K u lt ū r o s s ava i t r a š t i s „ 7 m e n o d i e n o s “ | w w w. 7 m d . lt

2015 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

Nr. 33 (1139) | Kaina 0,81 Eur

Dailė | Muzika | Teatras | Kinas | Fotografija

2

Muziko, švietėjo Apolinaro Likerausko
120-osioms gimimo metinėms

4

Estų teatro panorama

		 5

		

Kinas sovietinėje Lietuvoje

D. Ž u k ly t ė s n u ot r .

6

Žilvino Landzbergo paroda galerijoje „Si:said“. 2015

Galerijų dienos Klaipėdoje

7

Scenografijos kryptys Prahos kvadrienalėje

8

Gdynės kino festivaliui pasibaigus
7 meno dienos | 2015 m. rugsėjo 25 d. | Nr. 33 (1139)

Viktorija Miškūnaitė (Manon) ir Michaelis Spadaccini (de Grijė)

M . A l e k s o s n u ot r .

Melodinga ir graudi
istorija

Jules’io Massenet operos „Manon“ premjera Operos ir baleto teatre

Laimutė Ligeikaitė

„Naują sezoną pradėti Massenet
„Manon“ pastatymu – drąsus teatro
sprendimas“, – sakė operos muzikos vadovas ir dirigentas iš Prancūzijos Cyrilas Diederichas. Mat net ir
Prancūzijoje dar joks sezonas nėra
atidarytas su „Manon“, ši opera išvis nėra itin gerai pažįstama šiandienos prancūzams. Ką jau kalbėti
apie mus – nors viena kita prancūzų
autorių opera teatre statoma, daug
patirties atliekant prancūziškas operas neturime, o ir Massenet mums
dar – tikras atradimas (išskyrus „Bohemiečių“ rodytą jo „Verterį“). Beje,
„Manon“ Lietuvoje buvo pastatyta tik
du kartus ir seniai – 1939 m. Kaune
ir 1964 m. Vilniuje. Dabartinis pastatymas ypatingas ir tuo, kad buvo
kuriamas bendrai su San Fransisko
ir Izraelio operomis, spektaklį išvys

ne tik Lietuvos, bet ir JAV bei Izraelio publika.
Jules’is Massenet „Manon“ rašė
dvejus metus ir, iškart po premjeros
1884 metais prestižiniame Paryžiaus
„Opéra Comique“, sulaukė didžiulės
sėkmės. Henri Meilhaco ir Philippe’s
Gille’o operos libretas grįstas prancūzų rašytojo Antoine’o François
Prévost novele „Riterio de Grijė ir
Manon Lesko istorija“(„L’histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon
Lescaut“), išspausdinta 1731 m. ir iš
karto uždrausta (ir vis dėlto inspiravusia ne vieną kompozitorių). Ji pasakoja jaunos merginos ir jos aplinkos gyvenimo istoriją, kurios baigtis,
ko gero, priklauso nuo žmogaus pasirinkimo ir vertybių.
Šį veikalą itin jautriai įprasmino
iki kaulų smegenų romantikas Jules’is Massenet, o jo muzikos braižas išsiskiria subtilia, ankstesnių

epochų stilistinėmis detalėmis padabinta kalba, užburiančia jautriu
ir lanksčiu melodingumu, prancūziška elegancija, stebina netikėtais
kontrastingais „mulenružiniais“
epizodais. Opera taikliai atliepia
tą Belle Époque dvasią, kai Paryžius
suklestėjo kaip menų, bohemos ir
mados centras, kankano ritmu alsavo prabangos, „auksinio jaunimo“
gyvenimas, stebino mokslo, technikos atradimai. Tačiau tai – tik išorė. Nenumaldomai sklido ir Fin de
Siècle pesimizmas, reiškiamas mąstytojų ar poetų lūpomis, užslėptas
asmeniniuose išgyvenimuose ir
nuojautose.
Jau pats „Manon“ siužetas aprėpia gausybę istorinių, psichologinių, socialinių prasmių, sėkmingai
N u k e lta į 3 p s l .
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Visur skleidęs šviesą

Muziko, švietėjo Apolinaro Likerausko 120-osioms gimimo metinėms
Jūratė Vyliūtė

Šiandien mažai kam žinomas
Apolinaras Likerauskas (1895–1984)
buvo muzikas švietėjas, diplomuotas dainininkas, chorų vadovas, dirigentas, iškili asmenybė, tragiško
likimo žmogus. Rašydama knygą
„Lietuviai ir muzika Sibire“ mačiau
daug skausmo, kančios, dar gyvų
ašarų, tačiau A. Likerausko lemtis –
viena žiauriausių. Apie jį straipsnių randame tarpukario Lietuvos
periodikoje, jis pats kalėjime ir
tremtyje parašė prašymų, protestų,
likusių Baudžiamojoje byloje. Nuo
1990 m. straipsnių laikraščiuose,
žurnaluose, enciklopedijoje publikavo kitas talentingas Sibiro kankinys muzikas Vytautas Čepliauskas.
Tačiau vertingiausią dokumentą
paliko pats A. Likerauskas – memuarus, rašytus jau senyvame amžiuje, sovietmečiu, tad susilaikant
nuo komentarų ir baigiant arešto
diena. Dukros išsaugojo tėvo raštus,
leido jais naudotis – čia pateikiama
trumpa memuaruose minimų faktų
apžvalga.
Giminės šaknys – Aukštaitijoje,
Biržų žemėje. Prosenelis, senelis,
tėvas – kaimo kalviai, mokėję dar
ir šautuvų meistrystės. Vedęs gražuolę kaimo dainininkę ir išėjęs
Peterburgan, tėvas dirbo tekintoju
Putilovo fabrike, priklausė lietuvių inteligentų Savišalpos draugijai, rengusiai spektaklius, organizavusiai lietuviškas mišias, kuriose
pirmąja giesmininke garsėjo Likerauskienė. Septynmetis Apolinaras lankė lenkių seselių mokyklą. Toliau jį brandino Biržų miesto
mokykla. Apolinaras „kažkaip nejučiom“ išmoko griežti smuiku, iš
natų. Veikė du slapti moksleivių
būreliai: kairiųjų socialistų „Aušrinė“, vadovaujama Juliaus Janonio, ir dešiniųjų krikščionių „Ateitis“, kurią įsteigė ir kuriai vadovavo
Apolinaras Likerauskas: jo žodžiais,
devizas buvęs – „gyventi krikščionių etika, būti pavyzdingais mokiniais, auginti savyje kilnų žmogų“.
Slapta jie skaitydavo užsienio autorius, Vinco Kudirkos straipsnius,
negėrė, eidavo išpažinties, užsiėmė
saviaukla. Abiejų būrelių siekiai
buvo tokie patys – dirbti savo tėvynei, atsiplėšti nuo caro, kad Lietuva būtų savarankiška.
Pirmojo pasaulinio karo metais,
grįžęs į gimtąjį tėvų kaimą, dvidešimtmetis Apolinaras rado uždarytas mokyklas, į Rusiją pabėgusius mokytojus (visi buvo rusai).
Sušaukęs vaikus, pirmiausia savo
gryčioje, paskui gretimuose kaimuose įsteigė pradžios mokyklas
mažiems ir dideliems. Apylinkių
jaunimui skaitė geografijos, istorijos, higienos paskaitas, mokė švaros,
gražaus elgesio. Vabalninke įsteigė
„Pavasarininkų“ draugiją, Pasvalyje
2 psl.

sudarė keturbalsį mišrų chorą – tai
tik dalis jo darbų sunkiomis karo
metų sąlygomis.
Vedamas kilniausių siekių – „kas,
jei ne kunigas, yra arčiausiai žmogaus ir gali labiausiai jam padėti“ –
įstoja į Kauno kunigų seminariją.
Šalia tiesioginių pareigų vadovauja
80-ties klierikų chorui, puikiai parengia sakralinės muzikos (Bacho,
Mozarto, Rossini, Sasnausko) kūrinių repertuarą. Maistas seminarijoje menkas, darbo krūvis milžiniškas – suserga džiova. Seminarijos
rektorius Maironis, nors apgailestaudamas netekti gero chorvedžio,
vis dėlto neprieštarauja jo pasitraukimui, o Juozas Naujalis pasiūlo
stoti į Kauno konservatoriją (tuomet dar vadintą muzikos mokykla).
A. Likerauskas turėjo gražų, stiprų
bosą, tačiau silpnus plaučius. Baigęs
konservatorijoje Oreste’o Marini
solinio dainavimo klasę (1927 m.),
nutarė pasišvęsti choro vadovo, dirigento darbui: „Kad pakiltų mūsų
tėvynėje dainos menas, pasinėriau į
chorvedžio darbą visa širdimi.“
Likerauskas aktyviai dalyvauja
organizuojant pirmąją visos Lietuvos dainų šventę, diriguoja jungtiniam „Pavasarininkų“ chorui, prezidento Aleksandro Stulginskio
apdovanojamas sidabrinių kanklių
ženkleliu. Jo entuziazmas tiesiog
liepsnoja. Kartu su Karoliu Dineika
organizuoja dainų ir sporto šventę
Šiauliuose, diriguoja tūkstančio
dainininkų chorui. Kitą vasarą diriguoja Alytaus Dzūkų šventėje.
Kaune vykusioje jubiliejinėje „Pavasarininkų“ dainų šventėje trijų tūkstančių dainininkų chorui diriguoja
Juozas Naujalis, Aleksandras Kačanauskas ir Apolinaras Likerauskas.
1930-aisiais jisai – trečiosios Lietuvos dainų šventės dirigentas. Teisę

stoti ant vyriausiojo dirigento paky- ir 1933 m. likviduota. Jaunuomenės
los jam teikė ryškus chorvedžio ta- lavinimui, muzikinės kultūros ugdylentas, profesinis stabilumas, artis- mui pasišventęs A. Likerauskas tikriautiškumas, žavesio ir artimo meilės siai turėjo pajausti nuoskaudą. Bet
aura, skatinanti aplinkinių pagarbą entuziazmo dirbti neprarado.
ir pasitikėjimą.
Nuvykęs į Alytų, pradėjo vaChorinė, organizacinė A. Li- dovauti Lietuvos Kunigaikštienės
kerausko veikla nebuvo apmo- Birutės 2-ojo ulonų pulko dūdų
kama. Vertėsi vargoninkaudamas orkestrui, Šaulių rinktinės chorui.
Kauno karmelitų bažnyčioje (ten Ulonų orkestras vasarą grieždavo
susipažino ir vedė gražiabalsę miesto parke, dalyvavo valstybinių
Adelę Vaišnoraitę; ji įstojo į Kauno švenčių renginiuose, moksleivių
konservatorijos Vlados Grigaitie- šventėse, pamaldose; choras rengė
nės dainavimo klasę, tačiau pa- pasaulietinės ir religinės muzikos
didėjus šeimai mokslą nutraukė; koncertus, pagiedojo Théodore’o
Likerauskai susilaukė penkių duk- Dubois oratoriją „Septyni paskuterų ir sūnaus). Turėjo jis ir peda- tinieji Kristaus žodžiai“. Alytuje
gogo talentą, galėjusį parūpinti lėšų, A. Likerauskas užsirekomendavo
reikalingų šeimos išlaikymui, nors kaip veiklus, energingas pulko kairgi ne vienu atveju idėja nustelbė pelmeisteris, sumanus renginių ormaterialinį interesą. Dėstė muziką ganizatorius, imponuojantis choro
net trijose – mergaičių, „Saulės“, Si- dirigentas, nuoseklus švietėjas.
mono Daukanto seminarijose, orPrasidėjus sovietų okupacijai,
ganizavo kursus pradžios mokyklų ulonų pulką tuoj išformavo, kapelmokytojams.
meisterį atleido. A. Likerauskas su
Kaip tik tuo metu atvažiavo iš šir- žmona ir šešiais vaikais atvyksta
džiai mielų Biržų delegacija ir pa- į Panevėžį. Čia jis – gimnazijoje
siūlė dėstyti jų gimnazijoje, organi- muzikos dėstytojas, moksleivių
zuoti liaudies teatrą, surengti solinį orkestro dirigentas, muzikos mokoncertą. A. Likerausko paakinta kykloje – dainavimo pedagogas,
miesto valdžia pastatė pilyje vasaros bažnyčioje – parapijos choro vateatrą. Bet Biržuose tapo per ankšta. dovas. Lyg to nepakaktų: sukvietęs
Pakviestas mokytojauti Šiaulių mo- inteligentiją, 1942 m. įsteigia „Meno
kytojų seminarijoje, dėstė muzikos mylėtojų draugiją“ ir sudaro Liauteoriją, solfedžio, fortepijoną ir dies ansamblį: 100 žmonių choras,
smuiką. „Labai sudėtinga ir sunku, kanklininkų ir šokėjų grupės.
bet viskas eina gerai. Pradedu dai1945 m. spalio 12-osios naktį A. Lirytis muzikos mokyklos – jos nėra. kerauską areštuoja sovietų sauguŠvietimo ministras, Juozas Gruo- mas. Nerasdami, kuo apkaltinti,
dis, miesto burmistras (Sauliaus KGB pareigūnai nutarė: „Būdamas
Sodeckio tėvas) sutinka, kad Šiau- nusiteikęs prieš SSRS socialistinę
liuose muzikos mokykla reikalinga. santvarką, kovojo dėl nepriklauBet nėra lėšų. O aš viską darau be somos buržuazinės Lietuvos sulėšų. Padarysiu ir čia.“ „Apolinaro kūrimo“ – ir, kaip tėvynės išdaviką,
Likerausko muzikos mokykla“, be teismo išsiuntė į Šiaurės Pečioįsteigta 1929 m., negaudama finan- ros lagerius tolimesniam tardymui.
sinės paramos negalėjo išsilaikyti Praėjus dvejiems metams, MGB
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Druskininkų muzikos mokykla. 1960–61 mokslo metai. Direktoriaus A. Likerausko fortepijono klasė

ypatingasis teismas išaiškino, kad
„kaltė neįrodyta“ ir paskyrė „švelnią“ bausmę: penkis metus tremties
Šiaurės Komijoje.
Sekant A. Likerausko meninės
veiklos pėdsakais, pažymėtais byloje, matyti, kad ir tenai, neįsivaizduojamai atšiauriomis sąlygomis,
jis neapleido savo profesijos: mokė
statybininkus pūsti dūdas, vadovavo gamyklų, klubų saviveiklai.
Įgijo autoritetą, pelnė žmonių pagarbą – į KGB plūdo laiškai su prašymais leisti Likerauskui vadovauti
tos ar kitos vietovės, įmonės meno
mėgėjams. Gavęs leidimą apsigyventi su ištremtomis dukterimis
Sujetichoje (žmonai ir sūnui žuvus
„karinės čekistinės operacijos metu“,
mergaites ištrėmė vienas), greitai ir
čia tapo kultūrinio judėjimo ašimi.
Grįžęs į Lietuvą apsigyveno
Druskininkuose, kur jo pastangomis įsteigiama muzikos mokykla. Tik iš direktoriaus ir net mokytojo pareigų greit pašalinamas.
Sakyčiau, nusivylęs, o gal įpratęs
būti spardomas, atsiduria Vidurinėje Azijoje, tolimosios Kirgizijos
sostinėje Frunzėje... Ne, nusivylęs
žmogus neįveiktų tokios daugybės
kliūčių. A. Likerauską vėl matome
energingą ir veiklų: Frunzės muzikos mokykloje vadovauja vaikų
chorui, dombrų orkestrui, diriguoja
Kirgizijos dainų šventėje.
Sulaukęs 78-erių pagaliau pareina namo. Ne ilsėtis. Stengiasi
praskaidrinti žmonių gyvenimą
muzika – sako, „daina ir malda
taurina žmogaus sielą“. Suburia
Druskininkų veteranų, Vilniaus
profsąjungų choristus ir jiems vadovauja. Prisiglaudžia Antavilių senelių namuose, kur rengia muzikos,
literatūros vakarus, pats dainuoja,
deklamuoja, organizuoja išvykas
į teatrą, koncertus, slaptus rožinio
giedojimus, maldų valandėles... Ligi
paskutinės dienos A. Likerauskas
gyveno krikščionių etika, kūrė ir
puoselėjo savyje kilnų žmogų.
Rugsėjo 10 d. Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo paminėtos A. Likerausko
120-osios gimimo metinės. Dalyvavo
LRS narė Irena Degutienė, pasidalinusi prisiminimais apie vaikystę
Druskininkų muzikos mokykloje,
A. Likerausko dukra Živilė Likerauskaitė-Klusienė bei A. Likerausko anūkas pianistas Algimantas Likerauskas su šeimos atžalomis. Tekstą
skaitė muzikologė Jūratė Vyliūtė,
renginį vedė Bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, organizavo istorikė Rasa
Sperskienė. Vakarą pradėjo (A. Remesos „Stigmomis“) ir užbaigė (M.K.
Čiurlionio „Jūros“ pjesėmis) pianistė
Onutė Gražinytė, sulaukusi aplodismentų ir palinkėjimų sėkmingai tęsti
fortepijono studijas Hanoveryje.
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Melodinga ir graudi istorija
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pasiekiančių ir šių dienų žmogaus
sąmonę, užkabinančių ir kiekvieno
asmeninius jausmus. Vis dėlto centrinė operoje – moters asmenybės
drama, jos prieštaringų išgyvenimų,
atrodytų, nesikeičiančių šimtmečiais, „partitūra“. Kaip sakė pagrindinio vaidmens atlikėja prancūzė
Fabienne Conrad, Manon įkūnijanti
pirmą kartą, jos personažas operoje
kinta: pirmame veiksme ji jaunutė ir
nerūpestinga, „skanaujanti“ gyvenimą; vėliau – pasimetusi vertybėse,
nuolat balansuojanti tarp „taip“ ir
„ne“, patyrusi vidinę tuštumą; galiausiai tampa subrendusia moterimi, supratusia savo klystkelius,
deja, per vėlai.
Man teko stebėti abu premjerinius vakarus (rugsėjo 18 ir 19 d.) ir
abi atlikėjų sudėtis. Fabienne Conrad Manon žavėjo nepaprasta elegancija, balso natūralumu, lanksčiu
frazavimu ir turėjo neginčijamą pranašumą – jai nereikėjo galvoti apie
komplikuotą prancūzišką tarimą,
o kalba, kaip teigė režisierius Vincent’as Boussard’as, yra pagrindinis
šios operos pamatas, muzika čia kyla
iš žodžių. Negalingo, tačiau grakštaus ir netgi rafinuoto Conrad dainavimo puošmena – ypatingai subtilios aukštosios natos, atliekamos itin
jautriu piano, kuriuo operose žavėdavo tik mūsų Irena Milkevičiūtė ir
kurį dabar retai beišgirsi.
Antrą vakarą Manon įkūnijusi
Viktorija Miškūnaitė kur kas ryškiau atskleidė minėtą personažo
kitimą, žavėjo skambesniu, platesnės amplitudės balsu. Jos vaidmuo
pasižymėjo balsu ir vaidyba reiškiama emocija, aistra. Beje, rimtesnių priekaištų nebūtų ir dėl tarimo,
tikėtina, jog šioje srityje Miškūnaitė
labai nuoširdžiai ir sėkmingai padirbėjo. Nors Manon ji kuria pirmą kartą,
prancūziškai yra dainavusi nemažai, ir ne tik kamerinėse scenose:
pernai ji įkūnijo Mikaelą operoje
„Karmen“, o paryžietiško dvelksmo
jau yra įkvėpusi prieš porą metų dalyvaudama teatralizuotame kompozitorės Nailios Galiamovos projekte
„Išsvajotasis Paryžius: penkios Franciso Poulenco dainos „Meilės keliai“
nostalgiškos inspiracijos“.
Nesiimu itin detaliai lyginti šių
dviejų žavingų Manon (juolab kad
ilgainiui vaidmuo tobulės) – jos yra
ir turi būti skirtingos. Kiekviena jų iš
esmės sėkmingai perteikė tragišką
paklydusios jaunystės istoriją, nors
būta vienai ar kitai daugiau ar mažiau pavykusių epizodų. Pavyzdžiui,
scena, kai Manon balansuoja „ant
bedugnės krašto“, įsikibusi į kičinių
balionų puokštę („Aš kaip valdovė,
man visi bučiuoja rankas“) – yra
nemenkas išbandymas dainininkėms, nes reikia grakščiai sukinėtis ant maždaug trijų metrų sienos
krašto ir kartu nepriekaištingai išdainuoti gan sudėtingą dėmesiu

