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(Ne)įvardijamieji 
LTMKS naujų narių prisistatymas projektų erdvėje „Malonioji 6“

Kęstutis Šapoka

Iš pradžių galima būtų prisi-
minti 2010 m. LTMKS atvirų stu-
dijų projektą Vilniaus „Fluxus 
ministerijoje“, 2011 m. parodą 

„Bendrabūtis“ kūrybinėse dirbtu-
vėse „Commune ART“ Žvėryne 
(koordinatorė Neringa Černiaus-
kaitė), kai sąjungos nariai siūlė par-
odai kitų meninink(i)ų, nebūtinai 
LTMKS narių, kūrinius. Taip pat 
į temą būtų pernykštė „Let me in“ 
(„Įleiskite mane“, koordinatorius 
Vsevolodas Kovalevskis) paroda 
„Maloniojoje 6“, kurioje naujai pri-
imtiems nariams pasiūlyta prisista-
tyti patiems. Šiais metais vėl pasi-
rinktas panašus formatas, pasiūlant 
įstojusiai į LTMKS dailės kritikei 
Birutei Pankūnaitei sukuruoti per 
paskutinius metus į sąjungą priimtų 
narių parodą. Čia „prisistato“ Lina 
Pilibavičiutė Bachmetjeva Fisheye, 
Patricija Gilytė, Elena Grudzins-
kaitė, Benigna Kasparavičiūtė, Bi-
rutė Pankūnaitė, Arūnas Spraunius, 
Svajonė ir Paulius Stanikai, Lina Za-
veckytė, Jurgita Žvinklytė.

Parodos leitmotyvas – „įvieti-
nimo“, „naujos pradžios / pabaigos“, 
taip pat „vietos, laisvės, bendruo-
menės“ koncepcijos. Tai veikiau 
kelrodžiai, kurių galima ir nepaisyti. 

Lina Pilibavičiutė Bachmetjeva 
Fisheye, remdamasi kai kuriomis 
YBA (Young British Artists) ir Ri-
neke Dijkstros kūrybos tradici-
jomis, eksponuoja begarsius jau-
nuolių videoportretus, pavadintus 

„Sėdi“. Jaunuoliai paprašyti išsė-
dėti prieš objektyvą vieną minutę, 
tačiau akivaizdu, jog kažkas, esan-
tis už kadro, juos trikdo, juokina. 
Šiuo kūriniu Fisheye kalba tiek 
apie (at)vaizdo (ne)statiškumą, tiek 
apie prasmės konstravimą ir mani-
puliavimą medijose. Fotografinis 
portretas virsta nesuskaičiuojama 
daugybe momentinių kintančių 
videoportretų. Kita vertus, anot 

menininkės, jeigu pakeistume tų 
portretų pavadinimus į „Žudiko 
žvilgsnis“ ar „Žagintojas“, prasmė 
kardinaliai pasikeistų. 

Patricijos Gilytės videoperfor-
mansas „Taube“ (vaizdas − Robert 
Fabric, garsas − Andreas Usenbenz) 
susijęs su specifine psichogeogra-
fine, t.y. įvietinimo–išvietinimo 
praktika, kuriai pradžią davė pri-
siminimas iš paauglystės laikų apie 
kraupų nutikimą Kaune, kai ber-
niukas išvedė pavedžioti šunį. Šuo 
grįžo vienas, o berniuko kūnas vė-
liau buvo rastas Nemune. Vaiko 
rankų pirštai buvo nubrozdinti iki 
kraujo, matyt, berniukas kepurnė-
josi vandenyje ir nesėkmingai bandė 

kabintis į betonines Nemuno kran-
tines. Būdama Vokietijoje, Eslin-
geno mieste, Gilytė nusprendė šio 
atsiminimo motyvus transformuoti 
į performansą upėje, išsišakojan-
čioje į daugybę kanalų.

Menininkė paėmė guminę valtį, 
sukūrė improvizuotą (ne)naro hibri-
dinę aprangą iš įvairių laisvalaikio 
sporto prekių ir second hand asor-
timento, simbolizuojančią „perfor-
matyvią gyvūno figūrą“, šiuo atveju − 
balandį. Ir tokiu būdu guminėje 
valtyje praleido miestelio upėje 
dvi dienas (mintyse taip pat iškyla 
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M u z i k a

Mažorinis iššūkis
Daumanto Kirilausko rečitalis Nacionalinėje filharmonijoje

Rita Nomicaitė 

Vienas ryškiausių ir dažniausiai 
koncertuojančių pianistų Dauman-
tas Kirilauskas kasmet parengia 
premjerinių opusų, kelias solines 
programas, dėl ypač išjaustų su-
manymų jis nuolat priviliojamas 
Thomo Manno festivalio Nidoje. 
Tačiau jo rečitalis rugsėjo 30 d. 
Nacionalinėje filharmonijoje – il-
gai laukta (tikėkimės, kitąkart grei-
čiau atbėgsianti) šventė.

Pagrindinė Daumanto Kirilausko, 
kaip menininko, savybė yra, saky-
čiau, amžinasis vaikiškumas – tai 
klasikinė estetikos kategorija. Jis 
(vaikiškumas) siejamas su meno 
švara, tyrumu, skaistumu. Kartu 
Kirilausko interpretacijoms būdin-
gas paslaptingumas, švelnus, tylus, 
labiau vidinis nei šurmuliuojančiai 
aikštei triukšmingai pristatomas 
jausmas. Kita vertus, pianistas nėra 
pasidavęs dabartinei muzikavimo 
madai, kai koncertinėje erdvėje mu-
zikuojama tarsi įrašų studijoje, tarsi 
tik sau pačiam. Tylus Kirilausko 
skambinimas tik dar labiau didina 
įtampą, „nuvalo“, nuskaidrina dar 
didesnius muzikos garsų suvirpin-
tus erdvės plotus. Kur tradiciškai 
mąstantys pianistai imasi fizinės 
garso jėgos, Kirilauskas atsiduoda 
švelniai emocinei jėgai. Regis, šio 
pianisto interpretacijų tylos estetika 
jau yra tapusi jų išskirtine savastimi.

Rečitalio programa, pasirinkta 
paties pianisto, atitiko šiuos jo, 

matyt, jau susiformavusius esteti-
nius principus. Kartu buvo pilna 
techninių, net fizinių pianisto iš-
mėginimų. Ypač – pirmojoje reči-
talio dalyje atliktos Johanno Sebas-
tiano Bacho partitos Nr. 4 D-dur 
(BWV 828) ir Nr. 5 G-dur (BWV 
829). Tačiau žvėriškas techninis jų 
sunkumas Kirilausko rankose (kaip 
ir kitų anksčiau šio pianisto grotų) 
skamba apgaulingai. Net didžiau-
sios įtampos epizoduose, kur pa-
siutusiu tempu viena ant kitos sū-
kuriuodamos srūva šešioliktinės, 
girdime pasigėrėtiną šio pianisto 
stiliui būdingą švarą ir grakštumą. 
Lėčiausiose siuitų dalyse, saraban-
dose, Kirilauskas judėjimą sulaiko 
maksimaliai, sumažindamas, bet 
neprarasdamas intensyvumo. Iš-
puoselėja kiekvieną garsą, neretai 
pasiekdamas paties tyliausio, kokio 
tik įmanoma – gražumui skleistis 
taip dar parankiau nei pasitelkus 
agresyvų ekspresyvumą.

Vieni pianistai skambindami 
Bachą fortepijoną dokumentiškai 
traktuoja kaip klavesiną (partitos 
parašytos klavesinui), t.y. „iškala“ 
garsus be stiprumo niuansų (tik 
garsiai ar tyliai), kiti – baisiausiai 
romantizuoja, o Kirilauskas ir čia 
yra atradęs savo kelią – skambina 
lygiais pusiau jungiamais garsais 
(portamento štrichu), jų stiprumą 
keisdamas nuosekliai, dažniausiai 
garsindamas, kai artėja į kulmina-
ciją (greito judėjimo epizoduose), 
ar kiekvieną garsą, neišklysdamas 

iš bendro judėjimo, traktuodamas 
individualiai (lėtuose epizoduose). 
Įdomus dalykas, kad kai kurias ra-
mesnių tempų dalis šis šiuolaikinę 
muziką mėgstantis pianistas (ne-
seniai parengęs ir kelias Šarūno 
Nako kūrinių premjeras) savotiš-
kai modernizavo, apgaubdamas 
bendra nostalgiška emocija. Beje, 
Bacho partitos (1-oji, 3-oji ir 6-oji) 
yra Kirilausko įrašytos ir išleistos 
atskiru CD.

Antroje rečitalio dalyje skambėjo 
Kirilausko kito branginamo klasiko – 
Ludwigo van Beethoveno – sona-
tos: ankstyvojo kūrybos periodo 

„karūna“ Nr. 11 B-dur, op. 22, ir vi-
durinio periodo sonata Nr. 26 Es-
dur, op. 81a („Atsisveikinimo“). Ir 
klasicistiška linksma B-dur, ir ben-
drų su Schuberto kūriniais motyvų 

turinti Es-dur sonatos nuskambėjo 
smagiai ir mielai. Ir dabar pianistas 
muzikos tėkmės neforsavo, natūra-
liai leido sau laikytis vos ramesnių 
tempų, todėl geriau girdėjosi ver-
tikalūs muzikos pokyčiai, melodi-
jos (jos iš tų, kurios įlenda galvon 
porai dienų) liejosi tarsi pianisto 
dainuojamos. Es-dur sonatos Vi-
vacissimamente (finalo) interpre-
tavimas ryškiai pasižymėjo minėta 
paslaptingumo estetika. Finalo mu-
zika tiesiogiai reiškia džiaugsmą, į 
Vieną po Napoleono armijos apsiaus-
ties grįžus kompozitoriaus brangi-
namam asmeniui (pagal pirminį 
sumanymą – erchercogui Rudolfui, 
tačiau leidžiant natas pats kompozi-
torius dedikaciją nubraukė, o ir il-
gesio kupina Andante espressivo pa-
rašyta erchercogui jau pasirodžius). 

Finalas kalba siautulingai linksmo-
mis šešioliktinėmis, aistringais ne-
kantriai kintančios harmonijos 
melodiniais motyvais ir pan. Tem-
peramentą demonstruojantys atli-
kėjai čia jaučiasi nevaržomai, o Ki-
rilauskas tą nenustygstantį džiugesį 
reiškia tylutėliai, iš vidaus. 

Filosofiniu aspektu žiūrint sun-
kiausios turbūt yra lėtosios kūrinių 
dalys, juoba klasicistų bei anksty-
vųjų romantikų, nes jie jausmus su-
koncentruoja nedideliu natų kiekiu, 
kai jos visos absoliučiai reikalingos, 
ir atlikėjai turi pasitempti, juos iš-
ryškindami sueikvoti itin daug psi-
chinių ir fizinių galių. Kai klausy-
tojui pavyksta nebūti užmigdytam, 
kai atlikėjo talento jėga nušviečia 
šios muzikos metafizikos subtily-
bes neiškraipydama jokių dėsnių, 
apima ypatingas džiaugsmas. Tą 
vakarą jis sklendė pagrindinėje 
Lietuvos koncertų salėje skambant 
B-dur sonatos Adagio con molto 
espressione.

