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Liudas Parulskis, fotomanipuliacija – Universiteto g. 10 ir Lazdynai. 2015 m.

Betoninė laiko siena

Liudo Parulskio paroda „Barokas ir betonas“ Vilniaus fotografijos
galerijoje

Agnė Narušytė

Iš pažiūros tai – tik žaidimas.
Vietoje Aušros vartų stovi gabalas sovietinio blokinio daugiabučio. Televizijos bokštas spokso
kaip dirbtinė gražuolė, prisiklijavusi nuo Šv. Kazimiero bažnyčios
nuplėštų lipdinių blakstienas. Ant
buvusių Profsąjungų rūmų stogo
iškilo Nižnij Tagilo kultūros namų
bokštelis, kurį ne iškart ir pastebėsi,
nes jis ten – labai vietoje. Atrodo,
kad Liudas Parulskis daro tai, kuo
užsiima pamokose nuobodžiaujantys vaikai – iškiliausiems architektūriniams miesto „personažams“
pripaišo menamus ūsus. Tik rafinuočiau – jo fotomanipuliacijose
naujasis darinys atrodo „kaip tikras“
ir žiūrovui gali pasivaidenti, jog tai

yra realių, tik ne visai pažįstamų
vietų fotografijos.
Net nekils klausimas, kaip tie
„bereikalingi“ papuošimai atsirado
ant grynai funkcionalių pastatų –
postmodernistinės architektūros
teoretikai ir praktikai jau seniai
leido viską maišyti. Ir atvirkščiai – po karo sugriauti senamiesčiai buvo prismaigstyti modernių
naujadarų, tad betonas jau taip seniai gyvena šalia baroko, kad net
nebeerzina. Be to, miegamuosiuose
rajonuose žmonės su savo būstais
daro, ką nori, ir griežtą stačiakampių ritmą jau dvidešimt metų klaipo
spalvoti, įvairiabriauniai balkonų
inkilai. Tad fotografijos kartais atrodo kaip paprasti dokumentai –
net nespalvoti, lyg iš seno archyvo.
Tenka pastovėti ilgiau, luktelti, kol

išsisklaidys kasdienio prisitaikymo
miglos ir išryškės sandūrų keistumas kaip pokštas.
Tas įprastumo–keistumo grumdymasis yra būtina šių fotografijų
poveikio sąlyga. Jas paskui galima
užsidėti kaip akinius ir žiūrėti į
miestą – galbūt tada jo pažeistas
grožis, užuot liūdinęs visų pastangų
beprasmybe, atrodys kaip gyvybės
įrodymas, net pralinksmins? Naujųjų statybų pasikėsinimai į atmintį
jau nebe tik siutins, bet ir primins,
kad miestas yra Herakleito upė, į
kurią dukart įbristi nepadės net fotografija. Maždaug prieš dvidešimt
metų Vlado Drėmos knyga „Dingęs Vilnius“ paskatino Liudą pažiūrėti, kaip atrodytų gatvės, jei dingtų
N u k e lta į 5 p s l .
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Muzika

Tauraus liūdesio drama
Claudio Monteverdi opera „Orfėjas“ Valdovų rūmuose
Vytautė Markeliūnienė

Kad ir gerokai intensyviau dabar mūsų muzikiniame gyvenime
plėtojasi senosios, o ypač baroko,
muzikos matmuo, jis vis dar sudaro tokį repertuaro kontekstą,
kuriame barokinės operos pastatymas – retas ir reikšmingas, nerutiniškas įvykis, keliantis nekasdieninį lūkestį. Sykiu kaip reikšmingą
įvykį norėtųsi pažymėti ir jau 15
kartą vykstantį festivalį „Banchetto musicale“, kasmet į porą rugsėjo
savaičių kryptingai sutelkiantį kurį
nors senosios muzikos reiškinį, jį
paliudijantį repertuarą bei šios
muzikos interpretavimo žinovų
ir mėgėjų bendruomenę. Ir šiandien, laimei, tik hipotetiškai galėtume svarstyti apie mūsų muzikinio
gyvenimo peizažą, – koks jis būtų
susidaręs be ilgametės, nuoseklios
„Banchetto musicale“ patirties. Dabar viena aišku, kad šio festivalio
versmė telkia ir stiprina mūsų senosios muzikos kultūros būklę, o ją
formuojant darbuojasi jau ne viena
muzikų karta, jauniausia kurių nuteikia labai perspektyviai (tai atlikėjai, užsienyje baigę specialias šios
muzikos studijas). Reikšminga ir tai,
kad skirtingomis nuotaikomis sutikti ir kaip muziejus dar vaikystės
amžių išgyvenantys Valdovų rūmai
tampa tikrais namais, kuriuose apsigyvena, laipsniškai įsišaknija senosios muzikos patriotų, meistrų
įdirbis ar gerbėjų lūkesčiai. Norėtųsi pasvajoti, kad šiuose namuose
pastoviai įsikurtų ir solidžiai, tolygiai alsuotų senosios muzikos sezonas, ne tik festivaliai ar projektais
vadinami pavieniai renginiai. Žinoma, galima pasvajoti ir apie tobuliau suderintą scenos bei parterio
santykį, išsprendžiantį kai kuriuos
pilnaverčio scenos matomumo stokos nepatogumus.
Preambule šių metų „Banchetto musicale“ festivaliui tapo rugsėjo 5-ąją – tik tą vienintelį vakarą – Valdovų rūmuose parodytas
Claudio Monteverdi operos „Orfėjas“

Orfėjas – Steinas Skjervoldas

spektaklis, Lietuvoje statytas bemaž
trečiąkart. Šitaip pažymėtas operos
gimtadienis Lietuvoje (prisiminkime: 1636 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje buvo suvaidinta
opera „Elenos pagrobimas“, pirmasis operos spektaklis Lietuvoje) bei
400 metų nuo to laiko, kai Venecijoje buvo išleista antroji Monteverdi
operos „Orfėjas“ redakcija. Naujojo
„Orfėjo“ kūrėjai – Darius Stabinskas
(muzikos vadovas), Vaidotas Martinaitis (režisierius), Jūratė Širvytė-Rūkštelė, Jekaterina Deineko
(choreografės), choras ir konsortas „Brevis“ (Lietuva, Lenkija, Italija, Ispanija, Vokietija, Norvegija,
Prancūzija) – jų vadovai Gintautas
Venislovas ir Darius Stabinskas. Sutelkta spalvinga ir įvairiatautė solistų sudėtis.
Kas pirmiausia lemia operos
spektaklio sėkmę, sklandumą? Ko
gero, visų operoje integruotų meninių parametrų ansamblio pojūtis. Taip pat ir rišli stiliaus elementų
sankloda. Galima numanyti, kad
tokio įvairius menus jungiančio
žanro kūrėjai, skirtingų meno sričių atstovai (ypač ne itin didelę patirtį operos žanre sukaupę), kad ir
kukliais pavidalais, siekia surasti
matomą vietą jų atstovaujamiems

konkretiems raiškos būdams. Ir
tuomet iškyla klausimas – ar pavyksta bendro tikslo, vieningo ansamblio, darnaus rezultato dėlei kai
ką protingai „paaukoti“ – būtent
matomus, vaizduojamuosius, iliustracinius, veiksmo dinamiką vis aktyvinti pasišovusius elementus?
Tokio didingo veikalo kaip „Orfėjas“ parodymas vienintelį kartą –
sudėtingas ir jautrus reikalas. Juk
viskas – čia ir dabar, jokių „pamokų“
ateičiai, jokių korektūrų, „antrų dublių“ ar laike brandinamų patyrimų.
Tai tarsi vienatinis koncertas, kuriam rengtasi ilgai, kruopščiai, tačiau kuriame nieko, išskyrus atlikėjų pastangas, negali numatyti iki
galo. Atsižvelgiant į tą „vienatiniškumą“, operai nepritaikytą sceną, ir
buvo stengtasi balansuoti tarp koncertinio ir sceninio atlikimo. Beje,
koncertinio atlikimo elementų,
statiškumo, ko gero, galėjo būti ir
dar daugiau. Viena vertus, artistai
ir taip daugiausia dainavo iš natų,
kas savaime varžė judesių pilnatvę,
bendravimą gestų ar akių kalba ansambliuose. Kita vertus, koncertinio atlikimo būdas padeda susikoncentruoti į tvirčiau, išraiškingiau
artikuliuojamą muziką ir tekstą
(be kita ko, pastarąjį galima buvo
nuosekliai sekti galiniame ekrane),

klipas. Taip turbūt galima apibūdinti choro mėginimą persikelti į
virtualų pasaulį, išbandant dar nepramintus takus.
Šią naujovę pristatė amerikiečių
kompozitorius Ericas Whitacre’is.
Savo „YouTube“ puslapyje jis įkelia
konkretaus kūrinio natas ir vaizdo

įrašą, kuriame jis pats tą kūrinį di- tačiau nesižavėti tokia idėja turbūt
riguoja, kviesdamas įvairių tautų neįmanoma“, – apie projektą pasair šalių žmones dainuoti, filmuoti kojo Ericas Whitacre’is.
Virtualų chorą Lietuvoje planuoir siųsti jam. Ericas Whitacre’is
jau yra parengęs keturis virtualių jama pademonstruoti ateinančių,
chorų koncertus. Kompozitoriaus 2016 metų, pavasarį. Pasirinktas
projektai sulaukė didžiulės sėkmės kūrinys yra visiems plačiai žinomas
ir viso pasaulio chorvedžių, choro ir artimas. Tai – Juozo Gudavičiaus
dainininkų bei kitų įvairių atlikėjų „Kur giria žaliuoja“ (eilės Ksavero
dėmesio.
Sakalausko-Vanagėlio). Kviečiame
„Nenuostabu, kad šis projektas iki spalio 31 d. dainuoti, įrašyti ir
sulaukė didžiulio susidomėjimo siųsti vaizdo įrašą mums. Dalyvauti
ir palaikymo. Manau, jo sėkmės gali visi! Visą informacija rasite inpaslaptis – suteikta galimybė pa- ternetiniame puslapyje www.virtusireikšti kiekvienam. Nei amžiaus aluschoras.lt.
skirtumas, nei didelis atstumas neBūsimo projekto tikslai – išskirkliudo siekti užsibrėžto tikslo. Ga- tinėmis, naujoviškomis ir įdomiolima nemėgti chorinės muzikos, mis priemonėmis skatinti ir akkonkretaus kūrinio ir jo autoriaus, tyvinti chorinį dainavimą šalyje,

Anonsai

Virtualus dainuojančios
Lietuvos choras
Pirmą kartą Lietuvoje vykdomas
unikalus projektas „Virtualus choras. LIETUVA“. Technologijos tobulėja, atsiranda vis kitokių galimybių
atlikti ir pateikti meno kūrinį. Kai
kurie kompozitoriai linkę išbandyti
naujoves ir jas panaudoti savo kūryboje. Tradicinį dainavimą chore
keičia internetinė erdvė – virtualus
choras. Tai geografiškai išsibarsčiusių dainininkų kolektyvas, atliekantis chorinį kūrinį. Atskiros partijos
įrašomos filmuojant save. Kompiuteriu jos suvedamos į vieną garso takelį. Galiausiai sukuriamas vaizdo
2 psl.
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padeda pajusti artistų akių ir mimikos įtaigą. O jos kartais ir pakanka.
Kas dėl meninių šios operos parametrų ansamblio – jį akivaizdžiausiai atskleidė choro ir konsorto
muzikavimas, užtikrinęs esminę
veikalo gyvybės giją: švelniai dūzgiančią (dėl istorinių instrumentų
tembrų), sūkuringą, reaguojančią, raiškiai artikuliuojančią, afektuotą, kartais svaiginančiai subtilią,
atsiduodančią tyliųjų kulminacijų
grožiui. Ir apskritai, Monteverdi
„Orfėjas“ – liūdesio grožį kontempliuojanti partitūra, tarp kurios
vertingiausiųjų puslapių atsiduria
raudos, lėtieji epizodai, į transcendentinę nebūtį panyrančios tyliosios kulminacijos. Jų versmę ypač
vykusiai pajuto Nora Petročenko
(Pasiuntinė Silvija), pasitelkusi
skonio, tembro, balso ir artistinės
raiškos vienybę. Šiame amplua kiek
mažiau įtaigus buvo Steinas Skjervoldas (Orfėjas), nors apskritai dainininkui pavyko atverti gyvybingą,
platų ir spalvingą savojo personažo
charakterio diapazoną. Solistų ansamblyje įsimintinai ir darniai
skambėjo Rūtos Vosyliūtės (Muzika, Viltis) tembras. Įtaigių spalvų
savo vaidmenims rado Edita Bagdonaitė-Venislovienė (Euridikė),
Nerijus Masevičius (Charonas),

Mario Cecchetti, Ieva Gaidamavičiūtė-Barkauskė, Artūras Miknaitis,
Mindaugas Jankauskas, Radosławas
Pachołekas.
Vis dėlto kai kurie dalykai kaskart
koregavo (jei ne kliudė) adekvačiai viską išgirsti. Kai tave pasiekia
mikrofonizuotas garsas, sutrinki:
kas nulemia vietomis išsibalansavusį garso stiprumą ir plokštumą?
Operos spektaklis turbūt neturi
priminti varžybų – kas garsiau,
kas stipriau? Tad gal kalti mikrofonai, o gal tarpusavy dermės dar
beieškantis solistų ansamblis? Nežinia. Ir dar. Kartkartėmis piršosi
mintis, ar neapribojo kai kurių solistų nuoseklesnės vokalinės raiškos dirbtinoki režisūriniai sprendimai, be reikalo integruotos mūsų
kasdienybę lydinčios beskonybės
(kad ir per Orfėjo ir Euridikės vestuves pažertas baltai-raudonų rožių
žiedlapių „lietutis“ – linksma kičo
užuomina, matoma savaitgaliais
prie kai kurių Vilniaus bažnyčių;
arba kažin koks judėjimas scenoje,
primygtinai įsipareigojęs pailiustruoti atitinkamą žmogaus būsenos formą). O štai greta – natūrali
gamtos režisūra: saulės blyksnis pro
dešinį Valdovų rūmų salės langą. Ir
vėl tos kerinčios tyliosios „Orfėjo“
dramos kulminacijos.

Scena iš operos

padainuoti reikšmingą lietuvių
autoriaus kūrinį, suvienijant visus šio meno puoselėtojus ir gerbėjus, parodyti, kad Lietuva gali
ne tik dainuoti chorinę muziką,
bet ir siekti šioje srityje profesionalių aukštumų, įprasminant
ją kaip itin svarbią mūsų kultūros
dalį. Siekiama įtraukti kuo daugiau skirtingo amžiaus ir išsilavinimo žmonių į kūrybinę veiklą ir
sukurti kokybišką, naują ir šiuolaikinį dainuojančios Lietuvos chorą.
Prisijunkite prie inovatyvios idėjos
ir parodykite save!
Projekto pristatymo data ir vieta
bus skelbiama 2016 m. pavasarį.
Organizatorių inf.
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Teatras

Teatras Lietuvoje per daug saugus
Pokalbis su režisieriumi Artūru Areima
„Ateidamas į teatrą norėčiau nežinoti, kas man bus“, – pristato Artūras Areima savo teatro viziją. Kadaise įvardytas teatro chuliganu ir
priskirtas kultūriniams ekshibicionistams, režisierius ruošiasi naujai
premjerai. Šį savaitgalį OKT studijoje jis pristatys šiuolaikinio vokiečių dramaturgo Falko Richterio
pjesės „Po ledu“ interpretaciją, taip
pradėdamas antrąjį AAT | Artūro
Areimos teatro sezoną.
Prieš metus įkūrei savo – Artūro
Areimos teatrą. Kas per šį laiką
pasikeitė?
Atsirado daugiau galvos skausmo.
Užsikroviau daug atsakomybės. Dabar turiu galvoti ne apie artimiausią
spektaklį, o iš karto apie penkis būsimus ėjimus. Noriu, kad viskas judėtų į priekį, ir negaliu žengti žingsnio, kuris viską sugriautų. Mėgstu
sakyti, kad dabar rašau įvadą, tada
bus prologas, o paskui prasidės tikrai įdomūs dalykai. Turi susiformuoti ir žiūrovas, ir žmonės, su
kuriais dirbu.
Paskutiniu metu daug dirbai
su klasikine medžiaga – Schilleris, Čechovas, dvi Shakespeare’o pjesės. Kas paskatino imtis
šiuolaikinės dramaturgijos?
Rinkdamasis niekad nežiūriu į
laikotarpį – visuomet ieškau temos.
Klasikinė medžiaga buvo įdomi
kaip žmogaus studija. O šiuolaikinė medžiaga aktuali, nes kalba
apie tai, kas su žmogumi vyksta
dabar. Taigi noriu išsiaiškinti, koks
dabar yra žmogus, jį identifikuoti.
Man atrodo, kad „Po ledu“ iškelta
problema mus rimtai prispaudusi.
Kolektyvinės sąmonės obsesijos
sugriovė mūsų tapatybę. Nuo pat
mokyklos mums kalama į galvą,
kad turime veikti, privalome būti
perspektyvūs ir produktyvūs. Tai
mus apsėdę. Reikia baigti aukštąjį,
gauti diplomą, fantastišką darbą ir

Premjeros

„Didis blogis“ LNDT
Lietuvos nacionalinis dramos
teatras savo 76-ąjį sezoną pradės
premjera „Didis blogis“, anksčiau
pristatytą darbiniu pavadinimu
„Wartists“. Tekstą spektakliui kūrė
Marius Ivaškevičius kartu su vengrų režisieriumi Árpádu Schillingu.
„Prieš metus su Árpádu pradėjom kalbėtis apie darbą Lietuvoje.
Karo Ukrainoje fone gimė mintis
kurti spektaklį apie tai, kaip jo nuojautos keičia mus pačius. Kaip suprantame savo tapatybę, pozicijas,
pasirinkimus? Ir kaip karą galime
suvokti jo neišgyvenę? Dramaturgas Marius Ivaškevičius užsikrėtė
šia idėja ir kartu su Árpádu sukūrė
stiprų tekstą, kuris atrodo visiškai naujai lietuvių dramaturgijos
kontekste. Ši premjera yra naujas

būti labai potencialiems. Esame pristatomi ne kaip paprasti žmonės,
o pagal profesiją – mokslininkas,
kompozitorius, režisierius. Tapatybę lemia žmogaus profesija. Tai
sugriauna mūsų individualumą.

