass-
binderis kalba apie meilę, santuoką, 

Septintoji „Baltijos banga“ 
tarptautinis Baltijos šalių kino festivalis Nidoje

vaikus, beprotybę, pokario Holivu-
do kiną, iškyla kaip filosofas, kino 
ir teatro magas, vienas galingiausių 
pokario Vokietijos kūrėjų. Filme 
Fassbinderis bando suprasti savo 
kūrybos šaknis. Kaip ir daugelis 
pokario vaikų, jis augo pabėgėlių 
iš Rytų šeimoje. Dauguma jų, pa-
likę namus, gyveno savarankiškai 

ir daugiau laiko praleisdavo kino 
teatre nei mokykloje. Todėl „Fass-
binderis: mylėti nereikalaujant“ per 
vieno žmogaus gyvenimą atsklei-
džia XX a. Vokietijos istoriją nuo 
Veimaro Respublikos žlugimo iki 
8-ojo dešimtmečio terorizmo.

„sKaLVIjos“ INF.

D ž .  B a r y s a I t ė s  N U ot r .

Rainer Werner Fassbinder
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Daug klausimų 
Krėsle prie televizoriaus

„Geismo architektas“ 

Nauji filmai 

„Geismo architektas“
Dar nesibaigus Denys Arcand’o 

filmo „Geismo architektas“ („Le 
règne de la beauté“, Kanada, 2013) 
pabaigos titrams, žiūrovai plūs-
telėjo iš „Akropolio“ kino salės. 
Nors būtent paskutiniai kadrai, 
kuriuose matyti architekto Pierre’o 
Thibault statiniai, žada atsakymą 
į pagrindinį „Geismo architekto“ 
klausimą. Bet žiūrovų lūkesčiai juk 
neatsiejami nuo filmo suvokimo, 
todėl žmogus, tikėjęsis reklamuo-
tos „erotinės dramos“ ir pamatęs 
neskubų pasakojimą apie Kvebeko 
vidutinės klasės gyvenimo tuštumą, 
liks nusivylęs. Juolab kad lietuvių 
platintojai pakeitė originalų filmo 
pavadinimą, kuris taip pat yra fil-
mo raktas. Sutikite, kad lietuviškas 
„Geismo architektas“ ir originalus 
„Grožio viešpatavimas“ nelabai ką 
turi bendra. Bet bijau, kad nusi-
vylę liks ir Kanados kino klasiko 
Arcand’o filmų „Amerikos impe-
rijos žlugimas“ (1986) ir „Barbarų 
įsiveržimas“ (2003) gerbėjai, nors 
„Geismo architekte“ režisierius liko 
ištikimas savo temoms ir ironiškam 
stiliui, pabrėžiančiam šiuolaikinio 

žmogaus priklausomybę nuo var-
tojimo idealų ir bet kokio maišto 
beprasmiškumą. Tačiau režisierius, 
regis, atsisakė tirštos ir piktos anks-
tesniųjų filmų satyros bei šmaikščių 
dialogų.

Nors filmo veiksmas prasideda 
Paryžiuje, kur pagrindiniam filmo 
herojui Liukui (Eric Bruneau) 
teikiamas svarbus architektūros 
apdovanojimas, gana pašaipiai 
parodyta iškilminga ceremonija 
reikalinga tik tam, kad susitikimas 
su buvusia meiluže Lindse (Melanie 
Merosky) sužadintų Liuko prisimi-
nimus. Filmo veiksmo erdvė – graži 

Kvebeko apylinkių gamta, tobulai 
į ją įkomponuotas Liuko ir jo 
žmonos Stefani (Melanie Thierry) 
namas. Filmo veikėjai taip pat atro-
do tobuli – jie užsiima prasminga 
veikla, daug sportuoja, valgo sveiką 
maistą, nuoširdžiai bendrauja su 
draugais. Veiksmo laikas apima 
maždaug metus ir režisierius rodo, 
kaip puikiai kiekvienas jų įsikom-
ponuoja į personažų gyvenimą.

Arcand’as, regis, tik stebi visais 
požiūriais harmoningą Liuko gy-
venimą, bet netrukus supranti, 
kad įspūdingus spalvotų žurnalų 
paveikslėlius primenantys kadrai 

(operatorė Nathalie Moliavko-Vis-
tozky) kupini begalinės ironijos, 
kurią pabrėžia sulėtintai rodomi 
tenisas, golfas, slidinėjimas ir kitokie 
sporto užsiėmimai. Tarsi Arcand’as 
norėtų pasakyti, kad šiuolaikinės 
visuomenės polinkis į hedonizmą 
yra tik mėgdžiojimas, jis nekyla iš 
autentiško poreikio gyventi sveikai, 
greičiau maskuoja didžiulę tuštumą. 
Filmo personažai (nebent išskyrus 
kaip visada sodriai Marie-Jose Cro-
ze suvaidintą lesbietę gydytoją) ne 
gyvena, jie tik kuria tobulus savo gy-
venimo vaizdus, tarsi visąlaik žiūrėtų 
į save iš šalies. Gal todėl Arcand’as ir 
atsisakė tradicinio psichologizuoto, 
aiškinančio pasakojimo, pasitenkin-
damas upės leitmotyvu. Jos tekėjimą 
tik kartą įrėmins geležinkelio tiltas, 
kai mirs Liuko statybų darbų vyk-
dytojas.

Susitikimas su Lindse – kažkokios 
Toronto ekspertų komisijos sekre-
tore, kuri nori permiegoti su Liuku, 
regis, gali pakeisti vyro gyvenimą, 
bet jis pajunta tik menką sąžinės 
graužatį ir venerinės ligos baimę, 
kuri negali sugriauti tobulo gyveni-
mo ritmo. Liukas net nepastebi, kaip 
jo žmona grimzta vis gilyn į depre-
siją, nors epizodas, kai per televiziją 

porai žiūrint dokumentinį filmą 
apie Muammaro Gaddafi mirtį 
Stefani ištinka panikos priepuolis, 
vargu ar įtikinamas.

Ilgai svarsčiau, kodėl režisierius 
„atidavė“ Liukui garsaus archi-
tekto Pierre’o Thibault darbus, 
apgyvendino jo suprojektuotame 
name, kol internete aptikau vieną 
architekto citatą: „Kai aplink supa 
grožis, gyvenimas malonesnis.“ 
Tačiau Arcand’as, rodydamas 
personažus supančią grožio vieš-
patiją, taip tik dar labiau pabrėžia 
jų vidinę tuštumą. Grožis tampa 
dekoracija, spąstais, nes iš šios 
viešpatijos nebeįmanoma grįžti į 
tikrą gyvenimą. Gal todėl Stefani 
ir ištinka depresija?

Filmui priartėjus prie pabaigos, 
Arcand’as rodo rudeninę žąsų 
medžioklę. Liukas su draugu pri-
smaigsto prie upės daug dirbtinių 
linguojančių paukščių, kad šie 
paskatintų gyvuosius nusileisti. 
Man regis, „Geismo architektas“ – 
šiek tiek tokia dirbtinė žąsis. Kad 
žiūrovas susimąstytų apie grožio 
medžioklės prasmę.

žIVILė PIPINytė

Lietuviškų televizijų naujienose 
beveik kasdien šmėkščioja repor-
tažai apie šauktinius, manevrus, 
karo bazes, užsienio karo lakūnus, 
karines akademijas ar šventes. Juo-
se visi išpažįsta meilę tėvynei ir pa-
triotinę pareigą. Žiūrėdamas į tuos 
žmones pasijuntu lyg sugrįžęs į mo-
kyklos karinio parengimo pamoką. 
Tada man pavyko – atsisakiau 
ardyti „Kalašnikovą“ pareiškęs, kad 
esu pacifistas. Mokytojas nebuvo 
baigęs jokių specialių mokslų ir 
dar kontūzytas kare, todėl sutriko, 
nes nežinojo, ką reiškia „pacifistas“, 
ir leido sėstis atgal į suolą. Matyt, 
pamanė, kad sergu reta liga. Bet 
„sukarinto“ patriotizmo liga man 
baisesnė. Tokio pobūdžio ideo-
logijos dažnai būna nukreiptos 
prieš svetimus, simboliškus kitus. 
Užtat jos efektingai maskuoja val-
džios nesugebėjimą (arba nenorą) 
kalbėtis su visuomene. Valdžios 
atstovai vis dar sako monologus, 
dažniausiai pamokomus, popu-
listiškus ir todėl apgailėtinai ain-
telektualius, o juos vis rodo tos 
pačios televizijų žinių laidos. Apie 
atvirą, pliuralistinę, tolerantišką 
visuomenę, sugebančią reflektuoti 
gėdingus savo istorijos momentus, 
nebeužsimena niekas. Todėl vis 
labiau grimztame į provincialų 
grožėjimąsi savimi. Regis, niekas 
negirdi, kaip absurdiškai skamba 
žodžiai „nacionalinė ekspedicija“, 
kai jais apibūdinamas malonių ir 
garsių žmonių bene savaitę trukęs 
plaukimas Nemunu, senu kurėnu. 
Bijau, kad ateityje tokių „ekspedi-
cijų“ vis daugės, nes televizijos bijo 
skaudžių, provokuojančių temų. 