„Mažorinį rečitalį“ (taip pava-
dintas koncertas) pabaigęs bisas 
nustebino atvira lyrika: išgirdome 
populiarųjį Johanneso Brahmso 
Valsą As-dur, op. 39, Nr. 15. Val-
sas suskambėjo šiltai, minkštai ir 
skaidriai, intensyvesnėmis emoci-
jomis, bet dėl skoningos interpreta-
cijos ašaros nespaudė, kaip dažnai 
nutinka egzaltuotiems atlikėjams 
ir daugybei šio Valso aranžuotojų.

Anonsai

Anatolijaus Šenderovo 
jubiliejui – „Concerto 
fiesta“ Filharmonijoje

„Nuostabi, teatrališka, įkvepianti, 
ekspresyvi muzika!“ – nešykšti epi-
tetų spalio 10 d., šeštadienį, 19 val. 
Filharmonijoje skambėsiančiai iš-
kilaus mūsų dienų Lietuvos kom-
pozitoriaus, Lietuvos nacionalinės 
ir Europos kompozitoriaus premijų 
laureato Anatolijaus Šenderovo kū-
rybai Nacionalinio simfoninio or-
kestro meno vadovas ir dirigentas 
Modestas Pitrėnas. 

Kompozitoriaus jubiliejaus proga 
rengiamas autorinis koncertas 

„Anatolijus Šenderovas. Concerto 
fiesta“ – tikra puota muzikos gur-
manams. Kompozitorius, kurio kū-
ryba dažnai atliekama Lietuvoje 
ir užsienyje, o autoriniai vakarai 
buvo surengti Londone, Berlyne, 
Niujorke ir Tel Avive, šį kartą ren-
giamam vakarui Vilniaus filharmo-
nijoje pasirinko koncertinę muziką. 
Programoje skambės žymiausi 
A. Šenderovo koncertinio žanro 
kūriniai: „Concerto in Do“ vio-
lončelei ir simfoniniam orkestrui, 
Koncertas bajanui ir simfoniniam 

orkestrui „...ad Astra“, Koncertas 
violončelei, chorui, keturiems kla-
višiniams ir simfoniniam orkestrui 

„Paratum cor meum“ ir simfoninė 
kompozicija „Šokis“. 

 Koncerte pasirodys visas atlikėjų 
žvaigždynas – vienas žymiausių pa-
saulio violončelininkų David Ge-
ringas, norvegų bajano virtuozas 
Geiras Draugsvollas, šį kartą net 
keturiais klavišiniais instrumentais 
(fortepijonu, klavesinu, čelesta bei 
elektroniniais vargonais) grosianti 
pianistė Indrė Baikštytė, Vaclovo 
Augustino vadovaujamas Vilniaus 

miesto savivaldybės choras „Jauna 
muzika“, Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras ir dirigentas Mo-
destas Pitrėnas.

Šventinį vakarą atversiantis 
Koncertas violončelei ir orkes-
trui „Concerto in Do“ dedikuotas 
Davidui Geringui. Kūrinys pirmą 
kartą nuskambėjo 2002 m. rugpjū-
čio 11 d. Berlyno „Konzerthaus“, 
už šį kūrinį autorius apdovanotas 
Europos kompozitoriaus premija. 

„Publikos reakcija buvo nepaprasta, 
atlikėjai ir kompozitorius šešis kar-
tus buvo kviečiami į sceną. Negaliu 

prisiminti kito tokio atvejo, kai 
šiuolaikinis kūrinys buvo priimtas 
taip entuziastingai“, – tuomet rašė 

„International Art Manager“. Vėliau 
Koncertas labai sėkmingai atliktas 
Mančesteryje (BBC simfoninis or-
kestras, Jungtinė Karalystė), Kobėje 
(Japonija), Adelaidėje (Australija), 
Vroclave (Lenkija) ir kt. 

Apie kitą programoje skambė-
siantį kūrinį spauda po premjeros 
2008 m. rašė: „Anatolijaus Šende-
rovo Koncertas bajanui ir orkestrui 
padarė kvapą gniaužiantį įspūdį. 
Vos juntami muzikos kontrastai, di-
namiški solisto ir orkestro dialogai. 
Šį itin vykusį kūrinį atliko Nyder-
landų simfoninis orkestras ir solis-
tas virtuozas Geiras Draugsvollas.“ 
Pastarajam bajanistui ir buvo dedi-
kuotas koncertas „...ad Astra“. Kūri-
nys neseniai skambėjo Bosnijoje, o 
Vilniuje bus atliekamas pirmą kartą.

 Rašydamas koncertą „Paratum 
cor meum“ („Mano širdis pasi-
rengusi“, 1995), kompozitorius į 
instrumentinį žanrą greta violon-
čelės, keturių klavišinių ir simfoni-
nio orkestro įterpė dainuojamąją – 
choro partiją. Chorui suteikiamas 
ypatingas dramaturginis vaidmuo, 
jo tekstui parinktos eilutės lotynų 

kalba iš Dovydo psalmių ir Eklezi-
asto knygos. „Viešpatie, kas gi yra 
žmogus?“ – šis klausimas persmel-
kia visą veikalą, į jį atsakymo taip 
ir nerandama... Už „Paratum cor 
meum“ ir kitus to meto kūrinius 
A. Šenderovas 1997 m. apdovano-
tas Lietuvos nacionaline kultūros 
ir meno premija.

Šventinio vakaro pabaigoje 
skambėsiantis „Šokis“ (2015) sim-
foniniam orkestrui tarytum api-
bendrins ir autoriaus kūrybą, ir šio 
koncerto programą. Perfrazuojant 
kompozitorių Antaną Rekašių, tai – 
nelyginant koks Šenderovo muzi-
kos „autokoliažas“. Kompozicijos 
muzikinė medžiaga paremta ypač 
populiaraus kūrinio „David’s Song“ 
greitosios dalies motyvais. „Šokyje“ 
taip pat galima išgirsti Trečiojo 
koncerto violončelei ir orkestrui 
finalinio epizodo sąskambių. Visa 
tai susilieja į siautulingą šokį. Kūri-
nyje naudojami efektingi muzikinio 
teatro elementai, muzikos garsais 
trykšta gaivališka energija, kupina 
šmaikštumo, ironijos ir nežabotos fan-
tazijos – visa tai, pasak autoriaus, tarsi 
šampanas, iššaunamas šventės proga.

 
LNF inf.
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T e a t r a s

Tarp dailės ir teatro
Magiška knyga apie Vitalijaus Mazūro aukso amžių

Dalia Karatajienė

Audronė Girdzijauskaitė – viena 
iš tų teatro kritikių, kurios nevengė 
ir nevengia apeiti kebloko teatro 
komponento – scenografijos. Ke-
bloko todėl, kad dailėtyrininko 
žvilgsnis į scenografiją paprastai 
redukuoja dramaturginius, reži-
sūrinius jos aspektus, o teatrologų 
akys tik juos ir temato, neretai su-
menkindamos plastinius, stilisti-
nius scenografijos bruožus. Tačiau 
kai kalbama apie lėlių teatrą, daili-
ninko kūryba negali būti aptariama 
tik vienu kuriuo nors požiūriu, nes 
jame vizualumas yra kaip niekur 
kitur susijęs su režisūra. Todėl ne-
tenka stebėtis, kad neseniai dienos 
šviesą išvydusi A. Girdzijauskaitės 
knyga „Vitalijaus Mazūro aukso 
amžius“ („Kultūros barai“, 2015) – 
keliasluoksnė. Joje Vitalijaus Ma-
zūro kūryba išsamiai aptariama iš 
abiejų perspektyvų, o gausiai ilius-
tracijomis papildytas tekstas įtai-
giai bei gyvai atkuria metaforinio 
V. Mazūro teatro spektaklių atmosferą. 
Knyga leidžia paprieštarauti įsitiki-
nimui, jog spektaklių neįmanoma 
atpasakoti žodžiais. Suprantama, 

kad jokia knyga iš tikrųjų nepre-
tenduoja teatro istorijoje užimti 
jau neberodomo spektaklio vietos, 
tačiau akivaizdu ir tai, kad verba-
line forma įamžinamas spektaklių 
likimas yra susijęs ne tik su kūrėjo, 
apie kurį rašoma, talentu, bet ir su 
rašančiojo meistryste. 

Siekdama atskleisti „ryškiausios 
XX a. antros pusės lėlių teatro figū-
ros Lietuvoje – dailininko sceno-
grafo, ilgainiui tapusio režisieriumi, 
Vitalijaus Mazūro“ kūrybos svorį ir 
menininko nueitą kelią, A. Girdzi-
jauskaitė pasitelkė sumanią kompo-
ziciją, rekonstruodama išraiškingą 
aptariamų spektaklių kontekstinę 
faktūrą. Ji parinko aptariamą kū-
rinį kaip reta tiksliai apibūdinančias 
kritikų įžvalgas, paties V. Mazūro ir 
jo bendražygių mintis, ryškiausius 
muzikos, režisūros, dailės – tapy-
bos, skulptūros – laimėjimus bei 
virsmus, kurie subtiliai atgamina 
ir lietuviško, ir pasaulio meninio 
gyvenimo foną, istorinį momentą, 
kuriame gimė V. Mazūro kūriniai. 
Taip menininko siekiai, scenogra-
fija, lėlės, režisūra tekste išsyk pa-
teikiami kaip neabejotina kultūros 
vertybė, kurią autorė leidžia suvokti 

pačiam skaitytojui, jos atskirai nė 
neįrodinėdama ir susitelkama į 
išsamų spektaklių eigos, vaizdų 
kaitos, meninės idėjos perteikimą. 
Kita vertus, prisiminimų fragmen-
tai ne tik atkuria menininko kūry-
binės aplinkos vaizdą, bet ir lei-
džia išvengti sterilios menininko 
paveikslo idealizacijos. Kolegų ir 
teoretikų samprotavimai parodo, 
kokių įvairių vertinimų susilaukė 
V. Mazūro kūriniai ar jo požiūris į 
darbą: „jis viską mėgsta daryti pats, 
nes mažai kam galėtų patikėti savo 
viziją. O čia atsiveria Mazūro teatro 
silpnybė: jis matė, kaip turėtų atro-
dyti spektaklis, tačiau metodiškai 
dirbti su aktoriais neįstengė“ arba 

„postmodernas susidorojo su pasau-
lio kultūra, įspraudęs ją į Prokrusto 
lovą, kur visos audros ir visos ais-
tros apmalšo“. A. Girdzijauskaitės 
tekstas, pasižymintis sodriu auten-
tiškumu, iškelia V. Mazūrą kaip re-
alų, gyvą asmenį, kūrėją, pažinusį 
ne tik pripažinimo palaimą, bet ir 
netikėtumų iššūkius. 