šiuolaikiškai. Todėl norisi pačiam
išauklėti aktorių kartą, kuri būtų
laisva ir gerai suvoktų, kokias priemones naudoja scenoje. Per repeticijas su aktoriais sukūrėme daugiau
nei matysime spektaklyje – bandėme
medžiagą labai įvairiai, kol neliko
Iš pagrindinio pjesės personažo abejonių, kad dar kažko neatraPauliaus Nieko nuolat reikalau- dome. Pradžioje mėgstu visiškai išjama efektyvumo ir produkty- ardyti medžiagą, tada ji gali nusėsti,
vumo. Tu tai priskiri kolektyvi- sugulti, kiekvienas elementas randa
nės sąmonės obsesijai. Gal tai savo vietą. Šiuo metu medžiaga suapsėdę ir tavo sąmonę?
sijungusi, liko tik nušlifuoti spektaklio
ritmiką, emocinę partitūrą,
Aš jaučiuosi taip pat. Pavyzdžiui,
esu ne kartą save pagavęs, kad aktoriai turi pajusti visumą, kad ga- „Po ledu“
savo šeimą nuvertinu dėl to, kad lėtų geriausiai paskirstyti savo jėgas.
jie nieko gyvenime nenuveikė. O
noriu kalbėti šiandienos temomis ir
kai pagalvoji, ką tai reiškia? Kad Tavo spektakliuose svarbi munagrinėti šiuolaikinį žmogų – iešjie netapo įžymybėmis arba pa- zika, dažnai atliekama gyvai.
koti dramaturgijos arba pats ją kurti,
saulinio garso profesoriais? Kad „Po ledu“ skambės elektronikos provokuoti žiūrovą, tikėtis poveikio.
jie dirbo paprastus darbus? Kartą garsai. Kaip bendradarbiavote
Šį kartą OKT studijoje man gerokalbėjomės su tėvu. Jam svarbus jo su Artūru Bumšteinu?
kai lengviau apibrėžti santykį su žiūPanašiai kaip su aktoriais. Su Ar- rovais. „Julijaus Cezario“ žiūrovas iš
darbas, gaminiai, kuriuos jis kuria,
keliauja po visą pasaulį. Jis pasakė: tūru Bumšteinu kartu kūrėme dar pradžių tėra pašalinis politinio gyve„Mano darbas padėjo tau išsimoks- vieną personažą. Sumanymo esmė, nimo stebėtojas – jis atitveriamas, į jį
linti.“ Tame labai daug grožio. O juk kad muzika galėtų būti kaip archi- nekreipiama dėmesio, o vėliau visas
mes apie tai niekada negalvojame. tektūra, interjeras. Visi personažai veiksmas scenoje nukreipiamas vien
gyvena toje aplinkoje. Tačiau vis- į jį, jis pats tampa politinio gyveVadinasi, į Falko Richterio
kas vyksta vieno žmogaus galvoje, tad nimo dalyviu. Falko Richterio pjesė
pjesę žvelgi iš asmeninės persmes turėjome sukurti emocinį lauką, lėmė labai konkretų ir nekintantį užpektyvos. O kaip repeticijų
atmosferą. Spektaklyje girdėsime davinį. Dabar intymioje erdvėje noprocesą lėmė žmonės, su kutriukšmus – nebus melodijos, parti- rėjau sukurti kitą realybę – tarsi esi
riais dirbai?
tūros, tik tai, kas ateina iš aplinkos, labai arti, bet tuo pačiu metu ne čia.
Kilogramais nepasversi. Įtaka pertraukia arba papildo mūsų mintis. Žiūrovas gali pasiduoti arba prieprasideda renkantis aktorius. Jau
šintis kuriamai aplinkai ir panirti į
skaitydamas pjesę personažus ana- OKT studijoje matėme tavo „Ju- savo paties mintis. Tai įmanoma tik
lizuoju per aktorius, kuriems juos lijų Cezarį“. Kaip jautiesi antrą- mažoje, suspaustoje erdvėje, kurioje
galėsiu „užkrauti“. Man įdomu, kai kart statydamas spektaklį šioje
nėra galimybės atsitraukti.
dialogas su aktoriumi užsimezga erdvėje?
dar pirmose repeticijose, nes tada
Man patinka kurti grožį, bet Kalbi apie poveikį žiūrovui.
kartu galime daugiau nuveikti. Ma- efektingi, gražūs klasikinės ar ki- Mėgsti provokuoti, erzinti, sulonu žiūrėti į tai, ką užsienio reži- tos didingos medžiagos pastatymai kurdamas jam sunkias sąlygas.
sieriai, tokie kaip Frankas Castorfas turėtų būti rodomi didelėje scenoje. Kodėl?
ar Thomasas Ostermeieris, išgauna Tuomet žiūrovai gali stebėti, o patys
iš vyresnių aktorių. Jie gyvena šiuo- būti nepastebimi, tariant F. Richterio
laikinėje kultūroje, nebijo apnuo- žodžiais, jie yra tik statistika ir ringinti seno kūno, nevengia neį- kos dalis. O mažoje erdvėje žmogus
prastų poveikio priemonių. Mūsų dalyvauja savo buvimu, savo reakcivyresnės kartos aktoriams kartais jomis. Intymus teatras mane traukia,
valandų valandas tenka įrodinėti, nes žmonės čia susirenka pasikalbėti
kad su publika reikia kalbėtis kitaip, apie tai, kas vyksta šiandien. AAT
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nežinomybė mus sujaukia, mes
jos bijome. Norėčiau, kad žmonės
galėtų toleruoti įvairesnius dalykus.
Kodėl Lenkijoje, Vokietijoje,
Olandijoje, Ispanijoje teatras yra
įvairus, įžūlus, provokuojantis?
Man atrodo, kad Lietuvoje teatras
per daug saugus ir per mažai kategoriškas. Ateidamas į teatrą norėčiau nežinoti, kas man bus. Tegu po
spektaklio išeičiau susinervinęs ir
nesupratęs, bet po to galėčiau galvoti, ieškoti savo atsakymo. Norėčiau, kad tai, ką pamačiau, skatintų
ieškoti dar giliau, kad nesiliaučiau
galvoti apie pavaizduotas situacijas
ir jų sprendimo būdus. Tarkime, po
Davido Lyncho, Jano Švankmajerio,
Weso Andersono, Michelo Gondry
filmų atsakymų į iškilusius klausimus ieškau savaitę. Arba pirmą
kartą pamatęs Rodrigo Garcios
spektaklį „Ronaldo, McDonaldo
klouno, istorija“ buvau tiesiog
perpykęs. Jo darbai ir dabar mane
erzina, bet man įdomu, jis mane
verčia klausti, kaip čia yra, kodėl.
Šiuolaikinės kultūros padėtis Jis ieško naujo santykio su tuo, kas
labai sudėtinga, nes žmogus jai yra nusistovėję, griauna tai, kas vinepasiruošęs. Man patinka, kaip siems aišku. Šiandien mes apsiginapie tai pjesėje kalba Falkas Rich- klavę aiškumu. Man norėtųsi tuos
teris. Šiuolaikinė kultūra gali pastū- pernelyg aiškius dalykus išjudinti.
mėti žmogų į sudėtingas aplinkybes,
kuriose jis save lavina. Mes įpratę Kalbino Monika Jašinskaitė
gyventi pažįstamoje aplinkoje,

teatro kūrybinis iššūkis ir žingsnis vasarą kūrybinėje stovykloje Dzū- yra visai šalia. Negalima to nepa- dalyvauti konfliktuose, netgi su gingilinantis į esminius šiandieninio kijos nacionaliniame parke. Joje stebėti ir neigti, manau, kad teatras klais rankose? Manau, kad teatras
žmogaus ir visuomenės klausi- aktoriai skirtingose grupėse vykdė turi kalbėti apie aktualiausias pro- yra vieta socialiniam diskursui, somus“, – sako LNDT meno vado- paskirtas užduotis karo tema, pa- blemas, o ne kurti iliuzinius pasta- cialiniam kivirčui, ir jo tikslas – privas Audronis Liuga.
tys režisavo, kūrė rekvizitą ir vai- tymus. Esu įsitikinęs, kad tai bus versti mus suvokti, kad taika yra laSpektaklyje, originaliai prabil- dino savo pačių pasirinktose vietose. atviriausia sezono premjera. „Didis bai trapi. Kaip menininkas, jaučiu,
siančiame apie karą, vaidina skir- Nors dauguma užduočių reikalavo blogis“ kalba ne tik apie ginklus ir kad turiu reaguoti, pasidalinti savo
tingų kartų ir mokyklų aktoriai: Di- išskirtinių aktorių pastangų, režisie- armiją. Nacizmas, homofobija, ne- emocijomis ir mintimis. Tai tikrai
ana Anevičiūtė, Dainius Gavenonis, rius prisipažino labai patenkintas jų pakantumas, gobšumas – ar tai nėra nebus spektaklis vien apie politiką,
Jevgenija Gladij, Gytis Ivanauskas, darbu: „Turiu pasakyti, kad man nie- agresijos formos? Ne viskas bus taip norime kalbėti apie karą bendrąja
Vaiva Mainelytė, Valentinas Masals- kad neteko dirbti su tokiais atsida- niūru. Spektaklyje ieškosime vilties. prasme, apie agresiją apskritai, be
kis, Vitalija Mockevičiūtė, Marty- vusiais ir kūrybingais menininkais. Kokia ji – reali ar naivi – galės spręsti to, jame greta siaubo egzistuos sarnas Nedzinskas, Valentin No- Lietuvos aktoriai yra labai drąsūs ir žiūrovas“, – sako „Didžio blogio“ kazmas ir juokas.“
vopolskij, Rasa Samuolytė, Nelė sąmoningi. Jie nebijo iššūkių. Dide- dramaturgas Marius Ivaškevičius.
Spektaklio „Didis blogis“ premSavičenko, Beata Tiškevič-Hasanova. lis malonumas kurti kartu su jais.“
Sudėtingą temą pasirinkęs reži- jera LNDT Didžiojoje salėje – rugSpektaklio scenografas – Marius NeDidžiąją dalį pjesės dramaturgas sierius Árpádas Schillingas taip pat sėjo 23, 24 dienomis. Spalio 20 d.
krošius, kostiumų dailininkė – San- Marius Ivaškevičius parašė jau po mano, kad teatras turi ne bėgti nuo „Didis blogis“ bus parodytas Naciodra Straukaitė.
vasaros stovyklos, dalis teksto yra sukrečiančių aktualijų, bet atvirai ir naliniame Kauno dramos teatre, o
Aktorius spektakliui Á. Schillin- sukurta konkretiems aktoriams. Po drąsiai apie jas kalbėti: „Man yra lapkričio 13 d. grįš į LNDT sceną.
gas atsirinko 2014 metais. Atrankoje susitikimo Dzūkijoje Ivaškevičius įdomi menininkų vieta tokioje radalyvavo daugiau nei 60 aktorių iš į pjesę įtraukė ne tik aktorių gyve- dikalioje situacijoje kaip karas. Ar LNDT inf.
visos Lietuvos. Su atrinktaisiais re- nimo faktus, bet ir kalbėjimo ma- menininko užduotis – apsaugoti
žisierius artimiau susipažino šią nierą, vartojamus žodžius. „Karas grožį, gerumą, taiką, o gal turėtume
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Kinas

Išeiti oriai
Nauji filmai – „Edeno sodas“

Živilė Pipinytė

Algimantas Puipa visada deklaruoja ištikimybę literatūrai. Janinos
Survilaitės proza, akivaizdu, ne iš
aukščiausios lentynos, bet kas negirdėjo teiginio, esą geri filmai neatsiranda iš literatūros šedevrų.
Survilaitės pasakojimai apie turtingų senelių pensionatus Šveicarijoje tapo Puipos scenarijaus pagrindu, tik jis pakeitė laiką ir erdvę:
„Edeno sodo“ (Lietuva, Studija 2,
2015) veiksmo vieta tapo ateities
Lietuva. Filmo veikėjai gyvena surogatiniame rojuje – prabangiame
dvare, atskirti nuo pilkos Lietuvos,
kurios gatvėse ar autobusuose gali
sutikti įvairių odos atspalvių žmonių. Pensionato gyventojų dramos
įspraustos į sterilią niekieno žemę,
kur karaliauja griežta tvarka, kičinis
grožis, o slaugytojai ir slaugytojos
nuolat garsiai spragsi pirštais.
Taip režisierius vienu šūviu nušovė kelis zuikius. Nereikia aiškinti,
iš kur Lietuvoje tokie prabangūs
senelių namai ir dar prabangesni
jų gyventojai. Galima abstrahuotis nuo įkyrios lietuviškos realybės, nes ji kliudo rutulioti filosofines senatvės ir mirties temas. Taip
pat nereikia pernelyg konkretinti
personažų istorijų. Užtenka kelių

ženklų ar užuominų: štai maištinga
dama (Gražina Balandytė), kuri nesusitaiko su savo padėtimi ir laukia
mirties, o štai čia – garsus psichoanalitikas (Juozas Budraitis). Jis tapo
paveikslus ir nuolat kalbasi su pastoriumi (Vidas Petkevičius) apie
pasirinkimą ir eutanaziją. Ten –
dukters (Nijolė Narmontaitė) nekenčiama mirštanti motina (Danutė Juronytė) ir susirengęs keliauti
Alzheimerio ligos ištiktas iškilus
mokslininkas (Vytautas Paukštė).
Tame kambaryje – kadaise garsi
aktorė (Vaiva Mainelytė), kuri nori
nusižudyti, o kitame – erotiškai nusiteikęs pulkininkas (Povilas Stankus), dar kitame laiką vagia buvęs
muitinės vadas (Leonas Ciunis)...
Personažų daug, jiems skirta nedaug ekrano laiko, bet patyrusių aktorių ansamblis neįtikėtinai darnus ir
jiems pavyksta tai, ko, deja, nesugeba
jaunieji, – patiems sukurti savo personažų praeitį, įtikinti jų išgyvenimų
dramatizmu ir iš nuolat trūkinėjančio „Edeno sodo“ siužeto atkarpų sudėlioti visumą. Todėl filmo pradžioje
trikdęs teatrališkumas vėliau jau nebekrenta į akis, imi užjausti akistatai
su mirtimi nepasirengusius, baimės,
neteisingai nugyvento gyvenimo
nuojautos kankinamus personažus, kurie nori išeiti oriai.

„Edeno sodas“

Lyg to būtų negana, Puipa seka
Vis dėlto virdulys geriau ir kondar vieną istoriją. Filmas prasideda krečiau už filosofavimus apie idealią
Lindos (Dalia Kuodytė) vyro kre- mirtį ir grožį, dvelkiančius visomis
macija. Įžanga kupina teatrališkų intelektualios provincijos banalybėdetalių (baltos darbuotojo piršti- mis. Gal toks įspūdis kyla iš filme
nės) ir ironiškų užuominų: vyro parodytos lėkštos Lietuvos su opepelenai taps čia pat užsakomo ratoriaus Viktoro Radzevičiaus gražiedo brangakmeniu. Tai tarsi for- žiai apšviestais vaisių natiurmortais,
muluoja pagrindinį filmo klau- antikvarinias baldais iš vakarietiškų
simą apie mirtį, o kartu paaiškina, sendaikčių parduotuvių ir nevykukodėl švedė Linda vyks į Lietuvą ir siais pagyvenusių moterų kostiudirbs pensionate, kur sutiks psichoa- mais, kurie primena stilių, liaudišnalitiką ir pajus jam šį tą daugiau nei kai vadinamą „Kijevo tortu“.
italui, kuris atsisveikindamas paliks
„Edeno sodo“ autorius ateitis akijai savo brangų laikrodį. Iš pradžių vaizdžiai baugina – ji turtinga, teiatrodo, kad Linda taps savotišku ki- kia pasirinkimą ir priglaudžia svečiniai saldaus pragaro – sodo – kalė- timus, čia egzistuoja surogatinių
jimo Vergilijumi, bet ji tokia mono- motinų duomenų bazė, bet kartu ši
toniška ir statiška, o jos istorija nuolat ateitis yra sustingusi, monotoniška
stringa, kad susitaikai su simboliška ir baugi. Čia plojama, kai slaugyjos pabaiga – juodaodžiui imigran- toja Agnė (Janina Lapinskaitė) pratui atiduotu laikrodžiu ir mirusio psi- neša apie gyventojos mirtį, o veschoanalitiko virduliu rankose.
tuvės primena laidotuves. Ateičiai

stinga intelektualinės įtampos,
kuri randasi ne iš gražių žodžių
ar vaizdų.
Puipa tai atskiedžia komiškomis
užuominomis („lietuviai – seksualiausi vyrai“), fantasmagoriškomis
laidotuvėmis su raudonais nykštukais perrengtais vaikais ar absurdišką anekdotą primenančia psichoanalitiko ir kelių patrulio scena
bei kitokiais „puipizmais“. Jis ironiškai ir daug cituoja kitus – meilės
scenoje Claude’o Leloucho „Vyrą ir
moterį“, aktorės išėjimą į Didžiojo
Kanjono fotografiją rodo kaip
užuominą į brolių Coenų „Bartoną
Finką“ – ir save: Puipos tyrinėtojai
gali pasiraitoti rankoves. Degantis
dviratininkas finalinėje vestuvių
scenoje atvažiavo tiesiai iš „Vilko
dantų karolių“. Įdomu, kokiame rojaus sode jis liepsnos kitąkart?

Ką žada Gdynė

Pirmadienį prasideda Gdynės kino festivalis

Živilė Pipinytė

Pirmadienį (rugsėjo 14 d.) prasidedantis Gdynės kino festivalis
šiemet vyks 40 kartą. Pirmąkart
jis buvo surengtas dar Gdanske
1974-aisiais ir nuo tada tapo svarbiausiu lenkų kiną apibendrinančiu renginiu. Tiesa, 1982–1983 m.
festivalis neįvyko: paskelbta karinė padėtis ne vieną ne tik kino
menininką įpareigojo nebendrauti
su valdžios institucijomis. Šiemet
festivalio jubiliejus bus minimas
plačiai – pakviesti visi „Auksinių
liūtų“ laureatai, Lenkijos žiūrovai
rinko svarbiausius filmus, aktorius
ir muzikos autorius, kuriems bus
įteikti „Deimantiniai liūtai“.
Festivalio išvakarėse sekmadienį
bus atidarytas Gdynės kino centras (Gdyńskie Centrum Filmowe),
kuris taps ne tik kūrybinių dirbtuvių, koncertų, filmų peržiūrų, parodų vieta – čia įsikurs ir Gdynės
kino mokykla. Festivalio savaitę
jame taip pat vyks peržiūros bei
įsikurs spaudos centras, o knygyne vyks naujų knygų apie kiną
pristatymai.
4 psl.