besimėgaujančios koketės partiją.
Miškūnaitė šią sceną atliko tiesiog
kerinčiai, sugebėjo prikaustyti ir
scenos partnerių, ir publikos dėmesį. O beveik erotinę sceną bažnyčioje, maldaujant de Grijė sugrįžti
(„Ar tai jau nebe mano balsas?“),
itin jautriai ir tiesiog neprilygstamai
meistriškai atliko Conrad. Tokių į
vieną ar į kitą pusę svyruojančių
svarstyklių vertinant abi Manon
būta, tačiau norėčiau išskirti tikrai
užtarnautą mūsų jaunosios solistės
sėkmę. Manon vaidmuo Miškūnaitei ypač tinka, yra puikiai jos pajaustas ir brandžiai profesionaliai
perteiktas. Tai tik trečias pagrindinis dainininkės vaidmuo operoje, tačiau, be abejonės, sėkmingiausias. Įdomu, kiek ji galėtų būti
panaši į legendinę pirmąją Manon – belgų sopraną Marie Heilbronn? Rašoma, jog ji šį vaidmenį
padainavo daugiau nei 80 kartų
ir kaskart sulaukdavo didžiausių
ovacijų. Kai sėkmingą spektaklių
seriją, deja, nutraukė netikėta dainininkės mirtis, Massenet tiesiog
išbraukė „Manon“ iš repertuaro,
nes neįsivaizdavo jokios kitos pagrindinio vaidmens atlikėjos. Tik
po gero dešimtmečio „Manon“ sugrįžo į „Opéra Comique“, kad vėl
džiugintų sėkme (ta proga 1894 m.
Massenet sukūrė vieno veiksmo
operą „Manon Lesko portretas“ –
tarsi epilogą Manon istorijai. Ši
mini opera, deja, nesulaukė pripažinimo ir greitai buvo užmiršta).
Operos „Manon“ sėkmė neabejotinai priklauso ir nuo kito pagrindinio vaidmens – nuoširdžiai
mylinčio jaunuolio de Grijė – įprasminimo. Kaip sakė režisierius, tai
ypatingas personažas, kuriam įkūnyti reikia labai geros artikuliacijos, tarimo, artistiškumo. Galbūt
todėl, nerizikuojant, šiam vaidmeniui pasirinkti užsienio tenorai. Pirmąjį vakarą išgirstas Pietų Korėjos
dainininkas Ho-Yoon Chung ypač
organiškai įsiliejo į muzikinį audinį,
emocijas išreiškė neperspausdamas
balso, elegantiškai ir aristokratiškai
santūriai. Jis pademonstravo retą
dainavimo kultūrą, balso plastiką,
nors, reikia pripažinti, jo tembras
neišsiskyrė ypatingu skambumu.
Tuo gali puikuotis kitas de Grijė –
belgų tenoras Michaelis Spadaccini.
Jo vaidyba buvo kur kas ryškesnė,
emocingesnė, o vokalas žėrėjo itališka prigimtimi. Nors operos statytojai dievagojosi, kad Massenet
opera – visiškai kas kita nei Giacomo Puccini „Manon Lesko“ ar
Giuseppe Verdi „Traviata“, itališka
Spadaccini dainavimo maniera
sukėlė nemažai aliuzijų su šiomis
operomis.
Viena svarbiausių de Grijė arijų –
scena Šv. Sulpicijaus bažnyčioje,
kur Manon išduotas ir abatu tapęs
de Grijė galynėjasi su prisiminimais
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Fabienne Conrad (Manon), Ho-Yoon Chung (de Grijė) ir choras

apie mylimąją („Išvalyk mano
sielą“) – žavi emocinėmis bangomis, nenutrūkstamai plėtojama
melodika ir įvairiausiais „šešėliais“
niuansuota harmonija. Čia, nors ir
skirtingais keliais, abu solistai atsiskleidė kaip patyrę vokalo meistrai,
giliai išgyvenantys ir perteikiantys
visus dramatiškus ir lyrinius savo
herojaus vidinio pasaulio atspalvius.
Seniai taip gėrėjausi tenoro partija
mūsų teatrų pastatymuose.
Kitus operos veikėjus parengė išskirtinai mūsų dainininkai ir, reikia
pasakyti, gana sėkmingai. Abu vakarus atidirbęs Eugenijus Chrebtovas į gana pilką ir niekuo nežavintį
Lesko (Manon pusbrolio) muzikinį
portretą (tai jau kompozitoriaus
kaltė) stengėsi įlieti bent kiek apčiuopiamesnį charakterį, žavėjo
balso tembru, vis dėlto pavasarį įvykusioje Ludwigo van Beethoveno
operos „Fidelijus“ premjeroje jo Picaras paliko gilesnį įspūdį. Panašiai
muzikinės medžiagos prasme nėra
išskirtinis ir Manon suviliojusio de
Bretinji vaidmuo, kurį kūrė Šarūnas
Šapalas ir Jonas Sakalauskas. Abu
atrodė elegantiškai, susitvarkė su
savo partijos iššūkiais, tik labiau
įsiminė aksominis ir šiltas Šapalo
balso tembras – jam linkėčiau stiebtis iki pagrindinių lyrinių baritonų
vaidmenų.
Daugelyje operų pastatymų regimas tenoras Rafailas Karpis visuomet randa tinkantį raktą savo
herojaus charakteristikai. Užslėptai pikto, gašlaus ir pavydaus Gijo
de Morfonteno vaidmenį kūręs
Karpis išsiskyrė vokaliniu stabilumu, dramaturgiškai pamatuotai
išreikštu charakteriu. O kitas Morfontenas – Mindaugas Jankauskas, nepaisant gan sėkmingos balso raiškos, įsipainiojo į buffa klišes. Nors
antrojo vakaro publikai tai patiko,
aš abejočiau, ar tie bufonadiniai

„Sevilijos kirpėjo“ vaidybiniai elementai pasiteisino.
Liudas Mikalauskas šįkart gavo
santūrų, netgi, sakyčiau, parankų
Grafo de Grijė vaidmenį ir sėkmingai atskleidė vidinius tėvo išgyvenimus, perteikė garbingo pono portretą
ir, laimei, neturėjo progos panaudoti
savo humoristinės vaidybos. Vis
dėlto sceninė patirtis padėjo Liudui
Norvaišui, kuris šiam vaidmeniui suteikė dar daugiau orumo ir leido
vėl pasigėrėti jo balso sodrumu ir
tembro grožiu, nors, reikia pripažinti, lietuviškas jo prancūzų kalbos
tarimas labiausiai rėžė ausį.
Kartkartėmis scenoje pasirodančios koketės Pusetė, Žavotė ir Rozetė taip pat turėjo gan rimtą užduotį – jų ansambliai tarpusavy ir
su kitais veikėjais tapo stilinga lyrinės istorijos puošmena. Darna
pasižymėjo Ritos Petrauskaitės,
Vilhelmos Mončytės ir Joanos Stanelytės ansamblis, antrojo vakaro
trio – Julija Karaliūnaitė, Kristina
Zmailaitė ir Laima Jonutytė, nors
kartkartėmis ritmiškai sušlubuodavo, taip pat natūraliai įsiliejo į
bendras scenas.
Galbūt vaidmenų pobūdis, o gal
lietuviškos scenos mokyklos ypatumai lėmė, jog visi mūsų dainininkai,
be to, jog pasižymėjo tvirtais, gražaus tembro balsais, išsiskyrė agresyvesniais charakteriais, neišvengta
ir tam tikrų štampų. Tačiau reikia
pasidžiaugti tuo, jog jiems visiems
„Manon“ ir darbas su daugybę kartų
ją pasaulyje dirigavusiu Cyrilu Diederichu yra neįkainojama prancūzų
muzikos mokykla. O šio dirigento
vedamas LNOBT orkestras grojo
tiesiog tobulai, ypač pirmąjį vakarą. Massenet simfoninių partitūrų savybė – bendroje tėkmėje išryškėjantis vis kitas solo tembras,
kai tai vienas, tai kitas instrumentas
(ar ansamblis) išnyra iš visumos su
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nepaprastai jausminga, plačia melodija, paryškinančia vokalo partiją, pratęsiančia solisto „nutylėtą“
mintį. Massenet – ypač talentingas melodistas (prisiminkime kad
ir populiariąją „Meditaciją“ iš operos „Thaïs“), o dideliam orkestrui
supinti tokią melodijų pynę pavyksta tik perpratus muzikinę dramaturgiją ir preciziškai „išgraviruojant“ subtilius štrichus. Dirigentas
atidžiai sekė vokalistų dainavimą,
tiesiog akimirksniu stengdamasis
sureaguoti į bet kokį rubato ar dinamikos pasikeitimus. Ypač pirmasis vakaras su piano ir mezzo forte
skalėje dainuojančiais solistais buvo
retas vokalo ir orkestro darnos pavyzdys. Į bendrą muzikinį audinį
nepriekaištingai įsikomponavo ir
choro epizodai. Tai jau įprasta –
Česlovo Radžiūno vadovaujamas
LNOBT choras yra tapęs neabejotinu teatro kokybės ženklu.
Muzikai šį kartą nekliudė ir vaizdas. Nors Vincento Lemaire’o scenografija ir nestebino originalumu,
scena buvo skoninga, neperkrauta,
o detalės išreiškė konkrečią žinią
ar simbolį. Scenografija, manyčiau,
specialiai buvo papildyta kičo elementais, kurie išreiškė tam tikrus
perspėjimo ženklus apie apsimestinį „prabangos“ pasaulį, į kurį taip
veržiasi Manon. Išsipusčiusias kurtizanes (drabužius kūrė pats režisierius), įtariu, taip pat tyčia su humoru padabintas netgi stilizuotais
krinolinais, miestelėnai vadino gražuolėmis („jos kaip hercogienės!“) –
ir tai puikiai atspindėjo visais laikais egzistuojantį pavojų žavėtis
netikromis vertybėmis, išorine prabanga, kurios riba iki kičo visuomet
yra labai trapi. Svarbiausia, jog viso
to kontekste kaip tikroji karalienė,
tikroji vertybė suskambėjo užburianti Massenet muzika.
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Teatras

Derliaus šventė
Estų teatro panorama
Kristina Steiblytė

Ruduo – derliaus metas ne tik
ūkininkams. Pavyzdžiui, mokytojams rugsėjo pradžioje uždera gėlių, didiesiems miestams – studentų,
o teatro žiūrovams – premjerų ar
festivalių. Šiemet akimis nulydėjusi
mokinius į naujus mokslo metus, o
kolegas – į Naujojo cirko savaitgalį,
pati naują teatro sezoną pradėti išvažiavau į Estiją.
Estai savo teatro pristatymą, kaip
jau įprasta, rengia Tartu – jaukiame,
nedideliame mieste gražiu senamiesčiu ir pavydėtinu teatro ir teatrui tinkamų scenų skaičiumi (suskaičiavau
devynias, bet iš patirties žinau, kad
reikalui esant teatru gali pavirsti beveik bet kuri Tartu erdvė). Festivalio
programa buvo įspūdinga pirmiausia spektaklių kiekiu: be jau įprastos kuratoriaus programos, buvo
rodomos kasmetinių teatro apdovanojimų, naujojo šokio, „Vaba Lava“
programos bei šiemet Estijoje vykęs
Baltijos šalių teatro forumas, pakeitęs
Baltijos šalių teatro festivalį.
Pamatyti visų visose programose
rodytų spektaklių, praleidus Tartu
net beveik savaitę, buvo neįmanoma. Visų pirma nukentėjo „Vaba
Lava“ programa, kurioje buvo parodyti keturi spektakliai. Beveik visi
jie vyko Taline, o festivalio organizatoriai net ir labai norėdami negalėjo svečių nuvežti visur ir parodyti visko. Festivalio organizatorių
ir savo pačios pastangomis pamačiau devyniolika labai skirtingo
lygio darbų. Daugiausiai iš dviejų
programų: šiųmetinio kuratoriaus
Peeterio Raudseppo programos „Ribos“ ir Baltijos šalių teatro forumo.
Nors mačiau tik du šokio spektaklius, įspūdį apie estų šokį susidariau gerą. Suvienytieji „Zuga“ šokėjai, matyti jau ne pirmą kartą, rodė
spektaklį vaikams „Kelionė“. Minimaliomis priemonėmis jis atvėrė
netikėčiausius draugystės išbandymus ir įtraukė vaikus. Vienoje

Anonsai

Prasideda „Sirenos“
Šiemetinę „Sirenų“ festivalio
programą organizatoriai rugsėjo
viduryje pristatė prieš kelerius metus uždarytoje Raudonojo kryžiaus
ligoninėje.
„Festivalio užsienio programa artimai susijusi su vieta, kurioje dabar esame, – pasakojo meno vadovė
Audra Žukaitytė. – Rugsėjo 28, 29
dienomis sužinosite, ar spektaklio
„Plaučiai“ herojams bus reikalingas
naujagimių priėmimo skyrius.“
Rugsėjo ir spalio sandūroje komiškai, tačiau aštriai žmonijos ligas operuos flamandų menininkai
Benjaminas Verdonckas ir Pieteris
Ampe spektaklyje „Nekalbame, kad
4 psl.

scenoje šokėja pasiūlo kamuolio
neturinčiam, bet juo žaisti norinčiam kolegai savo galvą (su kuria,
žinoma, elgiamasi atsargiai ir kūrybingai), kitoje – mergaitė iš salės
pakviečiama surasti dingusį šokėją.
Bet bene daugiausiai džiaugsmo
vaikams suteikiama tada, kai spektakliui einant į pabaigą jie visi sukviečiami į sceną (prisijungti gali
ir mamytės, tėveliai, dėdės bei tetos) žaisti su šokėjais visokiausių
žaidimų.
Visai kitokio pobūdžio buvo
Henri Hütto šokio spektaklis „Ritmas yra šokėjas“. Pats atlikdamas
šokį, Hüttas nerodė sudėtingų
kompozicijų, tiesiog žaidė judesio
ir garso ritmu: metronomai ir jų ritmu
pasakojama vaikystės istorija, švilpavimas, su šokinėjimu per šokdynę derinamos citatos apie meilę,
projektuojamos ekrane. Spektaklis
priminė fizinį teatrą, tyrinėjantį ritmą ne tik kaip šokio, bet ir kaip
gyvenimo pagrindą, o šalia to, regis, kalbėjosi su Félixo GonzálezoTorreso darbu „Be pavadinimo (Tobuli mylimieji)“.
Ne tokia maloni patirtis buvo
pirmą kartą vykęs Baltijos šalių teatro
forumas, nors pasikeitęs Baltijos
šalių teatro festivalio formatas nudžiugino. Prieš festivalį teigta, kad
jei kelerių pastarųjų metų spektaklių
pagal nacionalinės dramaturgijos
kūrinius rodymas pasiteisins, tai
toks forumas 2016 m. bus surengtas Lietuvoje, o 2017 m. – Latvijoje.
Panašu, kad šis formatas yra produktyvesnis nei ankstesnis festivalis, į kurį visos trys šalys tiesiog suveždavo po kelis spektaklius ir dar
surengdavo konkursą. Matant daugiau spektaklių lengviau suprasti
tiek teatro, tiek teatrui rašomų ar
naudojamų tekstų įvairovę ir tendencijas Baltijos šalyse.
Deja, dauguma šios programos
spektaklių nepasirodė labai intriguojantys. Estų dramos teatro „Brolis“ (pjesės autorius Tõnu Õnnepalu,