Tačiau šis kontekstas, turintis savą 
chronologinę tėkmę, nediktuoja 
knygos struktūros. Ją lemia meni-
ninko kūrybos sritys: lėlių teatras, 
televizijos teatras ir „scenografo 

duona dramos teatre“. Kitaip tariant, 
knyga iš tikrųjų yra gili Vitalijaus 
Mazūro kūrybos studija, kurioje at-
skleidžiamas visos menininko kū-
rybos mastas ir unikalumas. Čia 
pateikiama ir mažiau teatro mėgė-
jams žinoma V. Mazūro kūrybos da-
lis – tapyba. Nors A. Girdzijauskaitės 
patirtis leidžia jai analizuoti plas-
tinius menus, apie tapybą knygoje 
prabyla dailėtyrininkas Helmutas 
Šabasevičius ir pats dailininkas: jis 
pateikia minčių apie savo kūrinius, 
apie piešinį, temų pasirinkimą, taip 
papildydamas  savo portretą auto-
biografiniais štrichais. Nes tapyba, 
anot dailininko, „yra tai, kas kyla 
iš tavęs paties“. Tai knygos autorės 
takto apraiška, kurią atskleidžia ir 
pagarbus A. Girdzijauskaitės san-
tykis su V. Mazūro asmeniniais gy-
venimo faktais. Apie juos knygos 
prieduose taip pat kalba pats meni-
ninkas – kaip jis augo, brendo, mo-
kėsi, kokie atsiminimai įsispaudė 
jam į atmintį – visa tai pateikta 
atskirame skyriuje „Vitalijus Ma-
zūras: mano gyvenimo pasaka“. Ši 
V. Mazūro „pasaka“ anaiptol nėra 
CV – nuovokesniam skaitytojui 
ji leidžia savotiškai pasitikrinti 

A. Girdzijauskaitės požiūrio į V. Ma-
zūro kūrybą pagrįstumą.

Knygą užbaigia santraukos rusų 
bei anglų kalbomis, kruopščiai su-
rinktos reikšmingiausios gyvenimo 
datos, teatrografija bei bibliografi-
nis sąrašas. Vitalijaus Mazūro kū-
ryba ir asmenybė pagaliau sulaukė 
labai plačios sklaidos galimybės. 
Mat A. Girdzijauskaitės naraty-
vas yra ne tik reprezentatyvus, bet 
ir kaip reta įdomus. Todėl visai ti-
kėtina, kad knygą skaitys ne vien 
teatro specialistai, bet ir apskritai 
kultūros mylėtojai. Čia jau, matyt, 
ne taip ir svarbu, kas sukuria svaigų 
jos patrauklumą – V. Mazūro kū-
ryba, A. Girdzijauskaitės pasakoji-
mas ar, galiausiai, dizainerio Tado 
Gindrėno darbas ir profesionalios 
Rimanto Dichavičiaus, Vidmanto 
Ilčiuko bei Audriaus Zavadskio 
spektaklių scenų, eskizų, lėlių ir 
tapybos darbų nuotraukos. 

Daiva Šabasevičienė

Jubiliejaus išvakarėse Juozas Bu-
draitis (g. 1940 10 06) suvaidino 
pastaruoju metu įdomiausią savo 
vaidmenį – Krepą Samuelio Bec-
ketto „Paskutinėje Krepo juostoje“. 
Spektaklis, kurį 2013-aisiais OKT 
teatre pastatė Oskaras Koršunovas, 
tapo metafiziniu seansu ne tik pa-
čiam monodramos atlikėjui Juozui 
Budraičiui, bet ir žiūrovams. Ne tik 
dėl Oskaro Koršunovo sugebėjimo 
perskaityti garsaus airių rašytojo 
poetiką, bet ir dėl aktoriaus ir re-
žisieriaus sceninio dialogo, perau-
gusio į poetinį monologą. 

Juozas Budraitis, dar 9-ajame 
dešimtmetyje savo didžiuosius 
vaidmenis sukūręs tuometiniame 
Kauno valstybiniame akademi-
niame dramos teatre – Statytoją 
Solnesą, Šarūną, Leniną, Herėją, 
Ričardą II – tarsi suskaldė spekta-
klius: monumentaliuose, epiniuose, 
istoriniuose kūriniuose buvo vai-
dinami tragiški monospektakliai. 
Tie spektakliai buvo sukurti taip, 
kad niekas negalėjo prikišti, jog 
Budraičiui scenoje patinka „būti 
pačiu savimi“. Šie vaidmenys, ku-
riuose grafiškai tiksliai brėžiami 
personažų charakteriai, aktoriaus 
buvo apskaičiuoti iki smulkiausių 

detalių, persikūnijimą jis suvokė 
kaip savo meninę pareigą.

Vieno iš „Daktaro Fausto“ herojų 
lūpomis Thomas Mannas pasakė: 

„Galų gale menas vis tiek nusimeta 
meniškumo kaukę.“ Tai įvyksta, kai 
siekiant meninio tikslo jau įveiktos 
visos kliūtys, išbandytos visos prie-
monės jam pasiekti. Aktoriaus me-
nas tada liaunasi būti tiesiog menu 
ir tampa kažkuo daugiau: ne pra-
manu, o realybe, ne įsikūnijimu, o 
žmogiškos sielos dalimi. Išryškėja 
asmenybė, toji sudėtinga sistema, 
kurią vadiname „aktoriumi“ ir kuri, 
pasak teatro teoretiko Jurijaus Bar-
bojaus, pajėgi „pranokti vaidmenį 
ir virsti visuotine sceninio įvaizdžio 
sistema, diktuojančia struktūrinius 
principus“. 

Dramatizmo poreikis suformavo 
monologinę aktoriaus sceninio eg-
zistavimo būseną, kurioje naudo-
jami išplėstiniai simboliai ir žen-
klai. Nors Koršunovo spektaklis 
nepriskirtinas postmoderniam 
teatrui, performatyvūs Budrai-
čio monologo bruožai trina ribas 
tarp simbolių vaizdavimo, vidinio 
veiksmo ir autobiografinių aspektų. 
Aktoriaus dėka naratyvinis Krepo 
monologas tampa aktyviu drama-
tiniu įvykiu, perkeliančiu jo centrą 
iš išorės į vidų. Krepo elgesys, atgal 

persukama gyvenimo „juosta“ dėl 
intensyvios aktoriaus kaitos intros-
pektyvų Becketto kūrinį paverčia 
gilios teatrinės psichologijos pavyz-
džiu. Dramaturgo „dėmė ant tylos“ 
tampa ne tik fiziškai ir emociškai 
suluošinto žmogaus nušvitimu, bet 
ir autoironijos seansu. Budraičio 
Krepas, važiuodamas ant „yran-
čio dviračio į savo paties laidotu-
ves“, sudėtingiausią Becketto kūrinį 
perteikia per potekstes. Lygia greta 
sulūžusiam gyvenimui jis „piešia“ 
aistra kvėpuojančius prisiminimus, 
o melduose besisupančią meilę pa-
mažu skandina daugiaprasmėje 
tamsoje. 

Juozas Budraitis – tarytum ra-
mus, savaip statiškas aktorius, ta-
čiau jo kūno judėjimo trajektorija 
šiame spektaklyje prilygsta nižins-
kiškam šokiui, kai aistra, skaus-
mas, mirties alsavimas perteikiami 
mikrojudesių gama. „Skaitydamas“ 
Beckettą Budraitis jį paverčia filo-
sofijos lyriku – autsaideris Krepas 
tampa nesaties jausmo įkaitu. Sce-
ninė aktoriaus būtis – bjaurastis, 
depresija, susitaikymas su artėjan-
čia mirtimi ir kartu gebėjimas at-
pažinti kadaise patirtą meilę. Ak-
toriaus išjaustas gyvenimas leidžia 
spektaklį prilyginti eilėraščio rašy-
mui, o sceninė proza mūsų akyse 

virsta gyva poezija. Aktorius pa-
liktas asketiškoje aplinkoje: stalas, 
lempa, mikrofonas. Godžiai su-
valgyto banano žievė, ir ta nulekia 
link žiūrovų, o išvyniojama minčių 
juosta tampa vienintele egzisten-
cine atrama. Dailininkas Dainius 
Liškevičius be sentimentų pavertė 
sceną Krepo sielos dykuma, ir ak-
torius ją užpildė savimi.

Oskaras Koršunovas beveik vi-
suose spektakliuose išskirtinį dė-
mesį rodo meilės temai. „Pasku-
tinėje Krepo juostoje“ – jis gerai 
jaučiasi destruktyvioje Becketto 

Gyvenimo kontrapunktas
Jubiliejinis Juozo Budraičio spektaklis 

aplinkoje, tačiau meilės išraiškai 
nelieka abejingas. Įsileisdamas poe-
tinės lyrikos sklidiną Gintaro Sodei-
kos muziką, jautriausias scenas jis 
paverčia teatre retais meilės aktais. 

Per Budraičio gebėjimą psicholo-
gizuoti gyvenimą visiems šio spekta-
klio kūrėjams pavyko spektaklį pa-
versti Krepo gyvenimu. Toks tikslus 
dvasinės kelionės perteikimas, išryš-
kinantis kūrinio poetinę formą, – vi-
somis prasmėmis artimiausias Juo-
zui Budraičiui. Personažo išorinį 
egzistavimą aktorius siekė paversti 
mūsų dvasinio gyvenimo įvykiu.

D. Matv ejevo n uotr .
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Spalio 13–20 d. Vilniuje jau 15-ą 
kartą vyks Lenkų kino festivalis. Šių 
metų programoje – apdovanojimų 
bei žiūrovų dėmesio sulaukę devyni 
nauji lenkų kūrėjų filmai, filmų vai-
kams programa ir garsaus vilnie-
čio – lenkų literatūros klasiko ir 
režisieriaus Tadeuszo Konwickio 
filmų retrospektyva. Jos progra-
moje – Konwickio filmai „Pasku-
tinė vasaros diena“ („Ostatni dzień 
lata“, 1958), „Salto“ (1965), „Isos slė-
nis“ („Dolina Issy“, 1982), „Lava“ 
(„Lawa“, 1989). Taip pat bus paro-
dyta Andrzejaus Wajdos sukurta ra-
šytojo knygos ekranizacija „Meilės 
įvykių kronika“ („Kronika wypa-
dków miłosnych“, 1986), kurioje 
Konwickis suvaidino save, grįžtantį 
į jaunystės vietas ir laiką. Festivalį 
atidarys „Paskutinė atostogų diena“. 
Atidarymo viešnia – rašytojo duktė 
Maria Konwicka.

Łukaszo Palkowskio „Dievai“ 
(„Bogowie“, 2014) – vienas sėkmin-
giausių pastarųjų metų lenkų filmų. 
Pernai Gdynės „Auksiniais liūtais“ 
ir apdovanojimais už geriausią vyro 
vaidmenį, scenarijų, scenografiją, 
grimą įvertintas filmas sulaukė ir 
milijonų žiūrovų Lenkijoje dėmesio.

„Dievai“ – biografinis, bet kartu 
labai gyvas, jaudinantis filmas. Jo 
herojus – prieš šešerius metus mi-
ręs kardiologas Zbigniewas Religa, 
pirmasis Lenkijoje atlikęs širdies 
persodinimo operaciją. 

