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Garsų fejerverkas
75-ojo sezono pradžios koncertas Nacionalinėje filharmonijojeG
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Živilė Ramoškaitė

Šeštadienį (rugsėjo 26 d.) filhar-
monijoje laisvų vietų nebuvo. Muzi-
kos pasiilgusi publika plūste plūdo 
į koncertą. Visi juk tikimės bent 
valandėlei atsikvėpti nuo pasau-
lio negandų. Manyčiau, geriausiai 
nuo jų gelbsti muzika. Tokias viltis 
koncertas tikrai išpildė. Nedažnai 
būna, kad tarp publikos ir scenos 
užsimegztų toks glaudus kaip šįsyk 
ryšys. Svarbiausia, jis ne tik netrū-
kinėjo, bet su kiekvienu programos 
kūriniu augo. Muzikantai ir klau-
sytojai vieni kitiems siuntė galin-
gus pozityvios energijos pliūpsnius. 
Pasakyti, kad filharmonijoje įvyko 
šventė, turbūt per maža. Įvyko kaž-
kas daugiau.

Jubiliejinis 75-asis sezonas 
Nacionaliniam simfoniniam or-
kestrui atnešė permainų. Nuo šio 
rudens ilgametis orkestro vado-
vas Juozas Domarkas vadovavimą 
orkestrui perdavė buvusiam savo 
mokiniui Modestui Pitrėnui, kurio 

N u k elta į  4  p s l . 

inauguracija ir įvyko šį vakarą. 
Tiesą sakant, naujasis vadovas gerai 
žinomas Lietuvoje ir už jos ribų, o 
šiam orkestrui sėkmingai diriguoja 
keliolika metų. Pamenu, kai 2003 m. 
jis grįžo su pergale iš Grzegorzo Fitel-
bergo konkurso Katovicuose, maes-
tro Domarkas sakė: „Įsiminkite šio 
jaunuolio pavardę, jis toli eis.“ Šiuos 
žodžius labai gerai prisimenu, nors 
pačiam garbiajam maestro jų nepri-
miniau. Beje, koncerto jis klausėsi 
ir savo įpėdinį pagyrė (tai nugirdau 
kuluaruose). 

Nuo šiol už orkestro meninį lygį 
atsakys jau naujasis meno vadovas 
ir vyriausiasis dirigentas M. Pitrė-
nas, taigi šis statusas uždeda didelę 
atsakomybės naštą. Sprendžiant 
iš inauguracinio koncerto, nau-
jos pareigos Pitrėnui suteikė dar 
daugiau kūrybinės energijos ir po-
lėkio. Jaudinantis įkvėpimas diri-
gentą ir orkestro muzikantus, o su 
jais ir publiką, skraidino į neaprė-
piamas muzikos dausas. Orkestras 
atliko patrauklią, chronologiškai 

surikiuotą programą, sudarytą iš 
Mykolo Kleopo Oginskio, Felixo 
Mendelssohno, Ottorino Respighi 
su Gioacchino Rossini temomis ir 
Maurice’o Ravelio kūrinių. Vakarą 
papuošė žymiausios jaunosios kar-
tos smuikininkės Dalios Kuzneco-
vaitės pasirodymas.

Koncertas prasidėjo nuo Ogins-
kio muzikos, skirtos šiemet plačiai 
minimam kunigaikščio, politiko gi-
mimo 250-mečiui. Oginskis buvo 
gana produktyvus kompozitorius, 
daugiausiai kūręs mazurkas, po-
lonezus, menuetus, maršus for-
tepijonui. Koncerte atlikta „Polo-
nezų siuita simfoniniam orkestrui“ 
nėra originalus Oginskio veikalas. 
Šią siuitą 1943 m. sudarė ir aran-
žavo lenkų kompozitorius Roma-
nas Palesteris (1907–1989). Tai, ką 
išgirdome, buvo meistriškai at-
likta simpatiška, paprasta, melo-
dinga, nostalgiškus sentimentus 
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M u z i k a

Begalinis Oginskio polonezas 
Koncertas ir konferencija Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms 

Šviesė Čepliauskaitė

Ilgesingą Mykolo Kleopo Ogins-
kio (1765–1833) polonezo „Atsisvei-
kinimas su Tėvyne“ melodiją šiemet 
girdime ypač dažnai, nes minime 
250-ąsias jo autoriaus gimimo 
metines, o 2015-ieji Lietuvos, Bal-
tarusijos ir Lenkijos prašymu yra 
UNESCO paskelbti M.K. Ogins-
kio – įtakingo Abiejų Tautų Res-
publikos politiko ir diplomato, Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
iždininko, – metais.

Šiai daugialypiais talentais pasi-
žymėjusiai XVIII–XIX a. sandūros 
asmenybei skirti koncertai šiemet 
vyksta visoje Lietuvoje bei Lietuvos 
ambasadose užsienyje. Juos puikiai 
papildė du renginiai, rugsėjo vidu-
ryje vykę Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės Valdovų rūmuose. 

Rugsėjo 18 d. Lietuvos istorijos 
institutas, Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmai ir Rietavo Ogins-
kių kultūros muziejus organizavo 
tarptautinę mokslinę konferenciją 

„Mykolas Kleopas Oginskis. Asme-
nybė ir epocha“. Jos tikslas, pasak 
organizacinio komiteto pirminin-
kės Ramunės Šmigelskytės-Stu-
kienės, „sutelkti M.K. Oginskio 
ir Oginskių giminės tyrinėtojus į 
bendrą diskusiją apie jo asmenybę 
ir gyvenamą epochą“. Tai liudija ir 
trijų konferencijos posėdžių temos: 

„Nuo Kozelsko iki Rietavo: kuni-
gaikščių Oginskių istorija“, „Mu-
zikinis M.K. Oginskio paveldas“ ir 

„M.K. Oginskio veikla“.
Pranešimus skaitė mokslininkai 

iš Lenkijos – Adamas Danilczy-
kas (Lenkijos mokslų akademijos 
Istorijos institutas) ir Sławomi-
ras Godekas (Varšuvos Kardinolo 
Stefano Wyszyńskio universite-
tas), Baltarusijos – Svetlena Ne-
mahaj (Baltarusijos nacionalinis 
operos teatras), Zmicieras Vicko 
ir Andrejus Macukas (Baltarusijos 
mokslų akademijos Istorijos ins-
titutas), Lietuvos – Ramunė Šmi-
gelskytė-Stukienė, Darius Vilimas 
ir Adamas Stankevičius (Lietuvos 
istorijos institutas), Helmutas Šaba-
sevičius (Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas), Vytas Rutkauskas (Rie-
tavo Oginskių kultūros muziejus), 
Kazys Daugėla (Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija), Giedrė Zeicaitė 
(Klaipėdos universitetas), ir šių ei-
lučių autorė (Vytauto Didžiojo uni-
versitetas). Diskusijoms pasibaigus, 
ji kartu su Giedre Zeicaite (sopra-
nas) konferencijos dalyviams ir sve-
čiams atliko kelis M. K. Oginskio 
polonezus ir romansus.  

Konferencijos išvakarėse, rugsėjo 
17 d., LDK Valdovų rūmų Didžio-
joje renesansinėje menėje įvyko 
Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos koncertas, kuriame Ogins-
kio polonezus bei šiam kūrėjui 

dedikuotus šiemet sukurtus Lietu-
vos kompozitorių kūrinius atliko 
Lietuvos kamerinis orkestras, diri-
guojamas maestro Juozo Domarko. 

Kodėl būtent polonezas išgar-
sino Mykolą Kleopą Oginskį? Juk 
jo kūrybinį palikimą sudaro apie 70 
kūrinių, tarp jų maršai, valsai, ma-
zurkos, kadriliai, galopas, menue-
tas, vokaliniai kameriniai kūriniai 
ir netgi opera „Zelida ir Valkūras 
(arba „Napoleonas Kaire“)“ – o štai 
polonezai kažkodėl populiariausi? 
Ir pats Oginskis, „Laiškuose apie 
muziką“ kalbėdamas apie savo kū-
rinius, daugiausia dėmesio skiria 
būtent polonezams.

Ką Oginskio gyvenimo laiko-
tarpiu Abiejų Tautų Respublikos 
piliečiams simbolizavo polonezas? 
Oginskis gyveno sudėtingu, tragišku 
metu, kai po trijų padalijimų – pa-
skutinis įvyko 1795-aisiais, – Lenkijos 
ir Lietuvos valstybė išnyko iš že-
mėlapio. Valstybė išnyko, bet jos 
piliečiai – ne. Neišnyko ir jų pa-
siryžimas priešintis ir kovoti dėl 
Tėvynės laisvės. Pats pavadinimas 
„polonaise“ išvertus iš prancūzų kal-
bos reiškia „lenkiškas“. Ką šis žodis 
reiškė XVIII a. pabaigoje okupuo-
tos Abiejų Tautų Respublikos pilie-
čiams? Tą patį, ką XX a. pabaigoje 
mums reiškė žodžiai „Lietuva“, „Tė-
vynė“ ir „Laisvė“. Polonezo ritmas 
lydėjo 1794 m. Kosciuškos sukilimą, 
o ir vėliau kvietė į kovą už nepri-
klausomybę. Oginskis pirmasis po-
lonezus išgrynino iki savarankiško 
koncertinio žanro, panaudodamas 
originalų ritmą ir būdingas intona-
cijas, suteikdamas jiems stilizuotą 
meninę formą, suderindamas he-
roizmą bei melancholiją. 

Visa tai puikiai iliustravo pirmoje 
koncerto dalyje skambėję Ogins-
kio polonezai, jau pradžiuginę ne 
tik Vilniaus, bet ir X tarptautinio 
Mykolo Oginskio festivalio Plun-
gėje bei XX Pažaislio muzikos fes-
tivalio Kaune publiką. 

Koncertą pradėjęs žymusis Po-
lonezas a-moll „Atsisveikinimas 
su Tėvyne“ (Tomo Leiburo versija 
kameriniam orkestrui) akimirks-
niu perkėlė klausytojus iš puošnios 

Didžiosios renesansinės menės į 
kandeliabrų nušviestą Peterburgo, 
Berlyno ar Florencijos saloną. Pui-
kiai subalansuoti dainingi orkestro 
garsai tarsi susiliejo su aukštuome-
nės pokalbių šurmuliu, polonezo 
eisenai neskubriai vingiuojant per 
rūmų sales. 

T. Leiburo „Romantiškas polo-
nezas“ klarnetui ir styginiams (so-
listas Vytautas Giedraitis) ilgesin-
gąją Oginskio polonezo nuotaiką 
pernešė į XX a. pradžios neramiai 
alsuojančias Paryžiaus ar Vilniaus 
gatves, klarnetui pasakojant lietingo 
vakaro istoriją – ir kaipgi neprisi-
minsi Woody Alleno ir jo „Vidur-
nakčio Paryžiuje“? 

Polonezas F-dur (Nr. 6 pagal 
Litolffo išleistą Louiso Köhlerio 
redakciją, aranžuotas Lukrecijos 
Petkutės) įtraukė į kiek nerangų 
smuikų ir violončelių dialogą – tarsi 
flirtuojančių moterų ir vyrų pokalbį 
vakare svetainėje, kai niekur nesku-
bama ir galima pasidžiaugti malo-
nia kompanija.

Ritos Mačiliūnaitės-Dočkuvienės 
„Sentempa Oginski“ obojui ir sty-
ginių orkestrui (solistas Vidas Lu-
bauskas) tiesiog prikaustė dėmesį 
ir beveik prieš mano valią įtraukė 
į virpesių gausmą, it rūką, kuriame 
ryškėjo polonezo „Atsisveikinimas 
su Tėvyne“ siluetas. Garsų aidai 
tarsi prasismelkdavo pro Oginskį ir 
mūsų amžius skiriančią sieną, švys-
telėdami mūšio (1794 m. sukilimo?) 
vaizdų užuominas fanfariniais mo-
tyvais ar pasikartojančiomis polo-
nezo-bolero ritmo nuotrupomis. 
Nuostabiai taikliai pasirinktas obo-
jaus tembras bylotojo balsu bandė 
mus pasiekti iš vis tolstančios pra-
eities: „Sentempa Oginski“ – ver-
čiant iš esperanto: „Begalinis (ne-
sibaigiantis?) Oginskis“.

Polonezai Es-dur ir c-moll „Les 
Adieux“ (Nr. 4 ir Nr. 5, aranžuoti 
Nailios Galiamovos), Viktoro Ge-
rulaičio, kaip visada jautriai ir įdo-
miai vedusio koncertą, pavadinti 

„Miniatiūriškai pastorališku“ ir 
„Polonezu-protestu“, vėl grąžino 
nerūpestingą salono nuotaiką, ku-
rią buvo kiek sudrumstę neramūs 

polonezo c-moll pradžios akordai 
ir trio: tarsi pažvelgę į savo atspindį 
apšviesto kambario lange, už jo sly-
pinčioje tamsoje pamatytume au-
dros blaškomus medžius.

Giedriaus Kuprevičiaus „Hom-
mage à Michał Kleofas Ogiński“ 
fleitai ir styginiams (solistas Va-
lentinas Gelgotas) atitinka popu-
liarią XVIII–XIX a. sandūros vir-
tuozinę koncertinę Fantaziją fleitai 
ir orkestrui, atveriančią klausytojo 
vaizduotei gyvenimo teatro dramą. 
Pirmoji scena – sunkūs styginių 
akordai ir besiblaškanti fleitos 
melodija – tarsi atskleidžia vidinį 
Oginskio pasaulį, jo išgyvenimus 
ir abejones, kurių netrūko vykdant 
diplomatines misijas (dramatizmą 
pabrėžė ir žemų tembrų styginiai). 
Antroji scena – kilmingas populia-
rių kūrinių autorius aukštuomenės 
būryje (smagiai orkestro skanduo-
jamas Oginskio vardas), charakteri-
zuojamas pakilios ir puošnios po-
lonezo G-dur temos.

Polonezai d-moll „Patetinis“ ir 
G-dur, tik ką nuskambėjęs kaip ci-
tata G. Kuprevičiaus kūrinyje (Nr. 
11 ir Nr. 14, Donato Zakaro aran-
žuotės), V. Gerulaičio tituluoti „Po-
lonezu-daina“ ir „Tauriuoju polo-
nezu“, užbaigė Oginskio kūrybai 
skirtą koncerto dalį. 

Dirigentą Juozą Domarką, ku-
rio batutai ir valiai mielai pakluso 
Lietuvos kamerinis orkestras, šiame 
koncerte susiejau su Oginskiu tais 
metais, kai šis rašė „Laiškus apie 
muziką“: jie abu turi daug patir-
ties, puikiai išmano muziką, nuo-
lat siekia tobulėti, turi gerą skonį ir 
humoro jausmą. Gera buvo girdėti 
nuoširdų ir profesionalų orkestro 
atsaką į kiekvieną dirigento mostą. 

Nustebino antrosios koncerto 
dalies, kurios akcentu tapo pianistė 
Mūza Rubackytė, programos parin-
kimas: Ferenco Liszto „Malédiction“ 
(„Prakeikimas“) styginių orkes-
trui ir fortepijonui (S. 121/ R. 452). 
Nuostaba pagrįsta dviem klau-
simais. Pirma: kodėl Oginskiui 
skirtame koncerte neišgirdome jo 
romansų? Juk buvo pasirūpinta po-
lonezų aranžuote, kodėl neprista-
tyti ir jo vokalinės kūrybos? Beje, 
pasirinkti yra iš ko – šių metų pra-
džioje išleistame rinkinyje „M. K. 
Oginskis – kameriniai vokaliniai 
kūriniai balsui ir fortepijonui“ (su-
darytoja G. Zeicaitė) – 28 Oginskio 
romansai originalo ir lietuvių kalba. 
Manau, jie būtų malonus atradimas 
ne vienam klausytojui. Antra: kodėl 
šventiniam jubiliejiniam Oginskio 
koncertui pasirinktas kūrinys tokiu 
pavadinimu – už ką norima pra-
keikti „Atsisveikinimo su Tėvyne“ 
autorių? 

Patį Lisztą su Oginskiu susieti 
galima – susitikę jie nebuvo, ta-
čiau apie Oginskio polonezus, jau 
po jų kūrėjo mirties, Lisztas rašė: 

„Didžiulį populiarumą pelnė kuni-
gaikščio Oginskio, paskutinio Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
iždininko, polonezai. Jų bendrą 
niūrų charakterį suminkština kaž-
kokio ilgesio, švelnumo, naivaus 
ir melancholiško žavesio jausmas. 
Ritmas rimsta, moduliacijos švel-
nėja – tarytum kortežas, pirma iš-
kilmingas ir triukšmingas, nutiltų 
ir persismelktų susikaupimo nuo-
taika, pravažiuodamas kapus, kurių 
kaimynystėje prityla išdidumas ir 
juokas...“

„Prakeikimas“ – ne vienintelis re-
čiau atliekamas Liszto kūrinys, su 
kuriuo pianistė Mūza Rubackytė, 
pripažinta šio kompozitoriaus vir-
tuozo muzikos atlikėja, supažindina 
Lietuvos publiką. Lietuvoje šį kū-
rinį pirmą kartą išgirdome 2011 m. 
Lisztui skirtame II Vilniaus forte-
pijono muzikos festivalyje (kur 
buvo atlikti ir retai skambantys jo 
kūriniai fortepijonui ir orkestrui). 
M. Rubackytės, šio festivalio meno 
vadovės, kvietimu jį atliko italų pi-
anistas Francesco Nicolosi. 

Šį kartą Valdovų rūmuose „Pra-
keikimas“ nuskambėjo ne taip 
efektingai – gal pritrūko simfoni-
nio orkestro galios, gal tempo ar 
emocinio užtaiso, kuris būtų pa-
teisinęs patetišką kūrinio pavadi-
nimą. Be abejo, nepalyginamai su-
dėtingesnė Liszto partitūra sukūrė 
nemažą kontrastą skaidriems ir 
faktūra klasicizmui artimesniems 
Oginskio polonezams. Tačiau salo-
ninę nuotaiką savotiškai sugrąžino 
pirmasis M. Rubackytės bisas – Fry-
deryko Chopino Mazurka, op. 68, 
nr. 2 a-moll, nors paskutinis kon-
certo akordas – publikos išreika-
lautas Chopino Etiudas, op. 10, nr. 12 
c-moll („Revoliucinis“) – nuskam-
bėjo tikrai dramatiškai.

Dramatiška buvo ir pati Ogins-
kio gyvenimo istorija, ir tai, kad šią 
amžių šešėlio užgožtą asmenybę 
atsimename ir iš naujo atrandame 
būtent dėl jo muzikinio palikimo. 

„Oginskio polonezo“ populiarumas 
liudija, kad šis talentingas aristo-
kratas pernelyg kukliai vertino savo 
gabumus, savo „Laiškuose apie mu-
ziką“ rašydamas: „Iš tikrųjų turiu tik 
gerą klausą, giliai jaučiu harmoniją 
ir turiu skonį, kurį susiformavau 
klausydamasis ir dažnai grodamas 
gerą muziką. Jei man keletą kartų 
pavyko sukurti nedidelės apimties 
menkniekių, kuriuos mėgėjai ir net 
labiausiai nusipelnę muzikos spe-
cialistai kuo palankiausiai įvertino, 
jei kartais suspurdėdavo kieno nors 
jautri širdis, kurios virpesiai sutap-
davo su manosios širdies virpesiais, 
jei grodamas kurį nors mano po-
lonezą žmogus atgaudavo rimtį ir 
ramybę, negalėčiau teigti, kad tai 
nutiko dėl mano ypatingo talento...“

Vytautas Giedraitis, Juozas Domarkas ir Lietuvos kamerinis orkestras
D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Atradimų dinamika
M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursui pasibaigus

Rasa Murauskaitė

10 dienų trukusio konkurso kul-
minacija – apdovanojimų ceremo-
nija ir laureatų koncertas – įvyko 
Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje rugsėjo 22 dieną, minint 
140-ąsias Čiurlionio gimimo ir 
50-ąsias konkurso metines. Iškil-
mingoje ceremonijoje buvo apdo-
vanoti  laureatai bei diplomus pelnę 
atlikėjai: vargonininkų konkurso I 
premijos laureatė Mona Roždes-
tvenskytė (Lietuva), II – Mateuszas 
Rzewuskis (Lenkija), III – Soyon 
Park (Pietų Korėja) bei diplomus 
pelnę Markusas Kaufmannas (Vo-
kietija), Rimvydas Mitkus (Lietuva) 
ir Ioanna Solomonidou (Graikija). 
Prizu už geriausią Čiurlionio kūri-
nių atlikimą bei pirmą kartą skirtu 
publikos simpatijų prizu džiaugėsi 
diplomantas R. Mitkus. Geriausiu 
pianistu pripažintam I premijos 
laureatui Robertui Lozinskiui (Lie-
tuva) pasisekė trigubai – jis gavo ir 
publikos simpatijų apdovanojimą, 
ir specialųjį Sauliaus Karoso lab-
daros ir paramos fondo prizą už 
geriausią Čiurlionio kūrinių atli-
kimą. II vieta džiaugėsi pianistė 
Darija Parchomenko (Rusija), III 
premija dalinosi Guillaume’as Du-
rand’as (Prancūzija), apdovanotas 
ir už geriausią lietuvių šiuolaikinio 
kūrinio atlikimą, bei Jeanas Selimas 
Abdelmoula (Šveicarija). Diplomais 
apdovanoti pianistai Joris Sodeika 
(Lietuva) ir Motiejus Bazaras (Lie-
tuva), pastarasis tokį įvertinimą 
gauna jau antrą kartą iš eilės. 