Kai pirmąkart atsidūriau festivalyje 1988-aisiais, tada dar Lenkų
filmų festivalio programą sudarė
visi per metus sukurti lenkų filmai,
nuo lentynų nukelti kūriniai, televizijos teatro spektakliai. Po to festivalio formulė keitėsi daug kartų,
tačiau didžiausi pokyčiai prasidėjo
2011-asiais, kai naujas meno vadovas – jaunas kino kritikas Michałas
Chacińskis – paskelbė konkursinių
filmų atranką ir iš esmės atnaujino
festivalį.
Pernai Gdynės festivalio meno
vadovu tapęs trisdešimtmetis kinotyrininkas Michałas Oleszczykas vėl ėmėsi permainų – šiemet
nebebus nepriklausomo kino programos, kurioje, tiesą sakant, buvo
daug atvirai mėgėjiško kino, bet užtat atsirado jaunojo kino (tik kino
mokyklose sukurti filmai) ir trumpametražių vaidybinių filmų konkursai bei „Kitoks žvilgsnis“, kuriame žadama rodyti neįprastus, su
kino forma eksperimentuojančius
darbus. Pasak Oleszczyko, tai viena
svarbiausių šiųmetinių permainų,
juolab kad ši programa taip pat tapo
konkursine.

Šiemet į „Auksinius liūtus“ pretenduoja 18 filmų. Šešis iš jų sukūrė
debiutantai, iš kurių, matyt, garsiausias yra Magnusas von Hornas,
gegužę Kanuose jau spėjęs parodyti
konkursinį filmą „Įsibrovėlis“ („In- „11 minučių“
truz“). Šis švedas baigė Lodzės kino
mokyklą, gyvena ir kuria Lenkijoje. Didžiojo konkurso žiuri vadovaus Daug renginių, kūrybinių dirbtuTačiau „Įsibrovėlis“ filmuotas Šve- scenografas, „Oskaro“ laureatas Al- vių, susitikimų bus skirta jauniedijoje. Jo herojus – iš kolonijos su- lanas Starskis, kuris bendradarbiavo siems žiūrovams.
grįžęs vaikinas, bandantis viską pra- ne tik su garsiausiais lenkų kūrėjais.
Lietuviškas festivalio akcentas –
dėti iš naujo.
Beje, tarp gausių festivalyje knygų lenkų ir lietuvių koprodukcijos suKonkurse atsidūrė ir „Kino pa- pristatymų bus ir jo knyga. Tarp sitikimas ateinantį trečiadienį, jo
vasario“ jau rodytas Małgorzatos žiuri narių – kompozitorius Anto- dalyviai į Gdynę atplauks laivu iš
Szumowskos „Kūnas“, už debiutinį nis Komasa-Łazarkiewiczius, kūręs Klaipėdos. Susitikime jie pasidalys
„Reversą“ „Auksiniais liūtais“ prieš muziką Kristijono Vildžiūno filmui jūreiviška patirtimi ir galimybėmis
kelerius metus apdovanoto Boryso „Kai apkabinsiu tave“.
kurti bendros gamybos filmus su
Lankoszo antrasis filmas – detekFestivalį atidarys Michało Bie- Lietuva.
tyvas „Tiesos grūdas“ („Ziarno lawskio dokumentinis filmas „AkiFestivalis atsisveikins su antrą kaprawdy“), bene didžiausią finansinę mirksniu“ („W mgnieniu oka“), pa- denciją baigusia Lenkų kino meno
nesėkmę patyręs Łukaszo Barczyko sakojantis apie 40 metų festivalio instituto vadove Agnieszka Odo„Ispaniškas gripas“ („Hiszpanka“), istoriją. Tarp Gdynės svečių – sce- rowicz, kurios milžinišku indėliu
pasakojantis apie 1918 m. Lenki- naristas Davidas Simonas, kūręs ne į lenkų kino raidą ir institucijos
jos sukilimą, nauji vyresnės kartos vieną garsų HBO serialą. Jis surengs sėkme jau dabar niekas neabejoja.
režisierių Januszo Majewskio, Fi- kūrybines dirbtuves. Svarbiu įvy- Gdynėje Odorowicz perduos savo
lipo Bajono filmai ir dabar Veneci- kiu turėtų tapti ir paroda „Plaka- pareigas Magdalenai Srokai. Į visus
jos kino festivalyje rodomos Jerzy tas: reaktyvavimas“, kurioje Dailės Gdynės renginius ir filmus suspėti,
Skolimowskio „11 minučių“.
akademijos studentai pristatys savo regis, bus neįmanoma, tačiau, laimei,
Šiemet atsisakyta pastarųjų metų plakatus keturiasdešimčiai „Auk- kai kurios peržiūros prasidės jau 8
praktikos į žiuri kviesti užsieniečius. siniais liūtais“ apdovanotų filmų. valandą ryto. Vadinasi, vilčių yra.
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Fotografija

Betoninė laiko siena
At k e lta i š 1 p s l .

dabar jas formuojantys pastatai. Jis
pradangino kelis itin svarbius (pavyzdžiui, Katedros varpinę), užlydė skyles jų paprastai užstojamu
vaizdu. Ir – nieko. Pasikeitimą ne
iškart ir pastebėsi. Iš fotografijų
nesklinda praradimo melancholija.
Miestas kaip betoninė jūra užlieja
buvusių įžymybių vietas. Ir belieka
šyptelti.
Dabar rodomos fotomanipuliacijos fiksuoja nuolatinį miesto buvimą virsmo taške. Štai ir tie patys
Profsąjungų rūmai – net ir tikrovėje,
be svetimšalio bokštelio, yra jau
ne tokie kaip buvo – pernai gatvės
meno festivalio metu jų kolonas iš- Liudas Parulskis, fotomanipuliacija –
piešė M-CITY. Dabar tas nudreng- Televizijos bokštas ir Šv. Kazimiero
tas pastatas iš tolo plasnoja juodo- bažnyčia. 2014 m.
mis liepsnomis, atrodo, kad iš jo
vidurių išsiveržė magma, tarsi pir- sąsiuviniu“, kuriame jis monumenmykštė mineralų sriuba, iš kurios taliais tūriais „papuošė“ sovietinius
išsiritusi nauja gyvybės forma jau pastatus ir pakeitė mūsų požiūrį į
baigia paslėpti žlugusios civilizaci- miestą (http://www.artnews.lt/
jos veidą. Kaip gatvės menininkų liudo-parulskio-paroda-barokas-irpiešiniai trukdo miesto kūnui se- betonas-vilniaus-fotografijos-galerinatviškai stingti, taip ir Liudas Pa- joje-30571). Gali būti, kad pabuvus
rulskis atveria naują langą senosios Parulskio parodoje vilniečių savifotografijos galerijos sienoje, pro jauta irgi šiek tiek pasikeis – patilkurį slenka tos pačios sienos vei- tėse ir daugiabučiuose ims vibruoti
drodinis atspindys – lyg stovėčiau baroko miražai. Ir atvirkščiai.
laivelyje, vaporetto, plukdančiame
Tačiau šiems menininkams benmane Venecijos Didžiuoju kanalu. dras tiktai pats priešingybių junKas buvo nematoma, taps matoma, gimo principas. Pripieštos Navako
kas buvo patikima, to nebeliks, kas skulptūros atrodė kaip į pasipūtusių
dingo, užsimirš arba atslinks iš pra- nykštukų karalystę nusileidę guliveeities uždengdamas dabartį kaip ka- riai, vien savo dydžiu išjuokę „kodaise nugriauti, o dabar atstatomi munizmo statybų“ užmojus. Pamūrai. Amen.
rulskis sulydė dvi architektūros
Aišku, kad manipuliavimas fo- ideologijas taip, kad skirtumo ištografijomis nėra nekaltas užsiė- kart nesijaustų. Prašmatnusis bamimas – sumaištį galvoje sukėlę rokas natūraliai papildo vargingąjį
vaizdai ima perdirbinėti realybę. betoną kaip išsvajota puošmena,
Pristatydama parodą kuratorė kurią ant buržuazijos supykę moLaima Kreivytė palygino Parulskio dernistai buvo išmetę kaip istorinę
sukurtus baroko ir betono „kentau- atgyveną. Lazdynų daugiaaukščiai
rus“ su Mindaugo Navako „Vilniaus įsispraudžia į Universiteto ar Šv.

Jono gatves panašiai kaip miesto kavinių interjerus papuošia iš kaimo
atsivežtos pasagos, vežimų ratai,
piestos ir surūdiję lygintuvai. Nes
sovietiniai mikrorajonai yra mūsų
kartos „tėviškė“, iš kurios emigravusieji nostalgiškai prisimena vaikystės slėptuves po pirmo aukšto
balkonais ir visur atsineša įgimtą
svetimumo savo aplinkai jausmą.
Bet ir šiaip, kasdien judant savomis
trajektorijomis, miesto įvairenybės
sklandžiai montuojasi į vientisą
juostą: „Diena senamiestyje, vakaras mikrorajone, tad nuolat susipina tie vaizdai ir pagaminu koliažus iš tų atsiminimų, iš kelionių
ir iš kitų miestų. Tai labai panašu į
kažkokį sapną, kartais blogą, kartais linksmą“, – sako Liudas.
Taigi nors parodoje galima
įžvelgti dabartinių statybų kritiką,
ji veikia daugiau kaip pastabumo
žaidimas: surask dešimt skirtumų
nuo tikrojo miesto. Surandi ir atlėgsta, kad tai – tik fotosapnas. Arba
priešingai – gaila, kad tik sapnas,
kad blokinių daugiabučių statytojai nebuvo architektūrinių keistenybių mėgėjai kaip XVIII a. anglų
aristokratai, savo sodus puošdavę
netikromis pilaitėmis, šventyklomis, net piramidėmis (follies). SoLiudas Parulskis, fotomanipuliacija – Lazdynai ir Šv. apaštalų Petro ir
vietų valdžia neleido sapnuoti savo
Povilo bažnyčia. 2001 m.
sapnų. Todėl nors Vilniaus centrą
Gediminas susapnavo, primena
Laima Kreivytė, periferija niekad armonika. Dar keisčiau juda 3D fo- kasdienybe), o galimybė patyrinėti
nesapnuoja. Parulskis tai kompen- tomanipuliacijos – užsidėjus žalius fotografiją kaip Gilles’io Deleuze’o
suoja fotomanipuliacijomis, kurios ir raudonus akinius ir ilgiau pasto- „praeities kristalą“ – iš laiko išpjautą
yra skirtingų laikotarpių miesto vėjus, erdvė pagaliau įgyja žadėtus trukmės atkarpą. Aš, vis dar nešama
zonų lydiniai. Ypač stipriai veikia tris matavimus ir priekinis planas laiko tėkmės, galiu prie jo priartėti,
filmuotos ir 3D manipuliacijos – jų tarsi atsiskiria nuo tolumos. Tau paeiti į dešinę ar į kairę ir stebėti,
netikra erdvė ir netikras judėjimas vaikštant, tie du lakštai ima slan- kaip jis tamposi. Jo nejudantis cenarba judanti statika. Sustingusiame kioti atskirai: tolstant nuo vaizdo, tras – po biblinio tvano išsigelbėjusi
filmuotų manipuliacijų mieste juos jungiantis „vidurys“ išsiplečia, saulutė, tuščia asfaltuota gatvė, gippravažiuoja pastatas, vėjas lin- artėjant – susispaudžia. Gal ir nety- siniais Šv. apaštalų Petro ir Povilo
guoja medžių šakas, senukas groja čia Liudas sudarė sąlygas patirti er- augintų vynuogių lapais aplipusi
dvės tampumą – jo keliamą nejauką, patiltė – jau yra ne šiaip pokštas,
Liudas Parulskis, fotomanipuliacija – Šv. Jonų bažnyčios varpinė ir Lazdynai. 2015 m.
kurios iškart negali paaiškinti.
o sutrikusi praeitis, kuri nori man
Kino teorijoje nemažai disku- kažką pasakyti. Iš šios papilkėjusios
tuota apie „gelminį montažą“, ku- tikrovės išvesti į vaizduotės utopiją?
ris prancūzų Naujosios bangos Pareikalauti pataisymų? Perspėti?
filmuose kartais pakeisdavo eizenš- Prieinu arčiau – gal pamatysiu, kas
teinišką seką – užuot karpius laiką ir slypi už tilto pastolių? Bet atsimušu
erdvę skirtingų planų kadrais, sta- į nematomą sieną – kristalas leidžia
tiškame kadre naratyvas kuriamas tik tiek. Jo būvis paradoksalus, nes
sugretinant įvykius, stebimus skir- miestas sustingęs krizės taške, kai
tinguose vaizdo planuose. André viskas virsta kažkuo kitu, tarsi būtų
Baziną toks pasakojimo būdas ža- nufotografuotas pats tapsmas, bet
vėjo kaip galimybė išgauti realybės negalintis gauti išrišimo, susisiekti
efektą, pasitelkiant „teatrališkumo su savo ateitimi (mano dabartimi).
Nusiimu akinius. Sudvigubinti žali
perviršį“, jį aptinku ir Liudo Parulskio fotomanipuliacijose. Nors ir raudoni siluetai primena, kad Liudo
čia nėra žmonių, nėra kam vaidinti, Parulskio fotomanipuliacijos yra tik
teatrališkumą skleidžia barokiniai žaidimas jungiant neramųjį baroką su
intarpai – ateiviai iš perdėtų gestų ir atšiauraus funkcionalizmo paviršiais.
emocijų stiliaus. Štai – aš stoviu čia, Bet žinau – ką tik apžiūrinėjau praeio man šelmiškai šypsosi pagoniška ties kristalą, tampiau jį lyg būtų dar
saulutė, išnirusi iš apsemto parko, karštas, lyg laiką liečiau kaip betoną.
po kuriuo palaidotos evangelikų kapinės – jei nori mane paliesti, sako, Paroda veikia iki rugsėjo 19 d.
teks sušlapti kojas.
Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)
Bet man čia svarbesnis ne rea- Dirba antradieniais–penktadieniais
lybės efektas (jis jau tapo medijų 12–18 val., šeštadieniais 12–16 val.
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Nuolat pasirodanti sovietinė praeitis
Pokalbis su Viktoru Misiano apie tai, kodėl ji užvaldžiusi šiuolaikinį meną, ir Baltijos šalių paviljonus
Venecijos bienalėje
Galbūt tai sutapimas, o gal taip ekstremaliomis sąlygomis įmanutiko dėl regioniniame šiuolaiki- noma tik naudojantis kiekviena čia
niame mene tvyrančios atmosferos, ir dabar prieinama galimybe. Išskirtačiau visi šių metų Baltijos šalių tinių aplinkybių kontekste praeitis
paviljonai Venecijos bienalėje pri- nėra reikalinga – ji mūsų nieko neišstato projektus, kuriais atsigręžiama mokys ir jai kontempliuoti neaiškios
į sovietinę praeitį ir ji perdirbama ateities akivaizdoje paprasčiausiai
šiuolaikinio meno praktikomis. nėra laiko. Svarbiausia yra išgyventi
Norėdamas suprasti, kodėl Estijos, čia ir dabar! Taip pat reikėtų atkreipti
Latvijos ir Lietuvos menininkai bei dėmesį į tai, kad 10-asis dešimtmetis
juos reprezentuojančios instituci- buvo veržlus politinio ir ekonomijos (beje, ir pačios valstybės) vis dar nio elito kristalizavimosi metas.
sprendžia sovietinės istorijos klauNuo pat pradžių, tiksliau, nuo
simus, taip pat siekdamas išsiaiš- mūsų amžiaus 1-ojo dešimtmekinti, kodėl šio tarpsnio palikimas čio vidurio, visoje posovietinėje
posovietinėje neoliberalioje kultū- erdvėje buvo paskelbta stabilizaroje vis dar bado akis, pokalbiui pa- cijos era. Tai galioja tiek Rusijai,
kviečiau meno kritiką ir kuratorių bandančiai atkurti savo suverenią
Viktorą Misiano. Šiais metais jis Ve- didybę naftos bei dujų vamzdynecijos bienalėje kuravo paralelinę nais, tiek ir Baltijos šalims, kurių
parodą „Ornamentalizmas“ ir na- stabilumą garantavo Briuselis. Tai
grinėjo mano jau minėtą temą ke- galioja ir tokioms šalims kaip Kirliose 2007 m. kuruotose parodose, gizija bei Ukraina, kur stabilizacija
pavyzdžiui, „Progresyvioji nostal- realizuota nestabilumą paverčiant
gija“. Pokalbyje aptariamos tokios kasdienybe. Tokia pat situacija
temos kaip nostalgija ir egzotizmas, ir Kazachstane bei Azerbaidžane,
trauma ir netekties išgyvenimą len- kur stabilumo scenarijaus įsikibę
gvinantis gedėjimo procesas, meni- laikosi stagnuojantys valdančiųjų
ninkas kaip neomitologijų kūrėjas, klanai. Tačiau kad ir kaip neužmagiškasis istoricizmas, neolibera- tikrintai ir fiktyviai šis stabilumas
liosios vadybos įgūdžiai ir globaliza- atrodytų, aišku viena – dabartinė
cijos šešėlyje atsidūręs regionalizmas. sąmonė jau nebėra „čia ir dabar“
lygmenyje. Įvykiai nebėra tokie
Vytautas Michelkevičius: Šį po- neprognozuojami, ir dabartinėje
kalbį paskatino šių metų Baltijos ša- realybėje orientuojamasi remianlių paviljonų ekspozicijos Venecijos tis ne intuicija, o gerokai sudėtinbienalėje. Be išankstinio susitarimo gesne analizės sistema. Šiandienos
visi trys menininkai vienaip ar ki- siūlomos praktikos ir kasdienės rutaip ėmė nagrinėti sovietinę praeitį. tinos taikosi tapti ilgalaikės, kitaip
Lietuvos menininkams sovietinė tariant, istorinės.
praeitis tapo tema maždaug nuo
Šis aplinkybių derinys mus visus
2000-ųjų, pavyzdžiui, Nomedos privertė padaryti šokiruojantį, bet
ir Gedimino Urbonų projektuose akivaizdų atradimą: Sovietų Są„Transakcija“ bei „Ruta Remake“, junga egzistavo! Ten gyveno žmotaip pat kai kuriuose Deimanto nės! Ir tai buvome mes!
Narkevičiaus kūriniuose. Gal gaVyt. M.: Taip, Jūs teisus. Paskutilėtumėte paaiškinti, kodėl šiuolai- niame XX a. dešimtmetyje kurdami
kiniame mene šios tendencijos iš- stabilią ateitį stengėmės pabėgti
nuo praeities, tačiau mus vijosi
ryškėjo būtent dabar?
Viktoras Misiano: Paliečiau šią galybė neišspręstų problemų. Ar
temą dar 2007 m. dideliame pro- manote, kad ryšių su savo soviejekte programiniu pavadinimu tine praeitimi nagrinėjimas meni„Progresyvioji nostalgija“. Jį sudarė ninkams yra būdas apeiti savo pačių
keturios dalys, t. y. keturios skirtin- personas ar kolektyvines traumas?
Vikt. M.: Terminą „trauma“ varguose muziejuose (tarp jų – KUMU
ir KIASMA) surengtos parodos. točiau atsargiai ir su išlygomis. PirProjekte buvo nagrinėjamas bū- miausia todėl, kad jis siejamas su
tent šis jūsų minėtas simptomiškas tuo, kas smerktina. Būtent ši konoposūkis: pradedant nuo vadinamojo tacija 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių
nulinio dešimtmečio visose posovie- sandūroje leido imtis sovietinio petinėse šalyse pastebėtas atminties su- riodo atminties naikinimo. Tad į šią
grįžimas (beje, būtent taip ir pavadi- iš užmaršties išnirusią praeitį žvelgnau parodą KUMU). Pereinamajame dami kaip į traumą apribotume
10-ajame dešimtmetyje sovietinės galimybes ją visapusiškai suvokti.
praeities daugiausia buvo bandoma Antra, šis terminas galėtų būti proatsikratyti, o kitame posovietiniame duktyvus, jei pasinaudotume Rudešimtmetyje ji sugrįžo. Ir šis sugrįži- dolfo Ankersmito teiginiu, kad
trauma yra generatyvusis subjekmas anaiptol nebuvo netikėtas.
Pereinamuoju etapu posovie- tyvumo pagrindas. Tad pamilkime
tinė sąmonė dažniausiai glūdėjo traumą taip, kaip mylime save! Pir„čia ir dabar“ dimensijoje. Tai ga- miausia turime suprasti savo traumą,
lima paaiškinti išlikimo mentali- jei norime rasti sau apibrėžtį. Kitaip
teto įsigalėjimu visose to meto so- tariant, pasakyk, kas tavo trauma, ir
cialinėse bei kultūros sferose. Išlikti aš pasakysiu, kas esi!
6 psl.