Palkowskis rodo filme drama-
tišką kardiologo, kurį meistriškai 
suvaidino Tomaszas Kotas, gyve-
nimo laikotarpį, kai metęs kliniką 
Varšuvoje (čia jam neleidžiama per-
sodinti širdies) vyksta į provinciją, 
šachtininkų miestą Zabžą, ir su 
keliais tokiais pat fanatiškais ben-
draminčiais tuščioje vietoje steigia 
pačią naujoviškiausią Lenkijoje kar-
diologinę kliniką. 

„Dievų“ veiksmas perkelia į 9-ojo 
dešimtmečio vidurį, kai Lenkijoje 
buvo įvesta karinė padėtis. Jos kas-
dienybė filme yra ne tik puikus fo-
nas, bet ir išraiškingais štrichais 
papildo personažų charakteristikas, 
kaip kad scenoje, kai Religa veja iš 
klinikos jo bendradarbį persekio-
jantį saugumietį. 

Religa filme – veiksmo žmogus. 
Jis spontaniškai reaguoja į viską, ne-
išleisdamas iš burnos cigaretės, įti-
kinėja oponentus. Mirtinai pavar-
gęs nuo įtampos ir dešimtis valandų 
trunkančių operacijų, Religa sun-
kiai renka žodžius ką tik mirusio 
jaunuolio tėvams ar bijo susitikti su 
ant operacinio stalo mirusios mer-
gaitės motina, bet taip Palkowskis 
ir priverčia patikėti pasiaukojimo, 
pareigos ir atsidavimo profesijai 
prasme. 

Kitas praėjusių metų lenkų žiū-
rovų favoritas – Jano Komasos fil-
mas „Miestas 44“ („Miasto 44“, 
2014), skirtas Varšuvos sukilimo 

Apie dievus ir kūnus
Prasideda XV lenkų kino festivalis

70-osioms metinėms. Komasa pa-
sakoja jaunosios kartos, kuri da-
lyvavo sukilime, tragediją. Tai di-
džiulis kino reginys, pritrenkiantis 
specialiaisiais efektais, drastiškais 
vaizdais ir net pompastika. Filmo 
herojai – grupė jaunuolių, kurie 
dalyvauja sukilime. Iš pradžių jie 
kupini džiaugsmo ir noro auko-
tis tėvynei, bet susidūrę su prie-
varta ir mirtimi bando išsaugoti 
žmogiškumą ir meilę. Būtent to-
kie yra pagrindiniai filmo herojai 
Stefanas (Józef Pawłowski) ir „Bo-
ružėlė“( Zofia Wichłacz), kurių 
meilę nužudo karas. Kaip ir anks-
tesnis Komasos filmas „Savižudžių 
kambarys“, ir šis pirmiausia skirtas 
jaunimo auditorijai, kuriai impo-
nuoja specialieji efektai, filme nuo-
lat skambanti garsi muzika. 

Festivalis primins ir šį rugsėjį 
Didžiuoju Gdynės festivalio prizu 

„Auksiniais liūtais“ apdovanotą 
Małgorzatos Szumowskos „Kūną“ 
(„Body/Ciało“, 2015), kurį jau galėjo 
matyti „Kino pavasario“ žiūrovai. 
Žiemą filmas pelnė Berlyno kino 
festivalio „Sidabrinį lokį“. Tai buvo 
tikras jaunos režisierės triumfas, 
nes net didžiųjų festivalių žiūrovai 
jau gerokai atprato nuo sudėtingų, 
daugiaprasmių ir daugiasluoksnių 
filmų. Szumowska rodo sudėtingus 
kasdien su mirtimi susiduriančio 
teismo eksperto (Janusz Gajos) ir 
jo anoreksiškos dukters santykius, 

kurie pašlijo po mamos ir žmonos 
mirties. Į juos netikėtai įsikiša psi-
choterapeutė (Maja Ostaszewska), 
tikinti, kad gali bendrauti su mi-
rusiais. „Kūnas“ stebina režisierės 
sugebėjimu dabarties problemas 
rodyti kondensuotai ir metaforiš-
kai, nevengiant metafizikos, hu-
moro, absurdo. Szumowskos fil-
mas suteikia vilties, kad stebuklas 
gali atsitikti, padėti nugalėti baimę, 
vienatvę, neviltį. 

Daug diskusijų Lenkijoje su-
kėlė ir politinių aliuzijų į šalies 
gyvenimą prisodrintas Patryko 
Vargos filmas „Slaptoji tarnyba“ 
(„Służby specjalne“, 2015). Pagrin-
diniai jo veikėjai – trys specialiųjų 
tarnybų agentai, kuriuos suvaidino 
Olga Bołądż, Januszas Chabioras 
ir Wojciechas Zielińskis. Tirdami 
bylas iš pirmųjų dienraščių pusla-
pių, pareigūnai turės susidurti su 

praeities demonais ir supras, kad iš 
tikrųjų net nežino, kam dirba. 

Prieš kelerius metus puikiai 
„Reversu“ debiutavusio Boryso 
Lankoszo antrasis filmas „Tiesos 
grūdas“ („Ziarno prawdy“, 2015) 
sukurtas pagal populiaraus detek-
tyvų autoriaus Zygmunto Miłoszews-
kio (jis ir scenarijaus bendraautoris) 
trilogiją apie prokurorą Teodorą 
Šackį. Savyje užsisklendusį, daž-
nai chamišką prokurorą filme su-
vaidino Robertas Więckiewiczius, 
kuris atvyks į festivalį ir susitiks su 

„Multikino“ žiūrovais.
Filmo veiksmas nukels į spalvin-

gąjį idiliškąjį Sandomiežą, kuriame 
žydai įsikūrė dar XIII amžiuje. Ne-
gyvos jaunos moters, bendruome-
nės aktyvistės, kūnas aptiktas vie-
šoje vietoje. Vėliau dar keli žmonės 
nužudomi panašiai imituojant 
neva žydų ortodoksų ritualus, pa-
vaizduotus paveiksle, kuris kabo 
Sandomieržo katedroje. Krimina-
linė mįslė, kurią turi įminti Šackis, 
siejasi ir su antisemitizmu, ir su 
prieštaringa kiekvieno įtariamojo 
praeitimi, ir su politika, nes žmog-
žudystes galima suprasti ir kaip poli-
tinę provokaciją, todėl filmas turėtų 
sudominti ne tik detektyvų mėgėjus, 
nors „Tiesos grūdas“ – puikus žanro 
pavyzdys, kai „suveikia“ menkiausia 
smulkmena, kai išraiškinga muzika, 
paslaptinga senovinio miesto atmos-
fera, regis, persmelkia kiekvieną ka-
drą. Filmo kūrėjai siūlo pasvarstyti, 
kodėl istorija ir jos kruvini mitai, 
pasakojimai apie „žydų sąmokslą“ 
nuolat sugrįžta.

Kine debiutuojančio Michało 
Otłowskio sukurtas „Jeziorak“ 
(2014) taip pat panardinta į miglas 
ir tirštą atmosferą, jis tiksliai išnau-
doja detektyvinės istorijos, kad ir 
kokia ji pasirodytų atpažįstama, ga-
limybes. Mažame provincijos mies-
telyje prie ežerų gruodį randama 
nužudyta laisvo elgesio mergina 
ukrainietė. Bylą tiria nėščia pavar-
gusio veido policininkė Iza, kurios 
partneris – taip pat policininkas ir 
dar negimusių dvynių tėvas, staiga 
dingo, bet tai tik problemų pradžia. 
Izą meistriškai suvaidino Jowita Bu-
dnik, sukūrusi nepamirštamas „Iš-
ganytojo aikštės“ ir „Papušos“ he-
rojes. Aktorė po truputį atskleidžia 
savo herojės stiprybę, nors tyrimas 

vis labiau tampa asmeniškas, nauji 
jo etapai atskleis moters artimųjų 
paslaptis ir jos pasaulis per kelias 
dienas apvirs aukštyn kojom. 

Janas Jakubas Kolskis – bene vie-
nintelis sugebėjo sukurti savitą kino 
pasaulį. Jo filmai prisodrinti poezi-
jos ir magijos. Kolskio herojai – ar 
tai būtų Jančio Vandenis, ar Gro-
jantis lėkštėmis, ar kvapų paslap-
tis saugantis „Jasminum“ vienuolis, 
visada yra šio pasaulio keistuoliai, 
viską matantys kitaip. 

Naujausias jo kūrinys „Širdis. Šir-
delė“ („Serdce. Serduszko“, 2014) – 
tai kelio filmas. Filmo herojė – vaikų 
namų auklėtinė vienuolikmetė Ma-
šenka (Maria Blandzi) pabėga, nes 
nori įstoti į Gdansko baleto moky-
klą. Ją lydi maištinga namų dar-
buotoja Kordula (Julia Kijowska). 
Pabėgėles vejasi ne tik policija, bet 
ir tragikomiškas alkoholikas mer-
gaitės tėvas (Marcin Dorociński). Ši 
pasaka apie protingesnį, išmintin-
gesnį už suaugusius vaiką yra lyg re-
žisieriaus atsisveikinimas su dukra, 
kuri tragiškai žuvo pernai vasarą.

Marcino Głowackio vaidybinio 
filmo „Mano ašigalis“ („Mój bie-
gun“, 2013) herojaus prototipas – 
realiai egzistuojantis asmuo, Janas 
Mela. Tai jauniausias žmogus, suge-
bėjęs aplankyti abu Žemės polius, ir 
kartu pirmas neįgalusis, kuriam tai 
pavyko padaryti. Filme pasakojama 
apie stiprios valios berniuką, kuris 
kovoja su negalia, nes nori sugrįžti 
į normalų gyvenimą.

Grzegorzo Jarzynos „Mes suta-
riame gerai“ („Między nami do-
brze jest“, 2014) nustebins originalia 
forma. Režisierius perkėlė į ekraną 
Varšuvos TR teatre savo pastatytą 
Dorotos Masłowskos pjesę, išsau-
godamas teatrališką reginio sąly-
giškumą. Filmo herojės – trys vie-
nos šeimos moterys, gyvenančios 
ankštame bute. Senelė (1939-aisiais 
Vilniuje teatro aktorės karjerą pra-
dėjusi Danuta Szaflarska) vis pri-
simena jaunystę ir karą. Jos pen-
kiasdešimtmetė duktė (Magdalena 
Kuta) dirba kasininke prekybos 
centre. Jauniausioji filmo herojė 
(Aleksandra Popławska) – mokinė, 
ji nori tik maištauti. Tai – lyg trys 
Lenkijos vizijos: mitologizuota pra-
eitis siejama su senele, visuomeni-
nės ir politinės transformacijos pa-
gimdytas prekariatas – su motina, 
tik mergaitė niekaip negali įvardyti 
savo ateities. Masłowska ir Jarzyna 
preparuoja visas tas Lenkijas, pir-
miausia pasitelkdami kalbą (kiekvieno, 
net epizodinio personažo kalba at-
spindi jo socialinę padėtį), politiką, 
subkultūrą bei jos sukurtas fanta-
zijas. Nors filmui būdingos ryškios 
spalvos, groteskiški dialogai, tokios 
išsamios transformacijos periodo 
visuomenės analizės lenkų kinui 
galima tik pavydėti.