Laureatų koncertą pradėjo R. Lo-
zinskis su Čiurlionio „Mažąja so-
nata“. Sužavėjo tai, kiek daug spalvų 
pavyko jam rasti nuolatos grįžtan-
čioje pagrindinėje kūrinio temoje – 
nuo sujaudintos, ryžtingos, inten-
syvios, iki nostalgiškos, švelniai 
romantiškos. Dar kartą buvo ga-
lima įsitikinti pianisto gebėjimu 
itin operatyviai iš vienos emocijos, 
vienos dinaminės spalvos pereiti 
į visiškai priešingą, rasti būdą at-
sitraukti nuo audringo forte ir itin 
švelniu prisilietimu išgauti nuosta-
biai subtilų piano. R. Lozinskis mu-
zikavimo užtikrintumu, preciziškai 
apmąstytomis detalėmis užvaldė 
visą salę. 

III premiją pelniusį G. Durand’ą 
iki laureatų koncerto išgirsti teko 
tik I turo metu. Tada dėmesį pa-
traukė ypatingas jo ekspresyvumas, 
netgi jo laikysenoje. Platus mostas, 
jaunatviškas užsidegimas, bet ir 
šioks toks „išsibarstymas“, užti-
krintumo stoka. Tačiau po koncerte 
nuskambėjusių V. Bagdono pjesių 

„Akvarelė“ ir „Klouno šokis“ beliko 
pripažinti, jog pianistas buvo vertas 
laureato vardo. Piano epizoduose 
atlikėjo pirštai bėgiojo ypač švelniai 
ir lengvai, it per stiklą, banalu, bet 
kūriniai skambėjo „prancūziškai“, 

elegantiškai. V. Bagdono kūriniuose 
pastebima subtili ironija puikiai 
tiko prie charakteringos grojimo 
manieros – ne be reikalo G. Du-
rand’as pažymėtas kaip geriausiai 
šiuolaikinį lietuvių kompozitoriaus 
kūrinį atlikęs konkurso dalyvis. 

Itin įdomu buvo išgirsti pianistą 
J.S. Abdelmoula iš Šveicarijos – jo 
interpretacijos išskirtinės tuo, kad 
jis viską groja... tyliai. Pianistas apsi-
riboja piano–mezzoforte dinamine 
amplitude, kas skamba nepaprastai 
įdomiai, priverčia ypatingai įsiklau-
syti. Grojant J. S. Abdelmoula, su-
skamba giluminė ramybė, kas labai 
tiko laureatų koncerte jo atliktam 
J.S. Bacho Preliudui ir fugai es-moll – 
jokio patoso, netikslingo romanti-
zavimo, tik elegantiškas, barokiškai 
išpuoselėtas skambinimas. 

Darija Parchomenko, apdova-
nota II vieta, jau iš pradžių de-
monstravo puikią techniką, pasi-
tikėjimą, programą atlikdama itin 
nuosekliai ir preciziškai. Tačiau 
laureatų koncerte klausantis Carlo 
Vine’o Sonatos Nr. 1 I dalies, vidinio 
užtaiso, kūrinių „išgyvenimo“, ku-
ris ypač patraukia publiką, nebuvo. 
Tiesa, pats australų kompozitoriaus 
C. Vine’o kūrinys yra nepaprastai 
įdomus, darniai jungiantis šiuolai-
kinę muzikos kalbą su tradicine so-
natos forma.

Vakaro kulminacija tapo R. Lo-
zinskio ir Nacionalinio simfoninio 
orkestro, kuriam dirigavo Modes-
tas Barkauskas, atliktas S. Prokof-
jevo Koncertas Nr. 3 C-dur, op. 26. 
Tai bene populiariausias šio kom-
pozitoriaus koncertas, žavintis 
spalvinga orkestruote, charakterių 
gausa. Jame solistas – tarsi dar vie-
nas orkestro instrumentas, vienur 
turintis atidžiai ir organiškai įsilieti 
į bendrą muzikinį audinį, kitur – 
būti ryškus solistas, atakuojantis 
klaviatūrą įspūdingais techniškais 
pasažais. R. Lozinskio interpretaci-
joje buvo galima jausti daug laisvės. 
Taiklūs apsikeitimai temomis su or-
kestru, energingi pasažai, sarkas-
tišką nuotaiką atitinkanti grojimo 
maniera – tuo buvo galima gėrėtis. 
R. Lozinskis, protingai pasaugojęs 
jėgas, finalinę koncerto dalį atliko 
ypač galingai, nuosekliai pasiekda-
mas emocinę opuso kulminaciją ir 
pakylėdamas publiką taip, kad ši 
priverstų jį grįžti į sceną net ketu-
ris kartus. 

Laurus pelniusių vargonininkų 
koncertas rugsėjo 23 d. buvo tarsi 
viso konkurso koda, atsisveikini-
mas. Nuskambėjo bene įdomiausi 
konkurse girdėti kūriniai, vienas jų – 
tai M. Roždestvenskytės finalinėje 
programoje atliktas F. Liszto Preliu-
das ir fuga BACH tema. Šis kūrinys 
puikiai atskleidžia patį instrumentą. 
Romantine didybe, stipriomis emo-
cijomis alsuojantis opusas puikiai 
tiko koncertui pradėti. Kadangi 

teko girdėti, kaip vargonininkė šį 
kūrinį atliko konkurso finale, dera 
pasakyti, jog šįkart jis nebenuskam-
bėjo taip įspūdingai kaip tąkart – 
galbūt nuovargis, susikaupimo 
stoka lėmė, kad atlikimui pritrūko 
jėgos kūrinio didybei įprasminti. 

Be tris pirmąsias premijas pel-
niusių vargonininkų, laureatų 
koncerte garbė groti teko ir diplo-
mantui R. Mitkui, apdovanotam 
už geriausią Čiurlionio kūrinių at-
likimą – jis atliko fugas cis-moll ir 
b-moll. Pastarosios interpretacija 
man įstrigo jau finale – skaidri, 
subalansuota polifonija, aiškus, iš-
raiškingas temų vedimas, nuosta-
bus, žėrintis piano epizodas kūrinio 
pabaigoje, organiškas frazavimas. 
Visu tuo buvo galima mėgautis ir 
laureatų koncerte, įsitikinant, kad 
lietuvių genijaus kūrybą R. Mitkui 
interpretuoti sekasi puikiai.

Didelį įspūdį finalo metu paliko 
II vieta konkurse apdovanotas lenkų 
vargonininkas Mateuszas Rzewus-
kis – sodrus, tvirtas garsas, apgal-
vota registruotė, puiki technika, 
aiški kūrinių forma. Tačiau kas jam 
atsitiko per laureatų koncertą, atlie-
kant Ch.M. Widoro Allegro, Adagio 
ir Finale iš Simfonijos Nr. 6 g-moll, – 
neaišku. Pynėsi pirštai, išraiška buvo 
skurdi, viskas skambėjo padrikai. 

III premijos laureatė iš Pietų 
Korėjos Soyon Park atsisveikino 
M. Dupré „Variacijomis Kalėdi-
nės giesmės tema“, op. 20. Tai ypač 
spalvingas kūrinys, kuriame atlikėja 
puikiai sužaidė registrų skirtumais. 

Laureatų koncertą, o kartu ir 
Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursą užbaigė M. Roždestvens-
kytės atliekama M. Duruflé „Sici-
liana“ iš Siuitos, op. 5. Itin sakralus, 
ryškiai melodingas kūrinys pui-
kiai tiko reziumuoti šią muzikos 
šventę. Atlikdama šią kompoziciją 
atlikėja galėjo pademonstruoti savo 
subtilų muzikalumą, techniką, pa-
ties instrumento išmanymą, gebė-
jimą įprasminti eklektiškas kūrinio 
muzikinės medžiagos diktuojamas 
nuotaikas.

Džiugu, kad teko išgirsti daug 
puikių atsiliepimų apie konkurso 
organizaciją, rengėjų pasiūlytas 
naujoves, leidusias platesniam 
muzikos mėgėjų ratui susipažinti 
su dalyviais, pasiklausyti jų atlie-
kamos muzikos, įsitraukti į disku-
sijas. Gyvas, emocingas, profesio-
nalus – toks buvo VII tarptautinis 
M.K. Čiurlionio pianistų ir vargo-
nininkų konkursas, neabejotinai 
tapęs pretenzinga ambicija ateities 
Lietuvos profesionaliosios muzikos 
renginiams. 

Darius Kučinskas

Šiemet VII tarptautinis M.K. Čiur-
lionio pianistų ir vargonininkų kon-
kursas sutapo su paties Čiurlionio 

jubiliejumi – 140-osiomis gimimo 
metinėmis. Šis gražus sutapimas 
įnešė daugiau rimties, iškilumo ir 
solidumo tiek menininko paminėji-
mui, tiek pačiam konkursui. Šiemet 
konkurso organizatoriai pasistengė, 
kad išskirtinį Lietuvos muzikinio 
gyvenimo reiškinį galėtų stebėti ir 
klausytis visa Lietuva, netgi pasiekti 
atokiausius planetos kampelius, kur 
tik yra internetas. Ir tai, mano ma-
nymu, yra vienas geriausių dalykų, 
kuris galėjo nutikti Čiurlionio mu-
zikai per visus pastaruosius šimtą 
keturiasdešimt metų.

Konkursas taip pat išsiskyrė da-
lyvių gausa bei geografija, kas liu-
dija apie ypač išaugusį jo prestižą ir 
populiarumą. Matyt, tam įtakos tu-
rėjo ir prizinis fondas, kuris taip pat 
yra „konkurencingas“ – pirmosios 
vietos laimėtojui skiriama 10 tūkst. 
eurų premija prilygsta solidžių pa-
saulio konkursų prizams. Lietuvoje 
ši premija lenkia daugelį kultūri-
ninkams skiriamų apdovanojimų 
ir sudaro net trečdalį nacionalinės 
premijos dydžio. 

Galima teigti, kad Lietuvos pia-
nistų meistriškumas pastaraisiais 
metais yra išaugęs. Brandą patvir-
tina net trys į finalą patekę Lietuvos 
atstovai ir vieno jų laimėta pirmoji 
vieta. Malonu ir tai, kad užsienio 
šalių pianistai Čiurlionio muziką 
interpretuoja vis brandžiau, regis, 
ją vis labiau supranta, atranda joje 
slypinčias meno vertybes, pajunta 
jas kaip artimas ir savas.

Įdomu, kad šiemet konkursas 
pateko į gražią draugiją – birželį 
Maskvoje vyko tarptautinis P. Čai-
kovskio konkursas, o netrukus Var-
šuvoje prasidės tarptautinis F. Cho-
pino konkursas. Mums iš inercijos 
šioje terpėje jaučiantis lyg ir „jau-
nesniais“ ar „mažesniais“, vis dar 
nedrąsu pagalvoti, kad galėtume 
prilygti šiems konkursams. Kita 
vertus, organizavimu Čiurlionio 
konkursas niekuo nenusileidžia 
pasaulio „olimpiečiams“. Ir tai yra 
kelis dešimtmečius tęsiamo kryp-
tingo darbo rezultatas. 

Pasibaigus konkursui visuomet 
norisi pasvarstyti, ką galima būtų 
pagerinti, patobulinti. Ir čia min-
tyse kyla viena pastaba apie tarptau-
tinius konkursus, išsakyta Marthos 
Argerich fondo leidinyje: tarptauti-
nių konkursų skaidrumui ir presti-
žui pasaulyje itin kenkia tai, kad da-
lyvius vertina jų pedagogai, ir ypač 
liūdina atvejai, kai komisijos narių 
mokiniai laimi prizines vietas. Lie-
tuvoje tikriausiai atrastume vieną 

kitą konkursą, aiškiai įvardijantį 
tokį apribojimą, tačiau tai greičiau 
yra išimtis, o ne norma – vos ne 
visi Lietuvoje organizuojami mu-
zikos konkursai serga „įtakingumo“ 
liga. Dėl to jų teikiami laurai kar-
tais liudija ne tiek talentą ir sėkmę, 
kiek visai kitus dalykus. Apmaudu, 
kad Čiurlionio konkursas taip pat 
neišvengė šios infekcijos.

Kitas konkurso dalyviams aktua-
lus klausimas – Čiurlionio kūrinių 
natos. Per daugiau nei šimtą metų 
trunkantį Čiurlionio muzikos leidy-
binį kelią atskiri kūriniai buvo išleisti 
po keletą, o garsioji Fuga b-moll – net 
dešimt kartų. Tai džiugu ir liudija 
Čiurlionio muzikos populiarumą. 
Bet atsivėrė ir viena negerovė – skir-
tingi redaktoriai, vadovaudamiesi 
skirtingais leidybiniais tikslais, skir-
tinga redagavimo metodika ir net 
šaltiniais, pateikė smarkiai tarpusa-
vyje besiskiriančias to paties kūrinio 
versijas. Dabar (nuo 2007 m.) Čiur-
lionio konkurso organizatoriai yra 
priėmę kompromisinį sprendimą 
visus Čiurlionio kūrinius skambinti 
iš vieno leidinio, parengto žymiau-
sio Čiurlionio kūrybos tyrinėtojo 
profesoriaus Vytauto Landsbergio 
(M.K. Čiurlionis. Kūriniai fortepi-
jonui. Visuma. Kaunas: Petronio 
leidykla, 2004). Tai leidinys, ku-
riame sudėti visi per keletą dešim-
tmečių V. Landsbergio redaguoti 
Čiurlionio kūriniai. Nors pavadi-
nimas yra su paantrašte „visuma“, 
tai toli gražu nėra visi fortepijonui 
sukurti ar tradiciškai fortepijonu 
atliekami Čiurlionio kūriniai. Taip 
pat čia nėra įtraukti kitų redaktorių 
(pirmiausia Jadvygos Čiurlionytės) 
anksčiau parengti ir publikuoti kū-
riniai. Be to, šiame leidinyje redak-
torius pateikia gana laisvą pačių kū-
rinių traktuotę, dėl to čia daugiau 
matome ne tiek Čiurlionį, kiek patį 
redaktorių. Tad jau dabar turėtume 
kelti klausimą, ar prieš dešimtmetį 
priimtas sprendimas šiandien (juo 
labiau – rytoj) yra geriausia išeitis. 
Pagrindo tokiems svarstymams tei-
kia pastaraisiais metais publikuoti 
visų į konkurso programą įtrauktų 
Čiurlionio kūrinių urtekstai. Jie 
neabejotinai pasitarnautų geres-
niam kompozitoriaus suvokimui 
ir interpretacijai. 

Tikiu, kad kitas, o juo labiau 
150-osioms Čiurlionio metinėms 
skirtas konkursas, bus neatpažįs-
tamai atsinaujinęs, sustiprėjęs ir 

„pasveikęs“. To ir linkiu konkurso 
organizatoriams, dalyviams ir jų 
vertinimo komisijoms.

Dž. Barys aitės  n uotr .Robertas Lozinskis ir LNSO
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Garsų fejerverkas
Atkelta iš  1  psl .

žadinanti muzika. Tarsi žvelgtum į 
Napoleono Ordos graviūrose įam-
žintus išnykusius dvarus... Turbūt 
šias asociacijas kėlė itin vykusiai 
orkestro skambesį papildęs „nos-
talgiškas“ klavesinas, kuriam siuitos 
gale aranžuotojas patikėjo ir už šir-
dies griebiančią liūdnojo polonezo 

„Atsisveikinimas su Tėvyne“ temą.
Po Oginskio pereita prie Men-

delssohno Koncerto e-moll, vieno 
populiariausių smuiko literatūros 
opusų. Kas tik nėra šio veikalo 
grojęs, pradedant pažengusiais 
mokinukais, baigiant įžymiausiais 
smuiko meistrais. Dalia Kuzneco-
vaitė, regis, taip pat jį išmoko dar 
besimokydama M.K. Čiurlionio 
menų gimnazijoje. Tačiau viena, 
kaip šį kūrinį atlieka „žalias“ mo-
kinukas, ir visai kas kita, kaip jį 

interpretuoja brandi smuikininkė, 
kokia šiandien yra Dalia. Ji ne tik 
juvelyriškai tiksliai ir prasmingai 
atliko kūrinio tekstą, bet suteikė 
jam retai aptinkamos šilumos, pa-
kilumo, šviesos. Kiekviena frazė 
buvo jos išpuoselėta, įprasminta ir 
kartu sušildyta nuoširdaus jausmo. 
Muzika plaukė tiesiai iš širdies. Ne-
buvo nieko išgalvoto, nieko pri-
kurto, vien tik kompozitoriaus na-
tomis užrašytos mintys, išreikštos 
ritmiškai drausmingai, neiškraipant 
muzikos tėkmės. Duetas su orkes-
tru taip pat pavyzdinis: orkestras 
grojo ir alsavo drauge su soliste. 

Kiekvienas naujas D. Kuzneco-
vaitės pasirodymas filharmonijoje 
byloja apie nuolatinį jos meninį au-
gimą. Atrodytų, visą smuiko techni-
kos arsenalą ji senokai įvaldė. Ir vis 

dėlto malonu kaskart pastebėti dar 
labiau ištobulintą grojimą. Kad ir 
virtuoziškai valdomas strykas, ku-
rio padedama ji išgavo nuostabų 
legato, niuansavo skambesio jėgą. 
Tobula štrichų ir vibrato technika 
praturtino spalvų ir šviesių atspal-
vių paletę, reikalingą Mendelssohno 
muzikai. Šįsyk ji pirmąsyk grojo sko-
lintu XIX a. prancūzų meistro Pau-
lio Bailly instrumentu, kuris mūsų 
salėje skambėjo tiesiog idealiai. Tik 
nepamirškime, tai – ne tiek smuiko, 
kiek smuikininkės nuopelnas. Dar 
labiau įsiklausyti į instrumento balsą 
leido bisui atlikta Johanno Sebastiano 
Bacho Sarabanda iš Pirmosios partitos 
h-moll. Greta koncertų, kurių geogra-
fija nuolat plečiasi, D. Kuznecovaitė 
antrus metus studijuoja Paryžiaus 
konservatorijos doktorantūroje, 

ją baigusi pavasarį gaus solistės 
diplomą.  