Dainius Liškevičius, projekto „Muziejus“ instaliacijos Nacionalinėje dailės galerijoje fragmentas. 2012 m.
A . Va l i a u g o s n u ot r .

Būtent todėl 9-ajame dešimtmetyje buvusios istorinės užmaršties
rezultatas yra intelektinė netektis.
Jei mūsų subjektyvumą formuoja
trauminė praeitis, jos neigimas neišvengiamai nuskurdina mūsų savimonę. Postkolonijinių studijų ekspertė Linda Gandi postkolonijinėje
Indijoje pastebėjo tokį patį norą pamiršti – tai tendencija ištrinti trauminės praeities atmintį ir išlaikyti
šį užmaršties būvį nuo nepriklausomybės atgavimo momento, lyg
pradedant viską nuo nulio.
Čia norėčiau vėl prisiminti Sigmundą Freudą. Savo garsiajame
darbe apie keistesį [uncanny] jis
kalba apie tai, kaip represuotas turinys sugrįžta iškrypusiais ir monstriškais pavidalais. Kitoje savo esė
„Gedėjimas ir melancholija“ Freudas teigia, jog gedėjimas yra savotiškas darbas, kuris (kaip ir bet
kuris kitas darbas) gali būti arba
sėkmingai užbaigtas, arba tiesiog
nesėkmingas ir nebaigtas. Nepavykus užbaigti gedėjimo darbo, atsiranda melancholija, kuri nusakoma
negebėjimu daryti skirties tarp savęs ir netekties, taip įsteigiant save
ir savo netektį kaip visatos centrą. Ir
iš tiesų visas šis didžiulis darbas su
sugrįžtančia atmintimi, prasidėjęs
kultūroje kone vienu metu beveik
visose posovietinėse šalyse per pirmąją nepriklausomybės fazę, virto
ne tekstais apie atmintį, o būtent atsiminimų tekstais. Tokį potrauminio teksto tipą Dominickas LaCapra pavadino pasirodymu [acting
out]: tai atvejai, kai trauma perkeliama į diskursą ir taip sukuriama
be galo daug atmintį persekiojančių
atvaizdų reprodukcijų ir parafrazių.
Viso to padarinys – daugumoje
posovietinių kontekstų neomitologizmas tapo natūraliausia tokius meno tekstus organizuojančia
forma. Amžinąjį panašiu sugrįžimu
pagrįstą mitopoetinės vaizduotės

modelį šiuolaikiniai menininkai
suvokė kaip laisvą manipuliavimą
stabilia leitmotyvų sistema, tai leido
juos liguistai persekiojančius vaizdinius įpakuoti į tam tikras abstrakčias naratyvines konstrukcijas. Negana to, vaidmuo, kurį įgavo mitus
kuriantis menininkas – unikalaus
ir universalaus autorinio pasaulio
kūrėjas – pasirodė besantis pati natūraliausia forma, kuria realizuojamas potrauminis siekis atsidurti
visatos centre. Jau minėtas intelektinis skurdumas čia pasireiškia
tuo, kad mūsų šalyse modernizmo
laikotarpis sutampa su sovietmečiu. Tad mitopoetinis modernizmo
atmetimas ir verčia dabartinę sąmonę reabilituoti ikimoderniąsias
sąmonės formas.
Norėčiau pateikti dar vieną nuorodą. Rusų akademikas Aleksandras Etkindas posovietinį neomitologizmą apibrėžė kaip magiškąjį
istoricizmą. Čia turima omenyje
situacija, kai specifinis šiuolaikybės pajutimas susikerta su istorine
praeitimi. Taip bet kokios pastangos apibūdinti dabarties realybę
neišvengiamai susipina su praeities
kvestionavimu. Be to, šiuo konkrečiu atveju dėmesio centre atsiduria
būtent sovietinė praeitis, ji tampa ir
trauminio perkėlimo objektu, nes
natūralaus ryšio su šia praeitimi atkūrimas turi egzistencinę reikšmę,
daugelio šiandien gyvenančių žmonių kartoms suteikiančią vientisumo pojūtį. Tačiau ši asmeniškai
išgyventa, bet vėliau konfiskuota
ir dešimtmečiui užmiršta praeitis
vėl sugrįžta kaip kažkas itin svetimo, paslaptingo, net egzotiško.
Čia išryškėja pokatastrofiniam laikiškumui būdingas perkrovos efektas: siekdama suteikti dabarčiai diagnozę iš istorinės perspektyvos,
sąmonė bando užkloti šviežiomis
traumomis nusėtą vakarykštę dieną
ir traukiasi į vis gilesnę praeitį.

Tačiau Freudo gedėjimo darbas
gali įgauti ir kitą kryptį, kurią LaCapra apibrėžė kaip apdirbimas [working through]. Šio proceso esmė – ne
siekis pamiršti, kas neišvengiamai
grąžintų perkeltą ir pamirštą turinį monstrų bei košmarų pavidalais, o bandymas išlaikyti subtilią
pusiausvyrą tarp atminties pripažinimo ir galimybės kurti naujus
ryšius su gyvenimu. Tuomet svarbiau būtų ne tai, kaip toji istorinė
praeitis atrodo žvelgiant objektyviai (ar įmanoma kalbėti apie tokį
dalyką kaip objektyvus praeities
vertinimas?!), o tai, kokią mes norime ją matyti ir kokia ji mums
reikalinga! Tad ši antroji kryptis
ir tapo paklausi, nes posovietinis
būvis besibaigiant tūkstantmečiui
virto konkretybe bei atsitraukusio
ir kritinio žvilgsnio objektu. Kritinis žvilgsnis privertė menininkus
purtytis nuo ideologemų, kurios
10-ajame dešimtmetyje atrodė nepajudinamos. Šis kritiškumas išsklaidė iliuziją apie lygybę tarp rinkos ir demokratijos, tarp visaverčio
gyvenimo ir vartotojiškumo, tarp
valstybės aparato sugriovimo ir kultūrinio klestėjimo. Šis kritiškumas
grąžino demokratijos ir žmogiško
solidarumo lygybės sampratą, kuri
kartu yra ir idėja apie dvasinių siekių vedamą žmogišką egzistenciją
bei apie utopijos siekiančią kultūrą.
Visa tai neišvengiamai grąžino tas
vertybes, kurios grindė sovietmečio
santvarką, nuo kurios su palengvėjimu nusigręžėme 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Tad nepaisant to, ar
tai vyksta sąmoningai, ar ne, dauguma „nuliniame“ dešimtmetyje
išsakomų pozicijų (priešingai nei
ankstesniame dešimtmetyje) atkuria ryšius su praėjusia era.
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Dialogo su praeitimi konstravimas išlaisvino mus nuo tos trauminės naštos ir leido suprasti universalią jos reikšmę. Šiam suvokimui
reikėjo visos pastarųjų 25 metų patirties ne vien tik buvusios Sovietų
Sąjungos piliečiams. Amerikiečių
mąstytoja Susan Buck-Morss prieš
keletą metų pareiškė, kad dabar
„mes visi posovietiniai“. Būtent tai
aš ir turėjau omenyje kurdamas
projektą „Progresyvioji nostalgija“.
Vyt. M.: Dėkoju už šio klausimo
analizę ir konteksto pristatymą. Išties prasminga mąstyti apie savo
praeitį ne vien tik kaip apie sovietinę, bet ir kaip apie modernistinę.
Pažvelkime į nesenus pavyzdžius,
kuriais sovietinė praeitis bandoma
perkurti šiuolaikinio meno naratyvais. 56-oji Venecijos bienalė – geras šio sovietinės praeities bei jos
likučių dabartinėse posovietinėse
visuomenėse grąžinimo pavyzdys.
Be to, bienalė yra geras nacionalinių meno rinkų indikatorius. Visi
trys Baltijos šalių paviljonai kelia
šiuos klausimus. Be išankstinio
susitarimo šalys išsiuntė į Veneciją
menininkus, bandančius vėl atverti
asmenines ir kolektyvines žaizdas.
Visi manė, kad šie klausimai jau
buvo išspręsti pasibaigus šio tūkstantmečio 1-ajam dešimtmečiui.
2013 m. Lietuvos ir Estijos paviljonai pristatė su kur kas globalesnėmis šiuolaikinio meno temomis
susijusius darbus.
Tačiau štai ir vėl grįžome prie istorijos. Kaip jūs asmeniškai vertintumėte šiuos tris paviljonus? Kaip
manote, kas juose būtų pritaikoma
ne vien tik mums, bet ir savo lokalias problemas sprendžiančioms
Vakarų visuomenėms? Negaliu liautis galvojęs apie pavojų traktuoti
šiuos projektus kaip Vakarams bei
po 1990-ųjų gimusioms Rytų Europos auditorijoms pritaikytą praeities egzotizavimą.
Vikt. M.: Manau, kad atgimstantis susidomėjimas istorine praeitimi
susijęs su nauja globalizacijos faze.
Paskutiniame XX a. dešimtmetyje
globalizacija iš esmės buvo ekonominė, tad gamyba ir sklaida (įskaitant ir kultūrinę bei meninę produkciją ir sklaidą) buvo pavaldi
rinkos vadybos metodams. Reprezentacija buvo pagrįsta prekybos
centro principu, pagal kurį turėjo
būti palaikoma produktų gausos
iliuzija. Viena vertus, kadangi prekybos centrai bei jų vadybininkai ir
vartotojai egzitavo tik Vakarų šalyse,
prieiga prie juos aprūpinančių periferinių prodiuserių buvo įmanoma
tik dėl meno rinkos pastangų intensyviai reprezentuoti produkciją.
Kita vertus, ši prieiga buvo apribota
tam tikro kvotos limito. Tai reiškė
du dalykus. Pirma, visi mes kaip
globaliosios periferijos gyventojai
tapome į šiuos limitus bandančiais
įsisprausti konkurentais. Antra, visi
mes buvome redukuoti į savo regionų atstovus, kitaip tariant, tapome etnizuoti ir mūsų etnizavimą
diktavo pats poreikio pobūdis. Taip

pat svarbu tai, jog kaip atsakas į šią
akivaizdžią nelygybę reprezentuojant skirtingus sistemos subjektus
periferijoje atsirado galimybė padidinti savo produkcijos kvotą tais
atvejais, kai periferijos sugebėdavo
vieningai apkaltinti sistemą ir kriminalizuoti savo pačių praeitį bei
dabartį. Taip posovietinių šalių
meno poreikis padidėjo, kai šis
menas sugebėjo perteikti komunistinės praeities ir pokomunistinės
dabarties kančias. Visa tai, be abejo,
gerai žinoma ir šis reiškinys jau kurį
laiką nusakomas „identiteto politikos“ terminu. Tą labai aiškiai patyrė
pirmoji posovietinių menininkų
karta. Atsidūrę tarptautinio meno
scenoje jie susidūrė su orientalizmo
ir egzotizmo poreikiu, tad kiekvienas jų atrado savo poziciją šio fenomeno atžvilgiu. (Beje, terminas
„pozicionavimas“ yra iš rinkodaros
srities ir į meno žodyną pateko būtent 10-ajame dešimtmetyje.)
Antrajai globalizacijos fazei, kurios pabaigą šiuo metu išgyvename,
būdinga tai, kad globalusis pasaulio
vientisumas buvo išgyventas ir realizuotas, o tai privertė žmones atkreipti dėmesį į bendras problemas
ir interesus bei inspiravo daugybę
socialinių judėjimų. Globalizacija
tapo politiška. Tad dalyvavimas globaliame dialoge jau nebėra apribotas vien tik savo identiteto sklaida.
Dabar mums rūpi asmeniniai liudijimai, kaip tam tikros globalios problemos atsiskleidžia mūsų regionuose ir kaip visa tai būtų galima
ekstrapoliuoti į bendras problemas.
Kitaip tariant, antrame globalizacijos dešimtmetyje buvo suformuoti
bendri naratyvai ir struktūros, tačiau kiekvienas iš šių darinių turi
savitą požiūrį į save, kiekvienas
iš jų galėjo tapti universalizacijos pagrindu. Tokioje situacijoje
identiteto politika užleido vietą
atminties politikai, tai tapo labai
akivaizdu mūsų pokomunistinėse
šalyse. Čia, kaip jau minėjau, kritinio diskurso atgimimas būtų buvęs
neįmanomas be darbų, komentuojančių dekriminalizuotą komunizmo palikimą. Jį tapo įmanoma
analizuoti kaip kažką, kas anksčiau
buvo ignoruojama: kaip liberalistinio Vakarų modernizacijos modelio alternatyvą arba tiesiog kaip
antrąjį viso modernybės projekto
komponentą. Tad iš naujo permąstydamas savo dalyvavimą modernybėje pokomunistinis subjektas
rado galimybę efektyviai priešintis etnizavimui. Be to, suvokdamas
šio komponento vaidmenį kaip kitą
modernizacijos aspektą, pokomunistinis subjektas tapo pajėgus įsivaizduoti ir kitokio globalizacijos
modelio galimybę.
Turėdamas omenyje, kad kultūros mašina veikia šiuo principu,
nemanau, kad šiandien kultūrinio
specifiškumo problema būtų produktyvi. Tai nereiškia, kad ji neegzistuoja, tačiau akivaizdu, kad ji
nėra šiuolaikinio diskurso atramos
taškas. Galop šiandien aplinkybės
nėra tokios, kad skatintų žmones
malšinti bet kokio pareiškimo regioninį specifiškumą arba atimti
jo teises į universalumą. Kalbant
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praktiškai, kiekvienas regionas
šiandien stratifikuotas į skirtingas
klases ir grupes, dauguma jų naudojasi įtinklintais ryšiais, kad išeitų
už savo kontekstų ribų ir įsitvirtintų
platesniame transregioniniame dialoge. Jos turi teisę dalyvauti šiame
dialoge, nes yra įrašytos į bendrą
naratyvą, taip pat dėl to, kad lokalios patirtys suteikia joms originalią perspektyvą bendrų problemų
atžvilgiu. Visa tai aiškiai jaučiama
visuose trijuose Baltijos šalių projektuose, kuriuos prašėte pakomentuoti.
Vyt. M.: Atrodo, kad šio tūkstantmečio 1-ajame dešimtmetyje leidome sau pripažinti, jog už viską
užgožiančio didžiojo istorinio naratyvo, kurį okupacijos metais kūrė
Komunistų partija, slypėjo mikroistorijos. Jau vien Lietuvoje apie
2010-uosius padaugėjo tyrimų ir
buvo išleista daugiau knygų apie sovietinę kultūrą bei jos likučius. Šios
temos 10-ajame dešimtmetyje vis
dar buvo tabu, nes, kaip suprantu,
naujosios demokratijos turėjo pateisinti save visiškai kitokiomis
priemonėmis, tad turėjo būti kuriamos ir skleidžiamos naujos mitologijos. Tačiau sulaukiu vis daugiau komentarų apie tai, kiek ilgai
sovietinė praeitis bus naudojama
šiuolaikiniame mene. Kai kurie komentuotojai nuo jos pavargo ir tikisi, kad šiandien šios problemos
jau yra išspręstos. Girdint tokius
komentarus norisi daryti išvadą,
kad su sovietine praeitimi susijusias problemas turėtume pasilaikyti
sau kaip regionines diskusijas.
Vikt. M.: Abejoju, ar sovietinės
praeities problema jau išspręsta. Tai
mūsų praeitis ir jos mes, kaip jau
buvo aptarta, negalime ištrinti be
padarinių. Akivaizdu, kad šis klausimas bėgant laikui nuolat grįš vis
kitaip, vis kitu kampu ir sulauks
vis kitokių vertinimų, tačiau įtariu,
kad jis liks ilgam. Nors, tiesą sakant,
tam tikros neišspręstos temos taip
pat gali netekti svarbos ir būti laikinai išstumtos arba papildytos kitomis temomis, kurioms reikia neatidėliotino dėmesio (ilgainiui jos taip
pat bus pasmerktos likti neišspręstos). Norėčiau atkreipti dėmesį, kad
šių metų Venecijos bienalėje buvo
ir dar vienas – ketvirtasis – Baltijos
šalių projektas, kuris, tiesą sakant,
išvengė sovietinės praeities temos
ir pasiūlė kitokią perspektyvą bei
problematiką. Tai buvo mano projektas „Ornamentalizmas“.
Vyt. M.: Pabandę palyginti skirtingas auditorijas, ko gero, aptiktume, kad reakcijos į šiuos kūrinius labai skirtingos. Turiu omenyje
šešiasdešimtmečių kartą, kuri didelę gyvenimo dalį praleido sovietiniame pasaulyje, tada keturiasdešimtmečių kartą, kuri jame
praleido pusę gyvenimo, bei dvidešimtmečių kartą, kuri faktiškai
neturi jokios sovietinės patirties
ir kurios kultūros supratimas formuojamas greitai besikeičiančioje
neoliberalistinėje aplinkoje. Pastaroji karta pati turėjo išmokti kultūrinio, socialinio, politinio ir ekonominio elgesio kodų bei bandyti
taikyti vakarietiško pasaulio modelius, kurie čia dažnai neveikia.