Parengė Ž. P.

„Tiesos grūdas“

„Dievai“

„Kūnas“
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Ričardas Šileika, „Penkto puslapio skirtukas“
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Meno kritikas – algoritmas?
Menas socialiniuose tinkluose ir garažo durų fenomenas

Eglė Rindzevičiūtė

Kad šiuolaikinis menas cirku-
liuoja visai kitaip negu anksčiau, su-
pratau prieš pusmetį, kai vienas bi-
čiulis britas pasigyrė gerai pardavęs 
atspaudą per „eBay“. Pasirodo, jis 
perka hipsteriškus grafikos atspaudus 
su kažkokiais triušiukais per „eBay“, 
kad vėliau parduotų už gerokai aukš-
tesnę kainą. Bet vieną kartą jam įkė-
lus parduodamo kūrinio informaciją, 
su juo susisiekė kitas meno gerbėjas, 
teigdamas, kad mano bičiulio siūlo-
mas darbas nesąs originalus, nes ori-
ginalas su tuo pačiu serijiniu numeriu 
kabo ant jo sienos. Mano bičiulis pa-
rašė elektroniniu paštu meno kūrinio 
autoriui, o šis pasirausęs užrašuose 
nustatė iš tiesų per klaidą pažymėjęs 
du kūrinius tuo pačiu serijiniu nume-
riu. Už aplaidumą atsiprašė ir grąžino 
per „PayPal“ sumokėtą sumą. Tada 
mano bičiulis įkėlė šią istoriją į savo 
profilį. Ir „eBay“ pašėlo: kūrinio su 
neteisingu serijiniu numeriu norėjo 
visi, kaina pakilo astronomiškai. 

„Instagram“, „eBay“ ir didė-
jantis skaičius portalų, siūlančių 
pirkti meno kūrinius tiesai iš kū-
rėjų, pavyzdžiui, „Saatchi Online“ 
ir „Tondo“, keičia vizualinių menų 
rinkos peizažą. Anot konsultanto 
Jonaso Almgreno, aukščiausioji 
meno rinkos lyga susideda iš 200 
galerijų, 2000 pirkėjų ir galbūt 
2000 menininkų. Tačiau profesiona-
laus meno rinkos tūris auga: ma-
noma, kad internetiniai meno 
pardavimai kasmet didėja apie 20 
procentų. Komercinių meno portalų 
tipai yra skirtingi: per „Instagram“ 
menininkas pritraukia sekėjus, ku-
riems tiesiai parduoda savo kūrinius. 
O „Tondo“ remiasi tradiciniu tarpi-
ninkavimo modeliu: jį kuruoja „ex-
Christie’s“ aukciono namų profesio-
nalai, kurių klientai – profesionalūs 
investuotojai. „Saatchi“ turi keleto 
lygių internetines meno parduotu-
ves, kur profesionalūs galerininkai 
atrenka aukštesnės prabos meną, o 
tūkstančiai savanoriškai užsiregis-
travusių meno kūrėjų laukia atsitik-
tinio pirkėjo. Ir nežinia ar sulaukia. 
Europos menininkų pajamų statis-
tika rodo, kad vizualinių menininkų 
yra daugiausia, o jų vidutinės, iš kū-
rybos gaunamos pajamos yra vienos 
mažiausių. Todėl Vakarų Europoje 
dauguma vizualinių menininkų turi 
kitą, dažnai vienaip ar kitaip su me-
nine kultūra susijusį darbą, o meninė 
kūryba lieka hobiu.

Masinė meno rinka yra neįminta 
paslaptis. Kodėl žmonės neperka 
daugiau meno kūrinių? Dauguma 
žmonių nėra nusistatę prieš meną, 
tačiau nepasitiki savo skoniu arba 
nežino, kur ir kokių kūrinių ga-
lima įsigyti. Atrodytų, interneto 
erdvė turėtų užpildyti šį vakuumą, 
pasiūlydama platų pasirinkimą 
ir lengvą pirkimo procesą tiesiog 
spragtelint pele. 

Bet platus pasirinkimas yra ne 
sprendimas, o bėda. Į profesiona-
lus orientuotas „Tondo“ reprezen-
tuoja daugiau kaip 30 tūkstančių 
kūrėjų ir jų skaičius kasdien auga. 

„Saatchi Online“ siūlo kelis šimtus 
tūkstančių kūrinių, skirsto darbus 
pagal discipliną, žanrą, siužetus, bet 
tai vargu ar palengvina pasirinkimą 
iš tokios kolosalios meno kūrinių 
bazės. Klasikinis rinkodaros prin-
cipas teigia, kad pirkėjui negalima 
duoti rinktis iš daugiau negu trijų 
variantų: didelis pasirinkimas varo 
pirkėją į neviltį, vargšas nebeperka 
nieko. Ekonomistai teigia, kad 
meno yra tiesiog per daug ir tarpi-
ninko tikslas yra sumažinti, o ne pa-
didinti pasirinkimą. Bet kaip atlikti 
atranką, kai meno kūrinių skaičius 
pranoksta šimtus tūkstančių? Aki-
vaizdu, kad galerininkas ar meno 
kritikas čia bejėgis. 

Meno vertintojui ateina į pa-
galbą algoritminės informacijos 
kasinėjimo (mining) ir atrankos 
technologijos, plačiai taikomos 
rinkodaroje ir naujienų žiniasklai-
doje. Algoritmai skenuoja tinklus 
ieškodami kitos būsimos meninės 
sėkmės. Atrinkta vizualinė infor-
macija pateikiama portaluose, per-
skenuojama kitų portalų algoritmų, 
vėl publikuojama, jos algoritminis 
reitingas kyla ir tokiu būdu popu-
liarumo banga (trending) internete 
tampa pranašyste, kuri išsipildo to-
dėl, kad buvo išpranašauta. Tačiau 
populiarumo banga nepriklauso 
vien nuo technologijų: tai tiršta 
tinklaveika, kur persipina algori-
tmai, žmonės, statuso paieška ir 
emocijos. Viena aišku: skaitmeni-
nės technologijos ne vien sustiprina 

egzistuojančius ryšius (tradicinis 
galerininkų naratyvas), bet ir ku-
ria naujus. 

Agnės Gintalaitės serija „Beauty 
Remains“ („Grožio reliktai“) buvo 
sukurta praeitą pavasarį. Minima-
listinės nuotraukos dokumentavo 
vėjo, lietaus ir laiko nugairintas so-
vietinių garažų duris – tokias bana-
lias, puikiai pažįstamas, bet iš esmės 
nematomas. Garažų miesteliai Lie-
tuvoje daugeliui tapę geografiškai ir 
socialiai nutolusia kasdienybe. Du-
rys, keletą kartų perdažytos, nusilau-
piusios, prarūdijusios, nuotraukose 
tapo tapybos drobėmis, primenan-
čiomis Marko Rothko vibruojančius, 
lyg erdvėje sklendžiančius kvadra-
tus. Ši formali estetika praturtinta 
naratyvu: kadaise buvę pasiturin-
čios sovietinės vidurinės klasės 
simboliu, užmiesčio garažai dabar 
yra sovietmečio reliktas, distopinės 
vietos, kur svečiai, juolab užsienie-
čiai, nevedami. Gintalaitės paste-
bėtas formalus, subtilus tapybišku-
mas reabilituoja garažų miestelius 
kaip estetines erdves, paversdamas 
juos į visiems prieinamas, po atviru 
dangumi įsikūrusias meno galeri-
jas. Antra vertus, garažų miestelių 
laikinumas sukuria emocinį ryšį su 
nuotraukų estetika, trapia ir pažei-
džiama. Kaip taikliai sakė vienas 

„Facebook’o“ komentatorius, „Beauty 
Remains“ yra ekografija – vizualinis 
nykstančios aplinkos fiksavimas.

Bet kokiu būdu ši pavilnės ap-
rūdijusių garažų estetinė ekogra-
fija susilaukė globalaus populia-
rumo? „Beauty Remains“ kelionė 
internetu puikiai iliustruoja algo-
ritminio filtravimo mechanizmo 
svarbą. Gegužės mėnesį Gintalaitė 

įkėlė projektą į savo profilį pagrin-
diniame vizualinės kultūros pro-
fesionalų ir mėgėjų portale „Be-
hance“. Vasarą projektas pristatytas 
įtakingame įdomybių portale „Bo-
red Panda“, alternatyvos vartojimo 
kultūrai ieškančiame netgi Indijos 
popierinėje spaudoje. Rugsėjo pra-
džioje „Beauty Remains“ buvo pu-
blikuotas įtakingame prancūzų vi-
zualinės kultūros portale „Fubiz“ 
ir amerikiečių „Elle Decor“, o tada 
įtrauktas į „Behance“ fotografijos 
kuratorių sudaromą specialų pus-
lapį. „Fubiz“ ir „Behance“ atranka 
aiškiai prisidėjo prie „Beauty Re-
mains“ reitingų, suveikdamas kaip 
svarbus algoritminis filtras vizuali-
nės kūrybos jūroje: už poros dienų 
projektas publikuotas įtakinguose 
vizualios kultūros portaluose „My-
modernmet“ ir „Thisiscolossal“. Jau 
kitą dieną Gintalaitės garažų durys 
buvo lyginamos su Rothko garbia-
jame „Washington Post“ redaguo-
jamame „Slate“ portale. Po poros 
valandų garažų durys žėrėjo vaivo-
rykštės spalvomis „Saatchi“ galeri-
jos, garsaus JAV užsienio politikos 
konsultanto Iano Bremmerio ir Ho-
livudo aktoriaus, dainininko bei gy-
vūnų teisių gynėjo Jaredo Leto, taip 
pat prestižinės JAV dizainerių aso-
ciacijos AIGA „Twiter“ paskyrose.

Ši trajektorija rodo, kad meno kū-
rinio algoritminė atranka per svar-
biausius portalus yra itin svarbi sie-
kiant, kad kūrinys patektų į žinomų 
asmenybių akiratį. Tačiau asmeninis 
susidomėjimas lydėjo „Beauty Re-
mains“ visuose kelionės etapuose: 
žmonės ne tik spaudė „Like“ ir da-
lijosi, bet ir siuntė autorei jos pu-
blikacijų egzotiškuose leidiniuose 
nuotraukas (pvz., Indijos dienraštyje 

„Deccan Chronicle Chennai“), ger-
bėjai elektroniniu paštu pranešinėjo 
apie garažų durų sėkmę įvairiose ša-
lyse, Kinijoje, Argentinoje ir JAV. 