rež. Aleksanderis Eelmaa), rodytas Taline ar Esnos dvare, ir teatro
„Theatrum“ „Balsai“ (autorius Jaanas Kruusvallas, rež. Lembitas Petersonas) buvo literatūrinio teatro
pavyzdžiai, visiškai dominavo tekstas, o aktoriai ir scenografija jį įgar- „1987“
N u ot r a u ka i š f e s t i va l i o a rc h y vo
sino ir iliustravo. Drama dominavo
ir bendrame Talino miesto ir Estų kaip norėtųsi. Be teksto veikę pos- tik „No99“ ir Von Krahlio teatrų
dramos teatro spektaklyje „Skaus- tapokaliptinio pasaulio gyvento- spektakliai.
mas varnai...“ (autoriai ir režisieriai jai transliavo niekad nesibaigiantį
„Mano žmona supyko“ (dramaMari-Liis Lill, Paavo Piikas), tačiau siaubą, suvienodėjimą ir nuolatinį turgas Eero Epneris, režisieriai ir
šis spektaklis išsiskyrė kiek kitokia mėginimą apsimesti, kad gyveni- scenografai Tiitas Ojasoo ir Enevaidyba. Aktoriai neskaitė fiktyvių mas normalus. Laukiama 1987-ųjų Liis Semper) pasakoja istoriją apie
personažų tekstų, o pasakojo depre- pabaiga taip niekados ir neateina, žmonos paliktą vyrą, kuris, padesija sergančių žmonių asmenines Naujųjų metų išvakarėse po 1987 damas atsitiktinių žmonių, mėgina
istorijas, tad scenoje aktoriai tu- švieslentėje užsidega tie patys 1987. atkurti jos ištrintas paskutinių benrėjo būti jautresni nei daugumoje Jei spektaklis būtų kiek trumpes- drų atostogų nuotraukas. Fotograkitų spektaklių. Be to, kalbėta apie nis, radus šiek tiek daugiau vizua- fijų atkūrimas perauga į žaidimą
depresiją, skirtingas jos formas lių sprendimų jis neabejotinai stotų simboliškais, daugiausiai fotograir gydymą, taip siekiant prisidėti į įdomiausių festivalio spektaklių finiais XX a. vaizdais. Spektaklis
gana greitai pradeda rodyti, kaip
prie Estijoje, bent kūrėjų aplinkoje, gretą.
skaudžios problemos sprendimo.
Be to, jis, kaip ir dar du, pasi- stipriai esame prisirišę prie vaizdiDar du forume parodyti spek- rinkti ne visai pagal temą, gelbėjo nių, ir savo, ir pasaulio istorijas patakliai nustebino. Vienas netikėtai kuratoriaus programą. Jos tikslas sakojame vaizdais, o prisimename
nuvylė, kitas – pradžiugino. Vie- šiemet buvo parodyti jaunuosius ne save tą akimirką, o tos akimirkos
name įdomiausių Estijos teatrų Estijos teatro kūrėjus, ateinančius vaizdus. Tarsi klausiama, ar ištry„No99“ latvis Vladislavas Nastavše- keisti teatro, pristatyti estų teatro nus nuotraukas ištrinami ir prisivas pastatė spektaklį pagal Matso mokyklų užaugintą derlių. Dau- minimai? O mes patys?
Spektaklis įdomus ne tik turiniu
Traato išgalvoto miestelio Haralos guma pristatomų jaunų kūrėjų yra
gyventojų istorijas. Nors „Tiesa, ku- neseniai baigę studijas aktoriai, kai (nors gerokai nusileidžia ir Lieturios troškau“ atrodė daug žadantis kurie – patys pasirašantys dramas voje rodytam „Kaip paaiškinti padarbas, jam prasidėjus pasijuto ne ar susirežisuojantys, kuriantys sau veikslus negyvam triušiui“), bet ir
tik sausų sceną dengusių lapų, bet choreografiją, bet dar neturintys tuo, jog jame vaidina buvę Ojasoo
ir Konstantino Bogomolovo teatro jokio aiškesnio balso Estijos teatro studentai, dabar, panašu, jau tapę
tvaikas, o tai, kuo Nastavševas žavi kontekste. Programa, išskyrus ke- trupės dalimi. Matyti šiuos jaunus
Rygoje, pasimetė scenoje pažertų lis spektaklius, labiau priminė ne žmones scenoje buvo labai gera, –
idėjų gausoje. Nepadėjo ir itin įdo- jaunų profesionalų pristatymą, o jų vaidyba beveik nenusileido kur
mūs aktoriai, sąžiningai, rimtai vai- studentų darbų sesiją.
kas labiau patyrusiems kolegoms.
O pats keisčiausias festivalio „vaidinę visus spektaklio etiudus.
Spektaklyje „Laukiu...“ šokėjams
Netikėta maloni staigmena šioje sunkiai sekėsi išlaikyti žiūrovų dė- sius“ – kuratoriaus programoje kažprogramoje buvo Tartu naujojo teatro mesį bei patiems likti susikaupu- kokiu būdu atsidūręs Von Krahlio
spektaklis „1987“, režisuotas Ivaro siems (dvi šokėjos susidūrusios net „Budapeštas“. Spektaklį kūrė ne
Põllu pagal 1987 m. sovietinę perio- prapliupo juoktis), kūrinyje „Savi- studentai, o keturi aktoriai. Užsiediką. Spektaklyje vaidino šiemet raiška/kekšavimas“ jaunam meni- nio žiūrovams jis neverstas, tiesiog
studijas baigę Viljandžio kultūros ninkui aktualiai temai pasirinkta prieš pradžią įteikti nepilni scenaakademijos teatro meno studentai. judesio forma nepadėjo pasakyti rijai anglų kalba. Bet, nepaisant to,
Jie vaidina su dujokaukėmis (jose nieko naujo, o „Ekke Moor“, pasta- aktorių atvirumas, žaismingumas,
įtaisytos lempelės, kad veikėjų tytas pagal Augusto Gailito kūrinį, bendravimas su žiūrovais ir tiesiog
akys švytėtų), labai blogai mato ir kaimiška nostalgija itin panėšėjo buvimas kartu mažoje erdvėje šiltai
yra priversti veikti išvien, o tai jau- į Panevėžyje rodomus „Devynbė- susispaudus buvo bene mieliausia paniems aktoriams nėra taip įprasta, džius“. Išsiskyrė šioje programoje tirtis šiųmečiame estų teatro festivalyje.

mus suprastų“. O spalio 3, 4 d. savo
„gyvenimo šokį“ pristatys belgų kūrėjas Josse De Pauwas ir jo bendražygiai – Kriso Defoorto trio, jau šimtąjį kartą besigilinantys į senstančio
žmogaus ir neblėstančio šokio troškimo santykį spektaklyje „Senasis
Vienuolis“.
„Manau, mūsų visuomenėje, kur
trūksta empatijos ir humaniško
požiūrio į kitą ar kitokį, tai parodyti itin svarbu, – kalbėjo A. Žukaitytė, pereidama prie festivalio
užsienio programos „vėliavnešio“ –
italų režisieriaus Pippo Delbono
spektaklio „Orchidėjos“, rodomo
Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje spalio 2 d. Šis
spektaklis ir pasufleravo vietą festivaliui pristatyti – pačioje spektaklio

pradžioje Delbono pasakoja apie Y. Moreau ilgo metražo filmas, pri- pasipriešinimo formą ir nutarusios
mamos mirtį, apie jos paskutines statytas Kanų kino festivalyje, Vil- 23 metus laukti savo vyro, atliekanakimirkas ligoninėje. Taip pat fes- niuje jau matytas festivalio „Žiemos čio bausmę kalėjime.
tivalio žiūrovams bus pristatomas ir ekranai“ žiūrovams, o pagrindinį
Bendradarbiaujant su Vilniaus
„Dar vienas dalykas“, kaip juokauja vaidmenį jame atlieka Pippo Del- dokumentinių filmų festivaliu, „Sifestivalio organizatoriai, savotiškas bono. Rugsėjo 30-ąją 21 val. žiūrovai renų“ ir VDFF programose bus paflamandų spektaklio „Nekalbame, bus pakviesti į dar vieną nemokamą rodyti du lietuvių kūrėjų dokumenkad mus suprastų“ post scriptum: į kino seansą – šįkart „Skalvijos“ kino tiniai filmai, pristatantys režisierių
penkiolikos minučių ir vieno saki- centre: filme „Sangue – kraujas“ sa- Eimanto Nekrošiaus ir Krystiano
nio seansą „Meno forte“ kvies Be- votiškai pagrindinį – scenarijaus Lupos kūrybos paveikslus. Rugniliukso šalyse puikiai žinomas vi- autoriaus, režisieriaus, operatoriaus, sėjo 25 d. „Skalvijos“ kino centre
zualiųjų menų kūrėjas Benjaminas aktoriaus ar veikėjo – vaidmenį at- vyks režisieriaus Miko Žukausko
Verdonckas.
lieka vėlgi Delbono. Tai pasakoji- dokumentinio filmo „Trikampiui
„Sirenos“ ir šiemet žiūrovus kvies su- mas apie jo bei buvusio „Raudo- pakilus: Krystianas Lupa stato „Disitikti ne tik teatre: rugsėjo 29 d. 18 val. nosios brigados“ lyderio Giovanni dvyrių aikštę“ ir Audronio Liugos
bendradarbiaujant su Prancūzų Senzani susitikimą. Čia susipina ir bei Juozo Javaičio filmo „Eimuninstitutu Lietuvoje bus rodomas dviejų moterų istorijos: Pippo mo- tas Nekrošius: nutolinti horizontą“
trimis „Cezariais“ apdovanotos tinos Margaritos, uolios katalikės, premjeros.
belgų aktorės ir režisierės Yolande ir Giovanni žmonos Anos, nusiMoreau filmas „Anri“. Tai antrasis teikusios prieš bet kokią ginkluotą „Sirenų“ festivalio inf.
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Kinas

Naujas žvilgsnis į vaidybinį kiną
sovietinėje Lietuvoje
Vaidybinis kinas sovietmečiu
vis dar lieka iki galo neištirta „teritorija“, teikianti kino ir kultūros
istorikams vertingos ir įdomios
medžiagos, o kartu – ir kūrybinių
impulsų. Esmine problema tampa
iki šiol vyravusių pažiūrų šiuo klausimu revizija ir analizė. Lietuviškų
filmų supratimą vis dar tebeveikia
kadaise sovietinių kritikų išsakytos
nuomonės, smarkiai trūksta taip
pat visapusiškų lietuviško kino ištakų, istorijos, kultūrinių ir socialinių kontekstų tyrinėjimų. Vaidybinio kino raidos tendencijoms, filmų
(su)kūrimo aplinkybėms, juos prižiūrinčių institucijų veiklai, režisierių asmenybėms ir buvo skirtas
tyrimas, kurį atliko kinotyrininkai,
dirbę Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
„Dar studijuodama Varšuvos universiteto doktorantūroje ir tyrinėdama Lietuvos vaidybinį kiną pastebėjau, kad dažnu atveju archyvuose
atrasta medžiaga buvo gerokai įdomesnė negu pastatyti filmai. Taip
gimė idėja pažvelgti į kino istoriją
ne tik kaip į meninės formos, „estetikos objektą“ ar meninio teksto
istoriją (nors tokių tyrimų irgi labai trūksta), o ištirti tai, kas vyksta
(vyko) už filmo kaip meno kūrinio
ribų, ir bandyti atsakyti į klausimą,
kokios filmų kūrimo aplinkybės ir
ideologinės sąlygos lėmė realizuotų
filmų pobūdį? Kokių sumanymų turėjo filmo autorius ir kaip jo vizijas
koregavo cenzūra? Kaip rutuliojosi
filmo istorija, pradedant scenarijaus
idėja ir baigiant premjeros diena?“ –
sako projekto vadovė kinotyrininkė
Anna Mikonis-Railienė.
Pradėjus vaidybinio kino tyrimą
paaiškėjo, kad nėra jokios susistemintos informacijos apie filmus,
išsamios filmografijos, neišaiškintos daugelio filmų sukūrimo aplinkybės ir jiems padarytas cenzūros
poveikis. Taip pat Lietuvoje nėra
daugelio filmų kopijų. Tad tyrimą
reikėjo pradėti nuo pamatinių dalykų: nuo tikslios filmografijos
ir filmų sukūrimo chronologijos.
Bandant įveikti šiuos sunkumus,
teko ne tik trūkstamų filmų kopijų
ieškoti už Lietuvos ribų, įrašinėti
prisiminimus, pasinaudoti privačių
asmenų archyvais, naršyti po svetimus stalčius ir dokumentų rinkinius, bet ir, tarsi kokiam detektyvui,
archyviniuose dokumentuose ieškoti įvairių filmų istorinių pėdsakų.
Pirmiausia padėjo kruopštūs archyviniai tyrimai Maskvoje ir Lietuvoje.
Tyrimai archyve atskleidė, kad
kiekvienas filmas buvo patyręs didesnę ar mažesnę cenzūrą. Dešimtys
atmestų scenarijų, cenzorių iškarpytos filmų scenos ir jų sukurptos
istorijos atskleidžia nevienareikšmį,

Raimondo Vabalo filmo „Birželis, vasaros pradžia“ iškirpta tinklų metafora,
1969 (iš „Gosfilmofondo“ archyvo)

labai komplikuotą aptariamo meto
lietuviško kino vaizdą. Sovietų Lietuvos kino istorija – tai nuolatinių
suvaržymų ir priverstinių pakeitimų istorija. Bet koks savitas, individualus kameros žvilgsnis į pasaulį,
neatitikęs oficialiosios ideologijos,
buvo tramdomas, slopinamas arba
išvis draudžiamas. Sovietinis valstybinis kinematografas galėjo užtikrinti filmų atsiradimą, bet lygiai
taip pat galėjo užkirsti jiems kelią.
„Neturime pamiršti, kad sovietmečiu kiekvienas filmas turėjo būti
ideologiškai teisingas. Periodiškai
atnaujinama partijos linija, skirta
kino kūrybai, visada pabrėždavo
kovos su fašistais tematiką, buržuazinės santvarkos demaskavimą,
pokario kaip „klasių kovos“ vaizdavimą; socrealizmo epochoje reikėjo
parodyti kolektyvizacijos pergalę,
o brežnevizmo laikais – kolūkinio
kaimo modernizaciją ir visuomenės gerovę. Tačiau atrodo, kad tas
ideologinis apkaustas ar politinis
kino veidas dažnai būdavo tik išoriniai rėmai, leisdavę filmams sėkmingai pereiti visus kontrolės
etapus ir patekti į ekraną. Tie rėmai
būdavo skirtingi, priklausydavo nuo
atstovaujamo žanro, galiausiai – nuo
pačių kūrėjų. Dažniausiai pakeitimai
buvo daromi rusiškuose filmų variantuose“, – sako Anna Mikonis-Railienė.
Tyrimo metu detaliai užfiksuota
filmų kūrimo eiga padeda suprasti
ne tik gamybos procesą, bet ir informaciją, susijusią su scenarijų taisymais ir nufilmuota medžiaga, kuri
neišvydo pasaulio. Gausi archyvinė
SSRS Kultūros ministerijos ir „Goskino“ fondų medžiaga Rusijos literatūros ir meno archyve atskleidė
sovietinių cenzorių ideologinį mechanizmą, griežtai kontroliavusį
kino kūrėjus ir stipriai paveikusį
Lietuvos kinematografą. Ji leido
naujai įvertinti lietuviško kino turinį ir jo kontekstus. Negailestingas
ideologinis spaudimas „suluošino“
ne vieną filmą. Jo poveikį patyrė
Vytauto Mikalausko „Žydrasis horizontas“ (1957) ir „Kalakutai“ (1959),
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Vytauto Žalakevičiaus „Vienos dienos kronika“ (1963), Raimondo
Vabalo „Birželis, vasaros pradžia“
(1969) ir „Marš! Marš! Tra-ta-ta!“
(1964), Almanto Grikevičiaus „Ave,
vita“ (1969), „Sadūto-tūto“ (1974) ir
kiti filmai. Būta ir tokių filmų, kurių
gamyba buvo sustabdyta tik prasidėjus filmavimui. Tai pirmasis Lietuvos kino studijos trumpametražis vaidybinis filmas – komedija
„Oi, jūs grybai, grybai“ (rež. Romualdas Juknevičius, Natanas Liubošicas, 1953), Almanto Grikevičiaus
Lenkijoje, Malborke, nufilmuota
„Herkaus Manto“ (1971) ar Marijono Giedrio „Aš žvelgiu į Rytus“
(1963) medžiaga. Šitų filmų darbai
buvo nutraukti. Ideologiniai prievaizdai netgi padarė įtaką lietuviško
kino plėtotei. Vytautas Žalakevičius
galėjo tapti lietuviško animacinio
kino pionieriumi (atmestas scenarijus „Mesijas“, 1968), o Juozas Budraitis – kino režisieriumi.
„Centrinės „Goskino“ valdžios
spaudimas Lietuvos kino kūrėjams buvo didžiulis, dažnai viską lemiantis, o vietinės struktūros buvo
pavaldžios Maskvos potvarkiams.
Jeigu ir pavykdavo sukurti filmus
mažai ką tepakeitus, nenukrypus
nuo autorinės idėjos (Žebriūno kūryba), tai tik dėl nuolatinių Lietuvos
kino studijos finansinių sunkumų

ir nuolatinio scenarijų „bado“. Kartais nulemdavo ir paties režisieriaus
ryžtas, pavyzdžiui, tik didelis Raimondo Vabalo ryžtas leido pasauliui išvysti filmą „Skrydis per
Atlantą“, – sako projekto vadovė.
Prieinama medžiaga LCVA liudija, kad kai ką vis dėlto pavyko
išsaugoti ir išlaikyti. Rasti „Oi, jūs
grybai, grybai“ filmavimo bandymai, rasta iškirpta Vytauto Mikalausko komedijos „Kalakutai“ medžiaga, „Vienos dienos kronikos“ ir
Vabalo „Laiptų į dangų“ kopijos, kitokios nei galutinės versijos, rodomos
kino teatruose. O darbas „Gosfilmofondo“ filmotekoje leido ištirti Lietuvoje neišlikusius filmus, lietuviškų
filmų recepciją sovietinėje spaudoje
ir surinkti visų filmų vizualinę medžiagą. Pavyko surasti įdomių, Europos šalyse rodytų filmų plakatų. Kai
kurių kino plakatų autoriai buvo
garsūs menininkai, pavyzdžiui, ispanas Antonio Fernández Reboiro,
„Vienos dienos kronikos“ plakato
autorius, anuomet dirbęs Kuboje,
piešęs plakatus Federico Fellinio,
Carloso Sauros, Luiso Buñuelio,
Luchino Visconti filmams, ar satyrinio plakato atstovas lenkas Jerzy
Flisakas, „Herkaus Manto“ plakato
autorius. Tai leidžia kitaip pažvelgti
į sovietinės cenzūros strategiją. Kai
kurie Sovietų Sąjungos ekranuose
nerodyti filmai (pvz., „Vienos dienos kronika“, „Jausmai“, „Ave, vita“)
nebuvo visiškai uždrausti. Jie reprezentavo sovietinį Lietuvos kiną
įvairiose užsienio šalyse (Lenkijoje,
Čekoslovakijoje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Ispanijoje,
Vengrijoje, Prancūzijoje, Kuboje).
Tyrimai padėjo taip pat atsakyti
į klausimą apie pagrindinius lietuviško kino raidos etapus ir tendencijas. Stalinistinio laikotarpio
kinas tapo ne tiek svarbiu socialiniu
ir meniniu reiškiniu, kiek politiniu
užsakymu. Vaidybinis kinas, kurio
tarpukariu iš esmės nebuvo, Lietuvą inkorporavus į SSRS prabilo

Vytauto Žalakevičiaus neįgyvendinta vizija – fortepijonas Katedros aikštėje,
„Vienos dienos kronika“, 1963, iškirptas kadras (iš „Gosfilmofondo“ archyvo)

visiškai svetimos ideologijos balsu.
Naujoji sovietų valdžia „atnešė“ ir
naują kino meną. Pirmuoju pokario
dešimtmečiu vaidybinį kiną kūrė
dėl antisemitinės kampanijos Maskvoje darbą praradę ir čionai atvykę
režisieriai. Aleksandras Razumnyj,
Borisas Šreiberis, Aleksandras Faincimeris, išauginti stalinizmo estetinės tradicijos, ją kruopščiai diegė ir
lietuviškame kine. Be to, režisieriai
turėjo vargo dėl silpnai paruoštų
aktorių, nuolatinio jų stygiaus, filmavimo vietų trūkumo ir prastos
gamybinės bei techninės bazės.
„Galima sakyti, kad iki 1960 m. –
gamybinis, o ne kūrybinis kino istorijos etapas. Filmai „Aušra prie
Nemuno“, „Ignotas grįžo namo“,
„Tiltas“, „Kol nevėlu“, „Kai susilieja
upės“ – tai organizacinių filmavimo
nesklandumų istorija. Reikėjo laiko,

Vytauto Žalakevičiaus filmo „Vienos
dienos kronika“ plakatas. Dailininkas
Antonio Fernández Reboiro, 1965
(iš „Gosfilmofondo“ archyvo)

kol į kiną ateis kitaip mąstanti Lietuvos režisierių karta, išaugusi savo
kultūrinėje tradicijoje. Tai nutiko
tik atlydžio metais. Brandžiausi,
nerimastingiausi, turiningiausi filmai buvo sukurti chruščiovinio atlydžio laikotarpiu. Aštuntą dešimtmetį menininkai kovoje su cenzūra
nusileidžia valdžios institucijoms.
Tai visuotinio nuovargio ir sustiprėjusios cenzūros kine laikotarpis“, –
teigė Anna Mikonis-Railienė.
Tyrimo rezultatai apie vaidybinio kino istoriją sovietinėje Lietuvoje 1953–1990 metais yra paskelbti
mokslinėje monografijoje „Kinas
sovietų Lietuvoje: sistema, filmai,
režisieriai“, kurią netrukus išleis
Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Vilniaus universiteto inf.