Lietuvos paviljonas sulaukė nemažai atmetimo reakcijos iš vyresnės
auditorijos, tačiau jaunoji karta
šį projektą priima kaip egzotišką
(kartais net žavisi juo) ar net jaučia nostalgiją šiai dabar išpopuliarėjusiai 7–8-ojo dešimtmečių materialinei kultūrai. Gal turėtumėte
kokių komentarų?
Vikt. M.: Viena pagrindinių
neoliberaliųjų mitologemų buvo
bandymas pateikti kapitalistinę
dabartį kaip vienintelę įmanomą
realybę. Pasmerkusi komunizmą
kaip nepavykusią utopiją, naujoji
pasaulio tvarka apribojo politinę
vaizduotę. Tačiau jūsų pastaba
apie sovietinę praeitį gaivinančius
jaunuosius patvirtina, kad žmonės
negali egzistuoti be svajonių ir jų
visuomenės negali vystytis be alternatyvų. Sovietinė praeitis yra
išvirkščioji mūsų nesenos praeities
alternatyva. Akivaizdu, kad dabartinėje jaunosios kartos vaizduotėje
besikurianti Sovietų Sąjunga nėra
ta, kurioje mes visi iš tikrųjų gyvenome. Jie susikūrė tokią SSRS,
kokios jiems reikia! Tad būtent ši
„nostalgija“ man ir yra „progresyvioji“, nes ji kūrybiška ir pozityvi.
Jei kalbame apie kitas kartas, manau, kad jų negebėjimas iš naujo
artikuliuoti savo požiūrio į sovietinę praeitį yra labai... sovietinis. Tai
tiesiog to dogmatiško ir nedialektiško požiūrio tęsinys, požiūrio, kuris (pripažinkime!) buvo įsišaknijęs
ir nesovietinėje realybėje.
Vyt. M.: Diskursą apie sovietinę praeitį aktyviausiai formuoja
istorikai ir menotyrininkai. Koks
būtų menininko vaidmuo nuolat
kovojant su į tekstą orientuotais
diskursais ir kokios būtų jo galios
perrašant sovietinę (meno) istoriją? Pavyzdžiui, Dainius Liškevičius darbe „Muziejus“ perkuria keletą veiksmų ir pristato juos kaip
performanso bei politinio meno
manifestacijas sovietinėje Lietuvoje (nors ir aišku, kad tokių meno
formų Lietuvoje tuo metu nebuvo).
Jis imasi meno istoriko vaidmens ir
bando teigti, kad tam tikri politiškai motyvuoti protestai (įvykdyti
8–9-uoju dešimtmečiais) gali būti
traktuojami kaip meno kūriniai.
Kai kurie Lietuvos meno istorikai tokių pareiškimų nepriima
ar net mano, kad taip žaisti su
sovietine praeitimi ir nacionaliniais Lietuvos simboliais yra tiesiog šventvagystė.
Vikt. M.: Tiek politiniai, tiek
meniniai gestai nukreipti į publiką. Tad politinis pranešimas,
jei norime, kad jis būtų efektyvus,
negali ignoruoti savo performatyvaus ir estetinio komponento. Taip
pat meno kūrinys pagal apibrėžtį
visada yra be turinio ir visada yra
politiškas (nori jis to ar nenori).
Tuomet tiek politiškumas, tiek performatyvumas yra dvi pagrindinės
kategorijos, kurios padeda suvokti
sovietinę realybę. Apie tai rašoma
puikioje Aleksejaus Jurčako knygoje „Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet
Generation“ („Viskas buvo amžinai tol, kol viskas baigėsi. Paskutinė sovietinė karta“).

Vyt. M.: Mudviejų pokalbį norėčiau baigti komentarais apie vis
dar tebevykstančią Venecijos bienalę. Turiu nuojautą, kad per pastaruosius 10 metų buvusio Rytų
bloko šalių paviljonuose politinis
ir socialiai įtraukiantis menas buvo
rodomas dažniau nei „buvusių Vakarų“ šalių paviljonuose. Susidariau
įspūdį, jog vadinamųjų senųjų šalių
(D. Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kt.) paviljonuose menas kur
kas labiau orientuotas į rinką ir jos
vedamas (ir ne toks įdomus tokiems
žiūrovams kaip aš), nes eksponuojami arba jau garsūs, arba į estetiką
orientuoti menininkai. Keletas kritikų šiais metais jau atskleidė, kad
daugelį paviljonų finansavo ne vien
tik valstybės, bet ir meno prekeiviai,
kolekcionieriai bei privatūs fondai.
Tai verčia manyti, jog daugelis menininkų nacionaliniuose paviljonuose (re)prezentuojami išskirtinai dėl jiems atstovaujančių galerijų.
Ar nacionalinio reprezentavimo
samprata vis dar produktyvi, gyva
ir adekvati?
Vikt. M.: Manau, kad jūsų pastaba, jog pokomunistiniais laikais
Rytų šalių reprezentavimas kur kas
politiškesnis nei Vakarų, nėra visiškai teisinga, bet kartu ir gana simptomiška. Jūs tiesiog siejate save su
savo regioninio pasaulio dalimi, tad
Rytų kuratoriniai ir meniniai projektai jums regisi prasmingesni, jie
jums pasako daugiau nei kiti ir jūs
juos stebite kur kas dėmesingiau.
Tai patvirtintų mintį, kad Berlyno
sienos griuvimu paženklinta globalizacija vis dėlto turi savo ribas!
Mes vis dar smarkiai įsišakniję savo
gimtuosiuose kontekstuose. Tai
paaiškina, kodėl, nepaisant garsiai
apskelbtos nacionalinės valstybės
krizės, kiekvienoje bienalėje vis pasirodo keletas naujų nacionalinių
paviljonų. Kad ir kaip būtų, akivaizdus globalizacijos padarinys
yra neregėtas identitetų kompleksiškumas: šiandien mes siejame
save ne vien tik su savo šalimis,
bet ir su įvairiais kolektyviniais,
regioniniais, tarptautiniais ir kitokiais identitetais. Dauguma jų turi
visas teises būti estetiškai išreikšti
ir reprezentuoti. Kadangi šiandien
Venecijos bienalės misija yra būti
pasauliniu reprezentacijos centru,
ji turėtų atverti duris šiai kolektyvinių subjektų ir agentų įvairovei.
Tai ir yra bienalės ateitis.
Viktoras Misiano gyvena Maskvoje ir Italijoje. Jis buvo šiuolaikinio meno kuratorius Nacionaliniame A. Puškino dailės muziejuje
Maskvoje (1980–1990) ir Šiuolaikinio meno centro Maskvoje direktorius (1992–1997). Per laisvai samdomo kuratoriaus praktiką kuravo
Rusijos skyrių 3-iojoje Stambulo
bienalėje (1992), 46-ojoje ir 50-ojoje
Venecijos bienalėse (1995, 2003), pirmojoje Valensijos bienalėje Ispanijoje (2001), 25-ojoje ir 26-ojoje San
Paulo bienalėse (2002, 2004), Centrinės Azijos paviljoną 51-ojoje Venecijos bienalėje (2005). 1993 m. įkūrė
„Художественный журнал / Moscow Art Magazine“, eina vyriausiojo
redaktoriaus pareigas.
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Kinas

Laisvė būti netobulam
Vilniaus dokumentinių filmų festivaliui artėjant

Kai Robertas Flaherty beveik
prieš šimtmetį sukūrė pirmąjį dokumentinį filmą „Nanukas iš Šiaurės“, kino dokumentikos terminas
dar neegzistavo. Eskimų gyvenimo
tyrinėtojas ir žvalgytojas tiesiog
bandė užfiksuoti gyvenimą Šiaurėje
tokį, koks jis yra, ir sukurti eskimų
kasdienybės įrašą. Jis negalėjo nė
numanyti, kad XXI a. tokius įrašus
galės kurti kiekvienas, o mūsų gyvenimą nuolat sups judantys vaizdai.
Kodėl taip veržiamės fiksuoti
savo kasdienybę? Tai tik pramoga
ar gyvenimo stebėjimo būdas? Ką
šie vaizdai – trumpos kasdienybės
atplaišos – sako apie mus? Kada jie
įdomūs ir paveikūs? Kada jie – tik
buitinis vaizdo įrašas, o kada – kinas? Tai tik keli klausimai, kuriuos
šiemet kels Vilniaus dokumentinių
filmų festivalis.
„Šiemet su „YouTube“ vaizdeliais
eksperimentuosime ir mes. Juos leisime prieš festivalio filmus: norime,
kad jie išryškintų tikrąjį savo pobūdį – gyvenimo autentiką be dramaturgijos, filosofijos, apibendrinimo, poteksčių. Kartu su žiūrovais
dar kartą apmąstysime, kas yra kino
režisūra“, – sako Vilma Levickaitė,
festivalį rengiančio „Skalvijos“ kino
centro vadovė.
Kelios dešimtys rinktinių dokumentinių pasakojimų lauks rugsėjo
17–27 d. „Skalvijos“ kino centre ir
kino teatre „Pasaka“. Pirmą kartą
festivalis lankysis uostamiestyje –
spalio 2–4 d. jis vyks Klaipėdos
kultūros fabrike.
Siužetai, pranokstantys
lakiausią vaizduotę
Pagrindinės festivalio programos
branduolį sudaro festivalių laurų
sulaukę ir žiūrovų simpatijas pelnę
filmai. Vienas jų – Sandanso festivalio pagrindiniu prizu įvertinta režisierės Crystal Moselle „Vilkų gauja“:
klaustrofobiškas pasakojimas apie
šeimą, kurios vaikai 17 metų praleido be jokio kontakto su išoriniu
pasauliu.
Pasak festivalio rengėjų, dokumentinis kinas moka subtiliai praverti duris į vidinį žmogaus pasaulį.
Jautriai ir išmintingai tai daro festivalyje apsilankysiančios Tamaros
Dondurei filmas „21 diena“, santūriai ir pagarbiai į filmo herojus žvelgia režisierė Aleksandra Maciuszek
pasakojime „Casa Blanca“. Jų temos – žmogiškas orumas, meilė
žmonėms ir gyvenimui. Dramatišką dainininkės Amy Winehouse
portretą „Amy“ sukūrė Asifas Kapadia, atkūręs jos gyvenimo istoriją
iš šimtų buitine kamera ir telefonu
nufilmuotų įrašų.
Programos filmai nepasiduoda
bandymui įsprausti juos į griežtas
normas, apibrėžti jų vietą. Kūrėjai
subtiliai trina ribas – ne tik tarp
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kino žanrų, bet ir tarp normalumo
ir pamišimo, tikrovės ir vaidybos,
„čia“ ir „ten“.
Apie tai byloja į vidinį šizofrenijos pasaulį nukeliantis portugalų
režisieriaus Jorge Pelicano filmas
„Staiga mano mintys nutrūksta“,
tai liudija įžvalgaus psichiatro Georges’o Federmano susitikimai su
jo pacientais („Pasaulis ant sofos“,
rež. Swen de Pauw), tradicinio rytietiško ir modernaus vakarietiško
pasaulių susidūrimą stebinti Daano
Veldhuizeno kamera („Bananiniai
blynai ir lipnūs ryžiai“).
Tačiau filmuose lieka erdvės ir
vaizduotei. Ją žadina scenos iš dokumentinės esė „Egzotika, erotika
ir t.t.“ (rež. Evangelia Kranioti):
hipnotizuoja jūrų peizažai, didingai
praplaukiantys laivai milžinai, aistringi pasakojimai apie laisvę, ilgesį
ir meilę – jie skirti jūreiviams, kurių
krante laukia moterys.
Filmai be dekoracijų
Kasmet dokumentinio kino
meistrus pristatanti festivalio retrospektyva šiemet supažindins su
amerikiečiais Albertu ir Davidu
Mayslesais. Dokumentinio kino
klasikai pagarsėjo kaip tiesioginio
kino (direct cinema) pradininkai.
Esminis jų principas – leisti istorijai rutuliotis savaime, tyliai ir kantriai stebint pasakojimo herojus, nebandant inscenizuoti ar provokuoti
realybės.
Broliai Mayslesai – kūrėjai, kurie geba papasakoti daugiau nei
vien tik atskiro žmogaus istoriją:
jie perteikia laiko dvasią, užčiuopia visuomenės virsmus, epochos
išskirtinumus. Tai išryškėjo jau pirmajame A. Maysleso filme „Psichiatrija Rusijoje“ (1955), kurį jis sukūrė
apkeliavęs Rusiją motociklu.
Brolių filmų herojai – ryškios
asmenybės: legendinis aktorius
Marlonas Brando („Susipažinkite
su Marlonu Brando“, 1966), vidinį
konfliktą išgyvenantis prekeivis
Biblija („Prekeivis“, 1968), šėlstanti
„Rolling Stones“ grupė („Gimme
Shelter“, 1970), aukštuomenės gyvenimą pamynusi Jacqueline Kennedy sesuo Edith Bouvier Beale
ir jos duktė Edie („Pilkieji sodai“,
1976) , bet kokia kaina savo viziją
siekiantys įgyvendinti menininkai
(„Besidriekianti tvora“, 1978 ) ar
mados dievaitė Iris Apfel („Iris“,
2014).
Holokausto patirtis
Specialioji festivalio programa
„Šoa“ šiemet gvildens nacių „palikimo“ klausimus. Nusikaltimai žmonijai, jų pripažinimo, atsakomybės
klausimai, iš kartos į kartą perduodamas kaltės jausmas – klausimai,
į kuriuos ieško atsakymų šios programos filmų kūrėjai.

Britas Davidas Evansas surengė
nuteistų nacių nusikaltėlių palikuonių akistatą su jų tėvų nusikaltimais
(„Mano nacistinis palikimas“). Vanessa Lapa filme „Dorasis“ rėmėsi
1945 m. nacių nusikaltėlio Heinricho Himmlerio namuose rastais
dokumentais, kurie dešimtmečius
buvo saugomi Tel Avive. Pavelas
Štinglas filme „Eugeninė sąmonė“
gilinasi į tai, kaip mokslinis bandymas sukurti tobulą žmogų virto nacių ideologijos įrankiu, tarnavusiu
„Galutinio sprendimo“ įgyvendinimui. Svarbiausias programos filmas – dvylika metų kurtas Claude’o
Lanzmanno „Šoa“ („Shoah“, 1985).
Ilgas, 9,5 val. trunkantis pasakojimas prikelia tai, kas istorijos puslapiuose vis dažniau įvardijama sausa
statistika. Pokalbiai su Holokausto
aukomis, liudininkais, vykdytojais,
buvimas tragedijos vietose suteikia
unikalią galimybę priartėti prie to,
ką amžininkai vadina didžiausiu
moderniųjų laikų blogiu. Filmo
peržiūrą sudarys 4 seansai.
Specialūs seansai
Vienetiniai festivalio seansai bus
skirti išskirtinėms Lietuvos kino ir
teatro asmenybėms. Kartu su „Sirenų klubu“ bus pristatytos dvi lietuviškos premjeros. Tai Audronio
Liugos filmas „Eimuntas Nekrošius:
nutolinti horizontą“, įkūnijantis asmenišką autoriaus požiūrį į teatro
režisieriaus kūrybos procesą, ir
Miko Žukausko pasakojimas „Trikampiui pakilus: Krystianas Lupa
stato ,,Didvyrių aikštę“, sugrąžinantis į žymaus lenkų režisieriaus repeticijas Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre.
Prieš porą metų festivalį atvėręs režisieriaus Roberto Verbos
dokumentinis filmas „Šimtamečių godos“ (1969) vėl sugrįš į festivalio ekraną. Tik šį kartą su filme
nepanaudota, neseniai archyvų
saugyklose „Meno avilio“ atrasta
medžiaga.
Jau nebeegzistuojančios Čekoslovakijos XX a. istoriją sugrąžins
netradicišku požiūriu išsiskiriantis kino novelių rinkinys „Gotlandas“. Jį įkvėpė daugybe literatūros
premijų apdovanota lenkų žurnalisto Mariuszo Szczygieło to paties
pavadinimo knyga, atskleidžianti
kafkiškus gyvenimo Čekoslovakijoje aspektus. Specialiajame seanse
„VDFF svečias“ filmą pristatys prodiuseris Tomášas Hrubý.
Konkursinė programa
Geriausi pastarųjų metų estų,
latvių ir lietuvių darbai tradiciškai lauks konkursinėje Baltijos šalių programoje. Joje bus parodyti
lietuvių režisierių filmai: Audriaus
Stonio „Avinėlio vartai“, Aloyzo Jančoro „Nėra laiko gerumui“, Giedrės

„Pasaulis ant sofos“

Žickytės „Meistras ir Tatjana“, Rimanto Gruodžio „Sėkmės metai“,
Audriaus Antanavičiaus „Mėgėjai“.
Festivalio uždarymo filmas – taip
pat lietuviškas. Tai ne vieną dešimtmetį kurtas Arturo Jevdokimovo
filmas „Suokalbis“, pasakojantis apie
Rašytojų sąjungos kavinę, kurią gaubia legendos ir prisiminimai.
Konkursinėje Estijos programoje –
Vladimiro Loginovo filmas „Skruzdėlynas“ apie garažų kompleksą
Talino blokinių pastatų kvartale,
Vahuro-Paulo Puu Estonia „Gryno
mąstymo erdvė“, pasakojanti apie
vieną savičiausių jaunosios kartos
Estijos filosofų Janą Jõemetą. Priito
Tenderio ir Liivo Niglaso filmas
„Kelionė pas kirminų maitintoją“
pasakoja apie estų animatoriaus
Tenderio antropologinę kelionę,
kuri padės suprasti čiukčių pasaką.
Latvių dokumentikai atstovaus
Daviso Simanio „Pabėgimas iš Rygos“, pasakojantis apie du garsius
išeivius iš Latvijos sostinės – režisierių Sergejų Eizenšteiną ir filosofą
Isaiah Berliną, jų draugystę dramatiškų įvykių fone. Viesturo Kairišo
filmo „Nematomas miestas“ herojus – Černobylio zonoje jau dešimt

metų gyvenantis trisdešimtmetis
Igoris. Čia jis atvyko tikėdamasis
rasti prieglobstį nuo modernios
civilizacijos, tačiau jį tebekankina
asmeniniai ir pasauliniai klausimai.
Garsios latvių režisierės Lailos Pakalninios filmas „Labas, Rasma!“
remiasi legenda apie Estijos vandenyse prieš 74 metus nuskendusį Latvijos laivą „Rasma“, gabenusį itin
įspūdingą krovinį. Valiūkiškai nusiteikusi režisierė kalbina pakrantėje gyvenančius žmones ir domisi
šios istorijos detalėmis. Iš jų sudėtame koliaže prieš akis iškyla ne tik
įsivaizduojamas laivas, bet ir smagus apylinkėse gyvenančių žmonių
portretas.
Konkursinėje programoje bus
parodytas ir dokumentinio kino
klasiko Herzo Franko (1926–2013)
filmas „Anapus baimės“ (kurtas
kartu su Marija Kravčenko), kurio
premjeros režisierius jau nebesulaukė. Tačiau filmas Izraelyje sukėlė
diskusijų bangą, mat pasakoja apie
Yitzhako Rabino žudiką ir jo šeimą.
Susipažinti su festivalio programa rengėjai kviečia www.vdff.lt
VDFF inf.