Kad istorija gali padėti kurti 
naujus save, o kartu ir visuomenę, 
liudija Agnieszkos Holland filmas 
„Tamsoje“ (LRT, 10 d. 21.30), 

sulaukęs ne tik „Oskaro“ nomina-
cijos, bet ir prasmingų diskusijų 
Lenkijoje. Atrodytų, apie Holo-
kaustą sukurta daug filmų, nieko 
naujo nebeįmanoma pasakyti, bet 
„Tamsoje“ laužo daug stereotipų. 
Filmas rodo kitokį Holokaustą – be 
politinio korektiškumo, supapras-
tinimo ir perdėto moralizavimo. 
„Tamsoje“ pagrindas – knyga, ku-
rioje Krystyna Chiger aprašė, kaip 
jos šeima išvengė žūties Lvove, kaip 
21 geto gyventoją išgelbėjo vietinis 
lenkas – kanalizacijos kanalų, ku-
riuose pasislėpė žydai, prižiūrėtojas 
Leopoldas Socha.

Viename interviu Holland sakė: 
„Gyniausi šio filmo, kėliau ne-
priimtinas sąlygas užsienio pro-
diuseriams. Pagrindinė jų buvo 
kalba – filmo veikėjai neturėjo 
kalbėti angliškai. Anglų kalba mane 
labiausiai erzina filmuose apie 
Holokaustą: ji viską teatralizuoja. 
Todėl ekrano tikrovė tampa dirb-
tinė, o kartu ir labiau pakeliama. 
Tada sunku pajusti, kad matome tą 
košmarišką situaciją be jokių filtrų 
ir supaprastinimų.“

Nestereotipiškas ir pagrindinis 
filmo veikėjas. Prieš karą jis buvo 

smulkus nusikaltėlis, baustas už 
vagystes ir sukčiavimą. Išėjęs iš ka-
lėjimo pradėjo dirbti kanalizacijos 
tinkluose. Netrukus po Lvovo geto 
likvidacijos jis aptiko kanaluose 
pasislėpusius žydus. Užuot juos 
išdavęs, antisemitas Socha surado 
vietą, kur žydai galėjo sulaukti karo 
pabaigos. Turtingiausias bėglys 
kasdien jam mokėjo, dalis pinigų 
buvo skirti žydams, dalis – Sochai. 
Tačiau kai pinigai baigėsi, vyras pir-
ko maistą už savus, nors prieš savo 
globotinius kartu su knygos autorės 
tėvu abu apsimesdavo, kad ir toliau 
ima pinigus. Visai tai truko 14 
mėnesių, iki 1944 metų liepos, kai 
į miestą įžengė Raudonoji Armija.

Sochą be jokio patoso neįtikė-
tinai tiksliai suvaidino Robertas 
Więckiewiczius. Ypač meistriškai 
jis perteikė savo herojaus vidinę 
permainą, kurią išduoda tik Sochos 
veido mimika, nors akivaizdu, 
kad, skambiai tariant, tas žmogus 
atsiduria gėrio pusėje. 

Rodydama gyvenimą kanaluose, 
kur klostosi pačios įvairiausios situ-
acijos, kur kasdien susiduriama su 
pavydu, išdavyste, geismu, tuštybe, 
melu, Holland siekė kuo didesnio 

autentiškumo. Kartu su operatore 
Jolanta Dylewska joms iš tikrųjų 
pavyko perteikti klaustrofobišką 
gyvenimo tamsoje, purve, smarvėje 
atmosferą ir nesumeluotą tragizmą. 
Filmo ištarmė universali, „Tamsoje“ 
formuluoja svarbius klausimus, ku-
rie pas mus, beje, vis dar tabu, pra-
byla apie žmogiškumą ir atpirkimą.

Į graikų tragedijos personažus 
kreipiasi ir prieš porą metų Kanų 
konkurse rodytas Davido Cronen-
bergo filmas „Kelias į žvaigždes“ 
(LNK, 9 d. 22.10). Jo veiksmas per-
kelia į šiuolaikinį Olimpą – Holivu-
dą. Filmo herojai – psichoterapeuto 
Vaiso (John Cusack), padedančio 
žvaigždėms kovoti su baimėmis, 
ir jo žmonos Kristinos šeima. Jų 
paauglys sūnus Bendžis, žiūrovų 
numylėtinis, ką tik sugrįžo iš klini-
kos, kur gydėsi priklausomybę nuo 
narkotikų. Šeima bando ištrinti iš 
atminties šizofrenikę dukterį (Mia 
Wasikowska), sugrįžtančią į Los 
Andželą iš psichiatrijos klinikos, 
kur praleido daug metų. Dar viena 
filmo herojė – senstanti aktorė, Veiso 
pacientė Havana (Julianne Moore už 
šį vaidmenį apdovanota Kanuose) – 
siekia gauti svarbų vaidmenį.

Cronenbergas nekūrė Holivudo 
ar įžymybių kulto satyros. „Kelias 
į žvaigždes“ – tai epochos pabaigos 
portretas, bet kartu ir karikatūra, 
kurioje išsityčiota iš liguistų šiuo-
laikinių dievų, jų New Age tikėjimo, 
psichoanalizės paranojos, baimės, 
nuolatinio apsimetinėjimo ir vai-

duoklių kiekviename prabangių 
rezidencijų kampe. 

Beveik tuo pačiu laiku LRT 
Kultūra (9 d. 22.30) parodys Bille’s 
Augusto visai priešingos ištarmės 
filmą „Naktinis traukinys į Li-
saboną“ (2013). Sukurtas pagal 
Pascalio Mercier romaną, jis pa-
sakoja apie lotynų kalbos dėstytoją 
iš Berno, kuris netikėtai atranda 
portugalų rašytojo knygą. Ji taip 
sudomina profesorių, kad šis iškart 
sėda į naktinį traukinį ir važiuoja į 
Portugaliją. Esmė ta, kad portugalų 
rašytojas suformulavo tuos pačius 
klausimus, į kuriuos sau niekaip 
negali atsakyti profesorius. 

Manau, kad „Naktinis traukinys 
į Lisaboną“ buvo sumanytas kaip 
pasakojimas apie žmogų, kuris 
pagaliau atranda save, bet tapo 
tipišku „europudingu“. Sudėtinės 
filmo dalys nuspėjamos ir banalios 
(detektyvinė įtampa, intelektualinė 
mįslė, gražūs peizažai, prisimini-
mai apie pasipriešinimą Salazaro 
režimui, apmąstymai apie gyveni-
mo prasmę ir mirtį...). Visko filme, 
regis, daug, ypač garsių aktorių 
(Jeremy Ironsas, Melanie Laurent, 
Bruno Ganzas, Christopheris Lee, 
Martina Gedeck, Lena Olin, Char-
lotte Rampling, Augustas Diehlas), 
bet mintys supaprastintos ir paro-
dytos prikišamai gražiai bei jaus-
mingai. Dažniausiai taip ir būna, 
kai autorius nori visiems įtikti.

Jūsų – 
joNas ŪBIs

„Naktinis traukinys į Lisaboną“

„Tamsoje“
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„7md“ rekomenduojaP a r o d o s

V I L N I U s

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

jono Meko vizualiųjų menų centro paroda 

„Pasaulis pagal fluxus“

iki 6 d. – paroda „PoPKunst For Ever! Estų 

popmenas septintojo ir aštuntojo dešim-

tmečių sandūroje“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

„senojo Vilniaus vizijos juozapo Kamaraus-

ko akvarelėse“

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24

Europos dailė XVI–XIX a.  

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai radvilos“

Paroda „senųjų ikonų paslaptys. andrejaus 

Balykos ikonų kolekcija: pagrobta, grąžinta, 

papildyta“

iki 13 d. – paroda „Vitoldas Bialynickis-Bi-

rulia: poetinio peizažo meistras“   

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

P. gudyno restauracijos centro restauruotų 

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 

iki 6 d. – šiuolaikinio čekų stiklo ir porce-

liano dizaino paroda „Dizaino briliantai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1

Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija

Paroda „Vytautas Kašuba (1915–1997). 