Tyrimai buvo atlikti vykdant Europos Sąjungos Socialinio fondo Visuotinės dotacijos priemonės projektą „Lietuvos kinas (1956–1990).
Kūrėjai. Filmai. Kontekstai“ (sutarties nr VP1-3.1-SMM-07-K-02-019).
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Dailė

Menas versus jūra
Galerijų dienų Klaipėdoje apžvalga

Rugsėjis prie jūros visuomet
būna ypatingas. Malonus, minkštas oras, tušti paplūdimiai, vis dar
daug saulės. Kelionę dar malonesnę
padaro žinia, jog Klaipėdoje pirmą
kartą bus rengiamos Galerijų dienos. Jų metu, rugsėjo 10–12 d., pasak pranešimo spaudai, bus pristatoma autentiška miesto vizualiųjų
menų mozaika, apimanti dailę, dizainą, madą, architektūrą. Taigi su
dideliais lūkesčiais vykstu į uostą
atrasti naujų vietų ir vardų.
Dieną pradedu geriausiai žinoma
vieta – KKKC parodų rūmais. Juose
eksponuojama Lietuvos dailininkų
sąjungos 80-mečiui skirta paroda,
Edvardo Malinausko ,,Marinistinis
ruduo“, Algimanto Aleksandravičiaus fotografijos ,,Sugrįžimai – veidai ir ne tik“. Su Galerijų dienomis
jubiliejinė paroda (jos tęsinys eksponuojamas ,,Klaipėdos“ galerijoje) ir
restrospektyvos neturi nieko bendro,
tad jas paliksiu nuošaliau. Labiau sudomina tame pačiame pastate įsikūrusioje Fotografijos galerijoje pristatoma Londone gyvenanti menininkė
Miglė Bačkovaitė. Jos fotografijų ir
trumpų filmų paroda ,,Nėra laiko.
Jie ir be jų“ neformaliai sudaryta iš
dviejų dalių – Paskutinės vakarienės
temos interpretacijos ir kitų vaizdų
rinkinio. Pastarajame randami
tamsios atmosferos kalnų, jūros ar
miško peizažai ir surežisuoti, charakteringi portretai. Autorė mitus ir
religinius simbolius perkeičia naudodama groteskiškas detales: nimfoms uždedamos vienodos popierinės kaukės, o raudonplaukė Marija
Magdalietė su auskaru bamboje lyg
undinė įsisupa į tinklą. Ypač išraiškingi apaštalai, susėdę aplink Kristų,

jų beprasmis teatrališkumas. Sa- Gentvilienės instaliacija ,,Alchemija“.
viti Bačkovaitės personažai tampa Iš pirmo žvilgsnio tai – neišvaizdi memano pirmuoju atradimu Galerijų dinė pašiūrė, sunkiai įsprausta į
dienose.
fachverkinio namo kambarį. Kū,,Baroti“ galerijoje veikia klaipė- rinio sumanynas atsiskleidžia į
diečio dizainerio ir tapytojo Rodiono jį pažvelgus iš kitos pusės – visas
Petroffo, atstovavusio galerijai ir šių panaudotas medis yra apdorotas
metų ,,Art Vilnius“ mugėje, paroda tradiciniu japonišku procesu Shou
,,Abejonės ir ginčai“. Kaip ir įprasta Sugi Ban – apsaugomas jį deginant.
autoriui, čia hiperrealistine maniera Įėjus į kvadrato vidų kyla dvejopas
vaizduojamas miestas, kuriam ne- jausmas: viena vertus, užuodžiu
stinga netikėtumo bei ironijos. Pa- jaukų vasaros laužą, kita vertus,
sirinkimas įvairiuose renginiuose slegia virš galvos susikertančios
prisistatyti vieno dailininko kūryba, sijos, spaudžiančios ,,Alchemiją“
manau, yra sėkmingas – galerija prie grindų. Taigi Baužio ir Genformuoja savo įvaizdį, garsina me- tvilienės instaliacija išplečia archinininką ir Klaipėdos meno lauką.
tektūros galios suvokimą, verčia
Kitokią strategiją rinkosi jauna, susimąstyti apie psichologinį šios
2013 m. įkurta galerija ,,Si:said“, kuri disciplinos aspektą.
ir inicijavo Galerijų dienas. RengiO štai Vydūnkėje – senamiestyje
nyje pristatomas Žilvino Landz- esančioje nebeveikiančioje Vydūno
bergo ŠMC surengtos parodos ,,Be mokykloje, kur nuo 2012-ųjų įsikūkarūnos“ fragmentas. Landzbergo rusios menininkų dirbtuvės, – tvyro
instaliacija be likusios ekspozicijos šventinė kūrybiška atmosfera. Keista
dalies atrodo gana skurdžiai, be to, žmogaus ūgio ir silueto skulpsunkiai išsitenka nedidelėje galeri- tūra, lyg atklydusi iš „Žvaigždžių
jos erdvėje. Atsiveždama šiuolaiki- karų“ pasaulio, pasitinka vos įžennio meno parodą galerija taip pat gus į mokyklą. Autoriaus vardo
parodo savo veiklos kryptį. Visgi rasti nepavyksta, bet tai neatrodo
tokio renginio metu labiau tikėjausi svarbu, nes Vydūnkė – kolektyviišvysti žadėtą Klaipėdos menininkų nis Klaipėdos menininkų kūrinys.
autentiškumą. Tačiau klaipėdietiš- Čia pat dirba tapytojas abstrakciokumo tikrai nereikėtų supapras- nistas Danas Andriulionis, mielai
tinti vien iki banalių marinistinių bendraujantis su visais jo studijos
vaizdų, kaip padarė galerija ,,M-art“. lankytojais, ir keramikė Sandra
Deja, joje eksponuojamos Algirdo Bradauskienė, siūlanti patiems
Darongausko fotografijos iš Olando lankytojams pabandyti minkyti
kepurės – įvairūs jūros akmenėlių molį. Iš antro aukšto sklindantys
rakursai – nepasižymi meniškumu muzikos garsai vilioja pasižiūrėti,
ir kokybe, be to, neatskleidžia tikrojo kas ten vyksta, tad neužsibūnu.
šios unikalios Lietuvos pakrantės Įžengusi į buvusią Aktų salę mavietos grožio.
loniai nustembu – erdvė sėkminLASKAO (Lietuvos architektų gai transformuota į galeriją, kurios
sąjungos Klaipėdos apskrities orga- viduryje, greta originalios daugianizacija) būstinėje buvo įrengta ar- kampės palapinės, groja didžėjus.
chitektų Aurimo Baužio ir Šarūnės Estetiškai eksponuojama Vydūnkėje

Kronika

Algimanto Švėgždos
(1941–1996) piešinių
konkurso paroda
Jau ketvirtą kartą Vilniaus dailės
akademijoje mokslo metų pradžia
sutampa su Algimanto Švėgždos
piešinių konkurso dalyvių parodos atidarymu. Pasak piešinių konkurso sumanytojų Vilniaus fakulteto dekano doc. Česlovo Lukensko,
prof. Arvydo Šaltenio ir Piešimo
katedros vedėjo prof. Jono Kazlausko, šiemetinė paroda žiūrovus nustebins kūrinių įvairove ir
netikėtu, drąsiu dalyvių žvilgsniu
į piešinį. Ketvirtus metus vykstantis konkursas išeina į tarptautinį kontekstą, tampa žinomas ne
tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse. Šiais metais konkurse
dalyvauja ne tik Vilniaus, bet ir
Lodzės, Gdansko, Rygos, Minsko priemonės nebuvo ribojamos. Dadailės akademijų studentai. Kon- lyvių darbai, kaip ir ankstesniuose
kursui pateikiamų kūrinių tema- konkursuose, skirstomi į dvi katika, motyvai, atlikimo technika ir
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tegorijas: A (studijinių užduočių

Miglė Bačkovaitė, „Marija Magdalietė“. 2015 m.

dirbančių menininkų kūryba – taSunku atsakyti į klausimą, ko reipyba, juvelyrika, keramika, skulp- kia, kad skirtingos atskirose galeritūra, tekstilė, drabužių dizainas. jose eksponuojamos parodos virstų
Šioje salėje pagaliau išsipildo or- visuma, kuri leistųsi vadinama Gaganizatorių pažadas sujungti visas lerijų dienomis. Galbūt reikėtų galvizualiųjų menų sritis.
voti apie strategiją, leidžiančią priDėl laiko stokos nepamačiau Klai- statyti panašia kryptimi dirbančius
pėdos bibliotekos Meno skyriuje menininkus, ar apie teminių dienų
eksponuotų Linos Itagaki zinų ir rengimą. Galerijos ,,Si:said“ vadovė
Klaipėdos kultūros fabrike įsikū- Skaistė Marčienė sakė, jog ,,svarbu,
rusioje galerijoje IKRA vykusios kad mes – galerijos – bendradarmados parodos ,,Who are you? biaujame“. (Galerijų dienos ves arKas tu esi?“. Miesto svečiams nedė- čiau meno, 2015 09 04). Tačiau kokinga programa, kiekvienos dienos dėl šis bendradarbiavimas turėtų
vakare siūlanti renginių, neleido pa- būti svarbus žiūrovui? Linkiu, jog
matyti ir šviesos dirbtuvių, dar kelių šis klausimas išsispręstų projekto
parodų menininkų grupės TEMA tęsinyje kitais metais. Kitaip Gakūrybinėje erdvėje bei Vydūnkėje lerijų dienos dėl poilsiautojų laiko
pristatytų Remigijaus Treigio ir kovodamos su jūra pralaimės reBeno Šarkos projektų.
zultatu 0:1.

priemonių). Konkurso kategorijų nugalėtojams skiriamos dvi lygiavertės
premijos ir diplomai. Laimėtojams
taip pat bus pasiūlyta surengti personalinę savo kūrybos darbų parodą
vienoje iš VDA galerijų. Bus išleistas rinktinių darbų katalogas.
Ketvirtajame konkurse-parodoje
dalyvauja daugiau kaip 20 pirmos
ir antros studijų pakopos studentų –
būsimų grafikų, tapytojų, tekstilininkų,
keramikų, scenografų. Šiemet konkursui pateikta daugiau kaip 50
darbų: A kategorijoje – apie 16, B
kategorijoje – apie 40. Komentuodamas šį skirtumą prof. Arvydas
Šaltenis sako: „Jauni kūrėjai ne visada studijų proceso darbą laiko
tikrai savu. Juk čia už nugaros stovėjo dėstytojas – patarė, taisė. Jauni
autoriai nori laisvės, todėl konkursui pateikia daugiau kūrybinių
darbų.“ Kokybiškai ir kiekybiškai
piešiniai pagal atitinkamas stu- augantis konkursas formuoja savo
dijų programas) ir B (kūrybiniai tradicijas, turi globėjus. Speciali
piešiniai, neribojant jų temati- vardinė Dalios ir Gintaro Gruokos, motyvų, atlikimo technikos ir džių, konkurso mecenatų, premija
Vladimiras Leleiva, „Aktas“. 2013 m.
2014 m. Algimanto Švėgždos piešinių konkurso I premija

Deima Žuklytė

kasmet skiriama už precizišką akademinio piešinio atlikimo techniką.
Pasak Dalios Gruodienės, tikimasi,
kad šios premijos įsteigimas jaunus
kūrėjus skatins nepamiršti akademinio piešinio. Gruodžių premija
tampa savotišku saitu, mecenatų
idėją surišančiu su paties prof. Algimanto Švėgždos kūrybine filosofija, bylojančia, kad piešinį būtina
atlikti techniškai švariai, preciziškai,
o kartu piešti jautriai, akcentuojant
ir patį piešinio kūrimo procesą.
Konkurso organizatoriai džiaugiasi, kad dalyviai kasmet pateikia
vis daugiau drąsių, unikalią pasaulio
matymo analizę perteikiančių kūrinių. Algimanto Švėgždos piešinių

konkurso dalyvių parodos atidarymas vyks spalio 1 d. (16 val. spaudos
konferencija, 17 val. parodos atidarymas) VDA Naujųjų rūmų (Ma-

lūnų g. 5, Vilnius) fojė, I ir II aukštuose, Senųjų rūmų (Maironio g. 6)
I ir II aukštuose.
Rengėjų inf.
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Dailė

Scenografija: kokia ji kvadrienalėje?
Scenografijos ir teatro architektūros paroda Prahoje
Dalia Karatajienė

Birželio 18–28 d. vykusioje 13-ojoje
Prahos kvadrienalėje – scenografijos
ir teatro architektūros parodoje –
buvo eksponuojami 55 valstybių ir
regionų profesionalių menininkų
ir teatro dailės mokyklų studentų
kūriniai. Toks ekspozicijų kiekis
leido ne tik pamatyti, kas vyksta
pasaulio teatro dailės padangėje,
bet ir įvertinti Lietuvos scenografijos būklę. Padaryti tai nebūtų sudėtinga tariant, jog tikrai žinome,
ką apskritai vadiname scenografija
ir ką tokioje parodoje nesusimąstydami teigiame esant teatro dailės
vertės, jos meninio išskirtinumo rodikliais. Ar jais laikome konceptualų, vizualiai patrauklų konkrečios
pjesės scenovaizdį – paveikslą, ar
performatyvią bet kokios konfliktinės, draminės idėjos ekspoziciją,
kalbant muziejininkų kalba – idėjos pateiktį, kokią pristatė Kanados, Suomijos, daugelio kitų šalių
ar, pavyzdžiui, Rusijos scenografai. Beveik visą ankštos salės sieną
čia užėmė Vsevolodo Mejerholdo
portretas – miegančio, iki kaklo
apkamšyto milžiniška antklode,
lėtai besikilnojančia nuo menamo
jo kvėpavimo ritmo, grasinančio
išgriauti net salės sieną. Jos eksterjere matėsi sulig įkvėpiais apsinuoginantis sienos karkasas, nuo
kurio ant grindų biro tinko gabaliukai („Mejerholdo sapnas“, Polina

Bachtina, Jan Kalnberzin).

Klausimas iš pažiūros turėtų būti
teorinis, tačiau jį aštriai iškėlė parodos realybė, ypač – Lietuvos profesionalių scenografų pasirodymas,
organizuotas Arvydo Norvaišo
bei Artūro Šimonio, pavadinusių
ekspoziciją „Nykstančių identitetų
žemėlapiais“. Dvidešimties veiklių,
žinomų teatro dailininkų – Jono
Arčikausko, Simonos Biekšaitės,
Kotrynos Daujotaitės, Adomo Jacovskio, Marijaus Jacovskio, Aldonos Jankauskienės, Dainiaus
Liškevičiaus, Lauros Luišaitytės,
Gintaro Makarevičiaus, Vytauto
Narbuto, Arvydo Norvaišos, Jūratės Paulėkaitės, Jūratės Račinskaitės, Ramunės Skrebūnaitės, Julijos
Skuratovos, Medilės Šiaulytytės,
Artūro Šimonio, Birutės Ukrinaitės, Renatos Valčik ir Martos Vosyliūtės – unikalūs, stilistiškai bei
žanriškai vienas į kitą nepanašūs
scenovaizdžiai tiesiog ištirpo dėl
jų fotografijų monochromijos, unifikuotų nuotraukų formatų ir sukabinimo monotonijos. Per išties
gerus kūrinius skubiai praslinkę
žiūrovų žvilgsniai liudijo nedviprasmišką atsakymą: scenografija
šiandien nebesuvokiama kaip statiškas frontaliai stebimas paveikslas,
kurio eksponavimas neturi dramaturginio dėmens. Matyt, neatsitiktinai kvadrienalėje yra teikiami apdovanojimai ne tik dailininkams,