VDFF viešnia Tamara Dondurei
Pirmą kartą į senelių slaugos namus Maskvoje įžengusi režisierė Tamara Dondurei nesitikėjo, kad prieš
jos akis atsivers juoko ir gyvybės kupinas pasaulis. Dokumentinio filmo
,,21 diena“, kuris bus parodytas pagrindinėje VDFF programoje, autorė, dar
prieš atvykdama į Vilnių, papasakojo
apie filmo atsiradimo aplinkybes.
Kokia filmo priešistorė? Kaip atsidūrėte vėžiu sergančių senelių
slaugos namuose?
Apie juos sužinojau iš vienos savo
dėstytojos. Ji papasakojo apie ten dirbančią gydytoją, kuri prieš daugiau
nei dešimt metų į Rusiją atvyko iš
Olandijos. Medikė – išskirtinė asmenybė, gebanti net be vaistų sumažinti
fizinį skausmą. Filmą norėjau kurti
apie ją. Daug kalbėjomės apie požiūrį
į ligą, mirtį, tų požiūrių skirtumą Europoje ir Rusijoje. Laukdama mūsų
susitikimo pamačiau Iriną ir Sergejų – būsimus filmo herojus. Rankose turėjau kamerą, priėjau prie jų,
atsisėdau. Irina ir Sergejus kalbėjo
apie mirtį, eutanaziją, artimuosius,
slaugos namų naujienas, karą. Prieš
mano akis ir kamerą pradėjo vertis
nepažintas pasaulis. Norėjau, kad tas
pokalbis tęstųsi...

Ar didelė buvo filmavimo grupė?
Viską turėjau daryti pati: rašyti
scenarijų, filmuoti, montuoti. Filmą
kūriau studijų metais, o tai buvo
viena iš baigiamojo darbo sąlygų.
Vienai dirbti buvo paprasčiau ir
dėl ankštokos slaugos namų erdvės,
tiesioginio ryšio su filmo herojais.
Manau, kad tai įdomi ir naudinga
patirtis.
Vienoje filmo scenų į slaugos
namus atvyksta didžiulė televizijos filmavimo grupė. Filmo
herojė Irina atsisako filmuotis.
Kodėl ji sutiko būti Jūsų istorijos dalimi?
Aš buvau viena, mes daug kalbėjomės, kamera buvo maža. Jau per
pirmąjį susitikimą Irina ir Sergejus mane „įsileido“. Kameros niekad neslėpiau. Jie pasiteiravo, ką
aš darau, ir mes iškart „pradėjome
darbą“. Nieko jų per daug neklausinėjau, tiesiog kartu leidome laiką,
eidavome pasivaikščioti. Tai buvo
daugiau nei filmo kūrimas – tam
tikra prasme ir draugystė. Jie manimi pasitikėjo, atsivėrė. Televizijos filmavimo grupė pasirodė tik
N u k e lta į 9 p s l .
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Kinas

Prisiminimai būtini
Krėsle prie televizoriaus

Poetinis ukrainiečių kinas žadina
nostalgiją: tokio kino jau nebebus
niekad ir ne tik todėl, kad nebėra
daugumos jo kūrėjų. Tiesiog ties
6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių riba
Sergejus Paradžanovas, Jurijus Iljenka, Leonidas Osyka ir dar keli
režisieriai atrado itin originalią Vakarų Ukrainos ir pirmiausia Bukovinos liaudies meno estetiką, kuri
kine puikiai pasiteisino: vaizdais ir
garsais buvo galima pasakyti daugiau nei leido cenzoriai, dažniausiai
skaitantys tik žodžius.
Šio kino pradžia, be abejo, Paradžanovo filmas „Užmirštų protėvių
šešėliai“. Jo filmavimo aikštelėje susitiko aktorius Ivanas Mikolaičiukas ir operatorius bei režisierius
Jurijus Iljenka. „Baltos paukštės
su juoda žyme“ (LRT Kultūra, šįvakar, 11 d. 22.30) scenarijų rašė
abu – filme metaforiškai pasakojama Mikolaičiuko šeimos istorija,
kuri, žinoma, ir archetipiška, ir gerai suprantama net Lietuvoje.
Filmo veiksmas apima maždaug
dešimt metų – nuo 1937-ųjų, kai Bukovina buvo Rumunijos dalis, iki
1947-ųjų, kai Vakarų Ukrainoje su
sovietais kovėsi pogrindinė ukrainiečių armija. Karpatų kalnuose
gyvena daugiavaikė Lesio Zvonariaus šeima. Vaikų tiek daug, kad
nesugebėjau jų suskaičiuoti net
žiūrėdamas filmą ne pirmą kartą.
At k e lta i š 8 p s l .

kartą, dvidešimčiai minučių. Jų
ryšys buvo mažiau asmeniškas.
Kiek laiko filmavote šią istoriją?
Vasarą senelių namuose praleidau du mėnesius. Dar keletą kartų
grįžau vėliau, rudenį. „21 diena“ –
laikas, apie kurį kalba ir kurį senelių
namuose praleido Irina. Norėjau,
kad tai atspindėtų filmo pavadinimas. Laiką slaugos namuose jauti
taip, kaip nejautei niekur kitur.
Įdomi ir slaugos namų erdvė. Ten
dirbantys žmonės nuolat ją keičia,
perstumdo lovas, kad seneliai nenuogąstautų dėl mirštančiųjų ir tų,
kurių būklė smarkiai pablogėja. Filmas kalba apie laiko tekėjimą, su
tuo susijusią kaitą ir išlikimą savimi.
Daug kūrėjų mano, kad dokumentinio pasakojimo sėkmė
priklauso nuo pasirinktų filmo
herojų.

Filmo konfliktai mezgasi tada, kai antirusiškumas net sukėlė skandalą
tėvas nusprendžia „parduoti“ vai- Berlyno kino festivalyje.
kus turguje. Ten trys vyresnieji broIljenka pakvietė operatorių Viliai susižavi šventiko Mirono (Va- leną Kaliutą ir šis nufilmavo tisilijus Simčičius vaidino Baltaragį krai avangardinį, į nieką nepanašų
„Velnio nuotakoje“) dukra Dana filmą. Tik bijau, kad televizoriaus
(Larisa Kadočnikova). Ji negali pa- ekranas neperteiks plačiaforma- „Balta paukštė su juoda žyme“
sirinkti vieno iš jų, bet ne tik todėl čio (filmuota platesnėje nei 35 mm
visi trys pasuks skirtingais keliais: juostoje) vaizdo, juolab kad ir neį- įvairiomis haliucinacijas sukeliančio- atsidūrusį ties išnykimo riba Zomrumunus keičia sovietai, netrukus tikėtinos filmo spalvos gerokai iš- mis medžiagomis.
biai čia medžioja dar išlikusius gyjų vieton ateis vokiečiai, paskui bluko. Tačiau iš „Baltos paukštės su
Europos kūrėjo ekskursiją į XIX a. vuosius. Permainos prasideda, kai
sovietai vėl sugrįš. Piotras (Ivanas juoda žyme“ mokėsi ne vienas reži- vidurio laukinius Vakarus pasiūlys zombis, kurio vardas, jam gyvam
Mikolaičiukas) stos sovietų pusėn, sierius, man regis, Zvonarių šeimos ir BTV (14 d. 21.30). Tai pernykš- esant, prasidėjo raide R, išgelbsti
Orestas (įsimintinas genialaus ak- kapela vėliau atgijo ir Emiro Kustu- tis dano Kristiano Levringo (vieno merginą Džiuli, užuot ją suvaltoriaus Bohdano Stupkos debiutas) ricos filmuose.
iš „Dogmos ’95“ pradininkų) filmas gęs. Draugystė tarp priešiškų pusu jais kovos, o Georgijus (Michaila
Įtaigių vaizdų galima paieš- „Išganymas“. Madso Mikkelseno su- sių atstovų – pavojinga, tačiau R
Iljenka) bandys nesusidėti nei su koti prancūzų režisieriaus Jano vaidintas danas Jonas prisiekia atker- ir Džiuli nenujaučia, kad jų rankose
vienais, nei su kitais. Ir tik jam pa- Kouneno filme „Maiko Bluberio šyti žmogui, kuris nužudė jo šeimą. – vienintelis pasaulio išgelbėjimo
vyks išlikti.
nuotykiai“ (LNK, 15 d. 22.10), su- Miestelio, kuris įsipainiojęs į prie- būdas.
Orestą norėjo vaidinti pats Miko- kurtame pagal populiarų komiksą, vartą ir korupciją, gyventojai nusiNeskubėkite purkštauti: prilaičiukas, bet jam buvo uždrausta. kuris nukelia į XIX a. laukinius Va- suka nuo Jono, nužudžiusio gyvento- klausomai nuo nuotaikos, ši roPasak vienos legendos, valdžia pa- karus. Vincent’o Casselio suvaidin- jus terorizuojančio nusikaltėlio brolį. mantinė komedija arba šiuolaikibijojo, kad jo personažas sulauks tas pagrindinis veikėjas užkampio
Iš pirmo žvilgsnio tai vesternas – vie- nių melodramų parodija sužadins
daugiau simpatijų nei teigiami šerifas draugauja su indėnais, ku- nišius keršytojas, įbaugintas mies- minčių, nes Levine’as sugebėjo
filmo veikėjai, pasak kitos, aktoriui, rie kadaise išgelbėjo jam gyvybę. telis, susišaudymai. Tačiau nėra aki- išvengti banalybių ir skatina pasuvaidinusiam Tarasą Ševčenką, Kai miestelyje pasirodo nepažįsta- vaizdžios ribos tarp gėrio ir blogio, svarstyti, ką reiškia būti gyvam
nebuvo galima vaidinti „blogiuko“. masis, Maikas atpažįsta jį kaip di- įstatymo ir nusikaltimo. Ribą Lev- arba mirusiam, apie gyvenimo
Filmas buvo draudžiamas, bet po džiausią savo priešą. Šis medžioja ringas pakeitė visišku cinizmu, nes į inerciją, daržovės egzistenciją ir
„Auksinio prizo“ Maskvos kino fes- kalnuose paslėptą indėnų auksą. kruvinas kovas įsijautę filmo veikėjai panašius filosofinius klausimus.
tivalyje išleistas į ekranus. Vėliau Il- Maikas nuseka paskui jį, bet ne nepastebi, kaip į naivų jų pasaulį at- Man ypač patiko neįmantri filmo
jenka buvo pavadintas „Ukrainos intriga filme svarbiausia, o Maiko eina tikrasis blogis.
autorių mintis, kad prisiminimai
buržuazinio kino ideologu“. Iki susidomėjimas mistiškąja realyLRT šįvakar (11 d. 22.45) paro- paverčia mus žmonėmis.
pat mirties 2010-aisiais jis buvo bės puse, kuria, įtariu, filme mas- dys Jonathano Levine’o filmą „Šilti
nesutaikomas visko, kas sovie- kuojamos narkotinės vizijos, mat kūnai“ (2013). Tai gana originali
Jūsų –
Jonas Ūbis
tiška, priešas, o paskutinio jo filmo bendraudamas su indėnų šamanais „Romeo ir Džuljetos“ interpretacija,
„Malda apie etmoną Mazepą“ (2002) Kounenas ėmė eksperimentuoti su nes filmo veiksmas nukelia į pasaulį,
klausinėdavo apie matytus filmus,
premjeras. Tai, kad neturiu laiko ir
po filmavimo keliauju tiesiai namo,
nebuvo joks pasiteisinimas. Turėjau jai pasakoti apie perskaitytas
knygas, matytus filmus, kartu juos
aptarti.
Klausant kai kurių senolių pokalbių atrodo, kad sensta tik
kūnas. Įdomu, kaip filmo kūrimas paveikė Jus pačią?
Daug mąsčiau apie laiką. Dabar
bandau nieko nebeatidėti rytdienai,
nes niekada nežinai, kas nutiks per
ateinančias penkias minutes. Nesvarbu, ar tai darbas, ar telefono
skambutis. Tai labai svarbi pamoka.
Įdomi filmo estetika: daug
netradicinių planų, kameros
„21 diena“

Vos pamačiusi Sergejų ir Iriną supratau, kokie jie nepaprasti. Mane
sužavėjo jų kalbos pojūtis, ironija,
turtinga rusų kalba, nuostabus
humoro jausmas. Norėjau sukurti
filmą apie gyvenimą, ne apie mirtį.
Todėl pasakojimas turėjo būti pilnas spalvų, vasaros. Mano herojus domino gyvenimas. Irina vis
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judesių. Jie beveik sinchroniški
su grubokais senelių judesiais
vežimėlyje. Kas filmuojant
buvo svarbiausia ir kaip tai padėjo papasakoti istoriją?
Filme daug stambių planų. Siekiau atstumą tarp filmo herojų ir
kameros sumažinti iki minimumo
ir taip atskleisti senelių grožį. Man
buvo svarbu, kad žmonės būtų užfiksuoti judant. Norėjau papasakoti
moters ir vyro istoriją, atskleisti dvi
nuotaikas, du skirtingus pasaulius.
Manęs nedomino slaugos namų palatos. Filmas – apie gyvenimą, todėl
jame daug sodo, vasaros, žydėjimo.
Pasakojimas prasideda akvariumo scena: senyva moteris bendrauja su žuvimi,
žvelgdama į atspindį stikle

šukuojasi plaukus. Filmo pabaigoje matome slaugos namų
koridoriais vežimėlyje keliaujančią Iriną. Kodėl nusprendėte
filmą pradėti ir baigti būtent
šiomis scenomis?
Pirmoji filmo scena buvo lyg koks
stebuklas! Jos herojė dalinosi palata
su Irina, bet ta diena senelių slaugos namuose jai buvo paskutinė.
Sėdėjome kartu, laukėme jos pasiimti atvyksiančių artimųjų. Belaukiant ponia pradėjo bendrauti
su akvariume plaukančia žuvimi ir
žvelgdama į savo atspindį šukuotis
plaukus. Scena byloja apie sąsajas su
praeitimi, svajones, išrankią atmintį.
Paskutinė filmo scena kalba apie judėjimo svarbą, išeities paieškas...
Jūsų filmas tarsi paneigia nuomonę apie slogų ir liūdną gyvenimą slaugos namuose. Ar didelis skirtumas tarp to, kokius
juos įsivaizdavote, ir to, kokie
jie yra iš tikrųjų?
Atvykusi pirmą kartą ir pamačiusi
lovose gulinčius senelius nerimavau,
kaip reikės filmuoti ir judėti erdvėje,
kupinoje kančios ir skausmo? Maniau, turėsiu būti labai tyliai, nedrumsti ten tvyrančios rimties. Tačiau greitai iš pasyvios stebėtojos
virtau dalyve: lydėjau senelius pas
gydytojus, vedžiau pasivaikščioti.