Ir kuo gi „Beauty Remains“ pa-
traukė internautus? Vizualinė este-
tika suvaidino svariausią vaidmenį: 
garažų durys, atrodytų, banalios, 
bet sudėliotos į paletes tapo raiškio-
mis vaivorykštės dalimis, parodyda-
mos, kad bjaurumas ir nuobodumas 
yra ne objektyvi garažų durų savybė, 
bet tik vienas iš įprasminimo būdų. 
Garažai yra universalūs, egzistuo-
jantys visur, kur važinėjama auto-
mobiliais, bet posovietinių garažų 
miestelių fenomenas yra egzotiškas, 
atitinkantis orientalistinį „Lūšnynų 
milijonieriaus“ stereotipą. Vienas 
tinklaraštis netgi rašė, kad Lietu-
voje žmonės „vis dar“ gyvena to-
kiuose garažų miesteliuose. Globali 

„Beauty Remains“ sklaida irgi rodo, 
kad žodžiai „Lietuva“ ir „po-sovie-
tika“ nėra atavistiniai lokalizmai, bet 
geba pritraukti dėmesį – jie minimi 
daugelyje antraščių. Vizualinis pa-
trauklumas neabejotinai darė įspūdį 
neprofesionalams, o profesionalai 
įvertino unikalų tapybiškumą, at-
skleistą nuotraukose: dauguma 
žurnalistų ir komentatorių prisipa-
žino esą paveikti unikalios grožio 
ir laikinumo įtampos. Rašoma, kad 
apleistų garažų durys atrodo kaip 
lietuje paliktos Rothko drobės. Eg-
zistencialistinė estetika, švelniai pa-
rodanti, kiek potencialaus grožio ir 
vertybių tyliai slypi mūsų aplinkoje – 
nepastebėtos, apleistos. Galbūt „Be-
auty Remains“ poveikis aktyvuoja 
ne nostalgiją, bet optimizmą, kad, 
nepaisant naujo meno pertekliaus 
ir meno savireferentiškumo, grožį 
vis dar galima tiesiog atrasti.

Projekto kelionė taip pat rodo, 
kad meno profesionalams ir į mases 
orientuoti įdomybėms skirti porta-
lai yra persipynę, kad profesionalus 
menas gali sklisti ir kaip momen-
tinė, akį patraukianti egzotiška nau-
jiena. Ar egzotizmas ir pramoginis 
aspektas gali užteršti „rimtojo meno“ 
aurą? Sunku pasakyti. „Saatchi“ pu-
blikavo „Beauty Remains“ nepaisy-
dama to, kad projektas šimtus kartų 
buvo pristatytas kaip „įdomybė“ („Kas 
nufotografavo pačias spalvingiausias 
garažų duris?“ – klausė indų dienraš-
tis. „Mūsų durys, nors ne tokios vin-
tažinės, irgi labai geros“, – gyrėsi JAV 
garažų durų firma). Intensyvus pri-
statymas internete irgi nepatvirtino 
tradicinių galerijų įspėjimų, kad 
socialiniai tinklai nėra pardavimo 
platformos. Pirkėjų atsirado, ir labai 
įvairių. Kūrinius įsigijo lietuviai: ir 
jaunimas, ir rafinuotas diplomatas. 
Fotografijos keliavo į JAV, Prancū-
ziją, Jungtinę Karalystę. „Beauty 
Remains“ kelionė dar nesibaigė, bet 
ši esė, tikiuosi, kelia svarbius klausi-
mus apie algoritiminę ir asmeninę 
meno atranką ir jų vaidmenį šiuo-
laikinėje meno rinkoje.

Agnė Gintalaitė, „Beauty Remains. Grožio reliktai“. 2015 m.
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(Ne)įvardijamieji 
Atkelta iš  1  psl .

Mildos Laužikaitės „Pasveikinimas 
Vilniui“, plaukiant gumine valtimi 
Nerimi), nešama srovės, pro beto-
nines krantines, tarsi skristi nepa-
jėgiantis balandis. Beje, galerijoje, 
į kanalo ir miestelio panoramą vi-
deoprojekcijoje vis bandė įskristi 
didžiulė vangi musė. 

Elenos Grudzinskaitės grafikos 
atspaude „Slash and Burn“ („Kirsk 
ir degink“), kuris yra didesnio ciklo 
dalis, vaizduojamas Madagaskaro sa-
los teritorijos fragmentas su įklijuotu 
monochrominės miško fotografijos 
negatyvu. Slash and Burn – lydimi-
nės žemdirbystės metodas, ligi šiol 
naudojamas Pietų Afrikoje, kai iš-
kertami miško plotai, medžių lie-
kanos išdeginamos, o žemė keletą 
metų kultivuojama. Galop erozija 
suardo žemę ir teritorija virsta dy-
kuma. Grudzinskaitė kalba apie 
tokią „įvietinimo“ koncepciją, kai 
tam tikra teritorija, vieta pavirsta 
dykuma ne tik tiesiogine žodžio 
prasme, bet ir tampa „neperskai-
toma“, pakibusia tarp gamtos ir 
socialinio lygmens, tarsi iškritusi 
iš abiejų „naratyvų“.

Benigna Kasparavičiūtė susitelkė į 
„Maloniosios 6“ istoriją – sukūrė šio 
namo (dalies) buvusio šeimininko 
Juozo Markulio-Erelio1 (1913–1987) 
portretą „nekroromantiniu“ stiliumi 
ir įdėjo į seną apsilaupiusį rėmą. O 
už rėmo liaudišku papročiu užkišta 
nuotraukėlė, kurioje užfiksuotas 
Markulis, su kolegomis patologais-
anatomais ekshumuojantis suirusį 
lavoną. Beje, nuotrauka originali, 
rasta tarp Markulio daiktų Malo-
niojoje g. 6.

Markulis pavaizduotas mėnulio 
pilnaties ir Sosnovskio barščių fone. 
Pilnatis – aliuzija į vampyrus ir vil-
kolakius, ir į tai, jog lietuvių kolek-
tyvinėje (pa)sąmonėje Markulis 
asocijuojasi su šėtonu. Na o Sos-
novskio barščiai, kaip žinia, atga-
benti į Lietuvą stalinmečiu, priski-
riami invazinei parazitinei augalų 
rūšiai, kuri dėl itin stiprių alergenų 
pavojinga ir žmonių gyvybei. 

Arūnas Spraunius pasirinko 
miksą. Ant videoįrašo, kuriame jis 
kažkokiame renginyje skaito savo 
eilėraštį „Higieninė pasija“, užklojo 
Suzanne Vega dainos „Tomy’s Din-
ner“ („Tomo vakarienė“) garso ta-
kelį. Tokiu būdu sukuriama dvi-
guba parodija. Spraunius tiesiogiai 
ar netiesiogiai tyčiojasi iš iki šiol 
instituciniu lygiu (per Rašytojų 
sąjungą) tebegyvuojančio galingo, 
nors morališkai ir estetiškai išsisė-
musio, „neoromantizmo“ (o gal „ne-
kroromantizmo“?) mūsų literatūroje. 
Kartu ironizuojamas klasikinis per-
formansas, galop išryškinamas video-
banalumas. Šis leitmotyvas iš dalies 
susisieja su klausimais, kuriuos ke-
lia Fisheye, tik Spraunius pasitelkia 
(juodą) humorą. 

Svajonė ir Paulius Stanikai 
parodoje eksponuoja videokū-
rinį „Nanto uolos“. Tai platesnio 
projekto, kuris bus instaliuojamas 
Paryžiuje, dalis. Projektas skirtas 
Xavier Pierre’ui Marie Dupont’ui 
de Ligonnès, jei neklystu, šiandien 
labiausiai ieškomam nusikaltėliui 
Prancūzijoje – senos prancūzų aris-
tokratų šeimos atstovui, kuris 2011 m. 
Nante esančiuose namuose išžudė 
visą savo šeimą ir dingo. O visai 
neseniai vieno laikraščio redakcija 
gavo žinutę neva nuo Xavier, kad 
jis vis dar „gyvas ir sveikas“. 

Stanikų videodarbas – kažkokių 
uolų fone vykstanti pseudodrama, 
kurios veikėjai – du porcelianiniai 
zuikučiai, žaislinis šuniukas, vazo-
ninė gėlė ir originalūs skulptoriaus 
Petro Vaivados moliniai (neseniai 
demontuotų) Žaliojo tilto skulp-
tūrų „eskizai“, jei neklystu, tai „vals-
tietė ir darbininkas“. Visi šie „veikė-
jai“ Kareno Chačaturiano kažkurio 
kūrinio garso takelio fone tarsi 
bendrauja, tarsi šoka, tarsi „niau-
jasi“, pykstasi, nors iš tiesų nevyksta 
nieko. Stanikai tyčia palieka „broką“ – 
kamera juda, dreba, matosi uolų 

neslepiama, tačiau į tai, ką matome 
ekrane, emociškai reaguojame kaip į 
tikrą „veiksmą“, „dramą“. 

Lina Zaveckytė, panašiai kaip 
ir Kasparavičiūtė, koncentruojasi 

1 Juozas Markulis-Erelis pokariu buvo 
ne tik VU anatomijos katedros vedėjas, 
gydytojas, patologas-anatomas, tačiau 
ir vienas žymiausių KGB provokatorių 
bei agentų, jo pastangomis buvo su-
imta daugiau kaip šimtas žmonių, 18 
iš jų nukankinti ir sušaudyti. Markulį-
Erelį galima būtų oficialiai priskirti prie 
psichopatų-serijinių žudikų, kuris, beje, 
rado būdą, kaip savo liguistą veiklą le-
galizuoti, paversti „profesija“.

„teisingą“ motyvacinio laiško for-
matą ir atskirti „nuoširdumą“ nuo 

„formalumo“ vis tiek sunku.
Zaveckytė išrinko dvylika iš-

traukų iš motyvacinių laiškų ir pa-
prašė skaitovų juos įgarsinti. Atėjus 
į „Maloniąją 6“, galima paspausti 
(iki tol neveikusį) durų skambutį 
ir iš nedidelio balto kubo galeri-
jos viduje išgirstame motyvacijos 
ištrauką – vyriškas arba moteriš-
kas balsas byloja apie „plačiau įgy-
vendinamus kūrybinius projektus“, 

„galimybę įgyvendinti naujas idėjas“, 
„įstojimą į bendraminčių klubą“ ir 
pan. Ko gero, šis kūrinys ypač būtų 
tikęs pernykštei LTMKS parodai 

„Let me in“, tačiau ir šiųmetinėje 
parodoje neblogai „įsivietina“.

Jurgitai Žvinklytei, panašu, kūry-
boje rūpi kūno padėtys ir patirtys 
erdvėje, dažnai balansuojant tarp 
urbanistinio dreifavimo (pvz., „kla-
jojant“ Reikjavike) ir šokio (čia ne-
jučia mintyse iškyla Jūratės Staus-
kaitės grafikos „koncepcija“). 

Viename videoperformanse 
Žvinklytė abstraktų piešimą pavertė 
kūno judesiais, atkartodama izolia-
cija klijuojamų linijų, t.y. „piešinio“, 
kryptis, „judesius“. Šioje parodoje 
eksponuojamas atsitiktinės situa-
cijos videodarbas. Žvinklytė kažko 
laukdama šalia namų – turėjo kaž-
kur važiuoti, kažkas turėjo ją pasi-
imti – iš nuobodulio pradėjo im-
provizuoti, tarsi šoktų. Tai pamatęs 
jos tėvas čiupo kamerą ir bandė tai 
užfiksuoti, tačiau spėjo nufilmuoti 
tik paskutines „šokio“ akimirkas. 
Šiame videodarbe tarsi užfiksuotas 
savaiminis, atsitiktinis vietos ir ypač 
situacijos, „naratyvo“ susiformavimas, 
tačiau „vieta“ ir „socioestetinė situa-
cija“ susiformuoja tik videoįraše ir tik 
jį kontekstualizavus, žiūrint iš šalies ir 
suvokiant per „estetinę prizmę“. 