Nematyti piešiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 

senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Lietuvių liaudies menas

Kryždirbystė

onos Pajedaitės fotografijų paroda „Lie-

tuvoje..“ 

iki 6 d. – liaudies meistro jono Bugailiškio 

jubiliejinė paroda „Pašaukimas – būti tiltu 

tarp praeities ir dabarties“

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5

ginklai ir pilies ikonografija

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Prano gailiaus kūrinių 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

iki 12 d. – paroda „sveika, Mergele!“ res-

tauruoti marijinės ikonografijos paveikslai 

iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2

nuo 4 d. – XII Baltijos trienalė

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

iki 5 d. – ramunės Pigagaitės paroda 

„žmogus. teatras. Portretas“ 

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4

Liudo Parulskio paroda „Barokas ir betonas“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

iki 12 d. – Konstancijos Dzimidavičienės per-

sonalinė keramikos darbų paroda „Laiko ratu“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

nuo 8 d. – paroda „Šampano narvas“ 

(adrian Buschmann, anne Cathrin Ulikows-

ki, Dörte oppermann, Lilli thießen)

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13

gianluca sodaro (Italija) fotografijų paroda 

„Nesenstančios. Lėlės turi daug laiko“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Prano gailiaus paroda „Šešėlio aukštuma ir 

kitos bedugnės“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

Paroda „Nuo Šimonio iki saukos. Iš privačių 

kolekcijų“

Galerija–studija RA
Pranciškonų g. 8 

nuo 8 d. – Eugenijaus antano Cukermano 

tapyba

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 

judah Passow fotografijų paroda                 

„Škotijos žydai. tapatybė, bendrystė ir 

ateitis“

Paroda „Cornelia gurlitt: širdies kelionė“ 

(Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 

1915–1917 m.)

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11

iki 7 d. – agnės juršytės tapybos darbų 

paroda „Kas tu esi“

Užupio galera 
Užupio g. 2

iki 10 d. – Dalios gentvainytės paroda 

„Laiko paralelės“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15

Mindaugo Česlikausko fotografijų paroda 

„nepavadinti“

S. Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2-41

ramūnės Lebedytės, Irenos geniušienės, 

giedrės riškutės, Egilo skujos, jūragio 

Burkšaičio, alfonso Šuliausko, rūtos 

Kučinskaitės, Dalios Dubonienės, živilės 

Vasiliauskienės darbų paroda

Lietuvos rusų dramos teatras
J. Basanavičiaus g. 13

nuo 12 d. – šiuolaikinio meno paroda                     

„tap vvater“

K a U N a s

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55

iki 13 d. – Meilos Kairiūkštytės-Balkus 

(1922–2015) paroda

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-

ninkų kūrybos ekspozicija

algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekci-

jos ekspozicija

Magdalenos Birutės stankūnienės jubilieji-

nė paroda „svajonių žemė“

iki 13 d. – aurio radzevičiaus paroda 

„Nežinomas autorius: tapybos objektai 

procese“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir 
rinkinių muziejus
V. Putvinskio g. 64

iki 6 d. – jauniaus gumbio kolekcijos 

darbų, susijusių su dailininko a. žmuidzina-

vičiaus namų istorija, paroda „susitikimai“

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15

iki 6 d. – sandros Baruci (Italija) keramikos 

paroda „Užkerėti miestai“ 

guljelmo Martyno (Italija) keramikos paro-

da „Poetiška visata“ 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus
Rotušės a. 13

„Požemio galerija: rašytojai meno kūri-

niuose“

„Maironis ir jo epocha. ...palieku visą mano 

judomąjį turtą“

„Maironio memorialiniai daiktai kitoje 

aplinkoje“ 

„žemaitė ir jos epocha“ (žemaitei – 170, 

Povilui Višinskiui – 140)

„tavo veido šviesa“ (antano Vaičiulaičio 

atminimui)

„Ieškoti amžinų dalykų“ (juliui Viktorui 

Kaupui – 95)

„Dialogas su lietuviais“ skirta Broniui railai 

(1909–1997)

Moksleivių piešinių konkurso „Piešiu piešiu 

pasaką“ darbai“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27

andruso joono (Estija) paroda „Proto 

banglentininkas, t 3“

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Elvyros teresės Petraitienės keramikos 

paroda „Ugnelės dovanos“ 

aldonos gustas tapybos darbų paroda 

„Mano vaikystės Lietuva“ („Das Litauen 

Meinen Kindheit“)

Kauno miesto muziejus
M. Valančiaus g. 6

nuo 5 d. – sigitos grabliauskaitės stiklo 

paroda „Įšalusios spalvos“

K L a I P ė D a

Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33

„Nuostabioji žemė. Dailininkai rytų Prūsi-

joje. XIX–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš 

aleksandro Popovo rinkinio“ 

„taikomoji dekoratyvinė dailė – mūsų 

namams. Iš Lietuvos dailės muziejaus             

rinkinių“

jūratės Bučmytės ir alberto Krajinsko akva-

relių ir laivų modelių paroda „Mūsų turtas“

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

annemarie Blohm (Vokietija)                              

fotografijų paroda „trečiasis laikas“ 

nuo 4 d. – algimanto aleksandravičiaus 

jubiliejinė fotografijų paroda „sugrįžimai – 

veidai ir ne tik...“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2

Miglės Bačkovaitės fotografijos paroda 

„Nėra laiko. jie ir be jų“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a

Baltarusių ir lietuvių fotoprojektas „Vien tik mes“

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28

iki 5 d. – Vytauto Viržbicko paroda „tokia, 

iki banalumo, prasmė“ 

Š I a U L I a I

„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83

nuo 10 d. – remigijaus Venckaus fotografi-

jų paroda „amnezija. Šiauliai – Berlynas“

nuo 11 d. – sauliaus Kruopio tapybos 

paroda „Dėlionė. Laiko mozaika“

iki 9 d. – Miriam Meras (Paryžius) litogra-

fijų paroda, skirta Europos žydų kultūros 

dienai

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141

iki 10 d. – Kates seržanes piešinių paroda 

„tete a tete“

Pa N E V ė ž y s

Dailės galerija
Respublikos g. 3

algio griškevičiaus kūrybos paroda „san-

kirtų aidas“ (tapyba, fotografija, objektai)

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11

rimanto Čechavičiaus retrospektyvinė 

paroda „Esamojo laiko lašas“

Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23

Paroda „Interjeras: išsaugoto palikimo 

metamorfozės“

D r U s K I N I N K a I

M.K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35

Eglės Valiūtės vitražų nuotraukų paroda 

„sugrįžęs laikas“ 

Pa L a N g a

„Ramybės galerija“
Vytauto g. 35

Ilzės Laizanės (Latvija) tapybos paroda 

„remain close“

godos Lukaitės tapybos paroda „Flashback“

gedimino Endriekaus mažosios plastikos 

paroda „Prologas“

t r a K a I

Trakų dominikonų vienuolyno 
koplyčia
Kęstučio g. 4 

sakralinio meno ekspozicija 

S p e k t a k l i a i

V I L N I U s 

Vilniaus mažasis teatras
10 d. 18.30 – j. tumo-Vaižganto „DėDės Ir 

DėDIENės“. rež. – g. tuminaitė

12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MIstras“. 

rež. – r. tuminas

13 d. 12 val. – „MaMa KatINas“.                    

rež. – E. jaras

Valstybinis jaunimo teatras
5 d. 12 val., 12 d. 12, 15 val. – „KaKė 

MaKė“ (pagal L. žutautės knygas vaikams). 

Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė (salė 99)

6 d. 18 val. – B. Brechto „gEras žMogUs 

IŠ sEZUaNo“. rež. ir komp. – V. Bareikis

9 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „tE-

rItorIja“ (pagal M.K. oginskio priesakus 

sūnui). Insc. autorė ir rež. – a. Pukelytė

13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „arKLIo 

DoMINyKo MEILė“. rež. – a. Vidžiūnas 

(salė 99)

13 d. 18 val. – C. Murillo „taMsos žaIDI-

Mas“. rež. – D. rabašauskas (99 salė)

Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 19 val. OKT studijoje – a. Čechovo 

„žUVėDra“. rež. – o. Koršunovas

11, 12 d. 19 val. Vilniaus miesto teatro 

studijoje – PrEMjEra! „Po LEDU“ (pagal          

F. richterį). rež. – a. areima, komp. –  a. Bumš-

teinas, videomenininkas – K. jaroševičius, 

kost. dail. – M. gurskytė. Vaidina r. Pe-

trauskas, D. stončius, t. rinkūnas                 
ViLNiAUS DAiLėS AKADEMiJOS 
GALERiJOS

Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3

Lenkų menininkų paroda „raštas, audiniai, 

siūlai“

tarptautinė tekstilės meno paroda „tarp-

tautėjimas“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2

justino Vaitiekūno tapyba

Galerija „Argentum“
Latako g. 2

VDa telšių dailės fakulteto diplominių 

darbų paroda

A. ir A. Tamošaičių galerija 
„Židinys“
Dominikonų g. 15 

Dailininkų tamošaičių kūryba

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 

rinkiniai

Dailė
Dar galima suskubti pasižiūrėti dvi tarptautines parodas Nacionalinėje 

dailės galerijoje. Iki rugsėjo 6 d. veikia paroda „POPKunst Fr Ever!“, 
kurioje pristatoma 7-ojo dešimtmečio jaunąją Estijos menininkų kartą 
įtraukęs popmeno judėjimas – čia galima pamatyti vėliau išgarsėjusių meni-
ninkų – Leonhardo Lapino, Andreso Toltso, Ando Keskkülos, Toomaso 
Vinto ir kitų – spalvingus pokštus, žaidimą to meto kasdienybės ženklais, 
pasipriešinimą socrealistinio meno taisyklėms. Parodą lydi puikus kurato-
rės Sirje Helme parengtas katalogas. Šiek tiek ilgiau, iki rugsėjo 20 d., veiks 
Liutauro Pšibilskio kuruota paroda „Pasaulis pagal Fluxus“, kurioje galima 
pamatyti daugybę Jurgio Mačiūno surinktų Fluxus objektų, brėžinių, že-
mėlapių, plakatų, maketų ir t.t., kuriuos jis perdavė saugoti Jonui Mekui. 
Ši paroda perkelia į tą patį laikotarpį, tik kitoje Atlanto pusėje, kur tarsi 
iš nieko formavosi daugybę ateities menininkų užkrėsianti meno srovė.

Muzika
Rugsėjo 5 d. 17 val. LDK Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje 

Operos dienos Lietuvoje proga skambės unikalus veikalas –  Claudio 
Monteverdi opera „Orfėjas“. Istorikai mano, jog tai pirmoji tikra klasikinė 
opera, nuo kurios prasidėjo operos istorija ir šio žanro raida. Monteverdi 
pirmasis įvedė į operos orkestrą smuiką, parašė pirmąją muzikos istorijoje 
operos uvertiūrą ir pirmąjį operinį duetą. Šiam kūriniui kompozitorius 
panaudojo labai revoliucingą to meto Giulio Caccini bei kitų Florencijos 
kameratos narių idėją – naują dainavimo būdą recitar cantando („kalbėti 
dainuojant“), todėl daugelis motyvų operoje yra ne melodiniai, o deklamaci-
niai. Muzikinis pastatymo vadovas – Darius Stabinskas, režisierius – Vaidotas 
Martinaitis, choreografė – Jūratė Širvytė-Rukštelė, dalyvauja choras ir 
konsortas „Brevis“ (vadovai – Gintautas Venislovas ir Darius Stabinskas).
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pareNgë aldoNa Barodicaitë. redagavo graþiNa kuBilieNë.                 
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G R O Ž I N Ė  L I T E R AT Ū R A .  L I T E R AT Ū R O S  M O K S L A S
Angelai ant ledo neišgyvena : [detektyvinis romanas] / aleksandra Marinina ; iš rusų kal-

bos vertė jurgis gimberis. – Kaunas : jotema, [2015]-    . – IsBN 978-9955-13-551-7 (įr.)

t. 1. – [2015] (Vilnius : BaLto print). – 286, [1] p.. – tiražas [3000] egz.. – IsBN 978-9955-

13-547-0

Atsargiai, norai pildosi : [romanas] / jeffrey archer ; iš anglų kalbos vertė Paulė Budrai-

tė. – Kaunas : jotema, [2015] (Vilnius : BaLto print). – 413, [2] p.. – Ciklo „Kliftonų kroni-

kos“ 4-oji knyga. – tiražas [2000] egz.. – IsBN 978-9955-13-548-7 (įr.)

Dilgės : romanas / Edmundas Malūkas. – 7-asis leid.. – Panevėžys : Magilė, 2015 (Vilnius : 

spauda). – 342, [2] p.. – tiražas 700 egz.. – IsBN 978-9986-956-71-6 (įr.) : [5 Eur 21 ct]

Gyvenimas tarp girnų : [kūrybos rinktinė] / stefa Petkevičiūtė-Valatkienė. – Šiauliai : 

Lucilijus, 2015 (Šiauliai : Lucilijus). – 64 p. : nat.. – tiražas 100 egz.. – IsBN 978-9955-32-

292-4 : [3 Eur]

Gyvenimo gyventojai : [novelė ir eilėraščiai] / audrius Šikšnius ; [dailininkas aurimas 

Liekis]. – [Vilnius] : Varosa, 2015 (Vilnius : Varosa). – 157, [1] p. : iliustr.. – tiražas [500] 

egz.. – IsBN 978-9955-693-09-3

How the Earth carries us : [new Lithuanian poets] / [Lithuanian Culture Institute] ; [editor 

in chief Marius Burokas] ; [introduction by rimas Uzgiris]. – [Vilnius] : Lithuanian Culture 

Institute, [2015] (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : faks.. – antr. iš virš.. – Dalis gretut. 

teksto liet., angl.. – tiražas [500] egz.. – IsBN 978-609-8015-49-2

Įpėdiniai : novelių romanas / Loreta jastramskienė. – Vilnius : Versus aureus, [2015] (Kau-

nas : spindulio sp.). – 237, [1] p.. – tiražas [800] egz.. – IsBN 978-9955-34-567-1 (įr.)

Keliaujantys : [eilėraščiai] / Laima Užkuraitė. – Šiauliai : Lucilijus, 2015 (Šiauliai : Lucili-

jus). – 124 p.. – tiražas [200] egz.. – IsBN 978-9955-32-288-7 : [3 Eur]

Kuždesiai : [eilėraščiai] / Kabakų mergaitė. – Vilnius : Homo liber, 2015 (Vilnius : Petro 

ofsetas). – 131, [4] p.. – tiražas 300 egz.. – IsBN 978-609-446-102-6 : [3 Eur 27 ct]

Laikas gyventi ir laikas mirti : [romanas] / Erich Maria remarque ; iš vokiečių kalbos vertė 

Emilius Kraštinaitis. – Kaunas : jotema, [2015] (Kaunas : spindulio sp.). – 382, [2] p.. – 

tiražas [2000] egz.. – IsBN 978-9955-13-549-4 (įr.)

Lietuvių vaikų dramaturgija: turinio ir formos linkmės : mokomoji knyga / Šiaulių uni-

versitetas, Humanitarinis fakultetas, Literatūros istorijos ir teorijos katedra ; [sudarė Irena 

Baliulė]. – Šiauliai [i.e. Vilnius] : BMK leidykla, 2015 (Vilnius : BMK l-kla). – 163, [1] p. : 

iliustr., faks.. – tiražas 100 egz.. – IsBN 978-609-468-071-7

Lošėja : romanas / Dina Frost. – Vilnius : Versus aureus, [2015] (gargždai : Print-it). – 158, 

[2] p.. – tiražas [1000] egz.. – IsBN 978-9955-34-568-8

Nebylus palikimas : [romanas] / saul Prizer. – [s.l.] : [s. Prižginas] ; Klaipėda : s. jokužio 

leidykla-spaustuvė, 2015-    .

D. 1. – 2015 (Klaipėda : s. jokužio l-kla-sp.). – 286, [1] p.. – tiražas 50 egz.. – IsBN 978-

609-408-748-6

„Neringos“ kavinė: sugrįžimas į legendą / Neringa jonušaitė. – [Vilnius] : Mažoji leidykla, 

[2014] ([Vilnius] : BaLto print). – 208, [8] p. : iliustr., portr.. – tiražas 2000 egz.. – IsBN 

978-609-95570-3-8

Obuolėtas : įsižiūrėjimai iš arti : [esė, poetinės ir filosofinės miniatiūros] / Vita Mor-

kūnienė ; [autorės fotoiliustracijos]. – [Klaipėda] : Eglės leidykla, 2015 ([Vilnius] : Petro 

ofsetas). – 157, [3] p. : iliustr.. – tiražas 1000 egz.. – IsBN 978-609-432-081-1 (įr.)