Supratau, kokios naivios pradžioje
buvo mano mintys apie vietoje
stovintį gyvenimą. Jis slaugos namuose tęsiasi taip pat, kaip ir už
jų sienų.
Ką pasakytumėt apie ten dirbančius žmones?
Jie kupini šilumos ir meilės,
tačiau kartu sugeba puikiai organizuoti slaugomųjų gyvenimą.
Visas kolektyvas – tarsi šeima.
Šiame pasaulyje rūpinamasi tik
kitais, ne savimi. Niekas neturėtų
lankyti slaugos namų ieškodamas
atsakymų į savo klausimus ar bandydamas spręsti savo problemas.
Kokios temos Jus domina
labiausiai?
Dabar filmuoju vaikų slaugos
namuose. Tačiau manau, kad šio
filmo nerodysiu niekur – jis bus
skirtas tik patiems namams. Tema
ta pati, bet labai sunku ir net neteisinga ekrane rodyti vaikus. Jie
serga, neturi jokios vilties pasveikti.
Noriu iš labai toli rodyti tik ten
dirbančius gydytojus, o vaikų gal
visai nerodyti. Mane domina psichologinės temos, žmonių gebėjimas įveikti problemas, baimes, taip
pat sprendimų ir išeities paieškos.
Kalbėjosi Simona Žemaitytė
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personalinė keramikos darbų paroda „Laiko

Galerija „Vartai“

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

Vilniaus g. 39

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

chmann, Anne Cathrin Ulikowski, Dörte

A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
iki 20 d. – 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
„Lietuvoje..“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

Paroda „Šampano narvas“ (Adrian BusOppermann, Lilli Thießen)

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 19 d. – Gianluca Sodaro (Italija) fotografijų paroda „Nesenstančios. Lėlės turi
daug laiko“

Lietuvos dailininkų sąjungos
galerija
Vokiečių g. 2
Lino Liandzbergio kūrybos paroda „Drugelio efektas“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
nuo 11 d. – Gitenio Umbraso kūrybos

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos

paroda

ekspozicija

Galerija „Kunstkamera“

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

Vilniaus dailės
akademijos galerijos
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Tarptautinė tekstilės meno paroda
„Tarptautėjimas“
iki 19 d. – lenkų menininkų paroda „Raštas, audiniai, siūlai“

Galerija „Akademija“

Ligoninės g. 4
iki 19 d. – Prano Gailiaus paroda „Šešėlio
aukštuma ir kitos bedugnės“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

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

Galerija–studija RA

iki 13 d. – Meilos Kairiūkštytės-Balkus
(1922–2015) paroda

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Magdalenos Birutės Stankūnienės jubiliejinė 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 20 d. – Jauniaus Gumbio kolekcijos
darbų, susijusių su dailininko A. Žmuidzi-

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15
Ingos Likšaitės paroda „Nauji pasakojimai,
parašyti medžiu ant vandens“

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Gražinos Vitartaitės paroda „Šviesa erdvėje“

Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus Tolerancijos
centras
Naugarduko g. 10/2
Judah Passow fotografijų paroda „Škotijos
žydai. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“
iki 18 d. – paroda „Cornelia Gurlitt: širdies

Paroda „Rytų-Vidurio Europos sinagogos
1781–1944 m.“

Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Paroda „Kauno tarpukario architektūra“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Mindaugo Česlikausko fotografijų paroda
„nepavadinti“

Muzika
Rugsėjo 16 d. 19 val. LDK Valdovų rūmuose skambės koncertas,
skirtas diplomato ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio gimimo
250-ųjų metinių minėjimui. Grieš Lietuvos kamerinis orkestras, bus
atliekami paties Oginskio ir jo kūrybos įkvėpti originalūs lietuvių
kompozitorių Giedriaus Kuprevičiaus, Tomo Leiburo ir Ritos Mačiliūnaitės kūriniai. Anot G. Kuprevičiaus, atkartoti Oginskio nereikia,
o permąstyti – tai jau įdomi užduotis. Programoje dalyvauja žinomi
atlikėjai Mūza Rubackytė, Valentinas Gelgotas, Vidutis Lubauskas,
Vytautas Giedraitis, dirigentas Juozas Domarkas, muzikologas Viktoras Gerulaitis. Koncertą Valdovų rūmuose vainikuos pianistės Mūzos
Rubackytės ir Lietuvos kamerinio orkestro atliekamas dramatiškasis
Ferenco Liszto „Prakeikimas“ („Malediction“).
Teatras
Dešimtąjį festivalį „Naujojo cirko savaitgalis“ aplankys iš šiuolaikinio cirko sostinės Kanados pirmą kartą į Baltijos šalis atvykstantis
spektaklis „Čiuožykla“. Pasaulinį pripažinimą pelniusią trupę „Seven
fingers“ prieš trylika metų įkūrė septyni cirko artistai, iki tol dirbę „Cirque du Soleil“ spektakliuose ir mažesnėse scenose su nekomerciniais
projektais. Vienintelį šios trupės monospektaklį bus galima pamatyti
rugsėjo 13 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje.

Rotušės a. 13
kūriniuose“
„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

šiu pasaką“ darbai“

Galerija „Meno parkas“

Didžioji g. 31

Menininkė Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė (1915–1980) mums
pažįstama iš anksčiau rodytų Antrojo pasaulinio karo metais sugriauto
Vilniaus fotografijų, 1944 m. darytų Kultūros paminklų apsaugos įstaigos užsakymu. Galerijoje „Kairė–dešinė“ atidaryta paroda yra proga
prisiminti šiuos vaizdus, tačiau čia galima pamatyti ir menines fotografijas, jos kurtas sekant didžiuoju XX a. pradžios Vilniaus fotografų
autoritetu ir mokytoju Janu Bułhaku, taip pat ir kitus dailininkės darbus,
surinktus iš Lietuvos archyvų ir privačių kolekcijų: diplominį darbą
„Žvejai“ (1938), estampus, iliustruotas knygas ir žurnalus, jos sukurtas
prekių pakuotes dirbant Vilniaus kombinate „Dailė“ ir Marytės Melnikaitės biskvitų fabrike. Jauna kuratorė Ieva Burbaitė žiūrovui siūlo
nusikelti į XX a. Vilniaus menininkės gyvenimą ir jos kūriniuose atpažinti ne tik estetinių idėjų kaitą, bet ir sociopolitinių lūžių poveikį.

„Požemio galerija: rašytojai meno

Rotušės a. 27

Vilniaus rotušė

Dailė

navičiaus namų istorija, paroda „Susitikimai“

Eugenijaus Antano Cukermano tapyba

Dailininkų Tamošaičių kūryba

10 psl.

V. Putvinskio g. 55

Pranciškonų g. 8

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio
dailės muziejus

Moksleivių piešinių konkurso „Piešiu pie-

akimis 1915–1917 m.)

darbų paroda

nuo 12 d. – šiuolaikinio meno paroda „Tap
vvater“

Saukos. Iš privačių kolekcijų“

iki 19 d. – Justino Vaitiekūno tapyba

VDA Telšių dailės fakulteto diplominių

Lietuvos rusų dramos teatras
J. Basanavičiaus g. 13

(1909–1997)

kelionė“ (Vilnius vokiečių ekspresionistės

Latako g. 2

niūno namams-muziejui paroda

iki 19 d. – tapybos paroda „Nuo Šimonio iki

Pilies g. 44/2

Galerija „Argentum“

Kučinskaitės, Dalios Dubonienės, Živilės
Vasiliauskienės dovanotų darbų Stasio Vai-

Stiklių g. 4

rulia: poetinio peizažo meistras“

Arsenalo g. 3A

nės, Giedrės Riškutės, Egilo Skujos, Jūragio Burkšaičio, Alfonso Šuliausko, Rūtos

„7md“ rekomenduoja

iki 19 d. – tarptautinio fotomeno festivalio
„Kaunas Photo“ paroda

Vlado Kančiausko paroda „Atplaukęs laivas“
(skulptūra, pastelė)

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Annemarie Blohm (Vokietija) fotografijų
paroda „Trečiasis laikas“
Algimanto Aleksandravičiaus jubiliejinė
fotografijų paroda „Sugrįžimai – veidai ir
ne tik...“

Miglės Bačkovaitės fotografijos paroda
„Nėra laiko. Jie ir be jų“

Aldonos Gustas tapybos darbų paroda
„Mano vaikystės Lietuva“ („Das Litauen
Meinen Kindheit“)

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
„Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš

namams. Iš Lietuvos dailės muziejaus

12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.
Rež. – R. Tuminas

Aukštoji g. 3/3a

15 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Są-

nnuo 11 d. – Rodiono Petroffo tapybos

moningas žmogus“)

darbų paroda „Abejonės ir ginčai“

16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,
rež. – A. Dapšys

nuo 11 d. – Žilvino Landzbergo paroda iš
serijos „R didžioji“

17 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc.
aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
18, 19 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“.
Rež. – R. Tuminas

Šiauliai
„Laiptų galerija“

19 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“.
Rež. – B. Latėnas

Žemaitės g. 83
Remigijaus Venckaus fotografijų paroda
„Amnezija. Šiauliai – Berlynas“
nuo 11 d. – Sauliaus Kruopio tapybos paroda
„Dėlionė. Laiko mozaika“

20 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI
IEŠKO SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

Valstybinis jaunimo teatras
13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Dailės galerija

(Salė 99)

Vilniaus g. 245
Mindaugo Lukošaičio „Žydai. Mano istorija
2 ir Jėzus Kristus“

13 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS
ŽAIDIMAS“. Rež. – D. Rabašauskas
(99 salė)

Aleksandro Popovo rinkinio“
„Taikomoji dekoratyvinė dailė – mūsų

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Galinio Pylimo g. 28

paroda „Ugnelės dovanos“

dail. – V. Boussard'as (Prancūzija), scenogr. –
V. Lemaire'as (Belgija), šviesų dail. – L. Kleinas,

Baroti galerija

banglentininkas, T 3“

Elvyros Teresės Petraitienės keramikos

chas (Prancūzija). Dir. – J. Geniušas, rež., kost.

Č. Radžiūnas

Didžioji Vandens g. 2

Galerija „si:said“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

18, 19 d. 18.30 – PREMJERA! J. Massenet
„MANON“. Muzikos vad. ir dir. – C. Diederi-

choro meno vad. –

Fotografijos galerija

Andruso Joono (Estija) paroda „Proto

Galerija „Aukso pjūvis“

Spektakliai
Vilnius
Nacionalinis operos ir baleto
teatras

Panevėžys
Dailės galerija

11, 12 d. 19 val. Vilniaus miesto teatro studi-

Oskaro Koršunovo teatras
joje – PREMJERA! „PO LEDU“ (pagal

rinkinių“

Respublikos g. 3

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko

Algio Griškevičiaus kūrybos paroda „San-

F. Richterį). Rež. – A. Areima, komp. –

paroda „Mūsų turtas“

kirtų aidas“ (tapyba, fotografija, objektai)

A. Bumšteinas, videomenininkas –
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K. Jaroševičius, kost. dail. – M. Gurskytė. Vaidina R. Petrauskas, D. Stončius,
T. Rinkūnas

Rusų dramos teatras
18, 19 d. 18.30 – PREMJERA! I. Vyrypajevo

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. –
A. Sunklodaitė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė
filharmonija
16 d. 19 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

Bibliografinės žinios
GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
22-oji išlyga : romanas / Joseph Heller ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – 2-asis

Kauno kamerinis teatras

tystės valdovų rūmuose – M.K. Oginskio

leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2015 (Gargždai : Print-it). – 559, [1] p.. – (Kultinės knygos, ISSN

12 d. 18 val. – G. Boccaccio „DEKAMERO-

250-osioms metinėms. Lietuvos kamerinis

2424-3973). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-157-8 (įr.)

Rež. – G. Surkovas

NAS“. Rež. – A. Rubinovas

orkestras. Solistai M. Rubackytė (fortepi-

Anapus sienos : [romanas] / Laima Mažeikė. – Panevėžys [i.e. Kunigiškiai, Anykščių r.] :

20 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

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

jonas), V. Gelgotas (fleita), V. Giedraitis

[Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“], 2015. – 207, [1] p.. – Tiražas [200] egz.. –

Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. Rež. – S. Rubinovas

(klarnetas), V. Lubauskas (obojus). Dir. –

ISBN 978-9955-823-01-8

20 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-

17 d. 18 val. – F. Zelerio „TIESA“.

J. Domarkas. Koncertą veda V. Gerulai-

RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Rež. – S. Rubinovas

tis. Programoje M.K. Oginskio, T. Leiburo,

Būk šalia : meilės lyrika / [sudarė Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2015. – 84, [2]

18 d. 18 val. – E. Radzinskio „KOBA“.

G. Kuprevičiaus, R. Mačiliūnaitės, F. Liszto

Rež. – S. Rubinovas

kūriniai

19 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“.

VII tarptautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir

„DREAMWORKS“ (su lietuviškais titrais).

Teatras „Lėlė“
Didžioji salė
12 d. 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“.
Rež. ir dail. – V. Mazūras
13 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“
(V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuo-

Rež. – S. Rubinovas

vargonininkų konkursas

20 d. 18 val. – „RAGANOSIS“ (E.Ionesco

17, 18 d. 15 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

pjesės motyvais). Rež. – R.A. Atkočiūnas

džiojoje salėje, – Vargonininkų II turas

tykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Kauno lėlių teatras

19 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“

12 d. 12 val. – PREMJERA! „PLIAUSKIUKAS

(Ch. Perrault pasakos motyvais).

IVASIUKAS“. Rež. – O. Dmitrijeva, dail. –

Rež. – A. Mikutis

N. Denisova

20 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR

13 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-

KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Mažoji salė

19 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“.

12 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“

Rež. – A. Stankevičius

(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).

20 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“.

Rež. ir dail. – R. Driežis

Rež. – A. Stankevičius

13 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų

19 d. 14 val. – PREMJERA! „SAULĖS VA-

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos
teatras

DUOTOJAS“ (pagal A. Liobytės pjesę „Trys

15 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre –

negražios karalaitės“). Scen. aut., rež. ir

M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“.

dail. – R. Driežis

Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal

18 d. 18 val. Žvejų rūmuose – H. Ibseno

apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir
dail. – V. Mazūras

K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir
dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“
Naujojo cirko savaitgalis ’15
11 d. 18 val., 12 d. 14, 18 val. Kišeninėje salėje –
„PASTEBĖJIMAI“ („Company Sacekripa“, Pran-

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
20 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Macijausko
„NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“. Rež. –
K. Macijauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras

cūzija). Autorius ir atlikėjas – E. Marceau

11 d. 18.30 – PREMJERA! F. Loessero,

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

A. Burrowso „KAIP PRASISUKTI VERSLE

(Palestinos cirko mokykla). Idėjos autoriai

BE DIDELIO VARGO“

ir atlikėjai – A. Muallem, F. Zmorrod

12 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“

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

13 d. 13 val. – A. Kučinsko „MAKARONŲ OPERA“

DŽIAUGSMAS“ („TinCan Company“,

16, 19 d. 18.30 – E. Imre „MISTERIS X“ (libreto

Danija). Rež. – L.A. Kjöllmoen, atlikėjai

autoriai A. Grünwald, J. Brammer, R. Buniky-

G. Lambertsen ir R. Andersen

tės režisūrinė versija)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ČIUOŽYKLA“

18 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

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

20 d. 13 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“

atlikėjas – P. Léonard

gutytė („Stalo teatras“)

Šiauliai
Šiaulių valstybinis dramos
teatras

15 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „MAN NE-

12 d. 18 val. – aktorės S. Povilaitytės jubilie-

TINKA TAVO KOSTIUMAS“. Rež. – V. Ma-

jinis vakaras „Baltojo žiedlapio dėkojimas“

14 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka S. De-

salskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

(teatras „Atviras ratas“)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos
teatras

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – fotoalbumo

12, 13 d. 18 val. – PREMJERA! M. Ca-

16 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ,
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis

„VIEŠOS PASLAPTYS“ pristatymas ir vieno

moletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“.

vakaro paroda. Autorius – V. Morkevičius

Rež. – D. Kazlauskas

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO KNYGA“.

15 d. 18 val. – M. Maeterlincko „NEKVIES-

Rež. – E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

TOJI“. Rež. – M. Meilūnas

19 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“.

16 d. 18 val. – Molière’o „TARTIUFAS“.

Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė,

Rež. – D. Kazlauskas

V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juoza-

19 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-

Geltonasis Kroumas : romanas / Aldous Huxley ; iš anglų kalbos vertė Irena Balčiūnienė. –
2-asis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2015 (Gargždai : Print-it). – 283, [3] p.. – (Kultinės

M. Barkauskas

knygos, ISSN 2424-3973). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-158-5 (įr.)

20 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Se-

Koncertas kairiajai rankai : [romanas] / Lea Singer ; iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprin-

renadų aidai“. Vilniaus miesto savivaldybės
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno
vad. – D. Katkus). Dir. – G. Šlekytė. Dalyvauja
aktorė L. Budzeikaitė. Programoje
W.A. Mozarto, E. Elgaro, P. Čaikovskio kūriniai

D. 1. – 2015 (Vilnius : BMK l-kla). – 139, [1] p. (atsk. lapai) : iliustr.. – Tiražas 50 egz. : [13 Eur 29 ct]
Nutraukta tyla : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šešku-

ramžių dainose. Ansamblis „Magister Petrus“ (Ispanija)
15 d. 19 val. Valdovų rūmuose – „Muzikinis
Parnasas“. Mitai prancūzų baroko muzikoje. M.F. Schöder (sopranas, Vokietija),
ansamblis „Luxurians“ (Vokietija)
20 d. 20 val. Šv. Ignoto bažnyčioje – „Et ecce
terrae motus“. A. Brumelio mišios. Choras
„Brevis“ (vad. – G. Venislovas), D. Stabinskas (fotoprojekcijos)

Šv. Kotrynos bažnyčia
11 d. 19 val. – Šv. Kristoforo kamerinio
orkestro sezono pradžios koncertas. Solistas A. Puskunigis (obojus, Prancūzija).

ronaitė]. – 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2015- . – (Šok). – Aut. nurodytos antr. lapo kt. pusėje. – ISBN 978-5-430-04878-5

vienė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 381, [1] p.. – Tiražas 2000
egz.. – ISBN 978-609-01-2012-5 (įr.) : [8 Eur 58 ct]
Polinos dienoraštis : Čečėnija, 1999-2002 m. / Polina Žerebcova ; iš rusų kalbos vertė Indrė
Butkutė. – Vilnius : Tyto alba, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 415, [1] p.. – Tiražas 2000
egz.. – ISBN 978-609-466-107-5 (įr.)
Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. –
Vilnius : Tyto alba, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 755, [2] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN
978-9986-16-855-3
Švelni naktis : [romanas] / F. Scott Fitzgerald ; [iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė]. –
3-iasis leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 414, [2] p.. – (Kultinės knygos, ISSN 2424-3973). – Tiražas [1500] egz.. – ISBN 978-609-444-155-4 (įr.)
Tylos upė : [poetės ir prozininkės] Birutės Lengvenienės kūrybos apžvalga / Elena Dekaminavičienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015 (Kaišiadorys :

Dalyvauja C. Scibetta-Puskunigis (klavesi-

Printėja). – 159, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-409-099-8 (įr.)

nas, Prancūzija), Vilniaus miesto savival-

Vaikai kartais skraido : [proza, poezija] / Gianpiero Perlasco ; [iš italų kalbos vertė Vilma

dybės Šv. Kristofofo kamerinis oorkestras.