Taigi ši paroda – vienu metu 
ir „formali“, ir tą formalumą, t.y. 

institucinį lygmenį, įtraukianti į 
kritinę erdvę. Institucijos lygmuo 
išlieka, tačiau išvengiama mani-
puliacijų prestižu, dirbtinės savie-
litizacijos, negyvo „ataskaitinio“ ar 

„festivalio“ formato.
Kitaip sakant, daugėjant narių 

skaičiui, „tarpdiscipliniškumo“ są-
vokai tampant vis labiau miglotai, 
neišvengiamai augant sąjungos 

„svoriui“, vis dar bandoma rasti 
būdų savo projektinėje veikloje 
išsaugoti bent kruopelytę to „ide-
alizmo“, „neformato“, kuris buvo 
būdingas sąjungos gyvavimo pra-
džioje XX a. 10-ojo dešimtmečio 
pabaigoje, nors situacija ir pasikei-
tusi. Taip pat stengiamasi nustatyti 
kūrybišką santykį tarp „kolektyviš-
kumo“ ir „individualumo“, nes kū-
riniai projekte tarsi nepriklausomi, 
išsklidę tarp disciplinų, tačiau pa-
radoksaliai susipynę. 

Paroda veikia iki spalio 14 d.
Projektų erdvė „Malonioji 6“ (Vilnius)
Dirba trečiadieniais ir šeštadieniais
 17‒19 val. arba iš anksto susitarus 
tel. +370 622 30422

reprodukcija kompiuterio ekrane 
su įrankių juosta, į kadrą pakliūva 
rankos, laikančios personažus. Pa-
baigoje atsiranda anatominės re-
produkcijos iš sovietmečiu plačiai 
naudotos Gottfriedo Bammeso 
anatomijos dailininkams knygos. 
Videofilme atvirai simuliuojama 
prasmė, klastojamas naratyvas. 
Akivaizdžiai nieko nevyksta ir tai 

į konkretų kontekstą, tačiau ne į 
„Maloniąją 6“, o į LTMKS institu-
cinį lygmenį. LTMKS sugalvojo iš 
stojančiųjų į sąjungą reikalauti mo-
tyvacinių laiškų, kad būtų lengviau 
atskirti „idėjinius“ stojančiuosius 
nuo „formalių“, „nuoširdžius“ nuo 

„apsimetėlių“. Tačiau motyvacijų ra-
šymas vis tiek žaibiškai biurokrati-
zavosi, nes stojantieji greitai įvaldė 

Patricija Gilytė, videoperformansas „Taube“ (liet. balandis  kurčiasis). 2015 m. L. Skeisgielos  n uotraukos

Benigna Kasparavičiūtė, namo Malonioji g. 6 šeimininko 
Juozo Markulio-Erelio portretas. 2015 m.
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K i n a s

Gediminas Kukta 

Festivalis išaugo šortus. Dešim-
tuosius metus jis pasitinka nauju 
pavadinimu. Nuo šiol tai – Vilniaus 
tarptautinis trumpųjų filmų festiva-
lis (VTTFF). Jokio painiojimo su 
studentiškais kino bandymais. Jo-
kių mažybinių priesagų (trumpukai, 
trumpučiai, trumpuliai). Jokio pa-
granduko sindromo. „Trumpi, bet 
filmai“ – taip sako festivalis. 

Tiesa, požiūrį, kad trumpo me-
tražo kinas tėra jaunų kūrėjų žai-
dimų aikštelė, pakeisti ne taip pa-
prasta. Lietuvoje – ypač. Tokiam 
vertinimui meškos paslaugą, ži-
noma, padarė ir šalyje vykstantys 
kiti kino festivaliai, savo progra-
mose be didesnės atrankos rodan-
tys viską. Į vieną krūvą jie maišo 
ir pripažintų režisierių darbus, ir 
mėgėjiškus pafilmavimus su nepa-
matuota pretenzija vadintis kinu, ir 
pirmuosius studentiškus kino etiu-
dus. Bet šį kartą ne apie tai. 

Dešimtasis festivalis surinko pro-
gramą, kurioje ne tik naujausi ir ge-
riausi šių ir praėjusių metų trumpi 
filmai, iki šiol sėkmingai skinantys 
prizus tarptautiniuose kino foru-
muose, bet ir specialiosios anksčiau 
sukurtų filmų programos, kuriose 
trumpa kino forma atsiskleidžia 
kaip ribų neturinti įdomių ir drą-
sių eksperimentų erdvė. Pirmiau-
sia kalbu apie išskirtinę lietuvių me-
nininko Deimanto Narkevičiaus ir 
britų eksperimentinio kino ir vi-
deomeno autoriaus Johno Smitho 
darbų programą. Nors sovietinį 
palikimą, praeities sąmonę ir šian-
dienos savimonę bei nostalgijos 
formas nagrinėjanti lietuvio kū-
ryba Vilniuje rodyta ne sykį, daliai 
žiūrovų, tikiu, ji bus atradimas. O 
struktūrinio ir naratyvinio kino 
idėjas jungiantys Smitho kūriniai 

Akimirkos didelei paslapčiai įminti
Prasideda Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis

neilgą istoriją – lyg kino novelę. Tai 
naratyvinio kino šalininkai: ukrai-
nietė Maša Kondakova („Lap-
kritis“), čilietis Ignacio Juricic 
Merillánas („Dingusios karalie-
nės“), bulgaras Pavelas Vesnakovas 
(„Dzeusas“) ar prancūzas Guillau-
me’as Renussonas („Tamsoje visos 
katės rožinės“). Kitiems autoriams 
trumpas metras – lyg dienoraštis, 
asmeninis metraštis ar veidrodis, 
kuriame ieškoma savos tapatybės: 
prestižinius kino festivalius apkelia-
vęs ispano Xacio Baño dokumen-
tinis filmas „Būti ir grįžti“, olandės 
Mea de Jong „Jei mamai negerai, 
niekam negerai“. 

Dar kitiems autoriams užtenka 
trumpo metro, kai nori talentin-
gai prisiliesti prie sudėtingų ir 
kontroversiškai vertinamų temų: 
olandas Guido Hendrikxas klau-
sosi trijų pedofilų išpažinčių („Tarp 
mūsų“), provokatorius vokietis Ja-
nas Soldatas žvilgteli į sukarintą 
belaisvių stovyklą, kur tarpsta 
sadomazochistiniai žaidimai 
(„Štrausbergo viešbutis“), olandas 
Morganas Knibbe tyliai stebi ar-
timųjų skausmą, kai prie Lampe-
dūzos krantų nuskęsta 360 pabė-
gėlių iš Eritrėjos, o britai Pia Borg 
ir Edwardas Lawrensonas gilinasi 
į psichiatrinės ligoninės pacientų 
meno kūrinius („Niekieno turtas“, 
šiais metais apdovanotas „Auksiniu 
leopardu“ Lokarno kino festivalyje). 

Yra režisierių, kuriems trumpas 
metras – tarsi poezijos atitikmuo: 
vos šešias minutes trunkantis por-
tugalų Marco Espírito Santo ir 
Miguelio Coimbros noktiurnas 

„Kraujo broliai“ apie kautynes su bu-
liumi, prancūzo Léo Zarkos sapniš-
kas „Vėjo gūsis ant Šv. Viktorijos 
kalno“, šveicaro Jorge Cadenos 
trapus vaizdo eilėraštis „Mapalé“. O 
dar kitiems kūrėjams ši kino forma 

yra absoliuti laisvė juokui, sąmojui 
ir humorui. Vos per keturiolika mi-
nučių norvegas Hallvaras Witzø iš-
sišaipo iš žmonių kvailumo filme 

„Taip mes mylim“. Izraelio režisie-
rius Orenas Gerneris subtiliai ir su 
ironija preparuoja paprastos šeimos 
bendravimo subtilybes filme „Gren-
landija“. Korėjietis Ken Ochiai nevar-
žomai plaka du, atrodytų, labiausiai 
nesuderinamus dalykus pasaulyje – 
sumo imtynes ir miuziklą komedijoje 

„Sumo kelias. Miuziklas“. 
Bene labiausiai vaizduotę maitins 

konkursinių programų animacija. Ji 
paneigs mitą, kad judantys piešti-
niai paveiksliukai kuriami tik tiems, 
kurių amžius neviršija 12 metų. Į 
nepažintas galaktikas nuskraidins 
ir apie žmogaus baimes bei ais-
tras kalbės belgas Bruno Tondeu-
ras filme „Kosmoso platybės“, apie 
kosmosą svajos ir tarptautinį pripa-
žinimą pelniusio rusų animatoriaus 
Konstantino Bronzito filmo „Mes 
negalime gyventi be kosmoso“ he-
rojai. Prancūzai Zsuzsanna Kreif ir 
Borbála Zétényi išsiųs nusivylusias 
moteris į egzotišką kraštą, kuriame 
gyvena keistuoliai vyrai ilgais oran-
žiniais ūsais („Limbo Limbo Tra-
vel“), o vengras Reka Bucsis pateiks 
47 netradicinius žvilgsnius į pasaulį 
filme „Simfonija nr. 42“, kurią ga-
lima drąsiai vadinti praėjusiais 
metais bene labiausiai graibstoma 
trumpametraže animacija pasau-
lyje. Filmą rodė Berlyno, Sandanso, 
Klermono-Ferano, Hamburgo, Či-
kagos tarptautiniai kino festivaliai, 
animacijos Meka vadinamas Ansi 
festivalis Prancūzijoje ir kiti.

Filmų daug ir kiekvienas savaip 
žvelgia į pasaulį, žmones, reiškinius, 
daiktus. Bet kartais jiems suvokti ar 
bent šiek tiek priartėti prie jų pa-
slapties pakanka tik kelių trumpų 
akimirkų.

Anonsai

,,Meistras ir Tatjana“ 
pradeda maratoną po 
tarptautinius festivalius 

Spalio 16 d. Lietuvos kino teatruose 
pradedamas rodyti Giedrės Žicky-
tės filmas ,,Meistras ir Tatjana“ jau 
sulaukė kvietimų į daugiau nei de-
šimtį tarptautinių filmų festivalių 
ir džiaugiasi pirmomis tarptautinė-
mis pergalėmis.