Antra koncerto dalis nukėlė į 
XX a. pradžią, kai simfoninio or-
kestro spalvų paletė susilygino su 
prašmatniu fejerverku. Skambėjo 
Rossini–Respighi Siuita iš baleto 

„Stebuklinga krautuvėlė“ (šio žais-
mingo kūrinio filharmonijoje, re-
gis, niekas nėra atlikęs) ir Ravelio 
choreografinė poema „Valsas“. Abu 
veikalus orkestras atliko taip me-
niškai ir virtuoziškai, kaip niekada 
nesu girdėjusi. Orkestro artistai 
susilydė į tūkstančio spalvų ins-
trumentą, lanksčiai reagavusį į vos 

Priartėję horizontai
Du dokumentiniai filmai „Sirenų“ klube

Lina Klusaitė

Baigiantis rugsėjui „Skalvijos“ 
centre įsibėgėjęs teatro festivalis 

„Sirenos“ kartu su Vilniaus doku-
mentinių filmų festivaliu pristatė 
du Audronio Liugos vadovau-
jamo centro (TKIEC) prodiusuo-
jamus dokumentinius filmus apie 
ryškiausius praėjusiais metais Lie-
tuvos nacionaliniame dramos tea-
tre kūrusius režisierius: „Trikam-
piui pakilus: Krystianas Lupa stato 

„Didvyrių aikštę“ (rež. Mikas Žu-
kauskas) ir „Eimuntas Nekrošius: 
nutolinti horizontą“ (rež. A. Liuga 
ir Juozas Javaitis).

Kaip skelbia anonsai, tai ban-
dymai iš arti pažvelgti į režisie-
rių kūrybinio darbo procesą, pa-
teikti savitą požiūrį į menininką 
ir žmogų. Ne paslaptis, jog tokie 
filmai dažnai paklūsta susikur-
tiems režisierių įvaizdžiams, vie-
šai išpažįstamiems jų autoritetams. 
Gimstantys iš meilės, susižavėjimo, 
asmeninių simpatijų, vertybinių 
ideologinių įsitikinimų, papras-
tai jie siekia formuoti kuo patrau-
klesnį menininko vaizdą, įteigti 
savo pasakojimą publikai. Ne pa-
slaptis ir tai, jog paversti nekves-
tionuojamu šventu kanonu, jie 
retai kada atskleidžia tikrovišką, 
nemistifikuotą menininko por-
tretą. Vienas tokios dokumenti-
kos pavyzdžių – praėjusiais me-
tais „Kino pavasaryje“ matytas 
Ramunės Sakalauskaitės filmas 

„Pakeliui į prieplauką“, pasiūlęs 
Rimo Tumino idealą, besąlygiš-
kai paklūstantis režisieriaus žave-
siui, jo asmenybę ir kūrybą api-
bendrinančiam kolegų požiūriui. 

Įpusėjus filmui supranti, kad ne 
autorė režisuoja veiksmą, o pats 
filmo herojus savo autoritetu reži-
suoja autorę. 

Žukauskas ir Liuga, stengda-
miesi išlaikyti neutralų santykį 
su žavėjimosi objektais, pasi-
renka pasyvų stebėjimą būnant 
kartu, atsisako apibendrinančio 
antrinių asmenų požiūrio ir lei-
džia kalbėti patiems režisieriams. 
Tokia iš pirmo žvilgsnio paprasta 
stebėjimo prieiga gana rizikinga. 
Ji leidžia žiūrovams tapti slaptais 
veiksmo dalyviais, patiems kurti 
įsivaizduojamus įvaizdžius ir pras-
mes, kita vertus, išlieka pavojus, 
kad kamera išryškins ne tik meni-
ninko minčių, kalbėjimo, metodų 
originalumą, bet ir tai, ko galbūt 
nenorėta parodyti ar pasakyti, kaip 
nutiko Nekrošiaus atveju. 

Nors tokia stebėjimo metodika 
leidžia autoriams atskleisti tikruo-
sius režisierių veidus, žanro pra-
sme ji neatitinka dokumentinio 
kino apibrėžimo. Apskritai Žu-
kausko ir Liugos darbų kinoty-
rininkai veikiausiai nepavadins 
dokumentiniais filmais. Nepava-
dins jų ir biografinėmis apybrai-
žomis, nes autoriai apsiriboja tik 
siauru biografiniu faktu, pristato 
vieno spektaklio kūrimo aplinky-
bes. Tikslingiausia būtų pasakyti, 
kad abu filmai remiasi ta pačia 
televizijos ritualizuota kalbėjimo 
tvarka, kuri niekuo nesiskiria nuo 
žinių reportažo: nufilmuoti interviu 
ar repeticijų fragmentai čia pačiu 
paprasčiausiu būdu kaitaliojami 
su juos iliustruojančiais spekta-
klių ištraukų vaizdais. Tokie per-
nelyg supaprastinti režisūriniai 

sprendimai gerokai apribojo doku-
mentinio filmo galimybes. Paįvairin-
damas šią banalią televizinę schemą, 
savo filme Liuga dar įterpia trumpus, 
nespalvotus archyvinių Nekrošiaus 
spektaklių kadrus. Vis dėlto prasmi-
nėmis gijomis susieti šiuos blykste-
lėjančius intarpus su filmo vaizdais 
ne visuomet pavyksta, tad imi abe-
joti, ar tokia išmonė išties pasiteisina. 

Jauną režisierių Žukauską vis 
dėlto veikia Lupos autoritetas, ir 
tai išduoda visa filmo stilistika. Pa-
gal Thomaso Bernhardo „Didvyrių 
aikštę“ statomas Lupos spektaklis – 
savotiška metafizinė fantazija apie 
savižudybę, tad ir filme ieškoma ati-
tinkamos elegiškos nuotaikos. Ne-
atsitiktinai režisierius bando sekti 
poetine lietuviško kino tradicija. 
Čia svarbu viskas, kas kelia reikš-
mingumo įspūdį: kadro slinktis, 
tamsus apšvietimas, minorinė mu-
zika. Žukauskui gražu panardinti 
Lupą scenos tamsoje, nukreipti 
kamerą į šviestuvą, montuoti ilgus 
spengiančius spektaklio kadrus, 
stebėti marškinius lankstančias dre-
bančias Eglės Gabrėnaitės rankas. 
Viskas pagal taisykles, taip, kaip ir 
turi būti kuriant rimtą filmą rimta 
tema apie rimtą režisierių. Jokių 
klausimų, tik buvimas šalia gaudant 
nuotaiką, kurią skleidžia pats Lupa. 
O kadangi Lupos asmenybė kun-
kuliuodama veržiasi pro kraštus su 
visais necenzūriniais žodžiais, tai 
Žukauskui lieka tik prisiderinti prie 
emocinio tono ir tinkamai parinkti 
spektaklio ištraukas. Žinoma, gali-
mybė stebėti teatro režisierių kone 
katarsinės kūrybos būsenos– nepa-
neigiama šio filmo vertybė. Lupa 
aiškina emocijas ir pats įsijaučia, 

nori perteikti būsenas ir pats ima 
vaidinti, stebint kamerai dar la-
biau įsiaudrina, ima save režisuoti 
ir galiausiai tampa filmo Aktoriumi. 
Finalinis gestas galutinai išduoda 
Žukausko santykį su savo hero-
jumi – sėdėdamas už paskutinės 
vakarienės stalo kartu su aktoriais 
Lupa virsta centrine filmo figūra, 
personažu, pranašu, demiurgu.

Kitaip nei Žukauskui, Liugai sa-
vajame filme rūpi ne tiek įtvirtinti 
autoritetą, kiek atidengti Eimunto 
Nekrošiaus asmenybės šydą, pri-
siliesti prie jo sunkiai artikuliuo-
jamos paslapties. Žvelgiant pro 

„Boriso Godunovo“ užkulisius čia 
koncentruojamasi į tris režisieriaus 
išpažįstamas pozicijas / tiesas – sielą, 
kūną ir Dievą. Traktuojant filmą 
kaip dvasios kelionę, įrėminant jį 
pro traukinio langą bėgančiais Itali-
jos peizažais, artėjančiu / tolstančiu 
jūros horizontu, veiksmas suskirs-
tomas į keturis skyrius („Daužta 
gentis“, „Mintys pakėlus galvą“, 

„Žmogus ir karas“, „Artėjantis ho-
rizontas“), kuriuose pramaišiui su 
Nekrošiaus išsakomomis tiesomis 
atskleidžiamos intymios, uždaros, 
žiūrovams neprieinamos repeticijų 
darbo akimirkos. Neperšant savojo 
požiūrio čia iš tiesų leidžiama kal-
bėti pačiam režisieriui, ir tai yra 
stipriausia, o savo atvirumu ir la-
biausia pažeidžiama filmo grandis.

Nekrošiaus metodika – ana-
lizuoti tekstą. Anot režisieriaus, 

„jame viskas parašyta, reikia tik iš-
raiškos“. Sulig tais žodžiais matai, 
kaip nušvinta jo akys, aktoriams pa-
teikus reikiamą interpretaciją, pa-
mačius tinkamą judesį – juk „kū-
nas išduoda mintis“. Vis dėlto tokia 

idilė filmą lydi neilgai. Su kiekviena 
dalimi jauti, kaip Nekrošiaus min-
tys darosi vis miglotesnės, o filmas 
vis labiau įgauna nevalingai ko-
mišką atspalvį. Ilgainiui imi abe-
joti, ar aktoriai apskritai supranta, 
ką nori pasakyti režisierius. Povilo 
Budrio prašoma stumdyti kėdes, Ie-
vos Triškauskaitės – nuo lakstymo 
pereiti prie dundesio ir sąlyginio 
barbenimo rankomis. Repetuo-
jant meilės sceną paprašytas nusi-
persti Marius Repšys sukelia iste-
rišką juoką, o sutrikęs Nekrošius 
paprašo pertraukos. Ieškodamas 
psichologinio pagrįstumo, švelniai 
maištauti ima Arūnas Sakalauskas. 
Vėliau režisierius paaiškins, jog jis 
užsiima ne psichologija, o koncep-
tualizmu. Galiausiai Nekrošius pa-
klausia, kur yra kioskas, nes reikia 
nupirkti spalvotų balionų. Kitame 
epizode jau regi sutrikusį Salvijaus 
Trepulio žvilgsnį ir nedrąsius prie-
kaištus, kad jis tik pučia balionus 
ir yra ne aktorius, o mechaninių 
judesių kartotojas. Tačiau: „Kas 
yra balionas, – klausia režisierius 
svarstydamas apie mirtį, ir atsako: – 
tai dangus, Dievas...“ Ir štai koks 
paradoksas – po viso šio chaoso 
rodomoje spektaklio ištraukoje jau 
susijungus visiems teatro elemen-
tams matome be galo įtemptą caro 
Godunovo mirties sceną ir Trepu-
lio transliuojamą nepaprastą dra-
matizmą. Štai kaip iš mechanikos 
gimsta šedevrai!

„Kuo toliau horizontas, tuo ge-
riau“, – lyg tarp kitko skamba 
paskutinai Nekrošiaus žodžiai. 
Liugos filmas horizontą priartino, 
tačiau sunku pasakyti, ar tai gerai... 

juntamą dirigento rankos virptelė-
jimą. Visi buvo apimti muzikavimo 
džiaugsmo. Suskambėjo kiekvienas 
partitūros balsas, Respighi instru-
mentuotėje ypač raiškus ir charak-
teringas, Ravelio veikale – vaizdin-
gas, fantastinis. „Valsas“ buvo atliktas 
su pasiutišku azartu, tarsi dirigen-
tas ir visi muzikantai fantasmago-
riškame sūkury būtų pakilę į orą. 
Aplodismentų audra netilo ilgai, tad 
finalinius valso taktus teko pakar-
toti. Smagu, kad šį koncertą įrašė 
ir transliavo Lietuvos radijas, o po 
kelių dienų jį išgirs ir gausi „Euro-
radijo“ auditorija. 
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T e a t r a s

„nothing comes from violence...“
„Didis blogis“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

Alma Braškytė

Galima nuo to ir pradėti: visa tai, 
ko scenoje nenorėtume matyti, sce-
noje yra. Natūralistiškai vaizduoja-
mas smurtas, beje, itin žiaurus, toks, 
kokį dokumentuotą informacinėse 
medijose lydėtų prierašas „jautrios 
psichikos asmenims nerekomen-
duojama“. Seksualinė prievarta, 
vulgarūs gestai, obsceniška leksika. 
Riksmas, isteriški decibelai nuo pat 
pirmųjų spektaklio minučių. Viskas 
liejasi laisvai, drakoniškais kiekiais. 
Plius, aktorių, tapusių personažais 
su savom pavardėm ir iš dalies tapa-
tybėm, grubiausias, kokį pajėgiate 
įsivaizduoti, vienas kito įžeidinėji-
mas, nukreiptas į tai, kas paprastai 
paliekama išimtinai privačiai sferai. 

Taip, tai „Didis blogis“, Nacio-
nalinio dramos teatro naujojo se-
zono premjera, ambicingo užmojo 
pagrindinio šalies teatro scenai 
kviesti garsiausius Europos teatro 
režisierius dalis. Praėjusį sezoną Di-
džiojoje salėje dirbo lenkų vyres-
niosios kartos meistras Krystianas 
Lupa, šiemet – vengrų maištininkas, 
teatrinėje Europoje pripažintas ir 
vertinamas vidurinės kartos reži-
sierius Árpádas Schillingas (įspū-
dinga jo įkurtos „Krétakör“ trupės 
tarptautinių festivalių geografija, 
svarūs apdovanojimai, tarp kurių 
Europos naujosios teatro realybės 
prizas, pagaliau – kuo geriausi lie-
tuvių publikos prisiminimai iš pas 
mus andai gastroliavusių spektaklių 

„Baalas“, „Žuvėdrė“, „Juoda šalis“ ir 
„hamlet ws“). Spektaklį Schillingas 
kūrė kartu su reikšmingiausiu (ar 
klystu?) dabarties lietuvių dra-
maturgu Mariumi Ivaškevičium. 
Anot paties režisieriaus, jis prašęs 
dramaturgą nepradėti rašyti ligi 
susitikimo su juo ir aktoriais, pje-
sės apmatai radosi kartu dirbant 
dramaturgo studijoje, o galutinį 
teksto variantą režisierius gerokai 
sutrumpinęs. Autoryste taip pat da-
lijasi spektaklio aktoriai, įnešę savo 
indėlį ne tik tradiciškai kurdami 
vaidmenis ir įgyvendindami reži-
sieriaus sumanymus, bet taip pat 

„paskolindami“ spektakliui savo 
tapatybes, tiksliau – tam tikrus ta-
patybės aspektus ir požiūrį į dabar-
ties įvykius, ypač – į karą Ukrainoje. 

Europą užplūdę pabėgėliai iš vi-
daus karo draskomos Sirijos nu-
stūmė Ukrainos įvykius į antrą  
planą. Norėtųsi sakyti „iš dėmesio 
centro“, bet tai būtų netiesa: iš ten 
žūstantieji Ukrainoje jau senokai iš-
stumti. Atviras neteisybės ir smurto 
židinys, brutali jėgos teisės manifes-
tacija, ciniškas žmogaus gyvybės ir 
visko, iš ko jis sudarytas (savigarbos, 
orumo, ryšių su kitais žmonėmis, 
su vietomis, daiktais ir dalykais) 
išniekinimas aneksavo savo terito-
riją mūsų sąmonės žemėlapiuose. Ir 

mes su tuo jau apsipratome. Kaip 
ir su išaugusiu „priimtino“ smurto 
lygiu. Apsipratom, kad sąlygiškai 
lokalus agresijos židinys užgriebė ir 
tą pasaulio dalį, kuri turėtų gyventi 
absoliučiai saugų atostogų šalies 
gyvenimą, ar mėgautis nuosekliai 
kurta vakarietiškos demokrati-
jos gerove. Prieš metus numuštas 

Dauguma spektakliui pasirinktų 
aktorių – puikūs, protingi, didžiau-
sių profesinių galimybių. 

O rezultatas pažadina daugybę 
abejonių. Ne spektaklio kūrėjų są-
žiningumu ir intencijų švara, rim-
tumu ar pajėgumu jas įvykdyti. 
Mano galva, labiausiai abejotini yra 

kad, ištraukus iš asmens, aktoriaus 
V. Masalskio tamsiausių sąmonės 
užkaborių agresyviausius impul-
sus ir juos panaudojus personažo 
Masaros kūrimui, asmuo, akto-
rius V. Masalskis atsitraukia, ir 
tas, kas spektaklyje kalba ir veikia 
toliau, jau nebėra minėtasis asmuo, 
aktorius V.M., o personažas Masara, 

ceremonijos vedėja yra gruobuo-
niška ir veidmainiška, nes išnau-
doja aukų artimųjų tragediją šou 
įspūdžiui sustiprinti, Anevičiūtės 
tėvų netekusi dukra yra kiek kvai-
loka, nes pasakoja didžiulei audito-
rijai labai intymius ir privačius da-
lykus, o Mockevičiūtės vyrą ir du 
vaikus praradusi motina, suprask, 
yra tokia pat agresyvi kaip ir numu-
šusieji lėktuvą, nes kviečia atkeršyti 
Olandijoje gyvenančiai agresoriaus 
Putino dukteriai. 

Taip, viena vertus, įžvalgu yra pa-
stebėti, kaip lengvai į daugelį žmo-
giškų reakcijų ir veiksmų įsiterpia 
blogis: veidmainystės, noro „pasi-
puošti“ savąja kančia, lengvai už-
valdančio pykčio ir kitų negatyvių 
emocijų pavidalu. Tiesiog ekstre-
mali šio žmogiškos prigimties as-
pekto išraiška yra Jevgenijos Gladij 
kuriamas Ukrainietės iš žiūrovų sa-
lės personažas su visomis šiurpiomis 
jo hipostazėmis. Neva spontaniškai 
pakilusi kalbėti iš salės kaip Lietu-
voje atsidūrusi ukrainietė, raginanti 
neužmiršti Ukrainoje tebesitęsian-
čios tragedijos ir apeliuojanti į tai, 
kaip ukrainiečiai su pagarba žiūri 
į išsilaisvinusius lietuvius, Gladij 
(net nežinau, sąmoningai ar ne), 
pereina į patetiškas intonacijas, 
kurios greitai virsta farsu, ir imi 
trokšti, kad tos lyg ir liaupsės lie-
tuviams kuo greičiau baigtųsi. Ar 
tikrai norėta į Gladij lūpas sudėti 
neva visų ukrainiečių požiūrį? Su 
visomis farso gaidomis? Ką jau kal-
bėti apie Gladij personažo virsmą 
sadistiška žudike, „blogio demono“ 
Masaros smogike.

Čia jau metas pabandyti sufor-
muluoti ir antrąją kertinę su spek-
taklio sumanymu susijusią abejonę: 
regis, spektaklio kūrėjus, užsižiūrė-
jusius į blogį žmogaus prigimtyje, 
įtraukė savotiška mitinio mąstymo 
juodoji skylė, įsiurbė apokaliptinių 
nuojautų ir mistinio siaubo bedu-
gnė ir sugundė pabandyti įtikinti 
publiką, kad viskas yra reliatyvu, 
kaltų ir nekaltų nėra, ribos ir skirtys 
neegzistuoja, aukos lengvai virsta 
budeliais, o tikroji galia yra agre-
syvi jėga ir pasipriešinti jai nėra 
kam. Kam advokatauja spektaklis? 
Kur veda vieną po kito žengdamas 
tokius dviprasmiškus žingsnius, ku-
rių aktoriams dėsningai nepavyksta 
įvilkti į nejaukumo žiūrovams ne-
sukeliančią sceninę formą? Manau, 
destrukcijos svaigulio nešami spek-
taklio kūrėjai galėjo atsidurti visai 
kitur, jei būtų preciziškai atsakę į 
aukščiau vardijamus klausimus ir 
jautriai reagavę į tuos spektaklio 
prasminius mazgus, kurių akto-
riams akivaizdžiai nepavyksta su-
vaidinti. Neabejoju, kad tai sudė-
liotų ir visai kitus spektaklio turinio 
akcentus.

Malaizijos lėktuvas su olandais ke-
leiviais, sukėlęs laikiną šoką, jau 
virto dar vienu užmarštin keliau-
jančiu siužetu. Bado protestą dėl 
neteisėto suėmimo paskelbusi be-
laisvė ukrainietė pilotė – nebe mirš-
tančiu žmogum, o dar viena sim-
boline figūra, ne realesne nei kokia 
animacinė Liza Simpson.