Pasikalbėk su manimi : [prisiminimai, eilėraščiai] / teklė grigienė, Vita grigaitė-jokubaitie-

nė. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2015 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). – 285, [1] p. : 

iliustr., faks., portr., žml.. – tiražas [200] egz.. – IsBN 978-609-8072-42-6

Prieglobstis : [detektyvinis romanas] / Chris Ewan ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas 

Bružas. – Kaunas : jotema, [2015] (Vilnius : BaLto print). – 397, [3] p.. – tiražas [2000] 

egz.. – IsBN 978-9955-13-545-6 (įr.)

Rätselraten um Ännchen von Tharau : illustrierte publizistisch-historische Erzählung / 

antanas stanevičius ; [übersetzt aus dem Litauischen von Daina und Ulrich Fischer, rasa 

Krupavičiutė]. – 4. erg. aufl.. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2015 ([Klaipėda] : Baltic Printing 

House). – 273, [7] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml.. – tiražas [1000] egz.. – IsBN 978-609-

432-083-5

Skambėkite, Vilniaus varpai : [vilniečio gydytojo prisiminimai] / Vytautas razukas. – Vil-

nius : Mažoji leidykla, 2014 (Vilnius : BaLto print). – 492, [4] p. : iliustr., portr.. – tiražas 

600 egz.. – IsBN 978-609-95570-2-1 (įr.)

Širdies nerimas : [romanas] / stefan Zweig ; iš vokiečių kalbos vertė adomas Druk-

tenis. – Kaunas : jotema, [2015] (Kaunas : spindulio sp.). – 414, [2] p.. – Virš. antr. ir aut. 

nenurodyti. – tiražas [1500] egz.. – IsBN 978-9955-13-550-0 (įr.)

Tarp dienos ir nakties : eilėraščiai ir tikros istorijos / Dalia žibaitienė ; [nuotraukų autorė 

Daina Vaitiekūnienė]. – [Vilnius] : [Varosa], [2015] (Vilnius : Varosa). – 188, [1] p. : iliustr.. – 

tiražas [400] egz.. – IsBN 978-9955-693-10-9

Tegul saulė Lietuvos : [V. Kudirkos (1858-1899) „tautiškos giesmės“, tapusios Lietuvos 

valstybės himnu, sukūrimo] žurnalistinis mokslinis tyrimas / jonas Vėlyvis. – Vilnius : [BMK 

leidykla], 2015 (Vilnius : BMK l-kla). – 252 p.. – tiražas 100 egz.. – IsBN 978-609-468-072-4

Tiesa be teisingumo : romanas / Petras Šatkus. – [Vilnius] : [P. Šatkus] : Lietuvos detektyvų 

rašytojų sąjunga, 2015. – 2 d.. – (Įr.)

[D.] 2. – 2015 (Vilnius : jusida). – 347, [1] p.. – tiražas [300] egz.. – IsBN 978-609-408-689-2

Viesulo akis : romanas / Zurabas Džavachišvilis. – Vilnius : Versus aureus, [2015] (Kaunas : 

spindulio sp.). – 318, [2] p.. – tiražas [1000] egz.. – IsBN 978-9955-34-557-2 (įr.)

13 d. 13 val. – a. Kučinsko „MaKaroNŲ 

oPEra“

Š I a U L I a I

Valstybinis Šiaulių dramos teatras
12 d. 18 val. – aktorės s. Povilaitytės 

jubiliejinis vakaras „Baltojo žiedlapio 

dėkojimas“

Pa N E V ė ž y s

Juozo Miltinio dramos teatras
6 d. 12 val. – M. astrachan, a. žukovskajos 

„PIFo NUotyKIaI“. rež. – V. Blėdis

6 d. 18 val. – „aNė IŠ žaLIastogIŲ“ 

(pagal L.M. Montgomeri romaną).                             

rež. – a. gluskinas 

8 d. 18 val. – a. Čechovo „rotŠILDo sMUI-

Kas“. rež. – M. Cemnickas

12, 13 d. 18 val. – PrEMjEra! M. Ca-

moletti „PraNCŪZIŠKos sKyryBos“.                      

rež. – D. Kazlauskas

a Ly t U s

Alytaus miesto teatras
10 d. 13 val. – „KaKė MaKė“ (pagal L. žu-

tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –      

V. Kuklytė (Valstybinis jaunimo teatras)

11 d. 18 val. – PrEMjEra! „HEro Ir ZEro“. 

rež. – P. Lisauskas

K o n c e r t a i

V I L N I U s

LDK Valdovų rūmai
5 d. 17 val. Didžiojoje renesansinėje 

menėje – C. Monteverdi opera „orfėjas“. 

Muzikinis pastatymo vad. – D. stabinskas, 

rež. –  V. Martinaitis, choreogr. – j. Širvy-

tė-rukštelė, choras ir konsortas „Brevis“ 

(vad. – g. Venislovas ir D. stabinskas)

Muzikos festivalis „Banchetto 
musicale“ 
7 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Fantasti-

cus“. stylus fantasticus ir XVII a. variacijų 

menas. Ū. Kinderytė (smuikas, Lietuva, 

jungtinė Karalystė), V. Norkūnas (klavesi-

nas, vargonai) 

8 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „augelletti, 

ruscelletti“. Pastoralė mitologine tematika. 

ansamblis „Chiaroscuro“

9 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Dulces 

exuviae“. Epai ir mitai Karolio Didžiojo lai-

kais. s. albarello (balsas, lyra, citra, Italija)

13 d. 18 val. Valdovų rūmuose – „Phoebi 

claro“. ovidijaus mitologinė meilė viduram-

žių dainose. ansamblis „Magister Petrus“ 

(Ispanija)

„Menų spaustuvė“
6 d. 13 + 14.30 Kišeninėje salėje – PrEM-

jEra! Edukacinis spektaklis ir ekskursija 

vaikams „sEKrEtaI IŠ BŪtŲjŲ LaIKŲ“.                     

rež. – s. Degutytė (stalo teatras)

Naujojo cirko savaitgalis ‘15

9 d. 18 val. kieme – „saLa o“ (Prancūzija). 

Idėjos aut. – M. Levavasseur

9 d. 19.30 Juodojoje salėje – „MortIMEr“ ir 

„PaVIrŠIUs“ (WHs ir „Zero gravity Com-

pany“, suomija). Idėjos autoriai V. Walo,           

a. jämsä, atlikėjas V. Walo

10 d. 18 val. kieme – jaunųjų šiuolaikinio 

cirko artistų pasirodymai. „jUoKINgo žMo-

gaUs saPNas“ (Lietuva), „ELINa“ (Estija)

10 d. 19.30 Juodojoje salėje – „sKro-

DžIaNt DaNgŲ“. rež. – H. alcalá (Ispanija)

11 d. 18 val., 12 d. 14, 18 val. Kišeninė-

je salėje – „PastEBėjIMaI“ („Company 

sacekripa“, Prancūzija). autorius ir atlikėjas 

E. Marceau

11 d. 19.30 Juodojoje salėje – „B-orDErs“ 

(Palestinos cirko mokykla). Idėjos autoriai ir 

atlikėjai a. Muallem, F. Zmorrod

12, 13 d. 16 val. kieme – „stoVyKLaVIMo 

DžIaUgsMas“ („tinCan Company“, Danija). 

rež. – L.a. Kjöllmoen, atlikėjai g. Lambert-

sen ir r. andersen

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ČIUožy-

KLa“ („7 Fingers“, Kanada). Idėjos autorius 

ir atlikėjas P. Léonard

K a U N a s

Kauno kamerinis teatras
12 d. 18 val. – g. Boccaccio „DEKaMEro-

Nas“. rež. – a. rubinovas

13 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE gaLo 

ŠVELNI žMogžUDystė“. rež. – s. rubinovas

Kauno mažasis teatras
5 d. 18 val. – PrEMjEra! I. Lausund „BEs-

tUBUrIaDa“. rež. – D. rabašauskas

Kauno lėlių teatras
5 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muzie-

juje – „sVEČIUosE Pas sKUDUrINĘ oNUtĘ“. 

rež. – E. žekienė

6 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

PrEMjEra! „PELIUKo PasaKŲ DIrBtUVėLė“. 

autorė ir rež. – g. radvilavičiūtė

12 d. 12 val. – PrEMjEra! „PLIaUsKIUKas 

IVasIUKas“. rež. – o.  Dmitrijeva

K L a I P ė D a

Klaipėdos muzikinis teatras
11 d. 18.30 – PrEMjEra! F. Loessero,        

a. Burrowso „KaIP PrasIsUKtI VErsLE BE 

DIDELIo Vargo“

12 d. 18.30 – g. Bizet „KarMEN“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
9 d. 18 val. S. Vainiūno namuose-mu-

ziejuje – trečiadienio vakaras koncertas. 