bet ir ekspozicijų architektams bei
kuratoriams. Aukso medaliu už kuratorinę koncepciją šiemet pagerbtas olandės Sigrid Merks projektas
„Tarp realybių“, parodęs jau net nebe
materialią, ne kūnišką, o socialinę
scenografijos egzistavimo galimybę.
Scenovaizdžių ir kostiumų eskizų parodoje apskritai nebuvo
daug. Tačiau tie, kurie vis dėlto
atspindėjo nedalomą spektaklio ir
scenografijos giminystę, reprezentuojančią šalių teatro realijas, buvo
eksponuojami taip, kad šis giminiškas veiksmo bei dailės kūrinio ryšys matytųsi ar girdėtųsi. Štai kad
ir Izraelio ekspozicijoje „Muzika
ir performansų dizainas Izraelyje“
(kuratorius – Anatas Mesneris, architektas – Nivas Manoras) buvo
pateikta plati Izraelyje rodomų
spektaklių scenų ir scenografijos
eskizų bei brėžinių panorama. Bet
ji demonstruota kaip lėtai besikeičiantis į stilingą visumą sulydytas
kino vaizdas su emocijas keliančiu
muzikiniu akompanimentu.
Parodos eksponatai liudijo pastangas bet kokiomis priemonėmis paversti parodos lankytoją
scenografijos kuriamo ar siūlomo
veiksmo dalyviu, įskaitant, aišku, ir
visas įmanomas medijas, už kurių
panaudojimą aukso medaliu buvo
apdovanota Suomijos komanda,
pristačiusi instaliaciją „Oro stotis“,
kur buvo galima išgirsti akyse tirpstančio ledo garsus (Maiju Loukola,
Timo Heinonen). Kvadrienalės
organizatoriai teigė, jog parodoje
siekiama atskleisti, o kartu ir tirti
scenografiją kaip galingą, o kartais
ir nematomą performanso jėgą, galinčią paveikti mus taip, kaip paveikia muzika, oras ar politika. Toks
uždavinys suponavo ir šių metų
kvadrienalės parodų išdėstymą. Šalių ekspozicijos buvo pasklidusios
kone per visą Prahos senamiestį,
sudarant dailininkams konkrečių
architektūros erdvių instaliavimo
sąlygas. Juk scenografiją pagrįstai
galima traktuoti kaip teatro ir architektūros sankirtą. O parodos
lankytojams toks išdėstymas teikė
judėjimo galimybę, panašiai kaip
tai buvo viduramžių teatre, misterijų žiūrovams keliaujant nuo vieno
specialiai tam gatvėje įrengto vaidinimo scenovaizdžio prie kito ir
stebint atskirus dramos epizodus.
Tačiau, priešingai nei viduramžiais,
Prahos kvadrienalės ekspozicijos,
skatinusios žiūrovus judėti, kvietė
juos ir dalyvauti projektuose, seminaruose, diskusijose, instaliacijose,
performansuose, patiems tampant
teatrinio nuotykio veikėjais.
Antai Danijos ekspozicija tikra
to žodžio prasme augo kaip žiūrovų patiriamo tapatumo kaitos
rezultatas. Norintieji buvo grimuojami, šviesiaplaukį jaunuolį paverčiant juodaodžiu, jauną – senu, europietę – rytiete. Prieš ne mažiau už
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grimuojamąjį susidomėjusius žiūrovus profesionaliai atliekamos veido
metamorfozės buvo išsyk fotografuojamos, o nuotraukos kabinamos
ant sienos, jos kėlė nuostabą ir vertė
mąstyti: koks ima regėtis pasaulis
žmogui, kuris per keliolika minučių tampa nebeatpažįstamas sau pačiam? („Skirtingomis akimis“, Sara
Vilslev ir Julie Forchhammer).
Kad ir kiek natūralistine įtaiga pasirodė atstumianti Ispanijos instaliacija „Mirtis“ (José Luis Raymond),
jos patirtis leido pritarti autoriui,
kad mirties artumo išgyvenimas (atsigulus ant katafalko ekranizuotu paviršiumi ir regint savo virtualiomis
kirmėlėmis aplimpantį kūną lubose
įmontuotame veidrodyje) – sukrėtimas, būdingas ir Ispanijos Aukso
amžiaus dramaturgijai, ryžtingai
naikina ribą tarp meno patyrimo
ir neliečiamo asmeninio intymumo.
Dalyvavimas kūrinyje viršijo meno
nuotykio ribas priversdamas žiūrovą išgyventi individualią dvasinę
skaistyklą. Tokį meninės fikcijos ir
tikrovės susiliejimą parodė ir Estijos scenografai, kurių performansas
pelnė apdovanojimą „Zlata Triga“.
„Vieninga Estija“ – tai Tiitu Ojasoo
iš visų politinės manipuliacijos
formų sukomponuotas kūrinys,
2010 m. rodytas Estijoje. Nors akcijos metu buvo nuolat atvirai primenama, kad tai – kūrinys, kurio
veikėjai nėra politikai, o aktoriai,
rengiantys viešus populistinio turinio TV debatus, pokalbių forumus, radijo paskaitas ir diskusijas
neegzistuojančios partijos vardu,
susidomėjimas ir įtikėjimas kūriniu buvo toks didelis, jog padarė
įtaką rinkimų rezultatams. Kūrinys patvirtino, kad politinis teatras
pajėgus koreguoti socialinį gyvenimą,
o Kvadrienalė, atsiplėšusi nuo savo
atstovaujamos šalies teatrinių realijų
ir literatūros kūrinių, atskleidė, jog
scenografija yra pajėgi gyventi savo
pačios gyvenimą, pati režisuodama
ir įgyvendindama veiksmą, paremtą
dailės ir žiūrovo dialogu.
Tiesą sakant, tai neapsiribojo
daile – daug kvadrienalės ekspozicijų veikė beveik visas empirinio
pasaulio patyrimo jusles, kartu
plėsdamos sensorinių pajautų lauką
ir neretu atveju toldamos nuo estetinių kūrinio dominančių, kurias
keitė socialinės bei psichologinės
percepcijos. Kvadrienalė pasirodė
esanti savaip panaši į Euroviziją pačia geriausia prasme. Teatro dailė
joje – šou, kūrybingiausios ir stulbinančius rezultatus pasiekiančios
meninės pajėgos, kurių nevaržo nei
žanriniai, nei rūšiniai rėmai, nei ta
šalies muzikinio ar teatrinio gyvenimo tikrovė, kuri pasilieka už renginių ribų. Todėl klausimas, kaip
tokiame kontekste gali būti parodyta scenografijos mokykla, atrodė
itin keblus. Ar čia derėtų rodyti su
mokymosi procesu nesusijusius,

José Luis Raymond, „Mirtis“. 2015 m.

visiškai laisvus studentų darbus, ar vis
dėlto atspindėti akademinį mokyklos
scenografo rengimo kelią? Ar mokykliniai darbai gali konkuruoti ir būti rodomi drauge su profesionalų kūriniais?
Teigiamai į šį klausimą atsakė ne
vienos šalies studentai. Iš jų minėtina Perspektyviausio studento
nominaciją pelniusi Latvijos dailės akademijos ekspozicija „Pradžia“ (nominacija skirta visiems
„Pradžios“ dalyviams), kaip reta
įtaigiai parodžiusi, jog scenografijos vaizdinis estetiškumas bei klasikinė dramaturgija nėra išsemtas
šaltinis. Vilniaus dailės akademijos
scenografijos studentų ekspozicija
taip pat paliudijo, kad varžytis su
profesionalais galima, nors ekspozicijos vadovės – profesorė Virginija Idzelytė ir Giedrė Brazytė – pačios ne kartą buvo apniktos panašių
abejonių. Galima tik įsivaizduoti,
kad abejones kiek išsklaidė prieš
kvadrienalę vykusi „repeticija“ –
pernai rudenį Vilniaus „Titanike“
surengta scenografijos studentų
paroda, skirta mokyklos 85-mečiui.
Prahos Kafkos namuose veikusi
VDA ekspozicija „Erdvinės metamorfozės. Nauji horizontai nuo
teksto link scenos“ nebuvo panaši
į minėtą parodą, nors kvadrienalėje
buvo pristatyta nemažai joje rodytų
darbų, o juos papildė ir vasarą magistro bei bakalauro diplomus gavusių studenčių – Gintarės Jonaitytės,
Grėtės Gineitytės, Vitos Eidimtaitės, Ugnės Tamuliūnaitės ir Bertos
Bocullaitės – kūriniai.
Ekspozicija pademonstravo klasikinės scenografijos sampratos ir

patrauklaus jos pateikimo pusiausvyrą, drauge reprezentuodama visus scenografo mokymosi etapus,
išdėstytus emocinės įtampos augimo tvarka – pradedant pirmojo
kurso tūrinio objekto įvaldymo eskizais trimatėje erdvėje ir baigiant
konceptualiais baigiamaisiais darbais, kuriuos apžiūrinėjant galingi
videoinstaliacijų garsai žadino
kulminacijos nuojautą. Nors ekspozicijai skirta erdvė buvo mažytė,
videoinstaliacijos išsyk nebuvo matomos – jas buvo galima stebėti tik
užsukus į nediduką peržiūrai skirtą
kampelį, kurio link vedė darbų išdėstymas. Perkelti ant šviesai pralaidaus paviršiaus, kontraforsiškai
apšviesti, konkrečių dramų dekoracijų ir kostiumų eskizai švytėjo
išryškindami figūrų ir scenografijos
objektų kontūrų preciziką, subtilias
koloristinių sprendimų variacijas,
primenančias gintarų inkliuzus, apžiūrinėjamus pro didinamąjį stiklą.
Tai, ką vadiname dailininko meistryste, čia buvo atskleista maksimaliai, pasitelkus šiam tikslui intrigos
ir veiksmo užuominos kūrimo priemones. Todėl ankštoje pritemdytoje
salėje be paliovos švysčiojo fotografinės blykstės ir netilo parodos įvertinimą liudijantis žiūrovų šurmulys. Estetinis ekspozicijos vaizdas,
kuriame sklandė dramaturgijos ir
galimo įvykio įtampos aura, vertė
ne tik jai pasiduoti, emociškai paklūstant meninei ekspozicijos įtaigai, bet ir nurimti. Lietuvos scenografijos ateitis pasirodė esanti
patikimose rankose.

7 psl.

Kinas

Apie neramias sielas ir kenčiančius kūnus
40-ajam Gdynės kino festivaliui pasibaigus
Živilė Pipinytė

Jubiliejinio Gdynės kino festivalio pabaiga buvo netikėtai tragiška:
uždarymo išvakarėse, naktį, viešbutyje buvo rastas negyvas konkursinio filmo „Demonas“ režisierius
Marcinas Wrona. Šeštadienio rytą
surengtoje spaudos konferencijoje
festivalio meno vadovas Michałas
Oleszczykas perskaitė oficialų pranešimą, kad vakare iškilmingas uždarymas įvyks, tik bus sutrumpintas ir be raudono kilimo.
42-ejų metų režisieriaus mirtis
sukėlė daug klausimų, juolab kad
prieš kelias dienas, po „Demono“
peržiūros, sėdėdama spaudos konferencijoje pagalvojau, kad dar vieno
jauno lenkų režisieriaus laukia graži
tarptautinė karjera. Wrona buvo ką
tik grįžęs iš Toronto kino festivalio
ir neslėpė, kad sulaukė pasiūlymo
kurti tarptautinį savo filmo perdirbinį. „Demonas“ – trečiasis pilnametražis Wronos filmas. Prieš tai
buvo taip pat Gdynėje gerai sutikti
ir įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose apdovanoti jo filmai „Mano
kraujas“ bei „Krikštynos“, kuriuose
Wrona analizavo šiuolaikinės šeimos, kraujo ryšių temas.
Nuo pat pirmųjų kadrų niūrus,
nerimą žadinantis „Demonas“ („Demon“) pasakoja apie jauną žydą, kuris atvyksta į Lenkiją tuoktis su šviesiaplauke gražuole. Jis nusprendė
įsikurti apleistuose sužadėtinės senelio namuose, juos atnaujinti ir net
įrengti baseiną. Tačiau sode atkasęs
kažkieno griaučius vestuvių naktį
vyras pradeda keistai elgtis: į jį įsikūnija Antrojo pasaulinio karo metais
nužudytos gražuolės Hanos dvasia.
Wrona perkėlė klasikinių veikalų, kad ir Vilniuje pirmąkart pastatyto Szymono Anskio „Dibuko“
ar Stanisławo Wyspianskio „Vestuvių“, motyvus į šių dienų Lenkiją,
kad parodytų po Holokausto atsiradusią tuštumą ir kartu fantomišką
svetimo baimę. Šiai temai atskleisti
režisierius pasirinko siaubo filmo
stilių, kuris nelabai dera prie kitos
svarbios filmo temos – šiuolaikinės
Lenkijos kritikos: „Demono“ pradžioje kamera klaidžioja po ūkuose
„11 minučių“

8 psl.

„Svetimkūnis“

skendintį provincijos miestelį, atskirtą nuo pasaulio, nes niekas iki
šiol neatstatė dar vokiečių susprogdinto tilto. Abi temos – sunkiai suderinamos, matyt, todėl „Demone“
jos redukuotos iki stereotipų, ypač
kai rodomi naujieji lenkai – turtingi jaunosios tėvai.
Gdynėje šiemet triumfavusi „Kūno“
autorė Małgorzata Szumowska, apdovanota Didžiuoju „Auksinių liūtų“
prizu už geriausią filmą, taip pat
kalba apie metafiziškus kasdienio
gyvenimo stebuklus, kurie padeda
savo kūnuose įkalintiems juokingiems, absurdiškiems, praradusiems
tikslą žmonėms pagaliau suprasti
save ir kitus. „Kūnas“ mane sužavėjo dar Berlinalėje, šiemet filmas
rodytas „Kino pavasario“ programoje, apie jį daug rašiau, tad dabar –
apie pas mus dar nerodytus.
Specialiuoju žiuri prizu apdovanotas Jerzy Skolimowskio filmas „11
minučių“ („11 minut“) nepalieka jokių vilčių: pasaulis ritasi į susinaikinimą. Virtuoziškai sumontuotos „11
minučių“ – puikus kino formos ir
turinio harmonijos pavyzdys. Viskas, ką pamatome filme (išskyrus
įžangą, kurioje trumpai supažindinama su būsimais vienuolika
personažų), įvyksta per 11 minučių. Personažai – skirtingų socialinių sluoksnių: aktorė, už pedofiliją
teistas buvęs mokytojas – mėsainių
pardavėjas, vagišius, iškylą į kalnus
planuojantys alpinistai, kurjeris, gydytoja... Visi jie atsiduria situacijose,
kurias išprovokavo atsitiktinumas.
Skolimowskiui tai – laiko ženklas:
žmonės atsisako patys kontroliuoti
savo veiksmus, jie vis labiau pasiduoda atsitiktinumui, o tai prisideda prie visuotinio chaoso, kurį
dar labiau provokuoja gyvenimas

neatskiriama ir nuo Fabiano meilės paslaptingai Modestai (Natalia
Rybicka), kuri, pasirodo, yra saugumietė, atsiųsta sekti anglų šnipo.
Filmas atvirai senamadiškas, todėl ne vieną nustebino jam skirti
„Sidabriniai liūtai“, bet vis dėlto
„Ekscentrikai...“ palieka šventės
įspūdį, ir ne tik todėl, kad filme
skamba daug geros muzikos, bet ir
dėl visai negiliai paslėptos minties,
kad, nepaisant nieko, visada reikia
žengti saulėtąja gatvės puse.
Pagrindiniame Gdynės konkurse
šiemet parodyta 18 filmų, 6 iš jų sukūrė debiutantai. Mano galva, ne
kiekvienas jaunas režisierius galėjo
pretenduoti į konkursinį rodymą,
bet, kita vertus, įdomu, kad jie visi
skirtingi. Kitu festivalio triumfatoriumi tapo Lodzės kino mokyklą baigęs ir Lenkijoje gyvenantis
švedas Magnusas von Hornas. Jo
debiutinis filmas „Svetimkūnis“
(„Intruz“) pelnė du prizus – už
geriausią scenarijų ir už geriausią
režisūrą. Filmas prasideda, kai iš
nepilnamečių kolonijos išleistas
paauglys Jonas grįžta į savo kaimą.
Mokykloje jį visi sutinka su baime,
nes prieš kelerius metus afekto būsenos Jonas nužudė savo merginą.
Vaikinas iš visų jėgų stengiasi neišsiskirti, bet kuo toliau, tuo labiau
tirštėja aplinkinių neapykanta jam.
Atrodytų, siužetas įprastas – prievarta uždaroje bendruomenėje, negalėjimas susitaikyti su kalte. Tačiau
van Hornas sugebėjo paprastą istoriją papasakoti netradiciškai – Jonas filme sukelia ir gailestį, ir baimę,
ir užuojautą, jo santykiai su tėvu
taip pat nevienprasmiški. Be to,
jaunas režisierius puikiai sugeba
vaizdais perteikti klaustrofobišką
atmosferą ir savo personažo neviltį.
Į Švediją nukelia ir Dariuszo Grajewskio filmas „Svetimas dangus“
(„Obce niebo“). Jo herojai – lenkų
imigrantų šeima, išgyvenanti santykių krizę – vyras buvo neištikimas,
bet žmona bando išsaugoti šeimą.
Tai jaučia ir devynerių metų duktė.
Jos nerimą pastebėjusi mokytoja
pasikviečia socialinę darbuotoją. Ši
užaštrina situaciją taip, kad mergaitė
laikinai atsiduria kitoje šeimoje, o

informacijos sukurtoje tikrovėje.
Jos simboliu filme tapo miesto stebėjimo kamera, iš kurios ekrano dingo
vienas pikselis.
„11 minučių“ įdomiausia stebėti
režisieriaus žaidimą su laiku, mat
paraleliniuose pasakojimuose veikiantys personažai vis susitinka
Varšuvos centre šalia prabangaus
viešbučio. Čia vyksta aktorės ir
Holivudo prodiuserio susitikimas,
kuriam nori sukliudyti pavydus
aktorės vyras. Jis ir sukels finalinę
katastrofą, nors keistas ženklas Varšuvos danguje pasirodo jau filmo
pradžioje.
Spaudos konferencijoje, kurioje,
beje, buvo pristatytas ir puikus
Wilhelmo Sasnalio sukurtas filmo
plakatas, Skolimowskis sakė, kad iš
pradžių turėjo vien finalą (negaliu
atskleisti, nes tikiuosi, kad filmą rodys ir Lietuvoje), ir tik vėliau pradėjo svarstyti, kokie personažai
galėtų atsidurti tokioje situacijoje.
Režisierius siūlė filmą traktuoti kaip
eilėraštį, nes negali būti vienintelės jo interpretacijos. „11 minučių“
Skolimowskis tarsi grįžo prie savo
ankstyvosios trilogijos „Charakteristika“ („Rysopis“, 1964), „Valkoveris“ („Walkower“, 1965), „Barjeras“
(„Bariera“, 1966), kurioje dominavo
poetinis pasisakymas.
Į Skolimowskio ir savo kartos
jaunystę filme „Ekscentrikai, arba
Saulėtoje gatvės pusėje“ („Excentrycy, czyli po słonecznej stronie
ulicy“) sugrįžo „Sidabriniais liūtais“
apdovanotas Januszas Majewskis.
XX a. 6-asis dešimtmetis Lenkijoje buvo pažymėtas susižavėjimo
džiazu (beje, Skolimowskiui teko
būti koncertų organizatoriumi).
Džiazas už geležinės uždangos atsidūrusiai Europos daliai tada siejosi su laisve. Pirmiausia jis sklido „Ekscentrikai, arba Saulėtoje gatvės pusėje“
iš „Amerikos balso“ transliuojamų
Williso Conoverio laidų. Filmas
prasideda, kai į Ciechocineką iš
Anglijos sugrįžęs Fabianas (Maciej Stuhr) nusprendžia surinkti
besižavinčius džiazu miestelio gyventojus ir sukurti orkestrą. Jo istorija filme neatsiejama nuo dalyvių ir gerbėjų, kuriuos suvaidino
Anna Dymna, Sonia Bohosiewicz,
Wojciechas Zborowskis, Wojciechas Pszoniakas ir dar daug iškilių
lenkų aktorių. Jie vaidina žmones,
kurių vieni per stebuklą išliko kare,
kiti išgyveno Aušvice, treti – tremtyje Kazachstane. Orkestro istorija

tėvams gresia teisių atėmimas... Motiną suvaidinusi Agnieszka Grochowska pelnė geriausios aktorės
apdovanojimą. Manau, tai pelnyta,
nes jos herojė – sudėtingo charakterio, apnuogintų nervų, beatodairiškai mylinti moteris – suteikia net
tragedijos lygmenį gana schematiškam, bet aktualiam filmui.
Apdovanojimas už geriausią
vyro vaidmenį teko dviem aktoriams – „Kūne“ tėvą suvaidinusiam
Janoszui Gajosui ir kriminalinėje
Jaceko Bromskio dramoje „Blogio anatomija“ („Anatomia zła“)
samdomą žudiką snaiperį įkūnijusiam Krzysztofui Stroińskiui. Pastarasis vaidmuo nustebino tiesiog
juvelyrišku meistriškumu: iš kalėjimo išleistas Stroińskio Liulekas
iš pirmo žvilgsnio atrodo tipiškas
paliegęs pensininkas, jis net šeria
skriaudžiamą kaimynų katiną. Tačiau kai prokuroras liepia nužudyti
aukštą saugumo karininką, o Liulekas suvokia, kad negalės to padaryti, aktorius palaipsniui atskleidžia
juodąją žmogaus prigimties pusę.
Deja, režisierius, regis, tik kliudo,
jis gana schematiškai rodo aukščiausių valstybės valdininkų ir teisėtvarkos korumpuotumą.
Su mirtimi susidurs ir Žiūrovų
prizu apdovanoto Kingos Dębskos filmo „Mano dukterys karvės“
(„Moje córki krowy“) herojės – dvi
seserys Marta (Agata Kulesza) ir
Kasia (Gabriela Muskała). Tik mirtis ar nepagydoma liga čia vis dėlto
yra fonas, nes filmas prabyla apie tai,
kas mus suvienija skausmo ar ligos
akivaizdoje. Marta yra televizijos
serialų žvaigždė, ryžtinga, bet nesugebanti susidoroti su asmeninėmis
problemomis. Kasia – pradinių klasių mokytoja, infantili, egzaltuota,
negalinti apsieti be alkoholio ir be
kvailo nevykėlio vyro. Tai gerai atpažįstami šiuolaikinių moterų tipai.
Filmo pradžioje insultas ištinka jų
mamą, viduryje paaiškėja, kad tėvui – smegenų auglys. Viena kitą
nuoširdžiai niekinančios seserys
turi abiem padėti ir nors trumpai
susivienyti. Filmo ištarmė visai optimistiška – skausmas ir praradimas
gali suartinti.
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Kinas