Taigi, kontekstas imtis karo te-
mos pats tinkamiausias. Režisie-
rius, su kuriuo toks tyrimas ar ref-
leksija atliekama, regis, irgi pats tas: 
ilgai kūręs sąlygiškai konvencinį te-
atrą, pastaraisiais metais išforma-
vęs „Krétakör“ kaip teatro trupę ir 
pavertęs ją savotiška eksperimen-
tinių projektų agentūra, Árpádas 
Schillingas važiuoja į provinciją ir 
mėgina ten kurti tokias meno (net 
nežinia, ar vis dar teatro) formas, 
kurios tiesiogiai veiktų realybę. 
Dramaturgas Marius Ivaškevičius 
taip pat ne pirmą kartą kuria dra-
minį tekstą iš esamojo laiko realijų, 
išgriebdamas iš jo tėkmės atpažįs-
tamus, apie dabartį bylojančius 
siužetinius motyvus bei persona-
žus ir juos interpretuodamas. Be to, 
jis turi absoliučią klausą kalbai (ne 
tik lietuvių, bet ir rusų; bene jau-
triausias pavyzdys – tūkstantmečio 
pradžios „Malyš“), jos metaforiš-
kumui ir kalboje įsispaudusiems 
laiko ženklams („Madagaskaras“). 

du dalykai, ir abu jie yra kertiniai 
spektaklio sumanymui. 

Vienas jų susijęs su aktorių, kaip 
realių asmenų, dalyvavimu spekta-
klyje. Jie veikia su savo tikraisiais 
vardais ir pavardėmis. Tik tai ir 
yra neginčytina. Kitkas kelia dau-
gybę klausimų. Pradedant lietuvių 
kino simbolio, legendinės Vaivos 
Mainelytės spektaklio pradžią ir 
pabaigą įrėminančiais monolo-
gais (ar ji iš tiesų tapatinasi su, pa-
vadinkim, „senojo teatro“ pasakų 
bobute). Tęsiant „smūginiu“ Valen-
tino Masalskio (Masaros) monologu, 
pradedamu iš žiūrovų salės – taip, 
tas vis agresyvėjantis bambėjimas 
tikrai absoliučiai masalskiškas, kaip 
ir pasipiktinimas perdėtu politko-
rektiškumu, kai scenoje vietoj Pu-
tinas sakoma Tupinas, ir frazė vo-
verių teatras puikiai galėtų gimti 
Masalskio lūpose, kaip ir vis la-
biau stiprėjančios mačistinės into-
nacijos konfliktui augant, bet kaip 
reikėtų suprasti išpuolį prieš Gytį 
Ivanauską (ar personažą, turintį 
aktoriaus Ivanausko bruožų): kaip 
žmogaus, piliečio, menininko Ma-
salskio pozicijos išsakymą?

Norėtųsi manyti, kad kažkur 
ties šiuo agresijos ir obsceniš-
kumo ribas peržengiančiu išpuo-
liu jau įvyksta, ar jau yra iš dalies 
įvykusi, vaidmens metamorfozė: 

vis didesniu greičiu virstantis blo-
gio demonu. Panašiai ir aktorė, as-
muo Nelė Savičenko, transformuoja 
savo buvimą scenoje iš bambančios 
ukrainietės motinos spektaklio pra-
džioje į tapimą „savimi“, aktore 
Nele Savičenko, žmogiška branda, 
stiprybe, talentu galinčia pasiprie-
šinti „siautėjančiam“ (ar siautėjan-
čiam?) aktoriui Masalskiui, virstan-
čiam blogio įsikūnijimu Masara, o 
vėliau – ukrainiečių pilote Savčenko, 
kuri savo ruožtu transformuojasi į 
mitinį Gėrio (motiniškumo?) per-
sonažą, Matemočią.  

Kas atsitinka su kitais veikėjais? 
Visos vyrų kompanijos – Dainius 
Gavenonis, Martynas Nedzinskas, 
Valentinas Novopolskis – asme-
nybės ir jų požiūriai nuo pradžios 
spektakliui tarsi nereikalingi, jie 
nurašomi kaip bakchantiškų „mo-
tinų“ grobis (prieš tai patyrus aukų 
transformaciją į budelius). Aktorės 
Diana Anevičiūtė, Vitalija Mockevi-
čiūtė ir Rasa Samuolytė – pradžioje 
suteikia sceniniams personažams, 
trims olandėmis, dalyvaujančiomis 
numušto lėktuvo aukų pagerbimo 
ceremonijoje, savo psichofizinių sa-
vybių. Tačiau čia, šitos „olandiško-
sios“ scenos metu, kyla ne nejaukūs 
klausimai: iš ko juokiamės? Labai 
nedrąsiai, vos vos, bet vis dėlto vie-
nareikšmiškai. Suprask, Samuolytės 

D. Matv ejevo n uotr .Scena iš spektaklio „Didis blogis“
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Aplankyti ir paguosti
Trijų dienų paroda Vilniaus misionierių bažnyčioje

Monika Krikštopaitytė

Pakeliui į stotį, ant vaizdingos 
kalvos, uždarytoje ir apleistoje Vil-
niaus misionierių Viešpaties Dan-
gun Žengimo bažnyčioje yra niša, 
kuri buvo skirta Šv. Judui Tadui – 
šventajam, į kurį kreipiamasi bevil-
tiškiausiose situacijoje, kai žmogus 
jaučiasi labiausiai bejėgis ir vienišas. 
Galima tik įsivaizduoti, kokių bėdų 
prislėgti čia atsliūkindavo pagalbos 
prašytis, o gal čia pat ir sulaukti, nes 
misionieriai ir našlaičiais rūpinosi, 
ir ligonius slaugė. Kuklūs, darbš-
tūs ir tvarkingi buvę. Sakoma, kad 
tvarkingesnių daržų visame Vil-
niuje nebūta. 

Bažnytinio paveldo muziejaus 
pristatoma, Sigitos Maslauskaitės 
kuruota paroda „Paveldėkime savo 
ateitį: apie sakralių erdvių provoka-
cijas“ atvėrė duris į šią grakščią dvi-
bokštę, vakarais gražiai apšviestą, 
bet mįslingą ir neprieinamą, į Vil-
nių nuo kalno žvelgiančią bažny-
čią. Nors išorė gana puošni, vidus 
jos skurdus, ir ne tik todėl, kad iš-
gremžtas, – nėra bažnytinių atri-
butų, tuščias altorius, – bet ir dėl 
regulai būdingo kuklumo. Kad pa-
vargėlių neglumintų. Smalsu ir ne-
drąsu jon žengti, lyg ligonio lankyti 
eitum, bijotum užgauti skaudamą 
vietą. Dabar ji panašesnė į tą Šv. 
Judo Tado altoriaus lankytoją. Da-
bar tu mėgini ją išklausyti.

Specialiai šiai erdvei kūrę meni-
ninkai man šiuo atveju panašūs į 
slaugančius misionierius. Bent jau 
trys iš jų. Maslauskaitė pagal senąją 
koplyčių ikonografiją šoninius alto-
rius gaivino tapyba. Susiradusi, ko 

čia būta, grąžino „Šv. Vincentą Pau-
lietį“, „Šv. Paulių“, „Šv. Judą Tadą“ ir 

„Mariją su Kūdikiu“. Tapyba vėl kėlė 
ir sukiojo žmonių galvas. Nebuvo 
lengva įžiūrėti, bet užsuktas senas 
mechanizmas pradėjo tiksėti. Lan-
kytojai judriuose potėpiuose galėjo 
ieškoti atsakymų, kaip atrodo tie, 
kurie gali išgirsti. Centrinis altorius 
liko tuščias. Jo tuštuma ne taip pa-
prastai užpildoma. 

Jautriausiai „slaugymu“ užsiėmė 
pats menui, regis, prisikėlęs Saulius 
Mažylis, „aptvarstęs“ sienas ir kolo-
nas vos regimais raštais ir lotyniš-
kais tekstais: „Ego resuscitabo eum 
in novissimo die“ („Aš jį prikelsiu 
paskutiniąją dieną“) ir „Violator 
operis infelix esto“ („Tegu šio kū-
rinio išniekintoją ištinka nelaimė“). 
Įrašai paimti iš „Inscriptiones eccle-
siarum Vilnensium. Vilniaus baž-
nyčių įrašai“ („Aidai“, 2005 m.). 
Jei nepasakytų, kad tai meno kū-
rinys, bažnyčios esybe palaikytum. 

Prisitaikė prie pavidalo, burtažo-
džių pašnabždėjo. Sienų nedažė, tik 
paglostė. Beveik girdi, kaip mūras 
atsiduso. Palubėj dar pakibo Ma-
žylio sukurtas didelis širdies for-
mos votas.

Ksenija Jaroševaitė šoninius alto-
rius apgyvendino santūrių formų fi-
gūromis „Marijos širdis“ ir „Jėzaus 
širdis“. Jos čia truputį per baltos, bet 
susikaupusios, lyg visą laiką buvu-
sios. Nors Maslauskaitės tapybą 
buvo sunku įžvelgti, šviesos ir 
trūko, ir pro langus sklindanti ne 
ta kryptimi spigino, nors Jaroše-
vaitės statulos vienišokos atrodė ir 
nors Mažylio kūrinys – vos regimas 
tarsi voratinklis, jų darbai bažnyčiai 
įkvėpė gyvybės. Gali įsivaizduoti, 
krūtine matuoti, koks jausmas čia 
ar ten stovėti, kai ten kažkas kalba, 
bruzda, gieda. Vaizduotei nušuo-
liuoti ir suputoti reikia tik detalių. 
Ji kaip kriauklė, iš mažos smiltelės 
tuoj perlą pagamins. 

Kristina Stančienė 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerijoje „Vėjas“ veikianti Algio 
Skačkausko kūrybos paroda – jubi-
liejinė. Šiemet tapytojui būtų suėję 
šešiasdešimt. Kartu tai ir ilgamečio 
šios mokyklos mokytojo paminėji-
mas, parodant vieną paskutinių jo 
tapybos darbų ir pluoštą spalvotų 
piešinių. 

Kaip žinia, Skačkauskas piešė be 
galo daug – yra tekę matyti šūsnis jo 
piešinių – eskiziškų, nupieštų, rodos, 
keliais pieštuko štrichais, skubriai pa-
spalvintų dažais ar pastele. Rašiusieji 
apie Skačkauską, tarkime, Raminta 
Jurėnaitė, regi jo tapyboje turtingą 
ikonografinį sluoksnį, atstovaujantį 
modernistinių temų ir siužetų re-
pertuarui: antikinių mitų motyvai, 
krikščioniški ir „plebėjiški“ ritualai, 

per kraštus besiliejantis vynas, mu-
zikavimas, meilikavimas, flirtavi-
mas, moterys ir vyrai, paukščiai ir 
gyvuliai... Kita vertus, vaizdas Skač-
kausko kūryboje man visada atrodė 
nugalintis tekstą, pasakojimą, nes yra 
be galo tirštas, gyvybingas, pulsuo-
jantis, neužbaigtas, nestabilus, rodos, 
tebevykstantis čia ir dabar. Išskyrus 
vieną ar kitą ryškesnį herojų, perso-
nažą, niekada jo paveikslų ikonogra-
fija neatrodė labai svarbi, juolab kad 
ji daug kuo panaši į Vyganto Paukš-
tės, Antano Martinaičio ar Mindaugo 
Skudučio. O kur dar Skačkausko pa-
veikslų ir piešinių spalviniai žaidimai, 
kuriais gali grožėtis visai atsietai nuo 
pasakojimo – juodos ir raudonos 
kontrastai, tarsi konfeti blizgučiai iš-
šaunami mirguliuojantys vaivorykš-
tės spalvų potėpiai, dėmės, taškučiai, 
brūkšneliai...

Tačiau šioje parodoje, kur ro-
domi beveik vien tik piešiniai, 
Skačkauskas pasirodo tarsi visai 
kito tipo menininkas: filosofiškas, 
kartu – nuolat juokaujantis, šmaikš-
taujantis, kvailiojantis, o jo pieši-
niai regisi kaip ekspresyvūs komik-
sai apie senovę, grožį, meilę, gėrį 
ir blogį... Kai kurių piešinių siuže-
tai – tarsi interpretacijos pasakė-
čių motyvais. Pasak lietuvių lite-
ratūros tyrinėtojos Dalios Dilytės, 
klasikinės pasakėčios žanro veikalo 
originalumą dažniausiai lemia ne 
siužeto, o detalių, akcentų, vaizdų, 
moralo, stiliaus savitumas. Ši min-
tis stebėtinai tiksliai iliustruoja ir 
Skačkausko darbų ikonografiją, ir 

Andriaus Kviliūno videodarbas 
„Šv. Sebastijonas“, rodomas per dė-
žės formos televizorių, atliko budė-
tojo vaidmenį. Kuratorė pasakoja, 
kad bažnyčioje yra palaidotas vie-
nuolis tokiu vardu, o ir sargo bū-
delė su televizoriumi stovėjusi ten 
pat – kairėje prie įėjimo. Budėtojas 
saugojęs neseniai iš čia iškraustytus 
Lietuvos nacionalinio muziejaus 
fondų saugyklos eksponatus. Bet 
apie budėjimą galima pasiskaityti 
ir Biblijoje. Todėl Kviliūno ekspo-
navimo vieta jo kenčiantį Sebasti-
joną apdovanoja dar bent dviem 
prasminiais laipsniais. 

Detale nepavadintum Vlado Ur-
banavičiaus skulptūros „Keturi skri-
diniai“. Ji yra suolų vietoje, pačiame 
centre. Didelė, užpildo bažnyčios 
pilvą. Atrodo kaip viduriuose už-
strigęs instrumentas. Autorius apie 
kūrinį kalba santūriai. Sakosi esąs 
formalistas. Bet atidaryme kalbėjęs 
menotyrinink(i)ų draugas, kultū-
ros veikėjas, diplomatas, filosofas, 
tekstologas Vytautas Ališauskas Ur-
banavičiaus skulptūrą visam laikui 
pavertė vežimu iš Ezekielio knygos 
(Ez 1, 4–20). Skyriuje „Viešpaties ve-
žimo regėjimas“ kalbama, regis, bū-
tent apie šią skulptūrą: „Ratai žėrėjo, 
tarsi būtų padirbti iš chrizolito. Visi 
keturi buvo to paties pavidalo: jų 
išvaizda ir sąranga atrodė, tartum 
ratas būtų buvęs viduje rato. Pasiju-
dinę riedėti, jie riedėdavo į bet ku-
rią iš keturių krypčių, riedėdami 
nesigręžiodavo. Jų skrytys buvo 
aukštos ir kėlė baimę, nes visų ke-
turių skrytys aplinkui buvo pilnos 
akių.“ (biblija.lt) Net jei Ališausko 
vaizduotės užkerėjimas nepavyko, 

Leda su dulkių siurbliu
Algio Skačkausko (1955–2009) paroda

tobulos pusiausvyros ir simetrijos 
„Keturi skridiniai“ bažnyčion neša 
ramybę. Parodo gebėjimą liečiantis 
tik keturiais taškais išlaikyti didelę 
naštą. Čia skulptūros kalba pasa-
kyta, kad skrituliai gali būti neju-
drūs, kai susikimba, kas, kad sunku, 
gali ne kristi, ne spausti, o beveik 
skęsti ore. Urbanavičiui ir akmenys 
tai gali, tad gerbėjai nenustebo. Tik 
įsitikino. 

Paroda nieko naujo nežadėjo, o 
kvietė įsižiūrėti į paveldą. Nors pava-
dinimas vingrumu barokiškas, – „Pa-
veldėkime savo ateitį: apie sakralių 
erdvių provokacijas“, – sudiržusios 
erdvės kalbinimas meno kūriniais 
ir (lyg kokio pavargėlio) lankymo 
jausmas labiau vertė gręžtis į save, 
nes erdvė, ypač bažnyčios, yra tai, 
su kuo galima tapatintis. Visi mes 
kartais esame apleistos bažnyčios. 

 Paroda veikė rugsėjo 18–20 d. 

N u k elta į  7  p s l .

Vladas Urbanavičius, „Keturi skridiniai“. 2015 m. G . Pr anckū no  nu ot ra u ko s

Algio Skačkausko piešinys G . Z i nke vi či a u s  nu ot r.

Ksenija Jaroševaitė, „Jėzaus širdis“. 2015 m.
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temas – tarsi pasakėčių kūrėjai ko-
kiame nors XVII ar XVIII amžiuje, 
įvairiomis Vakarų Europos kalbo-
mis kūrę iš antikos laikų atkeliavu-
sių siužetų motyvais, šis tapytojas 
jų pagrindu taip pat kuria savo sa-
gas. Tarkim, vilkas ir avelė jo pie-
šiniuose iškyla ir kaip erotinė, apie 
Jo ir Jos santykius bylojanti meta-
fora. Vilkas, besiglaudžiantis prie 
sočios avelės, – perkaręs, suvargęs 
bastūnas, vis grįžtantis į ramų Jos 
(suprask – moters) glėbį ir slepian-
tis savo snukį (fizionomiją), nes nie-
kada nenori būti atpažintas, mat ką 
gali žinoti, kada vėl patrauks ieškoti 
naujų nuotykių. O štai romėnų vėjo 
dievo Favonijaus pati Flora, javų, 
gėlių ir pavasario deivė, dažniausiai 

vaizduojama kaip spindinti skais-
čiaveidė, Skačkausko piešinyje – su-
vargusi raukšlėta senučiukė, ku-
rios ševeliūra primena išsitaršiusį 
cheminį sušukavimą, tragikomiškai 
susiliejantį su gėlėmis ir lapija. Ar 
tai užuomina apie visų ir visuomet 
geidžiamą jaunystę ir nekenčiamą, 
atstumiančią senatvę? Visuose mi-
tuose, pasakose raganos yra senos 
ir bjaurios, o jei ir demonstruoja 
jauną ir dailią kaukę, vis vien kada 
nors parodo savo tikrąjį veidą... Ta-
čiau Skačkauskas pasirodo esąs dar 
subtilesnis – nemirtingos deivės se-
natvė čia ne chtoniška, o greičiau 
juokinga, nerimta, kvaila, su senatvi-
nio marazmo nuojauta. 

Iš tiesų, žiūrint į Skačkausko kū-
rinius, galima kalbėti ir apie šiuolai-
kinę antikos personažų ikonografiją. 
Begalinės moters su negyvu paukš-
čiu variacijos – tai mitinės Ledos, 
kuri domina ir, tarkim, Laisvydę 

Šalčiūtę, paveikslai. Kai kurie pieši-
niai, kuriems autorius suteikė pava-
dinimus, neleidžia klysti ir abejoti. 
Tačiau yra ir nepavadintų, kur ma-
tome moterį, kaskart vis kitokią, bet 
ji daro tą patį – tempia nustvėrusi 
už ilgo laibo kaklo bejėgiškai sudri-
busį didelio paukščio kūną. Matyt, 
tai taip pat Leda – Spartos karaliaus 
Tindarėjo žmona, kurią suviliojo 
Dzeusas, pasivertęs gulbinu. Pasak 
Daliaus Jonkaus, pasišovusio įminti 
Laisvydės Šalčiūtės mito apie Ledą 
interpretacijas, tai – bandymas in-
terpretuoti šią temą, moteriškai 
tapatinantis su pačiu vaizduojamu 
kūnu. Šalčiūtė irgi sako, kad daugy-
bėje įvairiais laikotarpiais nutapytų 
nuogos moters paveikslų galia kon-
troliuoti vaizduojamą objektą pri-
klausė vyrui, todėl kaip priešpriešą 
jam ji įvaizdina moteriško regėjimo 
būdą. Anot Laimos Kreivytės, taip 
pat rašiusios apie Šalčiūtės Ledą, ji 

Akvilė Anglickaitė

Pasiūlyčiau patirti šią parodą 
kaip organizmą. Įlįsti į vidų, skys-
čius ir materiją, laiką ir vietą, 
kuriuos ji konstruoja pagal savo 
sukoduotą genomą: „tai, kas šian-
dien – meno kūrinys, rytoj jau gali 
būti kažkas kita“. Tas „kažkas kita“ 
apjungia išvardintas sudedamą-
sias dalis (meno kūrinį, laiką) ir 
ima veikti jų viduje kaip suvokimo 
katalizatorius. Šios reakcijos nega-
lima sudėti į jau populiarią meno 
kūrinio, kaip įvykio, schemą. Ji rei-
kalauja būti praplėsta iki vyksmo, 
nes čia nuolat pereinama iš vienos 
rūšies materijos į kitą, ir dar, ir dar 
kitą, o iš laiko ištraukiamas linijiš-
kumas, kol jo audinys tampa vien-
tisa neapibrėžiama plokštuma. 