Dalyvauja Kelno (Vokietija) aukštosios 

muzikos akademijos magistrantas V. gurstis 

(fleita) ir Lietuvos muzikos ir teatro akade-

mijos profesorė V. survilaitė (fortepijonas). 

Programoje L. van Beethoveno, j. Mouquet, 

B. godard’o kūriniai 

V a k a r a i

V I L N I U s

Šiuolaikinio meno centras
XII Baltijos trienalės atidarymo savaitgalio 

renginiai 

4 d. 16 val. Sereikiškių parko teniso kortų 

kavinėje – V. Klimašausko „Kaip klonuoti 

mamutą“ skaitymas (trimis balsais ir su 

žvejams būdingu hiperbolizavimu)

4 d. 18 val. ŠMC Didžiojoje salėje – parodos 

atidarymas, kurio programoje – r. Narkaus 

performansas „DVD“ ir P. Baillieux paskai-

ta-koncertas „Nepaisant visko“

5 d. 14 val. ŠMC Didžiojoje salėje – M. Lutyenso 

knygos „Memoirs of a Hypnotist: 100 Days“ 

(„Hipnotizuotojo memuarai: 100 dienų“)

5, 6 d. 15 val. ŠMC Didžiojoje salėje – r. Narkaus 

performansas „DVD“ (kartojamas 18 val.)

5 d. 16 val. ŠMC – „tavo balsui tavęs 

nereikia“: kvėpavimo ir vokalo pratimai“ su 

Perrine Baillieux

5 d. 18.30 val. ŠMC kino salėje – pirmasis 

M. Mendes ir j. teets kuruojamos pokalbių 

serijos „Pasaulis, kuriame randamės“ rengi-

nys: „Farmakonas“. Pašnekovai B. orland, 

C. Caycedo, P.N. Marques

5 d. 20 val. ŠMC kino salėje – videoperfor-

mansas „Umstuelpung“, Brud projekto „Krip-

tovaliutų pasakos“ dalis

6 d. 16 val. ŠMC – „tavo balsui tavęs nereikia“: 

kvėpavimo ir vokalo pratimai su P. Baillieux

6 d. 18.30 val. ŠMC kino salėje – antrasis 

M. Mendes ir j. teets kurojamos pokalbių 

serijos „Pasaulis, kuriame randamės“ rengi-

nys: „Molekulinis kolonijizmas mikroorga-

nizmų valdose“. Pašnekovai s. Helmreich, 

F. gallardo, j. sutela

6 d. 20 val. ŠMC kino salėje – g. Paliušytės 

„Kelio filmo“ premjera

Mokytojų namai
6 d. 15 val. Svetainėje – Vilniaus kupiškė-

nų klubo popietė. j.  Minkevičiaus knygų 

„Prieštaringoji architektūra“ ir „Migonių 

vinkšna“ pristatymas. skapiškio teatro 

„stebulė“ spektaklis „Pasakoja kupiškėnai“ 

(vad. V. Vadoklytė)

Anonsai

„The Beatles: A Hard 
Day’s Night“ vėl kino 
ekrane 

Filmas „The Beatles: A Hard 
Day’s Night“, atšventęs 50 metų 
sukaktį, sugrįžo į pasaulio kino 
teatrus. Ekranus pasieks restauruo-
ta filmo versija su atkurtu garsu. 
Išskirtiniai filmo seansai šį rudenį 
vyks tik kino teatre „Pasaka“. 

Keturių vaikinų iš Liverpulio 
grupė „The Beatles“ gimė 1958 
metais. Po dvejų metų jie sulaukė 
pirmosios sėkmės, o 1961-aisiais 
prasidėjo fenomenas, imtas vadinti 
„bitlomanija“. Jis peržengė muzikos 
ribas: „The Beatles“ paveikė papro-
čius, nes primetė visai paauglių 
kartai tam tikrą elgesio ir aprangos 
būdą. Kinas pastebėjo „The Beatles“ 
tik 1964-aisiais, kai „bitlomanija“ ap-
ėmė ne tik D. Britaniją, bet ir beveik 
visą Europą ir JAV.

„A Hard Day’s Night“ (1964) 
prasideda grupės kelione traukiniu 
iš gimtojo Liverpulio į Londoną. Čia 
jie pasirodys gyvai transliuojamoje 

televizijos laidoje. Juos lydi Senelis – 
iš populiarių serialų pasiskolintas 
personažas (aktorius Wilfridas 
Brambellas), simbolizuojantis ti-
pišką britų charakterį. Senelis visur 
sukelia nesusipratimus. Pakeliui 
muzikantus užpuola klykiančių 
gerbėjų minios, todėl jiems tenka 
sprukti ir užsirakinti viešbučio 
kambaryje. Tačiau tai – tik nesusi-
pratimų virtinės pradžia, nes kažkur 
dingsta Ringo...

Juokingų ir šmaikščių epizodų 
grandinė pasakoja apie augančią ne-
valdomą gerbėjų aistrą didžiausiam 
XX a. muzikos fenomenui – „The 
Beatles“ ketveriukei. Ilgais plaukais, 
pasipuošę marškiniais milžiniškomis 
apykaklėmis, „besišaudantys“ siurre-
alistiniais dialogais – tokie buvo „The 
Beatles“ ir jų auditorija.

„A Hard Day’s Night“ – vienas 
įsimintiniausių muzikinių filmų. 
Filmo režisierius Richardas Les-
teris davė valią savo fantazijai 
ir kūrybos laisvei. Jis supriešino 
natūralumą ir absurdišką humorą, 
kuriuo pasižymi keturių „dievukų“ 
elgesys. Lesteriui pavyko suteikti 

filmui spontaniško žaidimo ar 
pasilinksminimo stilių. Jis puikiai 
inscenizavo muzikinius fragmen-
tus, pasitelkdamas įvairius triukus 
(muzikantai skraido ore ir pan.), 
bet kartu filme išsaugotas ir tam 
tikrų epizodų dokumentiškumas 
(ilga Ringo kelionė Temzės pakran-
te). Tokios sąsajos buvo būdingos 
televizijai, iš kurios ir atėjo Leste-
ris, bet britų kine tai buvo visiškai 
nauja. Lesterio humoras pirmiausia 
vizualus, o jo polinkis į absurdą ati-
tiko „The Beatles“ humoro pobūdį. 
Po metų jis režisavo ir antrąjį „The 
Beatles“ filmą „Help!“, kuris jau 
buvo tik žaidimas gryna klounada. 
Tačiau grupės dvasią puikiai atsklei-
dė 1968-aisiais pasirodęs animacinis 
filmas „Geltonas povandeninis 
laivas“, kurį poparto stiliumi sukūrė 
George’o Dunningo vadovaujami 
avangardiniai menininkai.

„PasaKos“ INF.

Restauruotas filmas „The Beatles: 
A Hard Day’s Night“ kino teatro 
„Pasaka“ ekrane nušvis ir suskambės 
rugsėjo 4 dieną.
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 Lietuvos kultûros rëmimo taryba

Savaitës filmai

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

R u g s ė j o  4 – 1 0

Ki no re per tu a ras

Amerikos ultra **
Jesse’is Eisenbergas šioje Nimos Nourizadeho komedijoje vaidina 

Maiką – apsirūkiusį vaikiną iš mažo provincijos miestelio, dirbantį 
degalinėje ir svajojantį sukurti komiksą apie beždžionę-superdidvyrį. 
Vakarais nevykėlis eina pas Fibę (Kristen Stewart), mergina Maikui 
daugiau nei pakanti, nors šis vis planuoja kur nors vykti kartu, bet taip ir 
nepajuda iš vietos. Netrukus horizonte pasirodo CŽV agentai ir Maiko 
gyvenimas keičiasi: jis tampa piktadarių taikiniu (JAV, 2015). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Palanga)

Pamoka ****
Vienas garsiausių pastarųjų metų bulgarų filmų analizuoja politinės ir 

ekonominės transformacijos padarinius. Nedidelio Bulgarijos miestelio 
mokyklos mokytoja Nadiežda (Margita Goševa) patiria šoką supratusi, kad 
jos klasėje yra vagis. Mokytoja nusprendžia sužinoti, kas jis, ir išmokyti 
elgtis bei rinktis teisingai. Tačiau netrukus, kai Nadieždai reikės grąžinti 
skolą, ji pati atsidurs panašioje situacijoje. Debiutinis Kristinos Grozevos 
ir Petaro Vylčanovo filmas be sentimentų rodo situaciją, kai moralės 
principai susiduria su žiauria ekonomine tikrove (Bulgarija, Graikija, 
2014). (Vilnius, Palanga )