Filmas turi sėti nerimą
Pokalbis su Harvey Keiteliu
Nuo penktadienio Lietuvoje
rodomas naujas Paolo Sorrentino filmas „Jaunystė“ („La
Giovinezza“, Italija, Prancūzija,
Šveicarija, D. Britanija, 2015).
Šiemet Kanų konkursinėje programoje parodyta „Jaunystė“
iškart sulaukė prieštaringų
vertinimų, nors „Didžio grožio“
autorius ir naujame filme „perdainuoja“ Federico Fellini bei
svarsto apie gyvenimo prasmę.
Pagrindiniai „Jaunystės“ veikėjai – du prabangioje Alpių
gydykloje besiilsintys ir jaunystės besiilgintys menininkai.
Tai britas kompozitorius Fredas Balingeris (Michael Caine)
ir jo draugas – amerikietis režisierius Maikas Boilas (Harvey
Keitel), kuris rengiasi filmui,
tapsiančiam jo testamentu.

Esmė ne amžius. Menas gimsta iš
liepsnos, ir ji ilgainiui visai negęsta.
Tačiau vienokia yra jaunųjų liepsna
ir kitokia – senų. Vienokia – italų
režisierių, dar kitokia – amerikiečių
aktorių. Bet iš to susidūrimo kartais
gimsta kažkas išskirtinio.
Tačiau „Jaunystė“ – tai saldžiai
kartus pasakojimas apie senatvę, kai pradeda išduoti kūnas ir protas ir net geriausius
pagadina konformizmas bei
jausmas, kad iškritai iš pagrindinės srovės.
Nemėgstu kalbėti apie filmus, kuriuose vaidinu. Ypač jei turiu sieti
juos su savimi. Tai galėtų padaryti
geras poetas, o ne toks aktorius
amatininkas kaip aš.
Tačiau juk tiesa, kad Michaelas Caine’as yra Jūsų dievukas?

tarnavo britų armijoje Korėjos karo
metais, aš trejus metus buvau jūrų
pėstininkas. Mums net nereikėjo
apie tai kalbėtis: abu turime patirties, kuri galvoje ir kūne lieka visam
laikui. Todėl daugeliu kitų, visiškai
su karu nesusijusių, klausimų sutariame beveik be žodžių.
Jūsų vaidinamas režisierius
svajoja apie opus magnum, nori
sukurti geresnį už visus ankstesnius filmus.
Nemėgstu žodžių „didis“ ir „garsus“. Filmai nebūna „maži“, „dideli“
arba „blogi“ – yra tik tokie, kuriuos
pamiršti iškart išėjęs iš kino, ir tokie, kurie gali pasėti nerimą. Tokius
scenarijus ir tokius vaidmenis stengiuosi rinktis. Tekstas turi mane sužavėti. Kadangi vis dar nesirengiu į
pensiją, lieka viltis, kad kažkas ypatinga man dar atsitiks.

„Jaunystė“

tokie nuostabūs, nes tiesa yra ten, kur Kalbate apie Abelio Ferraros
„Blogą leitenantą“?
purvas ir blogis.
Taip. Kai Abelis pasiūlė vaidmenį,
Už savo karjerą esate
Holivude turėjau gerą poziciją.
dėkingas...
Vaidinau daug, dažnai prastuose
Laimei. Daug mokiausi, nors nie- filmuose, bet už tikrai neprastus
kad nepavyko baigti mokyklos, bet pinigus, kurie reguliariai atsidurjei ne laimė, nebūčiau čia, kur esu. davo mano sąskaitoje. Kad suvaidinčiau Abelio filme, turėjau visa
Tokia laimė buvo Martino Scortai palikti. Vaidinau už dyką, risese’s skambutis?
zikavau viskuo. Žinojau, kad po
Beveik prieš pusę amžiaus jis davė „Blogo leitenanto“ galiu jau nebeman šansą – „Kas beldžiasi į duris“ pakilti. Bet filmas man apsimobuvo mūsų bendras debiutas. Esame kėjo. Iki šiol apie jį galvoju su pasidraugai, kuriuos sujungė bendra pra- didžiavimu. Ir dažnai mąstau apie
džia: buvome pasirengę keisti kiną, scenaristę Zoe Lund, kuri šiame
bet niekas nenorėjo mumis patikėti. filme turėjo drąsos susigrumti su
savo demonais. Ji mirė po kelerių
Ar jums netrukdo blogų veikėjų
metų, perdozavusi kokaino.
amplua?
Tačiau mano personažai visada Viena didžiausių Jūsų herobuvo giliai įsitikinę, kad yra geri. jaus „Jaunystėje“ problema
Nėra aktorių, kurių tam tikru mo- yra atmintis. Ar aktoriui tai
mentu nepradėtų kviesti stereoti- kelia didžiausią baimę?

Gal net pats didžiausias. Gyvenau Niujorke – be pinigų, be agento Ar gerai supratau, kad aktoir kasdien perversdavau laikraščius rystė Jums – misija?
ieškodamas darbo. Puikiai prisiNegyvename tuštumoje – kiekviena
menu tą nusiminimą. Ir merginą, profesija susijusi su atsakomybe.
su kuria tada draugavau. Kartu nu- Gyvename pragaro laikais, kurie
Ar dažnai siunčiate elektroniėjome pasižiūrėti „Alfio“. Buvau su- ištiko mūsų pasaulį. Mus supa vinius laiškus režisieriams, kurių žavėtas ir galiu pasakyti, kad būtent suotinė krizė ir liūdesys. Kažkur
filmuose norėtumėt vaidinti?
tada Michaelas man nustatė šios nuolat vyksta karas, žudomi žmoTai mano paslaptis. Bet Paolo profesijos standartus.
nės. Todėl kine reikia dalytis istoSorrentino laišką tikrai siunčiau,
rijomis, kurios turi prasmę. Gal
nes jo „Didį grožį“ ir „Il Divo“ lai- Vaidinate artimus, ilgamečius
jos padės kam nors geriau suprasti piniams vaidmenims. Klausimas,
save. Gal ką nors paskatins stotis ir ar leisi save uždaryti vienoje lenkau vienais geriausių pastarųjų draugus...
metų filmų.
Tai kaip tik buvo lengva, nes mus bandyti kažką konkretaus pakeisti tynoje. Man pavyko ištrūkti, tasieja tai, ko niekas kitas nesugebės šiame pasaulyje. Kinas tik negali čiau ne be skausmo. Turėjau daug
Ar „vagiate“ energiją iš jaunesnių? suprasti. Michaelas trejus metus mums nuolat tvirtinti, kad esame ką paaukoti.
Pateikiame Paweło T. Feliso
interviu su Harvey Keiteliu, išspausdinto „Gazeta Wyborcza“,
fragmentus.

Rodo TV

Personažai
Džordžas Smailis – vienas mano
mėgstamiausių literatūros personažų. Jis pasirodė 7-ojo dešimtmečio pradžioje Johno Le Carré
knygoje „Skambutis numirėliui“ ir
dviem dešimtmečiams tapo pagrindiniu dar beveik dešimties rašytojo
knygų herojumi. Kontržvalgybininkas Smailis dirba Cirke (taip rašytojas vadina M16), jis primena valdininką, gali susilieti su minia, likti
nematomas. Smailis – pilkas, aptukęs, vilki keistus drabužius, dažniausiai sėdi prie rašomojo stalo. Jis
intelektualas – domisi XVII a. vokiečių literatūra, bet ir Cirke, ir tyrinėdamas literatūrą visada laikosi
principo neperžengti faktų ribos.
Paliktas žmonos, jis visiškai atsidavė
darbui. Ko gero, tiki tik juo. Smailis – racionalus, analitinio proto, bet
kartu idealistas, negalinti susitaikyti su išdavystėmis ir menkystomis, todėl dažnai primena keliaujantį riterį (ypač kai šnipo karjera
nubloškia jį toli už Anglijos ribų),
o vėliau ir gyvenimo išminties kupiną piligrimą.
Le Carré savo herojų apibūdino
taip: „Apgautas meilės, neapykantos impotentas.“ Smailis – visiška

„Bogdanas Zinovijus Chmelnickis“

Džeimso Bondo priešingybė – yra išsiaiškinti britų žvalgybos vadoreflektuojantis vienišius. Jo amži- vybės struktūrose rusams dirbantį
nas priešas – rusų šnipas Karlas, „kurmį“. Įtariami šnipai, kurių slabet pergalė prieš jį Smailiui tampa pyvardžiai skamba vaikų skaičiuopralaimėjimu, nes jis veikė tokiais tėje: Bastūnas, Kareivis ir t.t.
pat metodais, kaip ir priešas. PaIr romane, ir filme pasakojama
skutinis Smailio ir Karlo susitiki- istorija sudėtinga, bet ją sekti
mas įvyks prie Berlyno sienos: „Jie įdomu. Nors man įdomesnė psichoapsikeitė vieninteliu žvilgsniu ir, ko loginė Smailio drama, kurią suvaigero, kiekvienas jų sekundei pamatė dino Oldmanas. Pensininkas Smaikitame save.“ Pergalė nieko nekei- lis atrodo vyresnis nei yra, jis ieško
čia, nes pasaulis netampa geresnis. kurmio iš pirmo žvilgsnio ramiai ir
Kine ir televizijoje Smailį vaidino susikaupęs, bet iš tikrųjų tai jam net
Jamesas Masonas, Aleckas Guin- svarbiau už gyvybę. Jis kasasi vis ginessas, Denholmas Elliotas, Ru- liau – tikrasis filmo veiksmas vyksta
pertas Daviesas, bet man labiausiai personažų galvose, juolab kad filme
vykęs Gary Oldmano suvaidintas Alfredsonas neskirsto veikėjų į geSmailis 2011 m. švedų režisieriaus rus ir blogus. Išdavystė yra visur.
Tomo Alfredsono filme „Bastūnas,
Alfredsonas, be abejo, žavisi 8-ojo
Siuvėjas, Kareivis, Šnipas“ (LRT, dešimtmečio estetika, todėl filme
spalio 1 d. 21.30). Atsistatydinu- pamatysime daug dizaino šedevrų,
siam Smailiui teks slapta užduotis stilingų drabužių, interjerų. Taip
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pat ir gerų aktorių – Coliną Firthą,
Tomą Hardy, Marką Strongą, Benedictą Cumberbatchą, Johną Hurtą,
Svetlaną Chodčenkovą, Konstantiną
Chabenskį.
Mikola Maščenka (1929–2013) –
ne filmo ar knygos personažas, nors
jo gyvenimo istorija tikrai įdomi.
Kiaulininkės sūnus iš kaimo netoli
Luhansko išgyveno 1933-iųjų holodomorą ir 1947-ųjų badą Ukrainoje,
tapo aktoriumi, o vėliau – teatro ir
kino režisieriumi. Vienas ankstyvųjų
jo filmų „Komisarai“ (1969) sužavėjo
net Pierą Paolo Pasolini. Sovietų Sąjungoje tada dar Nikolajus Maščenka
pelnė visuotinę žiūrovų ir komunistų
partijos vadų meilę sukūręs du serialus – dvi kiekvienam sovietų jaunuoliui privalomų perskaityti knygų
ekranizacijas: „Kaip grūdinosi plienas“ (1973, pagal Nikolajų Ostrovskį)
ir „Gylys“ (1980, pagal Ethel Lilian
Voynich). Maščenka garsėjo temperamentu ir nepakantumu bei polinkiu į prabangą, jis mėgo gerai pavalgyti, vilkėjo madingus drabužius,
mylėjo gražias moteris, buvo įvairių
premijų laureatas ir 15 metų vadovavo
Kijevo A. Dovženkos kino studijai.
Šįvakar (25 d. 22.30) LRT Kultūra
parodys jo paskutinį, septynerius
metus kurtą (kartu su Marija Kulčickaja ir Jurijumi Dombrugovu) filmą
„Bogdanas Zinovijus Chmelnickis“

Mano atmintis visai gera. Beje,
o koks buvo klausimas?
Parengė K. R.

(2006). Vargu ar reikia priminti,
kad etmonas Chmelnickis – vienas sudėtingiausių Ukrainos istorijos personažų, tas, kuris pasirinko sąjungą su Rusija. Filmo
veiksmas nukels į 1648-uosius, kai
Chmelnickis kovojo su lenkais.
Mūšiai ir pergalės prie Korsunės,
Geltonųjų vandenų tada sukrėtė
Europą. Gelbėdamasis nuo kazokų
Lenkijos karalius paskelbė visuotinę mobilizaciją. Filmas pasakoja
lemtingą lenkų ir ukrainiečių susidūrimą – mūšį prie Zbaražo.
Kazokai šį miestą laikė apsiautę,
ir atrodė, kad pergalė netoli, bet
Chmelnickį išdavė Krymo chanas –
jis paliko mūšio lauką. Maščenkai
Chmelnickis įdomus ne tik kaip
karvedys, bet ir kaip silpnybių,
baimių, problemų kankinamas
žmogus.
Tikrai nežadu, kad laukia geras
istorinis filmas, bet, manau, pasižiūrėti verta, nes posovietinėse
šalyse pastaraisiais dešimtmečiais
kuriami istoriniai filmai turi aiškią
užduotį – patvirtinti senas šalies
valstybingumo tradicijas. Manau,
kad kažkas panašaus gali ištikti ir
lietuvių kiną, juk artėja garbingas
nepriklausomybės šimtmetis, o iš
svetimų klaidų visada verta mokytis.
Jūsų –
Jonas Ūbis

9 psl.

Rugsėjo 25–spalio 4
Parodos

Galerija „Kairė–dešinė“
iki X. 3 d. – paroda „Vilnietė. Sofija Urbo-

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio
dailės muziejus

navičiūtė-Subačiuvienė (1915–1980)

V. Putvinskio g. 55

Latako g. 3

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Paroda „Kazimieras Stabrauskas –
M.K. Čiurlionio mokytojas“

Vilniaus paveikslų galerija

Alvydo Lukio fotografijų paroda „Neįkaino-

M. Žilinsko dailės galerija

Didžioji g. 4

jamos kolekcijos“

Nepriklausomybės a. 12

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 27 d. – „Senojo Vilniaus vizijos Juozapo
Kamarausko akvarelėse“

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Aleksandro Ostašenkovo personalinė paroda „Būsenos“

„Kauno bienalė 2015“: Silvia Giambrone
personalinė paroda „Siaubinga karo meilė“,
Audriaus Janušonio personalinė paroda
„Kauno poetams“, „Lewben Art Foundation“
paroda „Tinkliniai susidūrimai išsijungus“

Pamėnkalnio galerija

bei paroda „Garsų raštai“

Pamėnkalnio g. 1/13

Paroda „Veidai iš būtojo laiko“, skirta

nuo 25 d. – Edmundo Saladžiaus kūrybos

Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo

paroda „Regėjimai“

metinių jubiliejui

Paroda „Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus

Galerija „Vartai“

Kauno paveikslų galerija

Balykos ikonų kolekcija: pagrobta, grąžinta,

Vilniaus g. 39

K. Donelaičio g. 16

papildyta“

Paroda „Šampano narvas“ (Adrian Bus-

Magdalenos Birutės Stankūnienės jubilie-

chmann, Anne Cathrin Ulikowski, Dörte

jinė paroda „Svajonių žemė“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Oppermann, Lilli Thießen)

P. Gudyno restauracijos centro restauruotų

Galerija „Arka“

kūrinių paroda „Prieš... ir po...“

Aušros Vartų g. 7

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Knygos meno paroda „Iliustracija ir knyga“

A. Goštauto g. 1

Galerija „Meno niša“

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

J. Basanavičiaus g. 1/13

ekspozicija

nuo 25 d. – Mykolos Bilouso piešinių paroda

Fotografijų paroda, skirta Stanisławui
Ignacy Witkiewicziui-Witkacy

Lietuvos dailininkų sąjungos
galerija

Lietuvos nacionalinis muziejus
Naujasis arsenalas

Vokiečių g. 2

Arsenalo g. 1

„Drugelio efektas“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Onos Pajedaitės fotografijų paroda
„Lietuvoje…“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos
ekspozicija
Prano Gailiaus kūrinių paroda

iki 30 d. – Lino Liandzbergio kūrybos paroda

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
iki X. 4 d. – Gitenio Umbraso kūrybos
paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių
muziejus
Pilies g. 40
Viginto ir Malvinos Stankų paroda „Fragmentai: tapyba ir mada“

„Kauno bienalė 2015“: Mattia Vacca personalinė paroda „Žiemos pasaka“ bei Artūro Morozovo personalinė paroda „Kikimoros gimimas“