Laiko siūlai pradedami traukti 
jau per parodos atidarymą. Per-
rine Bailleux dainuoja „Nepaisant 
visko“. Teorinis tekstas virsta daina 
apie Kazimiro Malevičiaus drobę 

„Dvi seserys“, kurios datą meninin-
kas „paankstino“ apie dvidešimt 
metų. Visai neseniai menotyrinin-
kai tai nustatė ir padarė išvadą, kad 
Malevičius tiesiog suklastojo darbų 
chronologiją iki ir po „Juodo kva-
drato“, norėdamas parodyti nuo-
seklų savo kelią iki abstrakcijos. 
Tačiau šis kaltinimas „klastote“ neį-
tikino menininkės ir ji pasuko pasa-
kojimą į kitą pusę. Perrine Bailleux 
dainuoja-klausia: o ką, jei tai nėra 
klastotė, bet paslėpta menininko 
žinutė ateičiai ir tiems, kurie galės 
ją perskaityti? Menininkės teigimu 
(dainavimu) – tai Malevičiaus ges-
tas prieš chronologiją ar chronolo-
gijos pritaikymą menui. Tai gestas 
prieš istoriją ir žanrus – teigimas, 
kad menas nepaklūsta laikui ir visa, 
kas buvo ir bus sukurta, gali ir eg-
zistuoja vienoje erdvėje, nepriklau-
somai nuo to, kada meno kūrinys 

pasirodė. Paveikslas iš erdvinės 
plokštumos persikelia į laikinę ir 
virsta mąstymu per abstrakciją. 
Tai veda prie kito įrodymo. Šiame 
Malevičiaus paveiksle paslėptas, o 
kartu ir labai akivaizdus vienas ele-
mentas, atėjęs iš jo ankstesnės kūry-
bos. Priklausomai nuo to, kaip jūs 
mąstote, jis yra paslėptas arba labai 
akivaizdus. Jei įdėmiai žiūrėsite, jį 
būtinai atrasite.

Kai Perrine balsas išsisklaidė, kai 
klastotė virto tiesa, liko jos dainos 
užduotas (užkoduotas) neapibrė-
žiamas meno kūrinio laiko tonas. 
Jis švelniai nugulė ant kūrinių, o šie 
tuo tarpu nesustodami virsta vie-
nas kitu. Kipro Dubausko „Liūnas“ 
tik jam žinomu metu palieka šla-
pius painios situacijos pėdsakus, iš 
anksto neperspėjęs apie savo atsira-
dimo vietą (yra tik vienas geranoriškas 
gestas žiūrovui: „Atsargiai – slidu“) ir 
transformuojasi į susikaupusį skystį 
burnoje, kurį galima paleisti ant ko-
lonėlės ir stebėti, kaip jis pulsuoja 
muzikos ritmu (Jay Tan „Seilių ko-
lonėlės“). Išmuštos seilių dalelės pa-
kyla į viršų ir čia pat susijungia su 
Dariaus Mikšio ir Nicko Bastis pro-
jekto „Kojinis starteris (augmen-
tuotas garsas)“ finansavimo kam-
panijos rūku (vandens ir šlapimo). 
Kitame salės gale, Roberto Narkaus 
instaliacijoje-situacijoje, garuoja  

„Fanta“, nacistinėje Vokietijoje iš-
rastas gėrimas, gavęs pavadinimą 
iš vokiško Fantasie, o materiją – iš 
išrūgų ir išspaudų. Kol šis garuoja, 
tokios pat oranžinės fantos/fanta-
sie spalvos moliūgo viduriai trans-
liuoja savo sukimosi trajektoriją, 
valdomą tavo ranka, užsidėję VR 
akinius ją galime pakartoti (arba 
nekartoti) tiek, kiek norisi (ar kol 
pasidaro bloga). Tuomet galima 
prisėsti ant žalio kilimo, griebti 
savo telefoną ir „TNRLRNT my-
riad“ programėle toliau reguliuoti 

fraktalinės figūros sukimąsi tol, kol 
stačiakampiai, trikampiai ir žvaigž-
dės virsta apskritimais ir spiralėmis. 
Tačiau svarbiausi čia yra ne patys 
objektai, o perėjimai, įsukimai, su-
kimaisi iš vienos formos į kitą, iš 
vienos materijos struktūros į kitą. 
Didžiulis pripučiamas kamuolys 
yra tas pats, kas ir apskritimu api-
brėžtas banguojantis pilvas, ir tuo 
pat metu kažkas visiškai kita. Tik 
pirštai, akys, nosis, pagaliau sąmonė 
juos sujungia ar atskiria, liečiant, 
žiūrint, uodžiant ir suvokiant. Ro-
berto Narkaus instaliacija yra tarsi 
laboratorija, kurioje tiriamos su-
dedamųjų dalių savybės, jų reakci-
jos ir santykiai su visuma, savybės, 
pasirodančios (iškylančios) šiame 
asambliaže-instaliacijoje, kurios 
būtų visai kitos kitame. Čia aplinky-
bės, kurių vadybininkas ir yra pats 
menininkas, sukuria meno kūrinį 
ir sukurs dar kitą, sukūrė ir prieš 
tai buvusį, kuriame „Inside Floyd“ 
restoranas buvo eksperimentinės 
inžinerijos stovykloje „eeKūlgrinda“ 
ir funkcionavo ant žolės tarp laužo, 
muzikos ir dronų.

Aplinkybės veikia, tik jau be me-
nininko vadybos, Marko Raidpere’s 
filme „Vekovka“. Jos pasikartoja, 
kaip nuolatos pasikartoja tie patys 
pokalbiai, jų konstrukcijos, nes po-
kalbis, anot Ervingo Goffmano, yra 
asambliažas. Jį sukuria personažai 
(viešieji „aš“), dėmesys, apibrėžian-
tis pokalbio teritoriją, į kurią neį-
leidžiami pašaliniai, tam tikros tai-
syklės (bendravimo kodai), kurios 
nulemia pokalbio vyksmą. Pokalbis 
įpainioja individą į tinklą, kuriame 
pagal jo elgesį ir motyvus spren-
džiama apie jo tapatybę. Tai tarsi 
mini socialinės tvarkos modelis, 
kurio nesugriauna atsitiktinumas 
(atsitiktinių žmonių susitikimas 
traukinyje), nes pokalbio persona-
žai yra pasiruošę ištransliuoti savo 

tapatybę pokalbio nustatytoje er-
dvėje, į kurią neprasibrauna keis-
tas prekes nešiojantys personažai už 
stiklo. Už pokalbio teritorijos ribų 
lieka ne tik personažai, bet ir identi-
tetai kitame Marko Raidpere’s  filme 

„Pae Šv. Grojaraštis“, kur tėvai kalba 
apie menininko vaikystę, asmenybę, 
tačiau užuominos apie lyties tapatybę – 
homoseksualumą – tampa tabu vie-
nam iš pokalbio personažų. Taip su-
trikdomas pokalbis, ir personažai 
nebegali egzistuoti kartu viename 
dėmesio lauke. Jie išsivaikšto ir eg-
zistuoja atskirai, kas sau.

Čia galima atsikvėpti.
Ir jei jūsų išsikvėpimo ir Roberto 

Narkaus pripučiamo sėdmaišio 
(„Komforto paieškos“) įkvėpimo 
laikas sutaps, bus galima kiek pa-
ilsėti ir iš šios ar kitos vietos tyri-
nėti parodos erdvę, kurioje apgy-
vendinti anksčiau aprašyti procesai. 
Parodos kataloge architektas An-
dreas Angelidakis užsimena apie 
šios parodos erdvę kaip kūrinį. Jis 
transformuoja pastatą reflektuoda-
mas Valdo Ozarinsko šiam pastatui 
išrastus bei pritaikytus principus ir 
juos pratęsia. Iš ŠMC sandėlių An-
gelidakis ištraukia tai, kas susi-
kaupė, ir išardo tai, ko pastato „ori-
ginale“ nebuvo.  Atidaro anksčiau 
nuo žiūrovų slėptas patalpas ir iš šio 
pastato sukuria kitą miestą su bokš-
tais, laiptais ir labirintais... Jis su-
kuria kūną, kuriame telpa praeities, 
dabarties ir ateities laikas. Tačiau 
ne taip svarbu, kas čia yra, svarbu, 
kad atveriama erdvė menininkams, 
kurie tuoj pat ją dvigubina hipnozės 

kambarių veidrodžiais (Marcos Lu-
tyens), plečia iki Meksikos metro 
(Goda Budvytytė, Viktorija Ryba-
kova) arba traukia iki raidės C. Per-
rine Bailleux, ant didžiulių laiptų 
jaukioje aikštelėje įkūrusi balso 
studiją, lyg nuspėdama čia apsigy-
venusių žiūrovų ir menininkų si-
tuaciją mieste, teigia: „Tavo balsui 
tavęs nereikia“. „Tu“ šiuo atveju yra 
sąmonės pastangos, tam tikra prie-
varta, naudojama garsui iš gerklės 
išgauti, o balsas yra „kažkas kita“, 
kas dažniausiai tau paklūsta, tačiau 
per šią pamoką pradeda veikti sa-
varankiškai. Čia galima prisiminti 
Manuelio DeLandos teiginį, kad 

„kai kurie dalykai nepriklauso nuo 
mūsų mąstymo“, nes tai, ar mes 
teisingai mąstome apie tai, kas yra 
miestai, bendruomenės, institucijos 
ir kitos socialinės struktūros, jiems 
iš esmės nedaro įtakos. Tačiau mes 
turime dalyvauti tose struktūrose, 
kitaip jų nebus. Bet klausimas ir 
atsakymas turbūt yra tai, kaip da-
lyvaujama. Ar taip, kaip balsas, ku-
ris po kiek laiko pasipraktikavus 
tampa vidiniu balsu, maloniai vi-
bruojančiu be pastangų, laisvai gy-
venančiu viduje, o išorėje besihar-
monizuojančiu su kitais, šalia tavęs 
sklindančiais balsais?

Utopija? 
Ar kažkas kita?

Paroda veikia iki spalio 18 d.
Šiuolaikinio meno centras 
(Vokiečių g. 2, Vilnius)
Dirba antradieniais–sekmadieniais 
12–20 val.

Atkelta iš  6  psl .

esanti tik „pasyvus pretekstas“, ne 
didvyrė, žygeivė, verta legendos, o 
tik personažas, patraukęs Dzeuso 
dėmesį. 

Ledos istorija ir jos parafrazės 
Skačkausko darbuose „užkabina“, 
užvaldo savo daugiaprasmiškumu. 
Supranti, kad tai toks pat stiprus mi-
tinis, filosofinis sandas kaip Isme-
nės ir Antigonės vaizdiniai Vinco 
Kisarausko paveiksluose. Galbūt jo 
Leda, nepagarbiai nešanti trofėjų –
nugalėtoja, o gulbinas – Dzeusas – 
čia skaudžiai moka už savo klastą 
ir prievartą? Gal tokią moterį, kaip 
ir tapytojo mėgtą Juditos su Holo-
ferno galva siužetą, derėtų interpre-
tuoti kaip femme fatale, vienvaldę 
savo likimo lėmėją ir tvarkytoją, 
kuri po kūniško malonumo aki-
mirkos išmeta trumpalaikio geismo 
objektą tarsi nebereikalingą šiukšlę? 
Tačiau Skačkausko Leda – dažniau-
siai be jokių seksualumo užuominų, 

ji greičiau nervinga ir pavargusi, 
nuleistais pečiais, primenanti namų 
šeimininkę ar šiaip kasdienybės ru-
tinos įsuktą moterį. Savo įtarimais 
ir parodos įspūdžiais pasidalinau su 
geru Skačkausko bičiuliu Vygantu 
Paukšte. Jo versija bene ir bus tiks-
liausia. Paukštės manymu, tos Algio 
ledos kartais atrodo taip, lyg temptų 
iš paskos dulkių siurblio žarną... 
Taigi, žvelgiant akyliau, mito įvykiai 
ir herojai vėl sugrįžta į savo įprastas 
vietas. Ledos pergalė, jei ji ir buvo 
nugalėtoja, – tik akimirkos trium-
fas, o paslėpta pasakojimo prasmė 
atrodo nė kiek nepasenusi. 

Paroda veikia iki spalio 17 d.
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 

„Vėjas“ (Vilniaus g. 39/6, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
11–18 val., šeštadieniais 12–16 val.
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Darius Mikšys ir Nick Bastis, „Kojinis starteris (augmentuotas garsas)“. 2015 m.
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Mantė Valiūnaitė

Dauguma kino festivalių turi 
savo veidą: vienų akcentas – kon-
kretūs regionai, kitų – naujų kūrėjų 
darbai, kartais filmus jungianti kino 
kryptis. Toronto tarptautinis kino 
festivalis, šį rugsėjį vykęs jau 40-ą 
kartą, regis, kaip ir pats Torontas, 
yra tvarkingas, puikiai organizuo-
tas kino renginys, tačiau jo veidą 
dėl didelio filmų skaičiaus ir įvairo-
vės sunku įžvelgti. Daugiau nei 400 
filmų programa aprėpia viską – ir 
būsimus didelio biudžeto filmus, ir 
novatoriškus eksperimentinius. Tad 
festivalis – išties puiki vieta pama-
tyti naujausius kino kūrinius, skir-
tus įvairių skonių žiūrovams.

Vaizdžiai tariant, festivalio filmai, 
kaip ir Toronto statiniai, skiriasi 
aukščiu, o jį galima matuoti įvairiai. 
Dangoraižiais gali būti pavadinti di-
delio biudžeto „Gala“ ar Specialioji 
programos, o maži kinų ar Kensing-
tono kvartalų namai atitiktų mažo 
biudžeto filmus. Tačiau norėčiau 
dangoraižiais pavadinti labiausiai 
įsiminusius filmus, nes atmintyje jie 
ilgainiui vis išsistiebia, o dauguma 
šabloniškai sumeistrautų filmų pa-
siklysta atminties užkaboriuose. 

Šįmet Toronto kino festivalyje 
pirmą kartą vyko tarptautinis kon-
kursas, pavadintas režisieriaus Jia 
Zhangke filmo „Platforma“ garbei. 
Nugalėtoju išrinktas dokumentinio 
kino režisieriaus Allano Zweigo 
filmas „Skausmas“ („Hurt“) pasa-
koja apie kontroversišką Kanados 
bėgiko Steve’o Fonyo gyvenimą. 
Konkursinė programa pasirodė 
itin eklektiška. Išsiskyrė tik Beno 
Wheatley J.G. Ballardo knygos 
„Aukštybėse“ („High Rise“) to pa-
ties pavadinimo ekranizacija, ku-
rios veiksmas vyksta dangoraižyje. 

Naujas ir prabangus pastatas, besi-
stiebiąs į dangų, kuriame kiekvie-
nas aukštas atitinka vis aukštesnę 
klasę, po truputį tampa smurto ir 
vulgarumo šiukšlynu. Pilnas me-
taforų ir užuominų filmas, nors ir 
vaizduoja romano parašymo metus – 
8-ojo dešimtmečio vidurį, vis dar 
taikliai atspindi šių laikų problemas. 
J.G. Ballardo knygos ne kartą ekra-
nizuotos, tačiau Wheatley pavyko 
perteikti šiuolaikinės klasinės vi-
suomenės kritiką ir mirties baimę. 

Iš programos „Bangų ilgiai“ 
(„Wavelenghts“) įsiminė filmas 

„Eva nemiega“ („Eva Doesn’t Sleep“, 
rež. Pedro Agüero). Filmo apšvie-
timas, kontrastingi, bet labai tam-
sūs kadrai sukuria mistinę atmos-
ferą, tad Evos Perón palaikų istorija 
tampa simboline Argentinos isto-
rijos gija, jungiančia pokyčius ša-
lyje po numylėtosios Evitos mirties. 
Tai vienas iš retų atvejų, kai šalies 
istorija ir mitologizuota asmenybė 
vaizduojami be pakilios muzikos 
bei žaižaruojančių spalvų, pasi-
renkama vaidybinį ir dokumen-
tinį kiną jungianti niūri kelionė į 
subjektyviai konstruojamą istorinę 
atmintį. Nepamirštamas Denis La-
vant’o vaidmuo – tamsią, lietingą 
naktį jo personažas vykdo slaptą 
misiją – gabena surastus Evitos 
palaikus.

Dokumentinio kino programoje 
labiausiai iškilo filmas „Šuns širdis“ 
(„Heart of a Dog“, rež. Laurie An-
derson). Menininkė talentingai pa-
sakoja istorijas – daro tai ir koncer-
tuose, ir performansuose, o šįkart 
Anderson sukūrė asmenišką esė 
apie artimųjų mirtis, Rugsėjo 11-ąją 
ir šio įvykio įtaką kasdieniam ame-
rikiečių gyvenimui bei klajonėms 
atminties labirintais. Filmas eklek-
tiškas ne tik temų požiūriu, bet ir 

vizualiai, tačiau tai kuria dvigubą 
fragmentacijos sluoksnį, kuris la-
biau sustiprina filmo poveikį.

Labiausiai laukti trijų meistrų fil-
mai – Jerzy Skolimowskio „11 minu-
čių“ („11 minut“), Apichatpongo We-
erasethakulo „Didingumo kapinės“ 
(„Cemetary of Splendour“) ir Alek-
sandro Sokurovo „Frankofonija“ 
(„Francofonia“) – nenuvylė. Pir-
masis meistriškai supina 11 minučių 
trunkančią atsitiktinumų grandinę 
Varšuvoje, antrasis saugo Tailando 
kareivių miegą, kai jų energija nau-
dojama praeities didvyrių kovoms, o 
trečiasis keliauja meno istorijos ra-
tilais Luvro muziejuje. Kad ir kokie 
skirtingi šie filmai, jų centre – laiko 
tėkmė, jo nevienakryptis takumas. 
Režisieriai skirtingai perteikia dau-
giasluoksnį laiką: kasdienį, mistinį 
ir istorinį. 

Viena įdomiausių programų 
„Vanguards“ siekia pristatyti no-
vatoriškas kino idėjas. Jos kon-
cepciją atspindi lenkų režisieriaus 
Marcino Wronos filmas „Demo-
nas“ („Demon“), Lucile Hadziha-
lilovic „Evoliucija“ („Evolution“) 
ar Harrisono Atkinso „Nėriniuo-
tas krateris“ („Lace Crater“.) Jiems 
būdingos tamsios režisierių vizijos, 
žaidimas žanrinio ir arthouse kino 
konvencijomis. Lucile Hadziha-
lilovic „Evoliucija“ (scenarijaus 
bendraautorė Alantė Kavaitė) šie-
met dalyvavo ir San Sebastiano 
festivalio pagrindinėje konkursi-
nėje programoje, kur laimėjo Spe-
cialųjį žiuri prizą ir apdovanojimą 
už geriausią operatoriaus darbą. 
Filme pasakojama apie moterų 
bendruomenės, įsikūrusios sa-
loje toli nuo civilizacijos, ekspe-
rimentus su mažais berniukais. 
Nors dramaturgija viduryje ima 
klupti ir pagrindinė linija dažnai 

atrodo pretenzinga bei tuštoka, 
meistriški kadrai įtraukia ir ku-
ria mįslingą atmosferą. 

Visuomet įdomu žiūrėti naujų 
režisierių kūrinius, tokią galimybę 
Toronte suteikia programa „Atradi-
mai“. Mano didžiausias atradimas 
sutapo su festivalio paskelbtu geriau-
siu – tai slovakų filmas „Eva Nova“ 
(„Eva Nová“, rež. Marko Skop). 
Filmas pasakoja apie karjerą ne-
sėkmingai baigusios aktorės Evos, 
kurią meistriškai suvaidino Emília 
Vásáryová, bandymą ištrūkti iš al-
koholizmo ir atkurti prarastą ryšį 
su šeima. Nors „Eva Nova“ ir kalba 
apie socialines problemas, iš pana-
šių filmų išsiskiria giliu psicholo-
gizmu, stipria, nevienprasmiška 
veikėja ir išbaigtu scenarijumi. 