Stebuklai ****
Jaunos italų režisierės Alice Rohrwacher filmas, 2014 m. Kanuose apdo-

vanotas Didžiuoju prizu, pasakoja apie režisierės vaikystę sename name 
Toskanoje. Filmo herojai – ekscentriška šeima. Tėvai, buvę hipiai, nori, kad 
vaikai augtų toli nuo civilizacijos, arti gamtos, apsaugoti nuo „žlungančio 
pasaulio“. Šeima verčiasi medaus gamyba, bet jiems sunkiai sekasi sudurti 
galą su galu. Tačiau filme rodoma vasara bus ypatinga Dželsominai ir jos 
trims seserims, nes mergaitė svajoja išgelbėti šeimą – laimėti televizijos 
turnyrą, kurį veda paslaptingoji Mili (Monica Belucci). Taip pat vaidina 
Alba Rohrwacher, André Hennicke, Sam Louwyck (Italija, Šveicarija, 
Vokietija, 2014). (Vilnius)

Tuk tuk ***
Padorus šeimos vyras ir tėvas architektas Evanas (Keanu Reeves) išleido 

artimuosius pailsėti, o pats savaitgalį liko namuose. Jis turi baigti skubų 
projektą. Tačiau kai į jo namų duris pasibeldžia dvi pasiklydusios ir peršla-
pusios jaunos moterys, Evanas net nenumano, kad netrukus prasidės tikras 
košmaras.... Eli Rotho „Tuk tuk“ – 1977 m. sukurto Peterio S. Traynoro 
filmo „The Seducers“ perdirbinys, tačiau režisierius sako norėjęs sukurti 
kažką panašaus į ankstyvuosius Romano Polanskio ir Davido Lyncho 
filmus. Taip pat vaidina Lorenza Izzo ir Ana de Armas (JAV, Čilė, 2015). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Viktorija ***
Vienu kadru Sturlos Brandtho Grøvleno meistriškai nufilmuotas 

vokiečių režisieriaus Sebastiano Schipperio filmas šiemet apdovanotas 
Berlyno kino festivalio „Sidabriniu lokiu“. Filmas išsiskiria savo forma, 
tačiau turinys sudarytas iš gerai žinomų schemų: Berlyne uždarbiaujanti 
jauna ispanė Viktorija (Laia Costa), kuri svajojo tapti pianiste, vieną naktį 
susipažįsta su trimis jaunais vyrais. Akivaizdu, kad jie nekelia pasitikėjimo, 
bet mergina, regis, pasiilgo nuotykių. Tik ji net nenumano, kad naktis bus 
ypatinga, nes teks kartu su vaikinais apiplėšti banką, paimti įkaitus, bėgti 
nuo policijos. Filme daug užuominų į garsius filmus, klubinės atmosfe-
ros ir kitokio masalo pradedantiesiems sinefilams ar tiesiog snobams, 
bet stinga originalesnio požiūrio į kiną bei personažų iš kūno ir kraujo 
(Vokietija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

„Stebuklai“

V I L N I U s

Forum Cinemas Vingis
4–10 d. – Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 

11.10, 13.30, 15.50, 18.30, 21 val.

amerikos ultra (jaV) – 11.20, 13.40, 16.10, 

18.30, 20.50

tuk tuk (jaV, Čilė) – 11, 13.15, 15.40, 18.20, 

20.40

10 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 

ugnimi (jaV) – 18 val.

„Kino pavasario“ seansai

4–10 d. – Pamoka (Bulgarija, graikija) – 

19 val.

Mamytė (Kanada) – 21.25

Kvaišų atostogos (jaV) – 11.30, 14, 16.30, 

18.50, 21.20

4, 7–10 d. – Išvirkščias pasaulis (jaV) – 11, 

14.25, 15.50; 5, 6 d. – 11,12, 12.30, 14.25, 

15.50

4–10 d. – Išvirkščias pasaulis (3D, jaV) – 

13.30, 18.10

4–9 d. – Šnipas iš U.N.C.L.E. (jaV, D. Britanija) – 

15.10, 18, 20.40; 10 d. – 15.10, 20.40 

4, 7–10 d. – sangailės vasara (rež. a. Ka-

vaitė) – 16.20, 18.20; 5, 6 d. – 11.30, 16.20, 

18.20

4–9 d. – Pakalikai (9 jaV) – 11.40, 16, 

16.50; 10 d. – 11.40, 16.50

4–10 d. – Pakalikai (3D, jaV) – 14 val.

4–10 d. – Hitmanas. agentas 47 (Vokietija, 

jaV) – 13.40, 20.30

geismo architektas (Kanada) – 18, 20.30

4, 7–10 d. – slaptoji komanda (Ispanija, 

argentina) – 16.10; 5, 6 d. – 11.10, 16.10

4–10 d. – slaptoji komanda (3D, Ispanija, 

argentina) – 13.50

grėsmingas II (jaV) – 20.50 

4, 6 d. – Daugiau garso ir šviesų (D. Brita-

nija, Prancūzija, jaV) – 18.40

5, 7, 9 d. – sugar Men (dok. f., jaV) – 18.40

4–7,  9, 10 d. – Neracionalus žmogus (jaV) – 

21.10

Forum Cinemas Akropolis 
4–10 d. – amerikos ultra (jaV) – 11.20, 12, 

16.30, 18.30, 20.50

tuk tuk (jaV, Čilė) – 13.40, 16, 19, 21.30

Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 14.15, 16.50, 

18.10, 20.30

10 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 

ugnimi (jaV) – 19 val.

4–10 d. – Išvirkščias pasaulis (jaV) – 10.35, 

11.40, 14, 15.50

Išvirkščias pasaulis (3D, jaV) – 13.10, 19.10

Kvaišų atostogos (jaV) – 13.20, 15.40, 

18.20, 20.40; slaptoji komanda (3D, Is-

panija, argentina) – 11.10, 16.20; slaptoji 

komanda (Ispanija, argentina) – 10.25, 13.50

4–9 d. – Hitmanas. agentas 47 (Vokietija, 

jaV) – 10.45, 19.20; 10 d. – 10.45

4–10 d. – geismo architektas (Kanada) – 

18.50, 21.10

Šnipas iš U.N.C.L.E. (jaV, D. Britanija) – 

12.50, 18.40

Neįmanoma misija: slaptoji tauta (jaV, 

Honkongas, Kinija) – 15.30, 21.20

4, 7–10 d. – Pakalikai (jaV) – 14.30; 5, 6 

d. – 10.15, 14.30

4–10 d. – Pakalikai (3D, jaV) – 12.20, 16.40

4, 6, 8, 10 d. – Kirtis dešine (jaV) – 21.40

5, 7, 9 d. – Daugiau garso ir šviesų (D. 

Britanija, Prancūzija, jaV) – 21.40

4–10 d. – grėsmingas II (jaV) – 21.50

Skalvija
4 d. – stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokie-

tija) – 16.50; 7 d. – 18.50; 8 d. – 21 val.;      

9 d. – 17 val. 

4 d. – Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 19 val.; 

5 d. – 16.10; 6 d. – 16 val.; 7 d. – 15 val.;          

8 d. – 19 val.; 10 d. – 21 val. 

4 d. – Viktorija (Vokietija) – 21 val.; 6 d. – 

20.20

5 d. – sangailės vasara (rež. a. Kavaitė) – 

19.10; 8 d. – 17.10; 10 d. – 19.10

5 d. – sugar Man (dok. f., jaV) – 21 val.;             

7 d. – 17 val.; 9 d. – 21.15

7 d. – Fassbinderis: mylėti nereikalaujant 

(dok. f., Danija) – 21.10; 9 d. – 19.10

5 d. – troliai Mumiai rivjeroje (suomija, 

Prancūzija) – 14.30

6 d. – Pakeliui į mokyklą (dok. f., Prancūzi-

ja) – 14.20; 10 d. – 17 val. 

6 d. – Kino klasikos vakarai. jeigu... (D. Brita-

nija) – 18 val.