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15
Ingos Likšaitės paroda „Nauji pasakojimai,
parašyti medžiu ant vandens“
Lolitos Grabauskienės odinių įrišimų paroda
„15 žingsnių su knyga“

Galerija „Meno forma“
Savanorių pr. 166
Paroda „Meno terminalas“

Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki X. 1 d. – Gedimino Endriekaus metalo
plastikos paroda „Prologas“

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Elvyros Teresės Petraitienės keramikos
paroda „Ugnelės dovanos“
iki 30 d. – Arvydo Martinaičio tapybos paroda
„Prie Moišės kapo“

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Pylimo galerija

Petro Saulėno fotografijų paroda

susitarus tel. 279 16 44

Pylimo g. 30

nuo 25 d. – Andriaus Janulaičio keramikos

Linos Morkūnaitės-Vilkelienės tapybos

darbų paroda „Molinis selfis“

Vilniaus gynybinės sienos
bastėja

paroda „... o toliau tuščia“

VDU menų galerija „101“

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Vilniuje, abiejose Lietuvos fotomenininkų sąjungos galerijose, veikia
dviejų su Šiauliais susijusių reikšmingų Lietuvos fotografų parodos. „Prospekto“ galerijoje Vilniaus dailės akademijos profesorius Alvydas Lukys
(gimęs Šiauliuose) rodo savąją fotografijose išsaugotų daiktų „kolekciją“,
kuri kelia klausimus apie atmintį, laiką ir fotografijos santykį su tapyba. O
šiauliečio Aleksandro Ostašenkovo paroda „Būsenos“ Vilniaus fotografijos galerijoje per miglotų vietų vaizdus žadina poetines būties refleksijas.
Muzika
Lietuvos nacionalinė filharmonija atveria jau 75-ąjį simfoninės muzikos vakarų sezoną. Jo pradžios koncerte rugsėjo 26 d. 19 val. prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto stoja vyriausiuoju
dirigentu ir meno vadovu paskirtas Modestas Pitrėnas. Smuiku scenoje
grieš Dalia Kuznecovaitė, pastaruoju metu kviečiama koncertuoti su
pasaulinio garso orkestrais. Vakaro programoje, minint kompozitoriaus
M.K. Oginskio gimimo 250-ąsias metines, bus atliekama lenkų autoriaus
Romano Palesterio aranžuotė, į simfoninę siuitą sujungusi garsiuosius
Oginskio polonezus. Smuiko mėgėjai išgirs bene dažniausiai pasaulio
koncertų salėse skambantį Mendelssohno koncertą smuikui.
Teatras
Rugsėjo 24 d. 10 val. prasidės teatru besidomintiems atvira tarptautinė jaunųjų teatro kritikų konferencija. Teatro „Meno fortas“ patalpose pranešimus skaitys bei teatro ir kritikos santykį analizuos dvylika
Lietuvos ir užsienio teatro kritikų ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir iš
tolimosios Australijos. Šiemetinė konferencijos tema užkoduota pavadinime „ctrl+txt“, o renginį ves žinomi Baltijos šalių teatrologai ir teatro
kritikai – Ottas Karulinas (Estija), Zane Kreicberga (Latvija) ir Jurgita
Staniškytė (Lietuva).

Spektakliai

27 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ
PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina

Vilnius
Nacionalinis operos ir baleto
teatras

27 d. 16 val. – J. Erlicko programa „Ne visi

25 d. 18.30 – „BOLERO+“.

29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

Dir. – M. Barkauskas

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

namie“ (kultūros paramos fondo „Rūta“
renginys)

26 d. 18.30 – PREMJERA! J. Massenet „MA-

rež. – A. Dapšys

NON“. Muzikos vad. ir dir. – C. Diederi-

30 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,

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

R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.

kost. dail. – V. Boussard’as (Prancūzija),

Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

scenogr. – V. Lemaire’as (Belgija), šviesų

X. 1 d. 18.30 – „MANO TĖVAS – AGAMEM-

dail. – L. Kleinas, choro meno vad. –

NONAS“ (scenos iš Euripido pjesių). Rež. –

Č. Radžiūnas

K. Bogomolovas (Rusija)

27 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
30 d. 18.30 – „CARMEN“ (2 v. baletas pagal

Valstybinis jaunimo teatras
26, 27 d. 12 val. – PREMJERA! „KARLSONAS“

Bokšto g. 20

Galerija–studija RA

Laisvės al. 53

Nuolatinė ekspozicija

Pranciškonų g. 8

Paroda „Senamiesčio atmintis Romualdo

Eugenijaus Antano Cukermano tapyba

Požerskio fotografijose“

X. 1 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

Klaipėda
KKKC parodų rūmai

2 d. 18.30 – L. Delibes’o „KOPELIJA“. Dir. –
A. Šulčys

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Nacionalinis dramos teatras

I. Ciplijauskas

Didžioji salė

X. 1 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9

Senamiesčio menininkų galerija

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Totorių g. 22-4

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
XII Baltijos trienalė

Vilniaus dailės
akademijos galerijos

iki 30 d. – Astos Baltia tapybos paroda
„Maži pavidalai“

Algimanto Aleksandravičiaus jubiliejinė foto-

Vilniaus rotušė

grafijų paroda „Sugrįžimai – veidai ir ne tik...“

Didžioji g. 31

Edvardo Malinausko tapybos darbų paroda

iki X. 4 d. – Gražinos Vitartaitės paroda
„Šviesa erdvėje“

„Marinisto ruduo“

Fotografijos galerija

G. Bizet muz.). Dir. – M. Barkauskas
NIS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus

KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas
2 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK,

27 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-

JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO

NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius

28 d. 18.30 – D. Charmso „JELIZAVETA

Maironio g. 3

Vilniaus g. 39 / 6

Jie ir be jų“

29 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-

Mykolos Bilouso tapybos paroda „Tik

Algio Skačkausko (1955–2009) paroda

Baroti galerija

30 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centras

iki X. 3 d. – Luke Haynes (JAV) paroda

Naugarduko g. 10/2

„Archi-textile“

Judah Passow fotografijų paroda „Škotijos

Galerija „ARgenTum“

žydai. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“

Latako g. 2

Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija

Eglės Bacevičiūtės autorinės juvelyrikos
darbų paroda „Kiti pasauliai“

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

Šv. Jono g. 11
iki 28 d. – paroda „Kauno tarpukario
architektūra“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15

Aukštoji g. 3/3a
iki 30 d. – Rodiono Petroffo tapybos darbų
paroda „Abejonės ir ginčai“

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki X. 4 d. – Žilvino Landzbergo paroda iš
serijos „R didžioji“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Narvos (Estija) dailininkų asociacijos „Vestervali“ paroda „Narvos mozaika“

„Herkaus galerija“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

iki 27 d. – Mindaugo Česlikausko fotogra-

Herkaus Manto g. 22

rinkiniai

fijų paroda „nepavadinti“

Editos Suchotskytės paroda „Begalybė“

10 psl.

A. Bendoriūtė, N. Gadliauskas, G. Giedrai-

AIKŠTĖ“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. – K. Lupa

Didžioji Vandens g. 2

„Balta | Raudona“

A. Bialobžeskis, S. Ivanovas, N. Varnelytė,

26 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija

spalva“

scenogr. – M. Jacovskis, komp. – M. Bialobžeskis, kost. dail. – J. Rimkutė. Vaidina

tytė, S. Storpirštis, G. Arbačiauskas,

Parodų salės „Titanikas“

Miglės Bačkovaitės fotoparoda „Nėra laiko.

(pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – E. Jaras,

BAM“. Rež. – O. Koršunovas
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
X. 2 d. 19 val. – „Sirenos ’15“. P. Delbono
„ORCHIDĖJOS“

Oskaro Koršunovo teatras
25 d. 12 val. OKT studijoje – A. Čechovo
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
26 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio
„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 12 val. OKT studijoje – PREMJERA! „PO
LEDU“ (pagal F. Richterį). Rež. – A. Areima,
komp. – A. Bumšteinas, videomenininkas –

Mažoji salė
25 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas
26 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

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

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

Rusų dramos teatras

X. 1 d. 19 val. – J. Balodžio, G. Dapšytės

25 d. 19 val. – GM gyvai: S. Jobarteh – kora

„BARIKADOS“. Rež. – V. Silis

Vilniaus mažasis teatras
25 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas
26 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

muzikos virtuozė
26 d. 16 val. – PREMJERA! V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄSIUVINIS“. Rež. – O. Lapina
27 d. 12 val. – „LINKSMOJI EINŠTEINO LABORATORIJA“. Rež. – S. Pikturnaitė
27 d. 18 val. – A. Gorbunovo ir muzikinio kolektyvo „Grustj pilota“ kūrybinis vakaras
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X. 1 d. 18.30 – PREMJERA! J. Ščiuckio

26 d. 18.30 – PREMJERA! „DIVIZIJA“ (šokio

V. Palejus (obojus), A. Gurinavičius (kon-

Bibliografinės žinios

spektaklis A. Daugėlos romano „Divizija“

trabosas). Programoje L. Boccherini,

motyvais). Rež. – H. Petrockis (Latvija)

motyvais). Libreto aut. – J. Navickaitė

G. Rossini, A. Pasculli, G. Donizetti kūriniai

MENAS

2 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-

27 d. 16 val. Marijos Taikos Karalienės bažny-

27 d. 16 val. Paberžės (Kėdainių raj.) Švč.

GINAS“. Rež. – J. Vaitkus

čioje – R. Šileikos oratorija „Tavo žodis – šviesa

Etninės ir šiuolaikinės kultūros ženklai akademinėje muzikoje : mokslo straipsnių rinkinys /

„RAUDONOS BURĖS“ (A. Grino apysakos

Teatras „Lėlė“
Didžioji salė
25 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį).
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
26 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis
27 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. –
M. Žukauskas
Mažoji salė
26 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,
rež. ir dail. – A. Mikutis
27 d. 14 val. – „SILVESTRAS DŪDELĖ“ (pagal
A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

mano takui“. Dalyvauja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras (vyr. dir. –

Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje –
„Po bažnyčios skliautais“. Čiurlionio kvartetas. Dalyvauja aktorė D. Michelevičiūtė

D. Pavilionis), choras (vyr. chormeister. –

28 d. 18 val. Panevėžio muzikos mokykloje,

V. Konstantinovas), valstybinis kamerinis

X. 1 d. 16 val. Šiaulių I muzikos mokykloje,

choras „Polifonija“ (vad. – T. Ambrozaitis).

1 d. 19 val. Smilgių kultūros centro Perekšlių

Solistai J. Gedmintaitė (sopranas),

bendruomenės namuose (Panevėžio raj.) – iš

M. Gylys (baritonas), Evangelistas – kun. dr.

ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. Kris-

S. Stumbra. Dir. – R. Šervenikas

Virginija Apanavičienė. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015 (Vilnius : LEU l-kla). – 211, [1] p. : iliustr.. – Str. liet., rus.; santr. angl.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN
978-609-471-006-3
Kultūros ir meno arimuose : [etnomuzikologo, dirigento, pedagogo] gyvenimo ir veiklos
bruožai / Algirdas Vyžintas. – Utena : Utenos Indra, 2015 (Utena : Utenos Indra). – 382, [1] p. :
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-455-257-1 (įr.)
Skaitmeninė fotografija : žingsnis po žingsnio – profesionalių fotografijų paslaptys / Scott

tupo medinių pučiamųjų kvintetas:

Kelby. – Kaunas : Kitos knygos, 2008- . – (Fotoprofas). – D. 5 paantr. nenurodyta

29 d. 18 val. – V. Kondrusevičiaus „ZOFIJA

G. Gelgotas (fleita), U. Dičiūnas (obojus),

D. 5 / iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė. – [2015] ([Vilnius] : Standartų sp.). – [XII], 209,

ALŠĖNIŠKĖ“ (Baltarusijos valstybinis aka-

A. Žiūra (klarnetas), A. Puplauskis (fagotas),

[1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-427-185-4

deminis muzikinis teatras)

P. Lukauskas (valtorna). Programoje

X. 1 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“

W.A. Mozarto, F. Danzi, E. Morricone’s,

Tapyba = Painting : [albumas] / Gintautas Augustinas Vasionis ; [sudarytojas Gintautas

F. Farkas, H. Tomasi, C.-P. Taffanellio,

A. Vasionis] ; [teksto autorius Liudvikas Pocius]. – Vilnius : Petro ofsetas : Vilniaus kultūros centras, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 39, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Virš. antr. ne-

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras

30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

26 d. 18 val. – PREMJERA! A. Milerio „KO-

lauskas (fortepijonas). Programoje

MIVOJAŽIERIAUS MIRTIS“.

J.S. Bacho, L. van Beethoveno kūriniai

Čempionų pusryčiai : [romanas] / Kurt Vonnegut ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis ;
Spindulio sp.). – 262, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 1250 egz.. – ISBN 978-609-427-188-5 (įr.)

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

Rež. – A. Lebeliūnas

M. Laurischkaus, G. Ligeti kūriniai
joje salėje, – „Mažorinis rečitalis“. D. Kiri-

nurodyta. – Santr. angl.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-420-446-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
[iliustruota autoriaus piešiniais]. – Atnauj. leid.. – Vilnius : Kitos knygos, [2015] (Kaunas :

Teatrinis vyksmas „THANKS GOD I’M NOT

27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“

AN ARTIST“. Idėjos autorės ir atlikėjos

(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“).

Vilnius
Kongresų rūmai

M. Baranauskaitė, S. Chéu, G. Malūkaitė

Rež. – A. Lebeliūnas

X. 2 d. 19 val. – sezono pradžios koncer-

2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 175, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-420-

(programa „Atvira erdvė ’15“)

27 d. 19 val. – PREMJERA! „BUVUSIŲ MOTERŲ

tas. G. Puccini opera „Madam Buterfly“

450-0 (įr.)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TANKU-

REIKALAI. MANO GERIAUSIAS BERNVAKA-

(koncertinis atlikimas). Solistai

MYNE“ (pagal R. Akutagavos novelę). Rež. –

RIS“. Vaidina M. Stonkus, J. Jankevičius

A. Grigorian, M. Vitulskis, K. Smoriginas,

Ieškomas / Michael Katz Krefeld ; iš danų kalbos vertė Aurelija Bivainytė. – Vilnius : Kitos

R. Kazlas (teatras „cezario grupė“)

X. 2 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEI-

I. Prudnikovaitė, R. Karpis, E. Dauskurdis,

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“.

MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

A. Malikėnas. Kauno valstybinis choras

Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-

(vad. – P. Bingelis), Lietuvos valstybinis

30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras

ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-

25 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VI-

rija „Atviras ratas“)

SADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

Sirenos ’15

26 d. 18 val. – H. Levino „CHEFECAS ARBA

28 d. 21 val. ir 29 d. 19 val. Juodojoje sa-

VISI NORI GYVENTI“. Rež. – P. Ignatavičius

lėje – „PLAUČIAI“. Rež. – K. Mitchel

27 d. 18 val. – F. Dostojevskio „PAŽEMIN-

(„Schaubühne Berlin“, Vokietija)

TIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. – Vytautas

30, X. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAL-

ir Velta Anužiai

BAME, KAD MUS SUPRASTŲ“ („Tonee-

30 d. 18 val. – K. Sajos „DEVYNBĖDŽIAI“.

lhuis“, KVS, CAMPO, Belgija). Kūrėjai

Rež. – M. Meilūnas

daitė (programa „Atvira erdvė“)

P. Ampe, B. Verdonck, K. Coessens, L.
Crabbé ir kt.

Kaunas
Kauno dramos teatras
25, 27 d. 18 val., 26 d. 14 val. Rūtos salėje –
PREMJERA! D. Loher „KLAROS SANTYKIAI“.
Rež. – R. Atkočiūnas
27 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
29, 30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
X. 2, 3, 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje –
PREMJERA! J. Gay „VARGŠŲ OPERA“.
Rež. – A. Kurienius

Koncertai
Lietuvos nacionalinė
filharmonija
26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos 75-ojo sezono pradžios koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė

simfoninis orkestras.
Dir. – G. Rinkevičius

Taikomosios dailės muziejus
27 d. 16 val. – koncertas „Rudens divertismentas“. Atlieka kamerinis ansamblis
„Vilniaus arsenalas“. Solistas T. Girininkas
(bosas). Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio, W.A. Mozarto, G. Rossini, G. Donizetti

Eilėraščiai / Antanas Olbutas ; [dailininkas Antanas Olbutas]. – Vilnius : [Petro ofsetas],

knygos, [2015] (Vilnius : BALTO print). – 322, [2] p.. – (K trileris). – Tiražas 1500 egz.. –
ISBN 978-609-427-191-5 (įr.)
Katės lopšys : [romanas] / Kurt Vonnegut ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Atnauj. leid.. – Vilnius : Kitos knygos, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 316, [2] p.. – Tiražas
1250 egz.. – ISBN 978-609-427-189-2 (įr.)
Mano gyvenimo kelias : [gydytojos ir sielovadininkės atsiminimai] / Birutė Žemaitytė. – [Vilnius] : [Jungtinės spaudos paslaugos], 2015 (Vilnius : JSP). – 670, [2] p. : iliustr., faks., portr.. –
Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-8140-03-3 (įr.)
Niekada nepamiršti : [romanas] / Michel Bussi ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. –
Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 419, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN
978-609-01-2010-1 (įr.) : [9 Eur 22 ct]

kūriniai

Skerdykla Nr. 5 : [romanas] / Kurt Vonnegut ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis ; [ilius-

Šv. Jonų bažnyčia

Spindulio sp.). – 196, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1250 egz.. – ISBN 978-609-427-187-8 (įr.)