Festivalyje buvo daug filmų, ku-
rių veiksmas remiasi vienu veikėju, 
tačiau net pripažintų autorių fil-
mai – Stepheno Frearso „Programa“ 
(„Program“) ar Marco Abrahamo 

„Aš pamačiau šviesą“ („I Saw the 
Light“) neprilygsta „Eva Nova“ 
tuo, kaip atskleidžiamas pagrin-
dinės veikėjos vidus. Daugumoje 
filmų veikėjai tampa veiksmo įran-
kiu – priežasčių ir pasekmių gran-
dinė neša žiūrovus per sudėtingus 
personažų gyvenimus, bet nė vie-
nas nestabteli ilgesniam laikui ir ne-
rodo ilgų žvilgsnių ar mažų gestų, 
kurie dažnai perteikia daug daugiau 
nei greit skriejantys faktai.  

Kitas sužavėjęs atradimas – de-
biutinis režisierės Yaelle Kayam 

filmas „Kalnas“ („Mountain“). Apie 
žydus ortodoksus, išryškinant gy-
venimo būdo skirtumus tarp šios 
ir vakarietiškos didmiesčių ben-
druomenės, kine jau ne kartą kal-
bėta. Šiame filme į tai pažvelgta iš 
moters perspektyvos. Filmo vei-
kėja kartu su vyru ir trimis vaikais 
gyvena Jeruzalėje, šalia ir žydų, ir 
krikščionių gerbiamų kapinių ant 
Alyvų kalno. Moteris kasdien lanko 
kapines ir vaduojasi iš nuobodulio 
bei vienatvės skaitydama ten palai-
dotos unikalios žydų poetės Zeldos 
(Zelda Schneurson Mishkovsky) 
poeziją. Šaltos pastelinės spalvos 
dar labiau sustiprina rutinoje už-
darytos moters būsenas. 

Naktiniai slapti pasivaikščiojimai, 
kai ji surūko cigaretę, ir ilgainiui 
užsimezgę keisti santykiai su nakti-
niais kapinių lankytojais po truputį 
atveda moterį prie ryžtingo spren-
dimo. „Kalno“ pabaiga galėtų būti 
pavyzdinė, nes režisierė sustoja 
būtent ten, kur reikia, neprideda 
nė vieno papildomo kadro ar žo-
džio, kuris padiktuotų žiūrovui 
atsakymą. 

Atmintyje dangoraižių peiza-
žas po truputį užleidžia vietą ki-
tokiems miesto pastatams. Juk ne 
dideliu biudžetu ir garsiais vardais 
besipuikuojantys filmai, pasibai-
gus festivaliui, lieka tie svarbiausi. 
Bet norėdama išsaugoti atminties 
metaforą įsimintinus filmus noriu 
vadinti Toronto kino dangoraižiais. 

Kino dangoraižiai
Toronto tarptautiniam kino festivaliui pasibaigus

Premjeros

Praėjusio laiko Karlsonas
Man, kaip turbūt daugeliui sovie-

tinių vaikų, Karlsonas buvo Žmo-
gus-voras, Betmenas ir Superme-
nas kartu. Pažįstamas pirmiausia iš 
režisieriaus Boriso Stepancevo ge-
nialaus animacinio filmo, vėliau – iš 
Klaipėdos dramos teatro spektaklio 
ir tik galiausiai – iš Astridos Lind-
gren knygos. Pastaroji, jei gerai pa-
menu, net šiek tiek nuvylė, nes ne 
visai atitiko vaizduotę uzurpavusį 
animacijos personažą. Kaip, beje, ir 
gerokai vėliau, jau šio tūkstantme-
čio pradžioje, sukurtas švedų ani-
macinis filmas (rež. Vibeke Idsoe), 
pasirodęs kažkoks, sakyčiau, perne-
lyg  kasdieniškas, tikroviškas. Dabar 
suprantu: Lindgren rašė apie rea-
laus vienišo vaiko realų pasaulį, į 
kurį netikėtai įsibrauna pasaka, o 
Stepancevas kūrė pasaką, nes kal-
bėti apie vienišus ir nelaimingus 
vaikus (o ypač kūriniuose vaikams) 

Sovietų Sąjungoje buvo nepriim-
tina. Ir ta pasaka iš tiesų užbūrė, 
žavėjo ir linksmino... 

Evaldas Jaras, Jaunimo teatre 
sukūręs savą „Mažylio ir Karlsono, 
kuris gyvena ant stogo“ versiją, irgi 
užsisklendžia pasakoje, pridėdamas 
vieną kitą potekstę ne vaikams. Tai 
pasaka apie berniuko ir nenusa-
komo amžiaus dėdulės draugystę, 
apie gerąją fėją Mamą, piktąją ra-
ganą Freken Bok ir apie du atpildo 
sulaukiančius piktadarius. Visa ši 
gėrio ir blogio kova verda sovie-
tinės mados ir interjero apsup-
tyje: aktoriai vilki retro drabužius, 
Svantesonų kambaryje stovi anų 
laikų radijo imtuvas, ant jo – to 

paties laiko oranžinis su baltais 
burbuliukais servizas, o Freken 
Bok namus švarina siurbliu „Ra-
keta“. Scenografas Marius Jacovs-
kis ir kostiumų dailininkė Jolanta 
Rimkutė sukūrė tikrą sovietinių 
laikų reminiscenciją, tačiau tai – 
tik gražus rėmelis, mirktelėjimas 
mažųjų žiūrovų tėvams. 

Tokių mirktelėjimų „Karlsone“ 
yra ne vienas, nors, tiesa, ir ma-
žiau nei kituose Jaro spektakliuose 
vaikams. Apskritai statydamas šį 
kūrinį, Jaras, man regis, daugiau 
galvojo, kaip papasakoti istoriją 
vaikams, o ne kaip pasilinksminti 
pačiai kūrybinei grupei, kaip, deja, 
nesyk yra nutikę anksčiau. Ir ak-
toriai čia susilaiko nuo suaugusius 
žiūrovus pamaloninti skirtų impro-
vizacijų. Išskyrus gal tik Neringą 
Varnelytę, kuri vaidina demonišką 
„namų kankintoją“ Freken Bok – o 
iš tiesų išsipusčiusią nevalyvą sovie-
tinių laikų bobą. Kita vertus, susi-
dūrus su tokiu efektingu personažu, 

kūrybingam artistui lengva prarasti 
saiką: galima prisiminti Andriaus 
Bialobžeskio Raganiukę arba Au-
driaus Bružo Mamą-Katiną anks-
tesniuose Jaro spektakliuose. Many-
čiau, gana sėkmingai su nepaprastai 
sudėtinga užduotimi – suvaidinti 
septynmetį vaiką – susidoroja Ser-
gejus Ivanovas. Jam beveik pavyksta 
išvengti infantilumo, ir vaiko psi-
chologija spektaklyje atpažįstama.

Vis dėlto ne viskas aišku ir šioje 
nesudėtingoje pasakoje. Pirmoje 
spektaklio dalyje dramaturgija 
plėtojama daugmaž nuosekliai, 
bet antrojoje imama šuoliuoti ga-
lopu ir logikos ryšiai pradeda trū-
kinėti. Daugiausia klausimų kelia 
pats Andriaus Bialobžeskio Karl-
sonas. Šiaip jis visai simpatiškas, 
tik pavargęs ir visai be entuziazmo. 
Nepasakytum, kad pats jėgų žydė-
jimas... Gal prislopintas vaistų nuo 
depresijos – galėjo pagalvoti tėve-
liai. Kita vertus, kodėl vaikai norėtų 
draugauti tik su gerai įmitusiais 

optimistais? Nors Bialobžeskio 
vyrukas su vos burzgiančiu prope-
leriu ir turi gerų idėjų paišdykauti, 
tos išdaigos kažkokios nelinksmos. 
Pačiam Karlsonui tai tikrai. Galų 
gale jis visai susikremta. Pamokęs 
į namus įsilaužusius vagis, jis nu-
sprendžia apleisti Svantesonų na-
mus ir kone su ašara akyje prisako 

„vaikučiams, tėveliams ir seneliams“ 
nepamiršti skambinti varpeliu. At-
rodo, kad šitam Karlsonui paramos 
reikia labiau nei kam kitam... 

Ne tik šio, bet ir daugelio kitų 
lietuvių teatro spektaklių vaikams 
bėda ta, kad jiems nepavyksta su-
kurti vaiko perspektyvos, t.y. paro-
dyti pasaulio vaiko akimis. Gal rei-
kėtų kurti spektaklį kartu su vaikais 
(nebūtinai vėliau pasirodančiais sce-
noje). Tai vis labiau pasaulyje popu-
liarėjanti praktika. Nes pažinti vaiką 
yra gerokai svarbiau nei sugalvoti ori-
ginalią klasikos kūrinio interpretaciją.   

Ramunė Balevičiūtė

„Eva nemiega“
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Živilė Pipinytė

Iki šiol nesuprantu, kuo visus 
pakerėjo Paolo Sorrentino „Didis 
grožis“. Ar patiko manieringas kino 
pasakojimas – ilgi kadrai, hipnuo-
tizuojantis kameros judesys, kino, 
dailės, literatūros ženklai, apeliuo-
jantys į žiūrovo atmintį, kadro dvi-
prasmiškumą pabrėžianti muzika, 
veikėjų pasąmonę atspindintys sal-
doki peizažai? Ar apmąstymai apie 
visagalį laiką ir satyriškai rodomi 
ekscentriški menininkai bei intelek-
tualai, nesugebantys pasipriešinti 
laiko tėkmei? O gal kaip rafinuota 
išmintis režisieriaus pateikta pa-
prasta, sakyčiau, net banali ir visiems 
suprantama filmo ištarmė? Visa tai 
bei narciziškas Sorrentino įsitikini-
mas, kad jis kuria „didį kiną“, persi-
kėlė į naujausią jo filmą „Jaunystė“ 
(„La Giovinezza“, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, D. Britanija, 2015). 

Naujo filmo veiksmo vieta – 
prabangi Šveicarijos sanatorija ir 
ją supantys kalnai. Tai uždara er-
dvė, kurioje susitinka du „Jaunys-
tės“ herojai – seni draugai. Britų 
kompozitorius ir dirigentas Fredas 

Belindžeris (Michael Caine) nu-
sprendė būti tik pensininku, todėl 
net atsisako išpildyti karalienės pa-
geidavimą. Mikas Boilas (Harvey 
Keitel) dar nori sukurti paskutinį 
filmą – testamentą, todėl sanatori-
joje kartu su, regis, penkiais jaunais 
dramaturgais, kurių idėjos kaip reta 
lėkštos, tobulina savo scenarijų. Du 
pagyvenę menininkai, kuriuos su-
vaidino puikūs aktoriai, ir turi for-
muluoti pagrindinę temą: jie nuo-
lat kalbasi apie senatvę, bando ją 
suprasti, įveikti, o gal net užburti 
šviesiais jaunystės prisiminimais. 
Tačiau jų pokalbiai rėžia ausį, nes 
veikėjai kalba sentencijomis, nušli-
fuotomis frazėmis, kurias, deja, ga-
lėjo sugalvoti nebent jaunieji Boilo 
bendraautoriai. Todėl net aktorių 
meistriškumas ir patirtis negelbsti 

„Jaunystės“, kuriai verkiant stinga 
vientisumo, nes veiksmas nuolat 
byra į atskiras, tik režisieriaus su-
manymą iliustruojančias sceneles. 

Iš Sorrentino nelauki tobulos dra-
maturgijos, siužetas jam nesvarbus, 
bet šįkart tai jau erzina, nes antrojo 
plano personažai dar labiau paryš-
kina „Jaunystės“ pretenzingumą. Iš 

Tačiau didžiausias konfūzas, ko 
gero, bus Belindžerio „Paprastos 
dainos“, apie kurias kalbama visą 
filmą, o finaliniame epizode išgirs-
tame, švelniai tariant, neįspūdingą 
Davido Lango muziką.

Sorrentino filmai – stiliaus ir 
formos pergalė prieš turinį. Jis 
minimalus ir lėkštas, bet lyg ko-
kioje metafizinės patirties rekla-
moje režisieriaus pateikiamas kaip 
didžioji tiesa. „Jaunystės“ tiesą re-
žisierius įdeda į savo senstančių 
menininkų lūpas: esame tik gy-
venimo statistai, iš visko lieka tik 
jausmai, kurių bijome visą gyve-
nimą. Gal ir teisingos mintys, bet 
sunku patikėti, kai režisierius 
jas paverčia lėkštais vaizdais ir 
žodžiais.

Sofia Coppola filmų herojais daž-
niausiai renkasi jaunus žmones. Tik 
2013 m. filmo „Elitinis jaunimas“ 
(TV3, šįvakar, spalio 2 d. 00.10) 
herojų portretai ne tokie subtilūs, 
kokių galima tikėtis iš režisierės, bet 
užtat negailestingi ir tikslūs.

Paremtas tikra istorija, apie kurią 
režisierė perskaitė žurnale „Vanity 
Fair“, „Elitinis jaunimas“ pasakoja 
apie grupelę Kalifornijos paauglių, 
kurie vogė iš Holivudo žvaigždžių 
namų. Tarp gaujos aukų buvo Paris 
Hilton, Lindsay Lohan, Megan Fox, 
Orlando Bloomas. Pasinaudoję in-
ternetu, paaugliai sužinodavo, kada 
namuose nieko nebus, ir įsilauž-
davo. Beje, jų grobis įvertintas 3 mi-
lijonais dolerių, vagys buvo nuteisti 
kalėti net 3 metus, bet, regis, visi 
paleisti neatlikę nė pusės bausmės.

Rebeka (Katie Chang), Markas 
(Israel Broussard), Niki (Emma 
Watson), Chloja (Claire Julien), 
Sem (Taissa Framiga) gyvena bran-
giuose namuose, regis, turi viską, 
apie ką tik galima svajoti. Bet jų 
pasaulyje pagrindiniais sėkmės ma-
tuokliais yra tapę šlovė ir žvaigždžių 
kultas. Žvaigždės diktuoja gyve-
nimo būdo taisykles. Todėl jaunuo-
liai veržiasi į garsenybių vakarėlius 
ir nori būti tokie pat kaip jie: alko-
holis, narkotikai, garsių dizainerių 

Jaunystės kančios
Krėsle prie televizoriaus

drabužiai filmo herojams neatsie-
jami nuo buvimo žvaigžde. Filmas 
kurtas skaitmenine kamera – ji 
geriau perteikia karštligišką gyve-
nimą, ir padeda sukurti reportažo 
įspūdį. Beje, filmuota tikruose Paris 
Hilton namuose. Jie lyg kičo šven-
tovė. Brangenybių, drabužinių, batų, 
aksesuarų gausa, interjerų stilius at-
rodo tiesiog fantasmagoriškai. 

Coppola pabrėžia savo perso-
nažų tuštumą. Jie puikiai pozuoja, 
kiekvieną akimirką yra pasirengę 
nusifotografuoti ir įdėti nuotrauką 
į savo profilį „Facebook“. Filmo vei-
kėjai fiksuoja kiekvieną gyvenimo 
akimirką, tarsi egzistuotų tol, kol yra 
internete, nuotraukose, nuolat spau-
domuose mobiliųjų mygtukuose. 

Bijau, kad internetas tapo pa-
grindiniu Jasono Reitmano filmo 

„Vyrai, moterys ir vaikai“ (TV1, šį-
vakar, 2 d. 23.10) veikėju. Tai pa-
sakojimas apie kelis paauglius ir jų 
tėvus, kurie bando suprasti, kaip 
internetas pakeitė jų tarpusavio 
santykius, jų požiūrį į save ir meilę.

Devintajame dešimtmetyje, į kurį 
nukels taip pat šįvakar (LRT Kul-
tūra, 2 d. 22.40) rodomas garsios 
gruzinų režisierės Nanos Džor-
džadzės filmas „Mano Undinėle, 
mano Lorelei“ (Rusija, Ukraina, 
2013), interneto dar nebuvo, bet 

gražaus gyvenimo ilgesį jautė ir so-
vietų jaunuoliai. Džordžadzė savo 
barokiškuose filmuose, balansuo-
jančiuose tarp grotesko ir trage-
dijos, niekad nepasakoja įprastų 
meilės istorijų. Šįkart pagrindinis 
herojus – keturiolikmetis Fiodoras 
iš pajūrio miestelio. Jis įsimyli aštuo-
niolikmetę vietinę prostitutę Niurą, 
kuri didžiuojasi savo automobiliu ir 
svajoja tapti aktore. Fiodoras nori 
ją vesti. Ketverių metų skirtumas 
tokiame amžiuje – itin ryškus, bet 
režisierė nori priversti patikėti, kad 
tai – tikros meilės istorija. 

Filmas buvo kuriamas Odesoje. 
Pagrindinius vaidmenis suvaidino 
mažai žinomi aktoriai, bet antrojo 
plano – ukrainiečių muzikantas bei 
visuomenės veikėjas Olegas Skripka, 
grupės „Vopli Vidopliasova“ na-
rys, taip pat „Maski-šou“ dalyviai 
Georgijus Delijevas, Viačeslavas 
Chachalkinas.

Philippo Stölzlio filmas „Getė“ 
(LRT, 4 d. 21.55) pasakoja apie 
didžiojo vokiečių poeto Johanno 
Wolfgango von Goethe’s jaunystės 
metus, kai jis dar buvo neuolus teisės 
studentas. Supykęs dėl neišlaikyto 
egzamino tėvas siunčia jaunuolį 
padirbėti į mieguisto miestelio 
Veclaro teismą. Ten pradedantysis 
poetas įsimyli jaunąją Charlotte 

Sophie Henriette Buff, kuri paža-
dėta kitam. 

Iš pirmųjų meilės kančių 1774 me-
tais gimė „Jaunojo Verterio kančios“ – 
epistolinis romanas, pavertęs jauną 
rašytoją didžiausia tų laikų žvaigžde. 
Kartu su romanu Europoje plito jo 
herojų mėgdžiojančių savižudybių 
banga, vėliau pavadinta „Verterio 
efektu“. Efektas įgavo tokį mastą, 
kad ne vienoje šalyje knyga buvo 
uždrausta. 

Abejoju, ar šių dienų jaunuoliai 
skaito panašias knygas, nors „Jau-
nojo Verterio kančiose“ aprašytas iš-
gertuvių ir draugų pilnas gyvenimas 
tikrai primena ir jų. Ko gero, skiriasi 

tik leksika ir jausmai. Man regis, 
tai ir norėjo parodyti filmo reži-
sierius, kuris pagrindiniam jauno 
rašytojo vaidmeniui pakvietė Ale-
xanderį Fehlingą („Negarbingi 
šunsnukiai“). Beje, aš mielai pa-
sižiūrėčiau filmą kad ir apie pir-
mąją Balio Sruogos, Kazio Binkio 
ar Vinco Mykolaičio-Putino meilę, 
bet žinau, kad artimiausiu metu 
tokių nesulauksiu. Gal ir gerai, nes 
dauguma lietuvių režisierių neski-
ria gašlumo ir meilės, todėl suka 
filmus apie save ir valentinus.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

sanatorijos gyventojų režisierius 
išskiria nesikalbančią pagyvenu-
sią porą, jauną Holivudo aktorių 
Džimį (Paul Dano), kuris gailisi 
suvaidinęs robotą, nes niekas nebe-
prisimena jo rimtų vaidmenų, pre-
tenzijų tėvui kupiną ir vyro pamestą 
Belindžerio dukterį Leną (Rachel 
Weisz), Tibeto vienuolį, kurio su-
gebėjimu levituoti niekas netiki, ir 
Diego Maradoną – bjauriai nutu-
kusį, dūstantį, bet su milžiniška 
Karlo Marxo tatuiruote ant nuga-
ros. Savo tropus turės ir epizodiškai 
pasirodanti gražuolė „Mis Visata“, 
smuikuoti besimokantis berniukas 
ar nagus griaužianti paauglė. 

Kiekvienas šių personažų turi 
konkrečią užduotį, paaiškinančią 
filmo mintį. Iš tikrųjų gražiausioje 

„Jaunystės“ scenoje nuoga gra-
žuolė pamažu lipa į baseiną, ku-
rio kampe tarsi biblinės Zuzanos ir 
senių scenos iliustracija nuščiuvo 
Belindžeris ir Boilas. Vienam iš jų 
mergina taps dievybės įsikūnijimu. 
Jausmai, nepasiekiamo grožio pa-
tyrimas nustelbia net meną, ku-
riam savo gyvenimą atidavė abu 
draugai. 