Pasaka
4 d. – stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokieti-

ja) –17.45; 5 d. – 16.45; 6–8 d. – 21 val.;  

9 d. – 17 val.; 10 d. – 16.30

4 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 

(Prancūzija) – 20 val.; 5 d. – 16.30, 19.30; 

6 d. – 17.15; 7 d. – 19 val.; 8 d. – 19.45;           

8 d. – 17.30; 9 d. – 21 val.; 9 d. – 16.30;           

10 d. – 15.15, 19.30

4 d. – geismo architektas (Kanada) – 22 val.; 

5 d. – 21 val.; 7 d. – 21.15; 10 d. – 20.45

4 d. – Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 17.30; 

5 d. – 17.30; 6 d. – 15.15; 8 d. – 17.15;               

9 d. – 16 val.; 10 d. – 15 val.

4 d. – the Beatles. a Hard Day's Night               

(D. Britanija) – 19.30; 5 d. – 19 val.; 6, 7 d. – 

19.15; 9 d. – 19 val.; 10 d. – 17.30

4 d. – Šnipas iš U.N.C.L.E. (jaV, D. Britani-

ja) – 21.30

4 d. – Prancūziškos skyrybos (Prancūzija) – 18 val.; 

6 d. – 15, 21.15; 8 d. – 21.30; 10 d. – 17.15

4 d. – žemės druska (Brazilija, Italija, Pran-

cūzija) – 19.45; 5 d. – 18.30; 6 d. – 16.45; 

7, 8 d. – 19.30; 9 d. – 20.30; 10 d. – 21 val.

4 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

zija) – 21.45; 6 d. – 18.45; 7 d. – 21.30; 

9 d. – 18.30

5 d. – slaptoji komanda (Ispanija, argenti-

na) – 15.30; 6 d. – 16 val.

5, 10 d. – Daugiau garso ir šviesų (Britanija, 

Prancūzija, jaV) – 21.30; 8 d. – 21.45

5 d. – sangailės vasara (rež. a. Kavaitė) – 

15 val.; 6 d. – 21.30; 8 d. – 18 val.

5 d. – Eizenšteinas gvanachuate (Nyder-

landai, Meksika, suomija, Belgija) – 20.30

6 d. – Viktorija (Vokietija) – 18 val.; 9 d. – 20.45

8 d. – kursai „Kino skonis“: Kino menas – 19 val.

9 d. – „Pilietis kinas“: Pamoka – 18 val.

10 d. – Išvirkščias pasaulis (jaV) – 18.30

10 d. – „Kino skonis“: siužetas ir struktū-

ra – 19 val.

Ozo kino salė
4 d. – Maat (rež. r. Lileikis) – 18 val.

4 d. – Duburys (rež. g. Lukšas) – 19.10

5 d. – Marinos namai (rež. D. rust) – 17 val.

5 d. – julija (rež. j. jackie Baier) – 18 val. 

5 d. – Lošėjas (rež. I. jonynas) – 19.40

8 d. – tėvas (rež. M. sargsyanas) – 17.30

8 d. – Kolekcionierė (rež. K. Buožytė) – 18.30 

9 d. – Nesamasis laikas (rež. M. Vildžiūnas) – 18 val.

9 d. – Ekskursantė (rež. a. juzėnas) – 19.30

10 d. – arvydas sabonis. 11 (rež. r. Marcinkus) – 

17.30; 10 d. – Meninykai (rež. L. Pociūnienė,              

P. savickas) – 19.10

K a U N a s

Forum Cinemas

4, 5 d. – amerikos ultra (jaV) – 11.30, 15, 

18.50, 21.10, 23.30; 6–10 d. – 11.30, 15, 

18.50, 21.10; 4, 5 d. – tuk tuk (jaV, Čilė) – 12.45, 

16.20, 18.20, 20.40, 23.15; 6–10 d. – 12.45, 16.20, 

18.20, 20.40; 4, 6, 8, 10 d. – Edeno sodas 

(rež. a. Puipa) – 10.30, 17.10, 18.40, 21 val.; 

5, 7,  9 d. – 10.30, 17.10, 18.40; 10 d. – Bėgantis 

labirintu: išbandymai ugnimi (jaV) – 18.45

4, 7–10 d. – Išvirkščias pasaulis (jaV) – 

10.40, 12.30, 15.50, 17.20; 5, 6 d. – 10.40, 

11, 12.30, 15.50, 17.20; 4–10 d. – Išvirkš-

čias pasaulis (3D, jaV) – 13.10

4, 5 d. – Kvaišų atostogos (jaV) – 13.30, 

16, 18.30, 20.50, 23.45; 6–10 d. – 13.30, 

16, 18.30, 20.50

4–10 d. – slaptoji komanda (Ispanija, ar-

gentina) – 11.10, 16.10; slaptoji komanda 

(3D, Ispanija, argentina) – 10.10, 13.40

4–10 d. – Pakalikai (jaV) – 10.20, 14.40;

Pakalikai (3D, jaV) – 12.30, 16.50

4–9 d. – Hitmanas. agentas 47 (Vokietija, 

jaV) – 19, 21.25; 10 d. – 21.25

4, 6, 8, 10 d. – Šnipas iš U.N.C.L.E. (jaV, D. 

Britanija) – 13.45; 5, 7, 9 d. – 13.45, 21 val.

4, 5 d. – geismo architektas (Kanada) – 

19.30, 23 val.; 6–10 d. – 19.30

4, 5 d. – grėsmingas II (jaV) – 21.40, 23.50; 

6–10 d. – 21.40

4–10 d. – Daugiau garso ir šviesų (D. Brita-

nija, Prancūzija, jaV) – 19.40

Kirtis dešine (jaV) – 21.45

4, 5 d. – apsėstieji (jaV) – 23.30

4, 6, 8 d. – Popieriniai miestai (jaV) – 14.50

5, 7, 9, 10 d. – sangailės vasara (rež. a. Kavai-

tė) – 14.50

K L a I P ė D a

Forum Cinemas 
4–10 d. – amerikos ultra (jaV) – 15.40, 

18.10, 20.40

tuk tuk (jaV, Čilė) – 16.20, 19.30, 21.50

Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 11.30, 13.50, 

16.10, 18.30, 20.50

10 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 

ugnimi (jaV) – 18.25

4–10 d. – Išvirkščias pasaulis (jaV) – 10.20, 

11.20, 13.50, 15.30

Išvirkščias pasaulis (3D, jaV) – 13, 18 val.

4, 7–10 d. – Pakalikai (jaV) – 10.10, 11.10, 

15 val.; 5, 6 d. – 10.10, 11.10, 15 val.

4–10 d. – Pakalikai (3D, jaV) – 12.50, 17.10

slaptoji komanda (3D, Ispanija, argentina) – 

12.15, 17.05; slaptoji komanda (Ispanija, 

argentina) – 10.30, 14.40; Kvaišų atostogos 

(jaV) – 13.20, 19.20, 21.40; geismo archi-

tektas (Kanada) – 20.30

4, 6, 8 d. – grėsmingas II (jaV) – 18.40

5, 7, 9 d. – Daugiau garso ir šviesų (D. 

Britanija, Prancūzija, jaV) – 18.40

4–10 d. – Hitmanas. agentas 47 (Vokietija, 

jaV) – 21 val.

Pa L a N g a

Naglis
4 d. – troliai Mumiai rivjeroje (suomija, 

Prancūzija) – 15.30

4 d. – Didis grožis (Italija, Prancūzija) – 17.10 

4 d. – Edeno sodas (rež. a. Puipa) – 19.40; 

5 d. – 19 val.; 6 d. – 17.10; 7 d. – 19 val.; 

8 d. – 18.10; 4 d. – amerikos ultra (jaV) – 

21.30; 5 d. – 17.10; 7 d. – 20.50

5 d. – slaptoji komanda (Ispanija, argenti-

na) – 15.30; 5 d. – Ne(tikros) prancūziškos 

vestuvės (Prancūzija) – 20.50; 9 d. – 16.50

6 d. – septintasis nykštukas (Vokietija) – 15.30

6 d. – Prancūziškos skyrybos (Prancūzi-

ja) – 19 val.; 10 d. – 18.50; 6 d. – geismo 

architektas (Kanada) – 20.40; 8 d. – 20 val.; 

7, 10 d. – traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė 

saulius ir Paulius (rež. r. Marcinkus,  s. aške-

lavičius) – 15.30; 7 d. – Ida (Lenkija) – 17.20

8 d. – avinėlio vartai (rež. a. stonys) – 15.30

8 d. – Pamoka (Bulgarija, graikija) – 16.20

9 d. – amžinai stilingos (rež. a. Plioplytė) – 15.30; 

9 d. – atkirtis (jaV) – 18.40; 9 d. – Mamytė 

(Kanada) – 20.40; 10 d. – sugar Man (Švedija,  

D. Britanija, suomija) – 17.20;10 d. – Kirtis 

dešine (jaV) – 20.30