Rūdytė ir Monika Vapšytė] ; [iliustracijos: Paolo Marengo]. – Utena : Kamonada, 2015. – 39,

Dir. – D. Katkus. Programoje G.F. Tele-

[2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8011-49-4

manno kūriniai

Vakaras : sonetų vainikas / Rima Petrilevičienė ; [iliustracijos Rusnės Feiferienės]. –

17 d. 19 val. – koncertas, skirtas Ch. Potašinskui ir H. Perelšteinui atminti. Atlikėjai
A. Čekauskas, I. Milkevičiūtė, V. Prudnikovas,
A. Anusauskas (fortepijonas), R. Vainoraitė-Gocentienė (fortepijonas) ir A. Gocentas (violančelė), choras „Ąžuoliukas“. Dir. – V. Miškinis
19 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtės ir grupės
„Skylė“ rudens lygiadienio koncertas
20 d. 19 val. – Gdansko kultūros dienos Vil-

Utena : Kamonada, 2015. – 33, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8011-47-0
Vario plunksna : [eilėraščiai] / Aldona Širvinskienė-Dudonytė. – Utena : Kamonada, 2015. –
124, [4] p.. – Tiražas [200] egz.. – ISBN 978-609-8011-46-3

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
Du gaideliai : [lietuvių liaudies dainelė]. – [Vilnius] : [Viltinga ir Ko], [2015] ([Kaunas] : Taurapolis). – [13] p., įsk. virš. : iliustr.. – ISBN 978-609-8129-26-7
Invazija į Tikrąjį pasaulį : pirmoji serijos apie Žaidimoriterį999 knyga: neoficialus „Minecraft“

niuje. Atlikėjai P. Vyšniauskas (saksofonas),

žaidėjo nuotykis / Mark Cheverton ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – Vilnius : Tyto alba,

T. Ziętekas (trimitas, elektroninė muzika),

2015 (Vilnius : BALTO print). – 173, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-466-094-8 (įr.)

D. Bukowski (marimba), A. Żuchowski (kontrabosas), K. Kugel (perkusija)

Va k a r a i
Vilnius
Bažnytinio paveldo muziejus

nografijos paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ su jos kuratore
S. Maslauskaite-Mažyliene

17 d. 18 val. – „KANKINYS“ (pagal M. von

Kaunas
Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Mayenburgo pjesę). Rež. – O. Koršunovas

17 d. 17 val. – S. Sabaliausko-Geladuonio

Kaunas
Kauno dramos teatras

(Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

knygos „Atviri pokalbiai su Lietuvos naci-

18, 19, 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-

20 d. 18 val. – „DIENA BE MELO“ („Domino“

onalinės kultūros ir meno premijos laurea-

JERA! J. Balodžio „MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis

teatras)

tais“ sutiktuvės
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ninkė Aušra Čapskytė-Šarauskienė]. – Vilnius : Gairės, 2015 (Vilnius : Baltijos kopija). – 150,
[1] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-9955-759-92-8 (įr.)

claro“. Ovidijaus mitologinė meilė vidu-

LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

Rež. – P. Lisauskas

Lacrima lituani : eiliuota Lietuvos miškų tragedija : [poema] / Zenonas Pilkauskas ; [daili-

13 d. 18 val. Valdovų rūmuose – „Phoebi

dienos: šiuolaikinio šokio spektaklis „Ak-

11 d. 18 val. – PREMJERA! „HERO IR ZERO“.

egz.. – ISBN 978-609-444-154-7 (įr.)

Lingo lego laduto : literatūra 5 [klasei] : mokytojo knyga / [Vilija Janušauskienė, Loreta Žvi-

Mergele!“ Restauruoti marijinės iko-

tro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė

džiūnaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 471, [1] p.. – Tiražas 1200

Vilnius
Muzikos festivalis „Banchetto
musicale“

12 d. 16 val. – ekskursija po parodą „Sveika,

studija)

nius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). – 518, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos, ISSN 2424-

nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. –

20 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-

SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (tea-

Dinos knyga : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vil-

20, 21 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

Alytus
Alytaus miesto teatras

nius : Tyto alba, 2015 (Kaunas : Spindulys). – 494, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978609-466-110-5 (įr.)

džiojoje salėje, – Pianistų finalas. Lietuvos

paitis („Stalo teatras“)

20 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-

Butas Paryžiuje : romanas / Michelle Gable ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vil-

3485). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-1887-0 : [7 Eur 25 ct]

20 d. 19 val. Studijoje II – Gdansko kultūros
tai“. Idėjos autorė ir atlikėja A. Lubos

p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8011-48-7

Kaip dangus griuvo : pasaka. – [Vilnius] : [Viltinga ir Ko], [2015] ([Kaunas] : Taurapolis). –
[13] p., įsk. virš. : iliustr.. – ISBN 978-609-8129-28-1
Kova už Požemių pasaulį : antroji serijos apie Žaidimoriterį999 knyga: neoficialus „Minecraft“ žaidėjo nuotykis / Mark Cheverton ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – Vilnius : Tyto alba, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 325, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN
978-609-466-109-9 (įr.)
Mergaitė, kuri laivą pasidarė ir Pasakų šalį apiplaukė / Catherynne M. Valente ; iš anglų kalbos
vertė Vytautas Stankus ; [iliustracijų autorė Ana Juan]. – Vilnius : Tyto alba, 2015 (Vilnius :
BALTO print). – 325, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-112-9 (įr.)
Pasakėčios / I. Krylovas. – [Vilnius] : [Viltinga ir Ko], [2015] ([Kaunas] : Taurapolis). – [13] p.,
įsk. virš. : iliustr.. – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-609-8129-27-4
Solitaire : romanas / Alice Oseman ; iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė. – Vilnius : Alma
littera, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 276, [2] p.. – Tiražas 1600 egz.. – ISBN 978-609-011937-2 (įr.) : [6 Eur 75 ct]

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

11 psl.

R ugsėjo 11–17
Savaitės filmai

Kino repertuaras

12 d. – Sangailės vasara (rež. A. Kavaitė) –

11, 12 d. – Viešnagė (JAV) – 10.50, 13.45,

21 val.; 14 d. – 19.10

16.40, 19.40, 21.50, 23.45; 13–17 d. – 10.50,

Vilnius

13 d. – Fassbinderis: mylėti nereikalaujant

13.45, 16.40, 19.40, 21.50

Forum Cinemas Vingis

(dok. f., Danija) – 16.20; 16 d. – 19 val.

11, 12 d. – Roko karalienė (JAV) – 11.40, 14,

12 d. – Pakeliui į mokyklą (Prancūzija) – 15 val.

16.20, 19, 21.20, 23.40; 13–17 d. – 11.40, 14,

13 d. – Troliai Mumiai Rivjeroje (Suomija,

16.20, 19, 21.20

Prancūzija) – 14.40

17 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) –

13 d. – Kino klasikos vakaras. Jeigu... (D. Bri-

18.50

tanija) – 18.30

11, 12 d. – Kvaišų atostogos (JAV) – 18.20,

11–17 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai
ugnimi (JAV) – 11.20, 14.10, 16, 18.50, 21.40
Viešnagė (JAV) – 11, 13.15, 17, 19.15, 21.30
Roko karalienė (JAV) – 11.30, 14, 16.20,
18.40, 21 val.
17 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 18.20
„Kino pavasario“ seansai
11–17 d. – Pamoka (Bulgarija, Graikija) –
19 val.

„Pamoka“
Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi **

Populiaraus filmo paaugliams tęsinys: pabėgusių iš labirinto jaunuolių laukia naujas iššūkis. Per dvi dienas jie turi pereiti labiausiai sunaikintą Žemės
dalį. Jų laukia išdeginta dykuma ir susitikimai su nežinomos ir nepagydomos
ligos aukomis. Weso Ballo filme vaidina Dylanas O’Brienas, Kay Scodelario,
Thomas Brodie-Sangsteris, Giancarlo Esposito, Aidanas Gillenas, Barry Pepperis, Lili Taylor, Patricia Clarkson (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
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, Kaunas )
Roko karalienė ***

Režisierius Jonathanas Demme („Oskaras“ už „Avinėlių tylėjimą“), scenaristė Diablo Cody („Oskaras“ už filmo „Džiuna“ scenarijų) ir triskart „Oskarų“
laureatė Meryl Streep surėmė pečius, kad papasakotų senstančios roko žvaigždės, kuri jaunystėje dėl karjeros metė vyrą ir vaikus, istoriją. Riki įsitikinusi,
kad niekad nevėlu viską pradėti iš naujo. Moters grįžta namo ir bando surinkti
šeimos likučius. Riki nėra kantri ir nuolanki, todėl suprantama, kad nesulaukia dukters užuojautos. Dukterį suvaidino Streep duktė Mamie Gummer,
vyrą – Kevinas Kline’as (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Stebuklai ****

Jaunos italų režisierės Alice Rohrwacher filmas, 2014 m. Kanuose apdovanotas 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 peršlapusios
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)
Viešnagė ***

M. Nighto Shymalano siaubo filmas pasakoja apie Rebeką ir Tailerį,
kurie rengiasi aplankyti savo senelius. Jų motina nematė tėvų nuo tada,
kai prieš 15 metų paliko jų namus. Rebeka nori sukurti dokumentinį filmą
apie šį vizitą, todėl didžioji dalis „Viešnagės“ imituoja Tailerio vaizdo kamera nufilmuotus kadrus. Turint omenyje pastaruosius režisieriaus filmus, galima neabejoti, kad veikėjų laukia daug staigmenų (JAV, 2015).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Šokantys arabai (Izraelis, Prancūzija) – 21.30
Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 11.10, 13.30,
15.50, 18.10, 20.40
11 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 11, 15.45;
12, 13 d. – 11, 12, 14.25, 15.45; 14–17 d. –14.25,
15.45
11–17 d. – Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) –
13.30, 16.15, 18.50
Amerikos ultra (JAV) – 15.30, 18.10, 20.30
Šnipas iš U.N.C.L.E. (JAV, D. Britanija) –
18.40, 21 val.
11–16 d. – Kvaišų atostogos (JAV) – 13, 18.20;
17 d. – 13 val.
11–17 d. – Geismo architektas (Kanada) –
15.30, 20.45
11, 14–17 d. – Pakalikai (JAV) – 16.50; 12, 13 d. –
11.15, 16.50
11–17 d. – Pakalikai (3D, JAV) – 14.10
Hitmanas. Agentas 47 (Vokietija, JAV) – 18 val.
Tuk tuk (JAV, Čilė) – 20.30
Slaptoji komanda (3D, Ispanija, Argentina) – 11.40
Slaptoji komanda (Ispanija, Argentina) – 13.15
Neracionalus žmogus (JAV) – 21.15
Sangailės vasara (rež. A. Kavaitė) – 16.30

Forum Cinemas Akropolis
11–17 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai
ugnimi (JAV) – 11.10, 14, 15.20, 18.30, 21.30
Viešnagė (JAV) – 10.40, 13, 16.20, 18.50, 21.10
Roko karalienė (JAV) – 11, 13.30, 16, 18.40,
21 val.
17 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 18.30
11, 14–17 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.10,
13.10, 15.40; 12, 13 d. – 10.10, 10.50, 13.10, 15.40
11–17 d. – Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) –
12.40, 16.40, 19.20
Amerikos ultra (JAV) – 15.50, 18.10, 21.50
Kvaišų atostogos (JAV) – 16.50, 19.10, 21.40
Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 13.20, 15.20, 18.20
Slaptoji komanda (Ispanija, Argentina) –
10.30, 13.50; Slaptoji komanda (3D, Ispanija,
Argentina) – 11.20
11–16 d. – Neįmanoma misija: slaptoji
tauta (JAV, Honkongas, Kinija) – 17.40, 20.40;
17 d. – 20.40
11–17 d. – Pakalikai (JAV) – 10.20, 14.40
Pakalikai (3D, JAV) – 12.30
Tuk tuk (JAV, Čilė) – 20.50
11, 13, 15, 17 d. – Geismo architektas (Kanada) – 12.30; 12, 14, 16 d. – Šnipas iš

Redaktorė – Agnė Narušytė
Atsakingoji sekretorë – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė

12 psl.

20.40, 23 val.; 13–17 d. – 18.20, 20.40

kija) – 19 val.

11–17 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) –

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

11.20, 16.10, 18.30

17 d. – Vilkų gauja (JAV) – 17 val.

Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.30, 16 val.

17 d. – Iris (JAV) – 19 val.

Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) – 12.50, 17.15

17 d. – Egzotika, erotika ir t. t. (Prancū-

Slaptoji komanda (Ispanija, Argentina) –

zija) – 21.15

10.10, 14.55
12–17 d. – Slaptoji komanda (3D, Ispanija,

Pasaka
11 d. – Sangailės vasara (rež. A. Kavaitė) – 16.30;
12 d. – 18.15; 13 d. – 14.15; 14 d. – 21.15; 15 d. –
17.45; 16 d. – 19.30
11, 13 d. – „Fashion Vilnius“. Dior ir aš
(Prancūzija) – 19 val.; 12 d. – 17, 19 val.
11 d. – Film Noir. Abejonių šešėlis (JAV) –
22 val.
11 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 16 val.;
12 d. – 14.15; 13 d. – 12.15; 16 d. – 15.50; 17 d. – 16.30
11 d. – Roko karalienė (JAV) – 18 val.; 12 d. –
20 val.; 13 d. – 17.45; 14 d. – 20.45; 16 d. –
16 val.; 17 d. – 15 val.
11 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 20, 22.30; 12 d. – 15.45, 21.15;
13 d. – 16.45, 19.30; 14 d. – 19 val.; 15 d. –
19.30; 16 d. – 16.15, 17.45; 17 d. – 17, 21 val.

Argentina) – 12.30
11, 14–17 d. – Pakalikai (JAV) – 12.20; 12, 13 d. –
12, 13 d. – 10.20, 12.20
11–17 d. – Pakalikai (3D JAV) – 14.30
12, 14, 16 d. – Hitmanas. Agentas 47 (Vokietija, JAV) – 18.50
11–17 d. – Geismo architektas (Kanada) – 21.30
Sangailės vasara (rež. A. Kavaitė) – 13.30
Tuk tuk (JAV, Čilė) – 18.40
Amerikos ultra (JAV) – 21.10
Popieriniai miestai (JAV) – 15.50
11, 13, 15, 17 d. – Grėsmingas II (JAV) – 20.45
12, 14, 16 d. – Kirtis dešine (JAV) – 20.45
11, 12 d. – Apsėstieji (JAV) – 23.30
11, 13, 15 d. – Neįmanoma misija: slaptoji
tauta (JAV, Honkongas, Kinija) – 18.50

11 d. – Geismo architektas (Kanada) – 22.15;

Romuva

12 d. – 22 val.; 13, 17 d. – 21.45; 15 d. – 21.30;

9 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės

16 d. – 21.15

(Prancūzija) – 20.30; 11 d. – 18 val.

11, 13 d. – Prancūziškos skyrybos (Prancū-

10 d. – Prancūziškos skyrybos (Prancūzija) –

zija) – 16.15; 14, 17 d. – 17.15

18 val.

11 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija, Pran-

11 d. – Pamoka (Bulgarija, Graikija) – 20 val.

cūzija) – 18.15; 12 d. – 20.30; 13 d. – 14 val.;

12, 13 d. – Slaptoji komanda (Argentina, Is-

15 d. – 21 val.; 16 d. – 18.15

panija) – 14 val.

11, 16 d. – Viena nepatogi akimirka (Pran-

12 d. – Stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokie-

cūzija) – 20.30

tija) – 16 val.; 13 d. – 18 val.

12 d. – „Fashion Vilnius“ vaikams. Pakeliui

12 d. – Sugar Man (D. Britanija, Švedija) –

į mokyklą (Prancūzija) – 12 val.;

18 val.

12 d. – The Beatles. A Hard Day's Night

12 d. – Viktorija (Vokietija) – 20 val.

(D. Britanija) – 16.30; 13 d. – 16 val.

13 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija,

12 d. – Troliai Mumiai Rivjeroje (Prancūzija,

Prancūzija) – 16 val.

Suomija) – 14 val.; 13 d. – 18 val.; 17 d. – 15.30
čias pasaulis (JAV) – 12 val.; 17 d. – 18.30

KLAIPĖDA
Forum Cinemas

13 d. – Slaptoji komanda (Ispanija, Argen-

11–17 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai

13 d. – „Fashion Vilnius“ vaikams. Išvirkš-

tina) – 14.30

ugnimi (JAV) – 11.20, 14.15, 15.30, 18.20,

13 d. – Stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokie-

21.20

tija) – 21 val.

Viešnagė (JAV) – 14.40, 17, 19.20, 21.40

13 d. – Amžinai stilingos (rež. L. Plioplytė) –

Roko karalienė (JAV) – 17.10, 19.10, 21.30

12.30; 14 d. – 17.45; 15 d. – 17.30

17 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 18.30

13 d. – Eizenšteinas Gvanachuate (Nyder-

Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 11.30, 16.10,

landai, Meksika, Suomija, Belgija) – 21.30

19.30

14 d. – Viktorija (Vokietija) – 18 val.; 15 d. – 20.30

11–16 d. – Kvaišų atostogos (JAV) – 13.50,

15 d. – Cluster (Australija) – 19 val.; 16 d. –

18.30, 21.50; 17 d. – 13.50

18 val.; 17 d. – 20.30

11, 14–17 d. – Pakalikai (JAV) – 10.10, 14.50;

15 d. – „Kino skonis. Kino judėjimai“ –

12, 13 d. – 10.10, 11.10, 14.50

19 val.

11–17 d. – Pakalikai (3D, JAV) – 12.40,

U.N.C.L.E. (JAV, D. Britanija) – 20.30

16 d. – „TARP 3/10“: poezijos audiozino

17 val.

Skalvija

pristatymas – 20 val.

Amerikos ultra (JAV) – 13.20, 18.10

17 d. – „Kino skonis. Kino kultūros“ – 19 val.

Tuk tuk (JAV, Čilė) – 15.40, 20.30

11 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 17 val.;
14 d. – 15 val. (seansas senjorams); 16 d. – 21 val.
11 d. – Neracionalus žmogus (JAV) – 19 val.;
13 d. – 21 val.; 15 d. – 17 val.
11 d. – Žemės druska (Brazilija) – 21 val.; 12 d. –
18.50; 14 d. – 17 val.; 15 d. – 21 val.; 16 d. – 17 val.

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

15 d. – Lenkų kino klubas. Fotografas (Len-

12 d. – Stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokietija) – 16.40; 14 d. – 21 val.

Slaptoji komanda (Ispanija, Argentina) – 10.20

KAUNAS
Forum Cinemas

Slaptoji komanda (3D, Ispanija, Argen-

11, 12 d. – Bėgantis labirintu: išbandy-

Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.30

mai ugnimi (JAV) – 10.40, 13, 15.20, 18.10,

Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) – 13 val.

tina) – 12.15

21, 23.20; 13–17 d. – 10.40, 13, 15.20, 18.10,

Hitmanas. Agentas 47 (Vokietija, JAV) –

21 val.

20.50
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