Tačiau ši scena – bene metaforiš-
kiausia filme, nes Sorrentino šįkart 
nori viską pasakyti iki galo, į visas 
prasmes pabaksnoti pirštu, kad 
kiekvienas suprastų, ką režisierius 
norėjo tuo pasakyti. Scena, kai Be-
lindžeris diriguoja Alpių karvėms 
arba kai Boilas jauniesiems drama-
turgams aiškina apie senatvę, pasi-
telkęs kalnų žiūronus, Hitleriu nu-
grimuotas Džimis, skelbiantis, kad 
pasirinko gėrio pusę, į kalnus įsi-
mylėjusio alpinisto glėbyje kylanti 
Lena, Boilą išdavusios aktorės (Jane 
Fonda) teiginiai apie televiziją ir pa-
galiau vis dėlto levituojantis vienuo-
lis pritrenkia katastrofišku banalumu. 
Bandžiau tame įžvelgti Sorrentino 
ironiją, bet nepavyko, o kartais filme 
atsirandančios nuorodos į Federico 
Fellini ar Thomą Manną pernelyg su-
paprastintos ir todėl kičinės. 

Graži katastrofa
Nauji filmai – „Jaunystė“

„Elitinis jaunimas“
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P a r o d o s

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

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.  

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus 
Balykos ikonų kolekcija: pagrobta, grąžinta, 
papildyta“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų 
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
iki 8 d. – fotografijų paroda, skirta Sta-
nisławui Ignacy Witkiewicziui-Witkacy 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Vlado Jono Ščepono (1945–2014) tapybos 
paroda „Kažko vis laukdamas piešiu...“
iki 11 d. – Onos Pajedaitės fotoparoda 

„Lietuvoje…“ 

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Prano Gailiaus kūrinių paroda
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto 
susitarus tel. 279 16 44

Vilniaus gynybinės sienos 
bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
nuo 8 d. – paroda „Susimąstęs Kristus: nuo 
regiliginio atvaizdo iki tautos simbolio 
Rūpintojėlio“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
XII Baltijos trienalė

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 3 d. – paroda „Vilnietė. Sofija Urbonavi-
čiūtė-Subačiuvienė (1915–1980)

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Alvydo Lukio fotografijų paroda „Neįkaino-
jamos kolekcijos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 10 d. – Aleksandro Ostašenkovo perso-
nalinė paroda „Būsenos“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Edmundo Saladžiaus kūrybos paroda 

„Regėjimai“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Valdo Bubelevičiaus retrospektyvinė paroda 

„Vilniau!?.“ (skulptūra, tapyba, grafika, 
piešiniai)

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki 10 d. – paroda „Šampano narvas“ 
(Adrian Buschmann, Anne Cathrin Uli-
kowski, Dörte Oppermann, Lilli Thießen)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Knygos meno paroda „Iliustracija ir knyga“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Mykolos Bilouso piešinių paroda

„Vitražo manufaktūra“
Stiklių g. 6
Vilniaus dailės akademijos vitražo specia-
lybės studijų diplomantų baigiamųjų darbų 
paroda „Startas“

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

Marijos ir Jurgio Šlapelių 
muziejus 
Pilies g. 40
iki 11 d. – Viginto ir Malvinos Stankų paroda 

„Fragmentai: tapyba ir mada“

LTMKS projektų erdvė 
„Malonioji 6“
Malonioji g. 6
Paroda „Įvardijamieji“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 10 d. – Linos Morkūnaitės-Vilkelienės 
tapybos paroda „... o toliau tuščia“

Galerija–studija RA
Pranciškonų g. 8 
Eugenijaus Antano Cukermano tapyba

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Algio Skačkausko paroda „Balta | Raudona“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Rytų-Vidurio Europos sinagogos 
1781–1944 m.“
Paroda „Sušaudyti: Yahad – in unum“ ty-
rimų dešimtmetis“ 

iki 5 d. – Judah Passow fotografijų paroda 
„Škotijos žydai. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“

Lietuvos nacionalinė 
filharmonija
Aušros Vartų g. 5
Dmitrijaus Matvejevo fotoparoda „Tss...“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
G/R Sketch iliustracijų paroda „Kasdieniai 
monstrai 2“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio 
dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55
Paroda „Kazimieras Stabrauskas – 
M.K. Čiurlionio mokytojas“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

„Kauno bienalė 2015“: Silvia Giambrone 
personalinė paroda „Siaubinga karo meilė“, 
Audriaus Janušonio personalinė paroda 

„Kauno poetams“, „Lewben Art Foundation“ 
paroda „Tinkliniai susidūrimai išsijungus“ 
bei paroda „Garsų raštai“ 
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Magdalenos Birutės Stankūnienės jubilie-
jinė paroda „Svajonių žemė“

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

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir 
rinkinių muziejus
V. Putvinskio g. 64
Giedrės Gučaitės paroda „Gilesnės už jūrą 
jos mintys“ (Sir. 24, 29)

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

VDU menų galerija „101“
Laisvės al. 53
Paroda „Senamiesčio atmintis Romualdo 
Požerskio fotografijose“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Algimanto Aleksandravičiaus fotoparoda 

„Sugrįžimai – veidai ir ne tik...“
iki 11 d. – Edvardo Malinausko tapyba

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Miglės Bačkovaitės fotografijos 

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki 4 d. – Žilvino Landzbergo paroda 

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
iki 8 d. – Sauliaus Kruopio tapyba

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 3 d. – Mindaugo Lukošaičio parodos 

„Žydai. Mano istorija 2“ ir „Jėzus Kristus“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 4 d. – Algio Griškevičiaus paroda „San-
kirtų aidas“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto 
teatras
2 d. 18.30 – L. Delibes’o „KOPELIJA“. Dir. – 
A. Šulčys
3 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“.                          
Dir. – R. Šervenikas
4 d. 18 val. – V. Noreikos jubiliejinis koncertas
7 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pa-
gal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir 
kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas
8 d. 18.30 – O. Narbutaitės „KORNETAS“. 
Dir. – R. Šervenikas
9 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-
RAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
2 d. 19 val. – „Sirenos ’15“. P. Delbono 

„ORCHIDĖJOS“
4 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS 
PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis
4 d. 18.30 – D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
Kauno dramos teatro spektakliai
6 d. 18.30 – J. Balodžio „MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
7, 8 d. 18.30 – M. Frischo „BIOGRAFIJA: 
VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
9 d. 16 val. – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. 
Rež. – J. Jurašas
11 d. 18.30 – „DEVYNBĖDŽIAI“. 
Rež. – M. Meilūnas (Panevėžio J. Miltinio 
dramos teatras)
Mažoji salė
3 d. 16 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babic-
kaitės dienoraščių motyvais). Rež. – B. Mar
4 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross
Kauno dramos teatro spektakliai
6 d. 14 val. – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PA-
BĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę 

„Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė 

7 d. 19 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo pje-
sės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė 
9 d.19.30 – R. Gary „AUŠROS PAŽADAS“. 
Inscenizacijos aut. ir rež. – A. Sunklodaitė 
Studija
9 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio ro-
maną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – 
K. Smedsas (Suomija) 

Vilniaus mažasis teatras
3 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
3 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA 
(MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas 
(kultūros paramos fondo „Rūta“  renginys)
4 d. 19 val. – „KARMEN“ (organizatorius 
VšĮ „Flamenko šokio teatras“)
6 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras
2 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK, 
JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO 
NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius
3 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko 

„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas 
(Salė 99)

3 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. 
Rež. – V. Griško
4 d. 15 val. – PREMJERA! „KARLSONAS“ 
(pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – E. Jaras, 
scenogr. – M. Jacovskis, komp. – M. Bia-
lobžeskis, kost. dail. – J. Rimkutė. Vaidina 
A. Bialobžeskis, S. Ivanovas, N. Varnelytė, 
A. Bendoriūtė, N. Gadliauskas, G. Giedraitytė,  
S. Storpirštis, G. Arbačiauskas, I. Ciplijauskas
4 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir 
J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. 
aut. ir rež. – B. Mar (Salė 99)
6 d. 18 val. – B. Brechto „GERAS ŽMOGUS IŠ 
SEZUANO“. Rež. ir komp. – V. Bareikis
7 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-
MAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99 salė)

ViLNiAUS DAiLėS 
AKADeMijOS GALeRijOS

Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Mykolos Bilouso tapybos paroda „Tik 
spalva“

„American University“ jaunųjų kūrėjų paroda 
„E pluribus unum / Vienas iš daugelio“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44 / 2
Alberto Gursko kūrybos paroda

VDA Šachmatinė salė
Malūnų g. 5
Algimanto Švėgždos piešinio konkurso 
paroda 

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 3 d. – Luke Haynes (JAV) paroda 

„Archi-textile“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Eglės Bacevičiūtės autorinės juvelyrikos 
darbų paroda „Kiti pasauliai“

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

Dailė

Šį šeštadienį, spalio 3 d., vėl reikia važiuoti į Kauną, nes vyks net trys 
bienalės renginiai. 16 val. Mykolo Žilinsko dailės galerijoje verta pasi-
klausyti diskusijos apie bienalę kaip globalios kultūros reiškinį, nes da-
lyvaus Liverpulio bienalės įkūrėjas Lewis Biggsas, Kauno bienalės meno 
vadovė Virginija Vitkienė ir menotyrininkė Daiva Citvarienė. Paskui 
galima elgtis dvejopai. Pirmas variantas: 18 val. keliaukite į Kauno tech-
nologijos universiteto Kultūros centro didžiąją salę, kur prasidės tris 
savaites rezidencijose kūrusių menininkų darbų pristatymai – jie pas-
kui persikels į Mykolo Žilinsko dailės galeriją, kur 20.30 bus atidaryta 
paroda „Daugiatrukmiai susitikimai“. Antras variantas: po diskusijos 
likite galerijos prieigose ir išbandykite interaktyvią instaliaciją „Jausmų 
žemėlapis“ – lieskite Artūro Širino paveikslus ir klausykitės, ką jie sako 
apie vaikų vidinį pasaulį, o kai galeriją užplūs rezidentai, prisijunkite 
prie jų. Žinoma, jei atvyksite į Kauną anksčiau, būtinai aplankykite tris 
jau veikiančias parodas neįprastose erdvėse – Centriniame pašte ir ne-
beveikiančiuose „Drobės“ ir „Dirbtinio pluošto“ fabrikuose.

Muzika

Pirmajame naujo sezono koncerte spalio 3 d. 19 val. Filharmonijos 
Didžiojoje salėje Lietuvos kamerinis orkestras pasirodo po intensyvių 
ir sėkmingų gastrolių Vokietijoje (garsusis Reingau muzikos festivalis), 
Italijoje, Islandijoje bei Kinijoje. Senojoje Kinijos sostinėje Šiane (Xi’an) 
kolektyvas jau antrą kartą dalyvavo Šilko kelio festivalyje. Šį vakarą klau-
sytojai girdės du nemarius Ludwigo van Beethoveno kūrinius. Apdova-
nojęs pianistus penkiais koncertais fortepijonui, kompozitorius smuikui 
parašė tik vieną koncertą D-dur (1806 m.), tačiau jis priskirtinas prie 
sudėtingiausių šio instrumento repertuaro kūrinių. Koncerto solistas ir 
dirigentas – Sergejus Krylovas.

Teatras

Spalio 2 d. 19 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje – 
bene labiausiai lauktas „Sirenų“ festivalio spektaklis – Pippo Delbono (Italija) 

„Orchidėjos“. Jautriame ir makabriškame spektaklyje pasitelkiami  Wil-
liamo Shakespeare’o, Antono Čechovo, Georgo Büchnerio, Jacko Keruaco, 
Peterio Weisso ir kitų autorių tekstai.

„7md“ rekomenduoja
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Bibliografinės žinios

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

GROŽiNė LiTeRATŪRA. LiTeRATŪROS MOKSLAS

Alchemikas / Paulo Coelho ; vertė Rūta Knizikevičiūtė. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : 
BALTO print). – 166, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-5-415-02362-2 (įr.)

Geras vaikinas : [novelės] / Algis Butkus. – Vilnius : [Rotas], 2015 (Vilnius : Rotas). – 121, [3] 
p. : portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-832-85-0

Gerumo dienoraštis : vieno žmogaus gerumo paieškos ir siekis keisti žmonių gyvenimus 
visame pasaulyje / Leon Logothetis ; iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. – Vil-
nius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 229, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-5-415-02399-8

Gyvenimas – tai amžina kova už laimę, meilę ir didžiąją viltį… : [poezija] / Aldona Širvins-
kienė, Vytautas Šiaudytis. – Kaunas : V. Šiaudytis, 2015. – 88 p. : iliustr., faks., portr.. – Ti-
ražas 100 egz.. – ISBN 978-609-408-756-1

Italijos vaizdai / Antanas Vaičiulaitis ; [sudarytoja ir teksto „Lieka tik tai, kas įgijo amžiny-
bės vertę“ autorė Virginija Babonaitė-Paplauskienė]. – Kaunas : Maironio lietuvių litera-
tūros muziejus, 2015 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 166, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. 
angl., it.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-9955-711-20-9 (įr.)

Itališkas mūsų gyvenimas / Michael Tucker ; iš anglų kalbos vertė Rita Bakanienė. – Vilnius : 
Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 222, [2] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-5-415-
02398-1 (įr.)

Kai pražysta žodžiai : eilėraščiai [ir vertimai] / Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja ; [iliustra-
cijų autorė Dainora Raudonienė]. – Vilnius : [Rotas], 2015 (Vilnius : Rotas). – 239, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-9955-832-93-5

Karalių kova : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – 
Vilnius : Alma littera, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 756, [2] p. : iliustr., žml.. – (Ledo ir 
ugnies giesmė ; kn. 2). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-1093-5 (įr.) : [11 Eur 87 ct]

Kirvirjuoks : humoreskos, karikatūros / Marta Stirbytė-Valaikienė. – Kaunas : Galerija 
„Meno parkas“, 2015 ([Kaunas] : Mudu2). – 63, [17] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 
978-9955-674-40-5

Literatūra : vadovėlis 8 [klasei] / Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žviro-
naitė. – 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2015. – 2 kn.. – (Šok). – Virš. aut. 
nenurodytos

Kn. 1. – 2015 (Vilnius : Spauda). – 175, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 900 egz.. – ISBN 978-
5-430-05548-6 : [8 Eur 77 ct]

Literatūros laukai : vadovėlis 9 klasei / Kęstutis Urba. – Patais. leid., 2015 [m. tiražas]. – 
Kaunas : Šviesa, 2015. – 2 kn.

Kn. 1. – 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 254, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – 
ISBN 978-5-430-05637-7 : [10 Eur 21 ct]

Maža juoda suknelė : [romanas] / Susan McBride ; iš anglų kalbos vertė Lina Krutulytė-
Kriščiūnė. – Vilnius : Vaga, 2015 (Vilnius : BALTO print). – 309, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-5-415-02377-6 (įr.)

Neškim gėrį, neškim viltį į motulės – Lietuvėlės širdį… : apybraižos ir poezija / Aldona Širvins-
kienė, Vytautas Šiaudytis. – Kaunas : V. Šiaudytis, 2015. – 188 p. : iliustr., faks., portr.. – Ti-
ražas 100 egz.. – ISBN 978-609-408-772-1

Poezijos spalvos : [Facebook‘o grupės „Poezija – gražios eilės, mintys, žodžiai“ poezijos al-
manachas] / [sudarė Danutė Ruseckaja]. – Vilnius : Rotas, 2015 (Vilnius : Rotas). – 507, [1] p. : 
iliustr., portr.. – Tiražas 340 egz.. – ISBN 978-9955-832-92-8 (įr.)

GROŽiNė LiTeRATŪRA VAiKAMS

Džiunglių pasakos : pasakų knyga, mokanti tapti geresniais / [Maria Mañeru] ; [iliustravo 
Susana Hosler [i.e. Hoslet] Barrios] ; [iš ispanų kalbos vertė Eglė Vaivadaitė-Kaidi]. – Vil-
nius : Naujoji Rosma, [2015] (Spausd. Kinijoje). – 48 p. : iliustr.. – Aut. nurodyta antr. lapo 
kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-06-292-9

Juoda kaip juodmedis : romanas / Salla Simukka ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 182, [2] p.. – Ciklo „Raudona kaip 
kraujas“ 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1935-8 (įr.) : [7 Eur 6 ct]

Pelytė ir lietutis : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavi-
čienė]. – Kaunas : Spaudos praktika, 2015 (Kaunas : Spaudos praktika). – 18, [2] p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-402-12-1

Poniukių skraidymo akademija : pasakėlė ir žavūs lipdukai / [iš lenkų k. vertė Žana Kairienė]. – 
Vilnius : Egmont Lietuva, [2015]. – [16] p., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Antr. p. ir virš. virš 
antr.: My little pony. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-414-901-6

Princesių nuotykiai pasakų pasaulyje : [pasakos]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2015]. – 142, 
[2] p. : iliustr.. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Princesė. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
609-414-874-3 (įr.)

Roko karalaitė : [suklijuok pasaką] : [knyga vaikams su lipdukais] / [iš lenkų k. vertė Žana 
Kairienė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2015]. – 24 p., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Antr. p. 
ir virš. virš antr.: Barbie. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-414-897-2

Sodybos pasakos : pasakų knyga, mokanti tapti geresniais / [Maria Mañeru] ; [iliustravo 
Susana Hosler [i.e. Hoslet] Barrios] ; [iš ispanų kalbos vertė Eglė Vaivadaitė-Kaidi]. – Vil-
nius : Naujoji Rosma, [2015] (Spausd. Kinijoje). – 48 p. : iliustr.. – Aut. nurodyta antr. lapo 
kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-06-291-2

8 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas
9 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-
LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT studijoje – S. Becketto „PA-
SKUTINĖ KREPO JUOSTA“. Rež. – 
O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
2 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. – J. Vaitkus
3 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO ME-
TODAS“. Rež. – A. Jankevičius
3 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
4 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. 
Rež. – J. Ščiuckis
4 d. 18.30 – N. Simono „PASKUTINYSIS 
AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina, 
J. Bogdanovič-Golubeva 
8 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. Rež. –              
L. Adomaitienė

Teatras „Lėlė“
3 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
4 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal 
H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“ 
(Lietuviškas galvosūkis be pertraukos). Insc.
aut. ir rež. – R. Kazlas, dail. – N. Keršulytė. 
Vaidina S. Mikalauskaitė, D. Sarapinas, 
A. Jalianiauskas, R. Kazlas, K.A. Butvidas, 
I. Precas, D. Tarutis
Mažoji salė
3 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-
LINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). 
Scen. aut. ir rež. – R. Driežis
4 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

„Menų spaustuvė“
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – inovatyvūs 
kūrybinių industrijų produktai: „Skamban-
tys kūnai“
3, 4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’15“: 

„SENASIS VIENUOLIS“ (LOD muzikinis 
teatras, Belgija ir teatras „Vidy Lausanne“, 
Šveicarija)
6–11 d. – „Švedijos namų“ durys atviros – 
10–21 val. 
3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – elektroninės, 
elektroakustinės muzikos festivalis „Ahead“
4 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „TARMIŲ STA-
LAS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 
6 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“. Rež. – I. Stundžytė (teatras 

„Atviras ratas“)
8 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
9, 10 d. 9.30 Juodojoje salėje – Baltijos šalių 
trumpametražių filmų projektų forumas 

„Baltic Pitching Forum 2015”
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ 
NAMO“. Rež. – V. Bareikis (urbanistinio 
šokio teatras „Low Air“)

Kaunas
Kauno dramos teatras
2, 3, 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!   
J. Gay „VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
4 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno bio-
grafijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė 
6 d. 18 val. Rūtos salėje – „ANĖ IŠ ŽALIAS-
TOGIŲ“ (pagal L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. – A. Gluskinas (J. Miltinio dramos teatras)
Tarptautinis šokio festivalis „Aura 25“
7 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „SONATE 
BACH“. Choreogr. ir rež. – V. Sieni („Com-
pagnia Virgilio Sieni“, Italija) 
7 d. 22 val. Rūtos salėje – „KOKĮ AMŽIŲ 
VAIDINI?“ Choreogr. – S. Gribaudi (Italija)