26 d. 18 val. – vargonų ir kamerinės muzikos koncertas „Pie Jesu“. Dalyvauja
D. Encienė (vargonai), D. Suraučiūtė
(smuikas), R. Šilinskaitė (sopranas),
T. Gotoveckis (fagotas) ir L. Klebauskas
(saksofonas). Programoje J.S. Bacho,
V. Bellini, B. Marcello, T. Albinonio,
G. Faure, G.F. Händelio kūriniai

D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – M. Pitrė-

Šv. Kotrynos bažnyčia

nas. Programoje M.K. Oginskio–R. Pales-

29 d. 19 val. – R. Lozinskis (fortepijonas).

truota autoriaus piešiniais]. – Atnauj. leid.. – [Kaunas] : Kitos knygos, [2015] ([Kaunas] :
Географическое воображение. Гоголь : [монография] / Инга Видугирите ; [иллюстрации:
Гедрюс Йонайтис] ; [карты создавали Гедре Бецоните, Таисия Лаукконен, Юлия
Снежко, Инга Видугирите]. – Вильнюс : Petro ofsetas : Vilniaus universitetas, 2015
(Vilnius : Petro ofsetas). – 294, [1] p. : iliustr., žml.. – Santr. liet., angl.. – Tiražas 150 egz.. –
ISBN 978-609-420-448-7
Созвездие голосов : поэтический альманах студии «Плеяда». – Вильнюс : [Инфосюлас],
2008- .
Вып. 2 / [составление, предисловие: Г. Почуев]. – Вильнюс : [Optimistas.LT], 2015 ([Vilnius] : Optimistas.LT). – 112 p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8139-04-4

tero, F. Mendelssohno-Bartholdy, G. Ros-

Programoje J.S. Bacho, L. van Beethoveno,

sini–O. Respighi, M. Ravelio kūriniai

L. Godowsky, S. Rachmaninovo, M.K. Čiur-

27 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje

lionio kūriniai

Diena, kai aš tapau kietas : [nuotykių istorija] / Juma Kliebenstein ; iliustravo Alexander Bux ;

Va k a r a i

255, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-2048-4 (įr.) : [6 Eur 14 ct]

salėje, – teatralizuotas koncertas visai šeimai „Taškuma raganytėms“. Aktorės

Kauno valstybinis muzikinis
teatras

E. Latėnaitė-Beliauskienė, E. Špokaitė,

X. 1 d. 18 val. – Teatralizuotas koncertas

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS
iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Spauda). –
Karalaitė, kuri nesiprausė : [pasaka] / Julius Keleras ; [dailininkas Viktoras Binkis]. – [Kau-

jonas), dail. J. Račinskaitė

Vilnius
Šiuolaikinio meno centras

egz.. – ISBN 978-609-427-190-8

2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.

27 d. 13 val. Švenčionių Visų Šventųjų baž-

25 d. 19.30 – „Bangos ir daugiau nieko“:

Dir. – J. Janulevičius

nyčioje, 27 d. 17 val. Utenos Dievo Apvaizdos

performatyvi „Post Brothers“ paskaita

Lilos ir Etano klystkeliai : romanas / Jessica Sorensen ; iš anglų kalbos vertė Leonas Jude-

bažnyčioje – iš ciklo „Muzikos enciklope-

26 d. 19 val. – „Foolishly sharp. Karybos

dija gyvai“. Koncertas „Po baroko skliau-

ateitis“: A. Kleinmano paskaita

Kauno kamerinis teatras
25 d. 18 val. – E. Ionesco „PLIKAGALVĖ
DAINININKĖ“. Rež. – S. Rubinovas
26 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS,
ARBA MELO MOKYKLA“.
Rež. – A. Pociūnas

M. Pupkovas (fleita), V. Blažienė (fortepi-

tais“. Sostinės vario kvintetas: A. Januševičius (trimitas), D. Memėnas (trimitas),
G. Ščerbavičius (valtorna), P. Batvinis
(trombonas), D. Bažanovas (tūba). Koncertą
veda muzikologė Z. Kelmickaitė.

Kauno lėlių teatras

Programoje G.F. Händelio, G. Gabrieli,

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

A. Brucknerio, J.-J. Mouret, J.S. Bacho,

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Autorė ir

S. Scheidto, J. Naujalio kūriniai

nas] : Kitos knygos, [2015] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 44, [4] p. : iliustr.. – Tiražas [600]

levičius. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 372, [2] p.. – Tiražas 1000
egz.. – ISBN 978-609-01-1942-6 (įr.) : [7 Eur 81 ct]
Padovanosiu tau saulę : [romanas] / Jandy Nelson ; iš anglų kalbos vertė Akvilina Cicėnaitė. – Vil-

V. Kasiulio dailės muziejus

nius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 382, [2] p.. – Tiražas 1600 egz.. – ISBN

25 d. 11 val. – seminaras, skirtas dramatur-

978-609-01-2052-1 (įr.) : [8 Eur 19 ct]

gui, tapytojui, filosofui ir fotografui

Prietrankos dienoraštis / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vil-

S.I. Witkiewicziui-Witkacy (1885–1939);
17 val. – parodos atidarymas, režisieriaus
K. McMulleno filmo „Meilutės ir baidyklės“
peržiūra

nius : Alma littera, 2011- . – (Įr.)
Kn. 9 : ne itin trenktos pamaivos istorija / su Nikki Russell ir Erin Russell. – 2015 (Kaunas :
Spindulio sp.). – [5], 331, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2050-7 : [5
Eur 33 ct]

rež. – G. Radvilavičiūtė

27 d. 14.30 Palomenės kultūros centre –

M.K. Čiurlionio namai

27 d. 12 ir 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-

šventinis koncertas Palomenės miestelio

25 d. 18 val. – pianistų A. Anusausko ir

GEOGRAFIJA

NIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

100-mečiui „Palomenės istorijos puslapiai“.

R. Zubovo improvizacijų vakaras „Na-

G. Gelgotė (sopranas), L. Baublytė (fleita),

muose pas Čiurlionį“

Mokėk keliauti : patyrusio keliautojo patarimai / Robertas Pogorelis ; [autoriaus nuotrau-

G. Kviklys (klavesinas, fortepijonas)

X. 1 d. 18 val. – vakaras-susitikimas „Žval-

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras

27 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –
„Italų kompozitorių instrumentinės muzi-

25 d. 18.30 – J. Steino, J. Bocko, Sh. Har-

kos popietė“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“.

nicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“

Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistai
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gytis nuo aukštų bokštų“, skirtas jubilie-

kos]. – Atnauj. ir papild. leid.. – [Kaunas] : Kitos knygos, [2015] ([Vilnius] : Standartų sp.). –
269, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-427-186-1

jinei ekspedicijai į Čiurlionio viršukalnę

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

Pamyre

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

11 psl.

R ugsėjo 25–spalio 1
Savaitės filmai

Kino repertuaras

25 d. – Avinėlio vartai (rež. A. Stonys) – 15 val.

X. 1 d. – Kino skonis. Kameros judesys – 19 val.

„Sirenų“ klubas

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

Vilnius
Forum Cinemas Vingis

25 d. – Trikampiui pakilus: Krystian Lupa

25 d. – Bananiniai blynai ir lipnūs ryžiai (Olan-

stato „Didvyrių aikštę“ (rež. M. Žukauskas) –

dija, Laosas) – 19 val. (seansas su svečiu)

25–X. 1 d. – Everestas (3D, Islandija, D. Brita-

18 val. (filmą pristatys jo autoriai)

26 d. – Mano nacistinis palikimas (D. Brita-

nija, JAV) – 13.45, 16.30, 19.10, 21.50; Everes-

25 d. – Eimuntas Nekrošius: nutolinti hori-

nija) – 19.45

tas (Islandija, D. Britanija, JAV) – 11, 18.20

zontą (aut. A. Liuga, rež. J. Javaitis) – 20 val.

27 d. – Staiga mano mintys nutrūksta (Por-

25–28, 30, X. 1 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež.

(filmą pristatys jo autoriai)

tugalija) – 18.45

J. Krisiūnas) – 11, 13.30, 16, 18.40, 20, 21.20;

30 d. – Sangue – kraujas (Italija) – 21 val.

29 d. – 11, 13.30, 16, 18.40, 21.20

Alberto ir Davido Mayslesų filmų

25–X. 1 d. – Naujokas (JAV) – 11.10, 13.50,

retrospektyva

KAUNAS
Forum Cinemas

16.30, 19.10, 21.40

26 d. – Besidriekianti tvora (JAV) – 15.10

25–28, 30, X. 1 d. – Everestas (3D, Islan-

29 d. – filmas koncertas „Roger Waters

26 d. – Iris (JAV) – 21 val.

dija, D. Britanija, JAV) – 13.20,15.20, 18.30,

X. 1 d. – Gimme Shelter (JAV) – 19.15

20.30; 29 d. – 13.20,15.20, 18.30; 25, 26 d. –

„The Wall“ – 19.30

„Naujokas“

Bėgantis labirintu: išbandymai 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)

X. 1 d. – Transporteris: visu greičiu (Pran-

Specialioji programa „Šoa“

Everestas (Islandija, D. Britanija, JAV) – 10.40,

cūzija, Kinija, Belgija) – 18.40

26 d. – Šoa (Prancūzija) – 16.30 III d.;

21.40, 23.40; 27–X. 1 d. – 10.40, 21.40

X. 1–4 d. – Lotynų Amerikos kultūros die-

27 d. – 14.30

25, 26 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiū-

nos „In Latino“

26 d. – Uždarymo filmas. Suokalbis (rež.

nas) – 10.20, 12.50, 16, 18, 19.15, 21.10, 23.15;

X. 1–4 d. – Tarptautinis Vilniaus vaikų ir

A. Jevdokimovas) – 19 val.

27–X. 1 d. – 10.20, 12.50, 16, 18, 19.15, 21.10

jaunimo filmų festivalis – 14 val.

Pagrindinė programa

25, 26 d. – Naujokas (JAV) – 13.10, 16.10, 18.40,

„Kino pavasario“ seansai

27 d. – Vilkų gauja (JAV) – 17 val.

21.25, 23.30; 27–X. 1 d. – 13.10, 16.10, 18.40, 21.25

26–30 d. – Atrandant Gastoną (Peru) – 18.30

27 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 18.50

25–30 d. – Nulis motyvacijos (Izraelis) – 20.30

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

29 d. – filmas koncertas „Roger Waters
„The Wall“ – 19.30

25–X. 1 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai

zija) – 21.15

ugnimi (JAV) – 12.15, 15.10, 18.10, 21 val.

28 d. – Seansas senjorams. Žemės druska

X. 1 d. – Transporteris: visu greičiu (Prancūzija, Kinija, Belgija) – 19.10

25–30 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija,

(Prancūzija, Italija, Brazilija) – 14.40

25–28, 30, X. 1 d. – Bėgantis labirintu:

Šveicarija, D. Britanija) – 12.30, 15.20, 18.20,

28 d. – Pamoka (Bulgarija, Graikija) – 17 val.;

išbandymai ugnimi (JAV) – 11, 15.50, 17.50,

21.10; X. 1 d. – 12.30, 15.20, 21.10

29 d. – 19 val.; 30 d. – 16.40; X. 1 d. – 17.15

20.45; 29 d. – 11, 15.50, 20.45

25–30 d. – Viešnagė (JAV) – 13.20, 18.40, 21 val.;

28 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Švei-

25–30 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) –

X. 1 d. – 13.20, 21 val.

carija, D. Britanija) – 19 val.; 29 d. – 21 val.;

16.50, 19.10, 21.20; X. 1 d. – 16.50, 21.20

Everestas ***

25–X. 1 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) –

30 d. – 18.40

25–X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) –

Islandų režisieriaus Baltasaro Kormakuro filmas primena apie vieną
tragiškiausių kopimų į Everestą, aukščiausią pasaulyje viršūnę, kai 1996ųjų gegužę sniegynuose žuvo 5 alpinistai. Tada iškart trys komercinės
ekspedicijos, kuriose dalyvavo ir patyrę alpinistai, ir kopimo į viršūnes
patirties neturintys turistai, pateko į audrą. Filmo herojų laukia kova
su mirtinu šalčiu, kova už deguonį ir išlikimą. Šiame veiksmo trileryje
apie žmogaus ištvermės ribą, kuris šiemet atidarė Venecijos kino festivalį, vaidina Jasonas Clarke’as, Jake’as Gyllenhaalas, Joshas Brolinas,
Johnas Hawkesas, Robin Wright, Michaelas Kelly, Samas Worthingtonas, Keira Knightley, Emily Watson (Islandija, JAV, D. Britanija, 2015).
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

15.30, 20.45

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

10.30, 12.30, 14.30

Šnipas iš U.N.C.L.E (JAV, D. Britanija) – 18, 21.15

21.15; 29 d. – 17.10; X. 1 d. – 21 val.

Naujokas ***

Naujoje Nancy Meyers komedijoje Robertas De Niro vaidina septyniasdešimtmetį našlį Beną Vaitakerį. Vyras supranta, kad būti pensininku visai ne taip ir smagu, todėl pasinaudoja proga grįžti į aktyvų gyvenimą ir įsidarbina stažuotoju redaktoriumi į madai skirtą internetinį
tinklalapį. Jo įkūrėją – jauną ir gražią Džiulę Ostin – suvaidino Anne
Hathaway (JAV, 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)

Oi, laivas dingo! (Vokietija) – 11.15, 15.45
25–28, 30, X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (3D,
Vokietija) – 13.15, 17.45; 29 d. – 13.15
25, 28–X. 1 d. – Išvirkščias pasaulis (3D,
JAV) – 16.15; 26, 27 d. – 11.30, 16.15
26, 27 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 13.30,
16 val.; 28–X. 1 d. – 16 val.
25–30 d. – Pakalikai (3D, JAV) – 14 val.
26, 27 d. – Pakalikai (JAV) – 11.10
25–X. 1 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 15.50

Pasaka
25 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) –
17.30; 26 d. – 17.45; 27 d. – 20.30; 28 d. – 18 val.;
29 d. – 21.30; 30 d. – 19 val.; X. 1 d. – 15 val.
25 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveicarija, D. Britanija) – 19.30; 26 d. – 20 val.;
27 d. – 18 val.; 28, 29 d. – 18.30; 30 d. –
19.45; X. 1 d. – 20.30
25 d. – Film noir. Dviguba kompensacija
(JAV) – 22 val.

Forum Cinemas Akropolis

25, 29 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 17 val.;

25–X. 1 d. – Everestas (3D, Islandija, D. Bri-

27 d. – 15 val.; 30 d. – 16 val.

tanija, JAV) – 13.20, 18.50, 21.30; Everestas

25 d. – Geismo architektas (Kanada) –

(Islandija, D. Britanija, JAV) – 10.40, 16 val.

21.30; 27, X. 1 d. – 21 val.; 30 d. – 22 val.

Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) –

25, X. 1 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestu-

10.30, 13, 15.30, 18, 19.10, 20.30; Naujokas

vės (Prancūzija) – 17.15; 26 d. – 19.15; 27 d. –

(JAV) – 11.10, 12.50, 15.40, 18.10, 20.50

15.30; 28 d. – 18.15, 20.30; 30 d. – 17, 21.45

29 d. – filmas koncertas „Roger Waters

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

„The Wall“ – 19.30

tija) – 19.45; 27 d. – 21.15; 28 d. – 20.15;

X. 1 d. – Transporteris: visu greičiu (Pran-

X. 1 d. – 20.45

cūzija, Kinija, Belgija) – 18.40

25 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-

25–28, 30, X. 1 d. – Bėgantis labirintu: iš-

zija) – 21.45; 26 d. – 17.15; 27 d. – 19.15; 29 d. –

bandymai ugnimi (JAV) – 11.20, 13.10, 15.50,

21.15; 30 d. – 19.45; X. 1 d. – 15.15

18.20, 21.10; 29 d. – 11.20, 13.10, 15.50

26 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) – 16 val.;

25–X. 1 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) –

27 d. – 17.30

Žemės druska ****

14.05, 16.20, 19.20, 21.40

26 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 22.15;

Brazilų fotografas Sebastião Salgado 40 metų keliavo po pasaulį. Jis
įamžino žmones dramatiškų permainų laikais ir pats tapo svarbiausių
įvykių – karo konfliktų, bado, priverstinės emigracijos liudininku. Pasaulinę šlovę jam atnešė fotografijų ciklas, skirtas žmogiškumui. Savo
naujame Žemės grožiui skirtame projekte Salgado pirmą kartą atsisakė
socialinės fotografijos ir fiksavo civilizacijos nepaliestus žemės kampelius. Dokumentinis Wimo Wenderso ir Juliano Ribeiro Salgado filmas
rodo fotografo gyvenimą ir darbus, kurie išgarsino jį visame pasaulyje
(Prancūzija, Brazilija, Italija, 2014). (Vilnius)

25–30 d. – Viešnagė (JAV) – 16.10, 18.40,

29 d. – 21 val.; 30 d. – 21.15

21.20; X. 1 d. – 16.10, 21.20

26 d. – The Beatles. A Hard Day’s Night

25, 28–X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) –

(D. Britanija) – 18 val.

10.50, 13.45; 26, 27 d. – 10.10, 10.50, 13.45

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

25–X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (3D, Vokietija) –

15.45; 29 d. – 17.30; 30 d. – 16.15

12.40, 17.05; Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) – 10.20,

26 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija,

14.40; Išvirkščias pasaulis (JAV) – 12.10, 16.50;

Prancūzija) – 21.30; 30 d. – 17.45

Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 14.30; Pa-

27 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 16 val.;

kalikai (JAV) – 11 val.; Neįmanoma misija:

X. 1 d. – 16.30

slaptoji tauta (JAV) – 21 val.; Jaunystė (Italija,

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

Prancūzija, Šveicarija, D. Britanija) – 18.30

17 val.; 28 d. – 21 val.; 30 d. – 18 val.

Skalvija
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

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

25 d. – Kelionė pas kirminų maitintoją (Estija) – 15 val.

Oi, laivas dingo! (3D, Vokietija) – 17.10
Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) – 12.10, 14.40

29 d. – Kino skonis. Film noir žanro evoliucija – 19 val.
X. 1 d. – koncertas-paskaita „Stebuklingas filmų pasaulis su muzika“ – 17 val.

Išvirkščias pasaulis (JAV) – 11.10
25, 28–X. 1 d. – Pakalikai (JAV) – 13.30; 26,
27 d. – 10.10, 13.30
25, 26 d. – Viešnagė (JAV) – 15.40, 21.45,
23.50; 27–X. 1 d. – 15.40, 21.45
25–X. 1 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) –
10.50, 13.50
Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveicarija,
D. Britanija) – 19 val.
25, 26 d. – Apsėstieji (JAV) – 23.55
25, 26 d. – Grėsmingas II (JAV) – 23.35

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
25–X. 1 d. – Everestas (3D, Islandija, D. Britanija, JAV) – 13.10, 16.15, 18.30, 21.30; Everestas (Islandija, D. Britanija, JAV) – 10.30,
20.30; Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) – 11.10, 13.40, 15.50, 19, 21.10
Naujokas (JAV) – 19.10, 21.45
29 d. – filmas koncertas „Roger Waters
„The Wall“ – 19.30
X. 1 d. – Transporteris: visu greičiu (Prancūzija, Kinija, Belgija) – 18.50
25–28, 30, X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (3D, Vokietija) – 11.30, 16.05, 18.20; 29 d. – 11.30, 16.05
25, 28–X. 1 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) –
14.40; 26, 27 d. – 10.15, 14.40
25–X. 1 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai
ugnimi (JAV) – 10.40, 16, 21.20
25–30 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) –
13.35, 18.50; X. 1 d. – 13.35
25–X. 1 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) –
12.15, 16.45
Išvirkščias pasaulis (3D, JAV) – 13.30
25–28, 30, X. 1 d. – Viešnagė (JAV) – 13,
20.20; 29 d. – 13 val.
25–X. 1 d. – Pakalikai (JAV) – 10.50
Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 15.15
Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveicarija,
D. Britanija) – 17.40
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