8 d. 21 val. Rūtos salėje – Pietų Korėjos šo-
kio vakaras. „RYŠYS“. Choreogr. – K. Kim; 

„MEDIS“. Choreogr. – S.T. Lee; „VYRO DIE-
NORAŠTIS“. Choreogr. – K.T. Park
9 d. 22 val. Rūtos salėje – „KAI MES BU-
VOME SENI“. Choregr. – Ch. Frigo ir E. Jouthe 
(Italija, Kanada)

Kauno valstybinis muzikinis 
teatras
2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
3 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
4 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
8 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
9–11 d. – PREMJERA! J. Cariani „NESAMAS 
MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno mažasis teatras
4 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU AR-
KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras
3 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
4 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius
9 d. 18 val. – tarptautinis šokio festivalis 

„Aura 25“. Ch. Bersani „ŠEIMOS MEDIS“ 
(Italija)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos 
teatras
2 d. 18 val. Žvejų rūmuose – N. Simono 

„SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas
8 d. 18 val. Žvejų rūmuose – M. Duras „SA-
VANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas
9 d. 18 val. Žvejų rūmuose – P. Zelenkos „PA-
PRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras
2 d. 17.30 Tautinių kultūrų centre – Romansų 
vakaras. Rež. – E. Miškinytė
3 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“
4 d. 12 val. Kolonų salėje – „TINGINĖLIŲ 
KAIMAS“  
8, 10 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“
9 d. 18.30 – koncertas „O, mielas drauge“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras
2 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEI-
MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė 
3 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus 
4 d. 12 val. – „MIKĖ“ (pagal A.A. Milne’o 
knygą). Rež. – A. Pociūnas 
4 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. 
Rež. – N. Mirončikaitė 
9 d. 18 val. – V. Veršulio „UŽ DURŲ“. 
Rež. – I. Jarkova  

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
3 d. 18 val. – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – 
D. Kazlauskas
6 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas (Lietuvos nacio-
nalinis dramos teatras)
6 d. 18.30 – J. Tätte’s „SANKIRTA SU PA-
GRINDINIU KELIU“. Rež. – A. Vidžiūnas
8 d. 18 val. – trio „14 STYGŲ“ koncertas
9 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno 

„MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. 
Rež. – V. Kupšys
9 d. 19 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUI-
KAS“. Rež. – M. Cemnickas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė 
filharmonija
3 d. 15 val. Margininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje (Kauno raj.), 
3 d. 18 val. Kauno Šv. Mato gimnazijoje Pa-
nemunėje (Vaidoto g. 11) – Čiurlionio kvar-
tetas. Solistas L. Mikalauskas (bosas)
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. So-
listas ir dir. – S. Krylovas. Programoje 
L. van Beethoveno kūriniai
4 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Apie Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. –  R. Šervenikas. Dalyvauja aktorius                 
R. Kazlas
4 d. 14.30 Vilkyškių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje – Čiurlionio kvartetas. Solistės 
I. Milkevičiūtė (sopranas), R. Marcinkutė 
(vargonai)
4 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
choras „Aidija“ (vad. – R. Gražinis). Progra-
moje C. Janequino, M. Ravelio, F. Poulenco, 
B. Kutavičiaus, P. Calmelet kūriniai
4 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
kamerinės muzikos koncertas „Gaudžia tri-
mitai“. Ansamblis „Musica humana juven-
tus“. Solistai – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentai: V. Milieška, 
E. Švelnytė, L. Rupšlaukis (trimitai), 
G. Abaris (valtorna), M. Bražas (trombonas), 
P.D. Kišūnas (tūba)

Vilnius
Kongresų rūmai
2 d. 19 val. – sezono pradžios koncertas. 
G. Puccini opera „Madam Buterfly“ (kon-
certinis atlikimas). Solistai A. Grigorian, 
M. Vitulskis, K. Smoriginas, I. Prudniko-
vaitė, R. Karpis, E. Dauskurdis, A. Malikė-
nas. Kauno valstybinis choras (vad. – 
P. Bingelis), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
5 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų 
bažnyčioje – B. Vainiūnaitė (fortepijonas), 
G. Kviklys (vargonai), Čiurlionio kvartetas, 
VGTU akademinis choras „Gabija“ (vad. – 
R. Viskantaitė)
7 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – B. Kačkaus 
monografijos „Gamyba Panevėžyje 1940–
1990 metais. Faktai ir veidai“ sutiktuvės

Šv. Kotrynos bažnyčia
4 d. 15 val. – Vilniaus mokytojų namų akor-
deonų orkestras „Consona“ (meno vad. ir 
dir. – R. Sviackevičius). Solistai A. Stanči-
kaitė (sopranas), R. Unguras (akordeonas), 
J. Filmanavičius (ksilofonas)

Valdovų rūmai
2 d. 19 val. – Europos kamerinės muzikos 
akademijos (ECMA) sesijos koncertas. Trio 

„Claviola“ (Lietuva) ir ECMA kameriniai 
ansambliai „Trio ClariNord“ (Italija, Ispa-
nija, Kinija), „Trio Boccherini“ (Australija, 
Belgija, Italija), styginių kvartetas „Mettis“ 
(Lietuva) ir ECMA alumnai „Trio Karénine“ 
(Prancūzija)
4 d. 16 val. – vaikų choras „Dagilėlis“ 
(vad. – R. Adomaitis), pianistai – V. Vi-
taitė, A. Žvirblytė ir P. Andersson, skaitovė 
S. Jonaitytė

Vilniaus rotušė
3 d. 18 val. – Ch. Schilleris (altas, Šveicarija) 
ir Ch. Altenburgeris (smuikas, Austrija). 
Dalyvauja D. Dėdinskaite (smuikas), 
G. Pyšniakas (violončelė) ir S. Zajančaus-
kaite (fortepionas)
5 d. 18, 20 val. – kamerinis orkestras NIKO. 
Dir. – G. Gelgotas. Programoje A. Vivaldi 

„Metų laikų“ (M. Richterio šiuolaikinis 
perdirbimas) 
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Spalio 2–8

Ki no re per tu a ras

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’Brie-
nas, Kay Scodelario, Thomas Brodie-Sangsteris, Giancarlo Esposito, 
Aidanas Gillenas, Barry Pepperis, Lili Taylor, Patricia Clarkson (JAV, 
2015). (Vilnius, Kaunas)

everestas ***
Islandų režisieriaus Baltasaro Kormakuro filmas primena apie vieną 

tragiškiausių kopimų į Everestą, aukščiausią pasaulyje viršūnę, kai 1996-
ųjų 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 fes-
tivalį, vaidina Jasonas Clarke’as, Jake’as Gyllenhaalas, Joshas Brolinas, 
Johnas Hawkesas, Robin Wright, Michaelas Kelly, Samas Worthingto-
nas, Keira Knightley, Emily Watson (Islandija, JAV, D. Britanija, 2015). 
(Vilnius, Kaunas)

Jaunystė  ***
Pagrindiniai filmo veikėjai – du prabangioje Šveicarijos Alpių sana-

torijoje besiilsintys ir jaunystės besiilgintys menininkai. Tai britas kom-
pozitorius bei dirigentas Fredas Belindžeris (Michael Caine) ir jo drau-
gas – amerikietis kino režisierius Mikas Boilas (Harvey Keitel). Abu jie 
skirtingai reaguoja į senatvę: Belindžeris pasitraukė iš aktyvaus gyve-
nimo, Boilas rengiasi filmui, tapsiančiam jo testamentu, tačiau negali su 
ja susitaikyti. Personažų prisiminimai apie jaunystę, susitikimai su kitais 
sanatorijos gyventojais režisieriui Paolo Sorrentino padeda formuluoti 
klausimus apie gyvenimo prasmę. Tačiau atsakymai į juos skamba lėkštai, 
nes viską užgožia narciziškas filmo stilius (Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D. Britanija, 2015). (Vilnius, Kaunas)

Naujokas ***
Naujoje Nancy Meyers komedijoje Robertas De Niro vaidina septy-

niasdešimtmetį našlį Beną Vaitakerį. Vyras supranta, kad būti pensi-
ninku visai ne taip ir smagu, todėl pasinaudoja proga grįžti į aktyvų gy-
venimą ir įsidarbina stažuotoju redaktoriumi į madai skirtą internetinį 
tinklalapį. Jo įkūrėją – jauną ir gražią Džiulę Ostin – suvaidino Anne 
Hathaway (JAV, 2015). (Vilnius)

Žemės druska ****
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. Pa-
saulinę šlovę jam atnešė fotografijų ciklas, skirtas žmogiškumui. Savo 
naujame Žemės grožiui skirtame projekte Salgado pirmą kartą atsisakė 
socialinės fotografijos ir fiksavo civilizacijos nepaliestus žemės kampe-
lius. Dokumentinis Wimo Wenderso ir Juliano Ribeiro Salgado filmas 
rodo fotografo gyvenimą ir darbus, kurie išgarsino jį visame pasaulyje 
(Prancūzija, Brazilija, Italija, 2014). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
2–8 d. – Kung fu triušis: ugnies valdovas 
(3D, Kinija) – 15.15, 17.30
Kung fu triušis: ugnies valdovas (Kinija) – 
11, 12, 14.10, 16.20
2–5, 7, 8 d. – Marsietis (JAV) – 11.10, 14, 
18.30, 21.30; 6 d. – 11.10, 14, 18.30, 21.50
2–6 d. – Marsietis (3D, JAV) – 15.50, 19.40; 
7, 8 d. – 15.50
2–8 d. – Juodosios mišios (JAV) – 13.30, 
16.10, 18.50, 21.40
2 d. – Transporteris: visu greičiu (Prancū-
zija, Kinija, Belgija) – 16.50, 19.10, 21.50; 
3–8 d. – 16.50, 19.10, 21.30
8 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 19 val.
6 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 19 val.; 
7, 8 d. – 19.40
3 d. – G. Verdi „Trubadūras“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55
2–8 d. – Lotynų Amerikos kultūros dienos 

„In Latino“
7 d. – Penas. Nuotykiai Niekados šalyje (3D, 
JAV) – 18.15
2, 5–8 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Kri-
siūnas) – 12.45, 15, 19.20, 21.40; 3, 4 d. – 
12.15, 12.45, 15, 19.20, 21.40
2, 5–8 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 11.30, 
14.40, 16.50; 3, 4 d. – 11.30, 12.30, 14.40, 16.50
2–8 d. – Oi, laivas dingo (3D, Vokietija) – 13.30
Everestas (3D, Islandija, D. Britanija, JAV) – 
13.10, 15.40, 21.20; Everestas (Islandija, 
D. Britanija, JAV) – 11.20, 18.40
2–6, 8 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, D. Britanija) – 16.30, 18.15, 21.40; 
7 d. – 16.30, 21.40
2, 4–8 d. – Naujokas (JAV) – 18, 20.40; 
3 d. – 20.40
2, 6, 8 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 
ugnimi (JAV) – 16 val.; 3–5, 7 d. – 16, 18 val.
2, 5–8 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 13.20; 
3, 4 d. – 11, 13.20
2–8 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 14.10
2, 3 d. – Šnipas iš U.N.C.L.E (JAV, D. Brita-
nija) – 21 val.
3, 4 d. – Pakalikai (JAV) – 11.10

Forum Cinemas Akropolis 
2–8 d. – Kung fu triušis: ugnies valdo-
vas (Kinija) – 10.10, 10.40, 14.30; Kung fu 
triušis: ugnies valdovas (3D, Kinija) – 12.20, 
16.40; Marsietis (JAV) – 11, 16, 18.40; Mar-
sietis (3D, JAV) – 13, 21.40; Transporteris: 
visu greičiu (Prancūzija, Kinija, Belgija) – 
13.20, 16.10, 19.20, 21.50; Juodosios mišios 
(JAV) – 13.50, 16.30, 18.30, 20.50
6 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 19 val.; 
7, 8 d. – 18.20
7 d. – Penas. Nuotykiai Niekados šalyje (3D, 
JAV) – 19 val.
2–8 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 10.30, 
14.40; Oi, laivas dingo (3D, Vokietija) – 12.30, 
16.50; Everestas (3D, Islandija, D. Britanija, 
JAV) – 10.20, 15.50, 19.10, 21.10; Everestas 
(Islandija, D. Britanija, JAV) – 13.30
2–5, 8 d. – Naujokas (JAV) – 10.50, 18.50, 
21 val.; 6, 7 d. – 10.50, 21 val. 
2–8 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiū-
nas) – 13.40, 18.10, 21.30
Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi 
(JAV) – 12.50, 15.30, 18 val.

Išvirkščias pasaulis (JAV) – 11.10, 15.40
Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 21.20
3, 4 d. – Pakalikai (JAV) – 11.20
7, 8 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Švei-
carija, D. Britanija) – 18.30
2–8 d. – Viešnagė (JAV) – 20.40

Skalvija
2 d. – Stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokie-
tija) – 16.50; 5 d. – 19.15; 6 d. – 16.30 
2 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 21 val.; 3 d. – 16.20; 
5 d. – 21.20; 6 d. – 21.15
3 d. – Viktorija (Vokietija) – 20.40; 4 d. – 
20.30; 5 d. – 16.40
Alberto ir Davido Mayslesų filmų retrospektyva
2 d. – Susipažinkite su Marlonu Brando 
(JAV) – 19 val.
2 d. – Besidriekianti tvora (JAV) – 19 val.
3 d. – Psichiatrija Rusijoje (JAV) – 18.40
3 d. – Prekeivis (JAV) – 18.40
4 d. – Pilkieji sodai (JAV) – 16.40
3 d. – Specialūs seansai. Ciklas „Debiutai“. 
Taip, aš kalbu apie tave (rež. C. Rigaud), 
Mainai (rež. A. Noir) – 15 val.
6 d. – Maestro. Saulius Sondeckis (rež. ir 
scen. aut. J. Javaitis) – 19 val.
10-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų 
festivalis
3 d. – Berniukas ir pasaulis (animacija, Bra-
zilija) – 13 val.
4 d. – Didžiausias namas pasaulyje (Gvate-
mala, Meksika) – 11 val.
4 d. – Keliaujantys paukščiai (Belgija, Pran-
cūzija) – 13 val. 
4 d. – Kino klasikos vakarai. Žemuogių pie-
velė (Švedija) – 18.30 (pristatys kino kritikė 
I. Keidošiūtė)
5 d. – Seansas senjorams. Edeno sodas (rež. 
A. Puipa) – 14.40 
Vilniaus tarptautinis trumpametražių filmų 
festivalis
7 d. – „Vilnius kine“. I programa – 17 val. 
Konkursinės programos
7 d. – V programa – 19 val. 
7 d. – VIII programa – 21 val. 
8 d. – IV programa – 17 val. 
8 d. – VI programa – 19 val. 
8 d. – III programa – 21 val. 

Pasaka
2 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) – 
16.45; 5 d. – 18.15
2 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 19 val.; 3 d. – 21, 21.30; 
4 d. – 18.15, 20.45; 5 d. – 20.15; 6, 7 d. – 19.15; 
8 d. – 19.30
2 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17, 19.15; 3 d. – 12.15, 19.30; 
4 d. – 18.30; 5 d. – 20.30; 6 d. – 17, 21.15; 
7 d. – 21.15; 8 d. – 17.30; 8 d. – 21 val.
2 d. – Film noir. Dviguba kompensacija 
(JAV) – 22 val.
2 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 17.15; 
3 d. – 18 val.; 4 d. – 14.15; 6 d. – 17.15
2 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancūzija) – 
21.15; 3 d. – 20.30; 4 d. – 18.45; 5 d. – 20.45; 
6 d. – 21 val.
3 d. – Sangailės vasara (rež. A. Kavaitė) – 
13.15; 5 d. – 18.30; 6 d. – 19.30; 8 d. – 15.15
3 d. – Neracionalus žmogus (JAV) – 15 val.; 
4 d. – 20.30; 6 d. – 17.30
4 d. – Kinozauro savaitgalis su A. Ma-
gicdust. Personažo kūrimas iš antrinių 
žaliavų – 15 val.
4 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 16.15

4 d. – Stebuklai (Italija, Šveicarija, Vokie-
tija) – 16.30; 5 d. – 18 val.; 8 d. – 15 val. 
(Senjorų arbatėlė), 16.45
4 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija, Pran-
cūzija) – 21 val.
6, 7 d. – Geismo architektas (Kanada) – 
21.30; 8 d. – 21.45
6 d. – Kino skonis. Filmo garsas – 19 val.
7 d. – Budapešto angelas (ciklas „Ispaniš-
kai“) (nemokamas) – 17 val.
8 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) – 18.30
8 d. – Kino skonis. Montažas – 19 val.
Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis
3 d. – Vaivorykštė (Indija) – 13 val.
3 d. – Berniukų choras (JAV) – 15 val.
3 d. – Mina (Kanada, Afganistanas) – 17 val.
4 d. – Elgesys (Kuba) – 14 val.
4 d. – X+Y (D. Britanija) – 16 val.
Vilniaus tarptautinis trumpametražių filmų 
festivalis
7 d. – I konkursinė programa – 17.30
7 d. – II konkursinė programa – 19.30
8 d. – VIII konkursinė programa – 17 val.
8 d. – V konkursinė programa – 20.30

Ozo kino salė
2, 7 d. – Ida (Lenkija) – 18 val.; 3 d. – 19.20
2 d. – Nematomas frontas (rež. J. Ohman) – 19.20
3 d. – Svetima šalis (Australija, Airija) – 17 val.; 
8 d. – 18 val.; 6 d. – Arvydas Sabonis.11 (rež. 
R. Čekavičius) – 17 val.; 6 d. – Tėvas (rež. 
M. Sarkisjanas) – 18.50; 7 d. – Atkirtis (JAV) – 
19.20; 8 d. – Igruški (rež. L. Lužytė) – 17 val.

KAUNAS
Forum Cinemas
2–8 d. – Kung fu triušis: ugnies valdovas 
(Kinija) – 10.20, 11.10, 16.45; Kung fu triušis: 
ugnies valdovas (3D, Kinija) – 12.30, 14.40
2, 4–8 d. – Marsietis (JAV) – 10.50, 13.40, 
21.45; 3 d. – 10.50, 13.40; 2, 3 d. – Marsie-
tis (3D, JAV) – 16.10, 18.50, 23.30; 4–8 d. – 
16.10, 18.50
2, 3 d. – Transporteris: visu greičiu (Pran-
cūzija, Kinija, Belgija) – 16.30, 19.15, 21.30, 
23.45; 4–6 d. – 16.30, 19.15, 21.30; 7 d. – 16.30, 
18, 21.30
2, 3 d. – Juodosios mišios (JAV) – 15.30, 18.40, 
21.20, 23.40; 4–8 d. – 15.30, 18.40, 21.20
6 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 19 val.; 
7, 8 d. – 18.10
3 d. – G. Verdi „Trubadūras“.Tiesioginė prem-
jeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno 
operos – 19.55
7 d. – Penas. Nuotykiai Niekados šalyje (3D, 
JAV) – 19 val.
2, 3 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiū-
nas) – 13.25, 15.50, 18.30, 21, 23.10; 4–8 d. – 
13.25, 15.50, 18.30, 21 val.
2– 8 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 10.10, 
12.10, 16 val.; Oi, laivas dingo (3D, Vokietija) – 14.10; 
Everestas (Islandija, D. Britanija, JAV) – 12.40, 
18.10; Everestas (3D, Islandija, D. Britanija, 
JAV) – 15.20, 20.45
2, 4 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 
ugnimi (JAV) – 10.30, 18.20; 3, 5–8 d. – 10.30
2–8 d. – Naujokas (JAV) – 13.15, 21.10
Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.40, 13 val.
5 d. – Dėl visko kaltas seksas (JAV) – 18.20
2, 4, 6, 8 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Švei-
carija, D. Britanija) – 18, 20.30; 3, 5, 7 d. – 20.30
3, 4 d. – Pakalikai (JAV) – 10.40
3, 4 d. – Viešnagė (JAV) – 18 val.
2, 3 d. – Apsėstieji (JAV) – 23.50
2, 3 d. – Grėsmingas II (JAV) – 23.25

„Jaunystė“