Paskutinį rugsėjo savaitgalį an-
truoju konkurso prizu tarptau-
tiniame Vilniaus dokumentinių 
filmų festivalyje apdovanotas fil-
mas iškart iškeliavo į kitą tarp-
tautinę filmų šventę „Filmes So-
bre Arte“, vykstančią Lisabonoje 
(Portugalija). „Filmes Sobre Arte“ 
kasmet iš daugiau nei 250 paraiškų 
atsirenka 36 kūrėjų darbus, kurių 
autoriai įdomiausiai žvelgia į kitų 
menininkų gyvenimą ir veiklą. Šiais 

Filmo ,,Meistras ir Tatjana“ kū-
rėjai kviečia pasinerti į aistringos 
meilės ir kvapą gniaužiančios fo-
tografijos pasaulį. Jo centre – Vitas 
Luckus, vienas iš Lietuvos fotogra-
fijos mokyklos kūrėjų, su fotoapa-
ratu išmaišęs visą Sovietų Sąjungą. 
Aplinkiniai vadino jį vikingu, kopi-
javo jo manieras, išvaizdą, juo žavė-
josi, stebėjosi, bijojo, jam pavydėjo, 
perpasakodavo būtas ir nebūtas is-
torijas. Vilniuje jis gyveno su gra-
žuole žmona Tatjana, namuose jie 
augino liūtą ir tapo viena ryškiau-
sių 8–9-ojo dešimtmečio porų. Ryš-
kūs buvo ir jų namai – visada pilni 
spalvingiausios chebros, gyvenimo 
džiaugsmo ir pokalbių iki aušros. 

„Meistras ir Tatjana“ – neišgalvota, 
įkvepianti ir iki širdies gelmių su-
krečianti genialaus kūrėjo gyve-
nimo ir meilės istorija.

„Meed Films“ ir „Just a Moment“ inf.

Itin džiugi žinia atkeliavo iš se-
niausio ir prestižiškiausio pasau-
lyje Leipcigo dokumentinių filmų 
festivalio. ,,DOX Leipzig“ įtraukė 

„Meistrą ir Tatjaną“ į tarptautinę 
filmų programą, kurioje prista-
tomi geriausi metų filmai. Ir tai tik 
vienas iš trijų šį rudenį Vokietijoje 
vykstančių tarptautinių festivalių, 
pristatančių  ,,Meistrą ir Tatjaną“ 
didžiuosiuose šios šalies ekranuose. 
Lapkričio pradžioje filmas bus rodo-
mas Liubeke, tarptautiniame  kino 
festivalyje ,,Šiaurės filmų dienos Liu-
beke“, bei Kotbuse vykstančiame 
tarptautiniame kino festivalyje, skir-
tame Rytų ir Vidurio Europos kinui.

Prieš didįjį turą Vokietijoje 
,,Meistras ir Tatjana“ dalyvaus svar-
biausio Baltarusijos filmų festivalio 
,,Listapad“ bei Tbilisyje vykstančio 
vienintelio Gruzijos dokumenti-
nių filmų festivalio konkursinėse 
programose.

Lietuvos kino ekranus pasieks 
pirmą kartą. Daugelio šalių meno 
galerijose ir festivaliuose demons-
truoti menininko eksperimentiniai 
darbai atskleis kino, kaip medijos, 
galimybes, jėgą ir grožį. 

Programoje „Vilnius kine“ sugulė 
kelis dešimtmečius kurti lietuviški 
filmai, kuriuose vienokį ar kitokį 
vaidmenį suvaidino Vilnius. Bus 
reta proga pamatyti Artūro Jevdo-
kimovo „Kirtimų idiles“, prisiminti 
Užupį Arūno Matelio filme „Dešimt 
minučių prieš Ikaro skrydį“, stebėti 
ironišką Rudolfo Levulio žvilgsnį į 
Dainų šventę eksperimentinėje do-
kumentikoje „1, 2, 3…“, pamatyti 

Lukiškių kalėjimo kasdienybę Kris-
tijono Vildžiūno dokumentiniame 
filme „9 vartų miestas“ ar leistis į 
Gariūnus kartu su Algirdo Tarvydo 

„Gariūnų vyrais“. Pirmą kartą šiais 
metais bus surengta ir nacionalinė 
konkursinė programa.

Tačiau pagrindine festivalio ašimi 
išlieka tarptautinės konkursinės 
programos, kurių šiemet aštuonios. 
Vaidybiniai, dokumentiniai, anima-
ciniai, eksperimentiniai filmai – žan-
rai nesikeičia. Keičiasi šalys, istorijos, 
formos, stiliai, režisierių požiūris į 
pasaulį bei trumpą metrą. 

Vieniems trumpametražis kinas 
tampa idealiausia terpe papasakoti 

metais ,,Meistras ir Tatjana“ ne tik 
pateko tarp nedaugelio atrinktųjų, 

bet ir tapo antrosios vietos prizo – 
„Sidabrinio triušio“ – laimėtoju.

„Dzeusas“

„Taip mes mylim“
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Po oda
Vilniaus dokumentinių filmų festivaliui pasibaigus

Gediminas Kukta 

Kultūros renginių gausa rudenį 
verčia jaustis, švelniai tariant, ne-
jaukiai. Jie lipa vienas ant kito, 
stumdosi pasikinkę įtaigias viešųjų 
ryšių kampanijas ir – netiesiogiai, 
bet visgi – konkuruoja dėl tikslinio 
žiūrovo. Kuris, o tai jau organiza-
torių galvos skausmas, dažniausiai 
yra vienas – vidurinės klasės vilnie-
tis. Pakankamai uždirbantis, smal-
sus ir, žinoma, besidomintis kinu, 
teatru, opera, daile. 

Ir štai šitame kultūriniame hi-
podrome tau tėra trys galimybės. 
Pirma, bandyti spėti visur, kas, grei-
tai supranti, fiziškai neįmanoma. 
Antra, pasirinkti vieną renginį 
(festivalį, koncertų ciklą) ir, nesi-
dairant į kitus, savaitę jame lankytis. 
Trečia, spjauti į kultūrą, užsidaryti 
namuose ir visą vakarą žiūrėti į bal-
tas lubas, kurios po ilgos darbo die-
nos, praleistos priešais kompiuterio 
ekraną, nėra toks jau prastas pasi-
rinkimas: ramina ir akis, ir sąmonę. 

Yra ir ketvirtoji galimybė, ma-
žiausiai priklausanti nuo tavęs. Ru-
deninis peršalimas. Tuomet tūnoti 
tarp keturių sienų esi priverstas. Ir 
tau mažiausiai rūpi, koks ten festi-
valis ką tik baigėsi, koks įpusėjo, o 
koks dar tik artėja. Tu sergi – kul-
tūra palauks.

Būtent taip nutiko su Vilniaus 
dokumentinių filmų festivaliu 
(VDFF), kurio kiekvienais metais 

itin laukiu. Suplanuoti vakarai kino 
teatre nuplaukė arbatomis su ci-
trina ir medumi. Pamatyti kelis fil-
mus pavyko tik festivaliui baigiantis. 
Tačiau, staigmena, jų visai pakako, 
kad nuraminčiau dokumentikos 
pasiilgusias akis. Tiksliau sakant, 
pakako vieno filmo.

Kol vieni filmai žiūrovus glosto 
gražiais vaizdais („Egzotika, erotika 
ir t.t.“, „Avinėlio vartai“) ar net tam-
siausiai istorijai susimuliuoja lai-
mingą pabaigą („Vilkų gauja“), at-
siranda dokumentika, kuri daro tai, 
ką šiandieninis kinas daro vis re-
čiau. Lenda po tavo oda. Tai pavyko 
latvių režisieriui Herzui Frankui pa-
skutiniame filme „Anapus baimės“. 
Prieš dvejus metus miręs kūrėjas 
filmo baigti nespėjo, už jį tai pa-
darė Maria Kravčenko, tapusi šios 
sudėtingos istorijos bendraautore. 

Franką vėl domina nusikaltimas 
ir bausmė. Šias temas jis gvildeno 
sukrečiančiuose dokumentiniuose 
filmuose „Gyveno kartą septyni Si-
meonai“ (1989) apie paprastą muzi-
kantų šeimą, kuri kėsinosi pagrobti 
lėktuvą ir taip pabėgti iš Sovietų Są-
jungos, bei „Aukščiausiasis teismas“ 
(1988), pasakojančiame apie mirties 
bausme nuteistą Valerijų Dolgovą, 
jo teismo procesą, įkalinimą ir iš-
pažintį. Tai anaiptol nebuvo len-
gvi pasakojimai. Frankas gilinosi 
į žmogaus poelgių priežastis, jo 
vidų, norėjo suprasti, kas turi atsi-
tikti, kad ryžtumeis žmogžudystei 

ar imtum gaminti sprogmenis ir 
grasinti jais susprogdinti keleivinį 
lėktuvą. Jam buvo įdomi žmogaus 
psichologija, tamsioji žmogaus pusė 
bei tai, kas ją pažadina. Autorius 
stengėsi išlikti nešališkas, suprasti 
ne tik filmuojamuosius, bet ir save 
patį. Franko dokumentika dažnai 
tapdavo ir pašnekesiu su savimi: 
kodėl man prireikė šių sunkių temų, 
koks mano vaidmuo filmuojamųjų 
gyvenimuose, kodėl tai darau, ko-
kia mano pozicija. Tai svarbūs klau-
simai bet kokiam dokumentininkui. 
Deja, ne kiekvienas juos šiandien 
sau užduoda: svarbiau filmuoti, 
kartais bet ką. Bet prisiminkime 
šių metų festivalio šūkį: būna do-
kumentika, o būna kinas.

„Anapus baimės“ pasakoja Yigalo 
Amiro ir Larisos Tremblovos mei-
lės istoriją. 1995 m. Amiras nužudė 
Izraelio premjerą Yitzhaką Rabiną, 
kuris tuo metu jau buvo gavęs No-
belio taikos premiją už Oslo susi-
tarimą ir tapęs vienintele viltimi, 
kad žydai ir palestiniečiai sugy-
vens taikiai. Premjero mirtis buvo 
didelis smūgis šaliai. Žudiką Amirą 
pasmerkė tauta, paskelbė jį blogiu, 
vertu tik vieno – mirties. Amiras 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos gal-
vos. Po teismo praėjus kuriam lai-
kui, bausmę atliekantį kalinį pra-
dėjo lankyti Izraelyje su vaikais 
gyvenanti rusų mokslininkė Larisa. 
Šie du žmonės pamilo vienas kitą, o 
jų santykių istorija greitai sulaukė 

neįtikėtino visuomenės ir žiniasklai-
dos dėmesio. Vieni smerkė porą ir 
linkėjo jai viso, kas blogiausia. Kiti 
gynė dviejų žmonių teisę į asme-
ninį gyvenimą ir intymumą. Nors 
taip manančių, kaip rodo Frankas, 
buvo mažuma. 

Frankas nekūrė politinės doku-
mentikos, nors istorija glaudžiai su-
sijusi su politiniu ir socialiniu kon-
tekstu. Jį domino riba, kai asmeninis 
gyvenimas susiduria su visuomenėje 
egzistuojančiomis normomis, val-
džia, teisingumu. Jam įdomu ne-
palankiose aplinkybėse užspeistas 
žmogus. Larisa sulaukia priešiškos 
reakcijos, nors vidus sako, kad ji el-
giasi teisingai. Net tada, kai nutaria 
su Yigalu susilaukti vaikelio. Moteris 
nori būti laiminga, net jei ši laimė – 
žudikas už grotų. Ekrane ir rodoma 
jos kova už šią sunkiai suvokiamą 
meilę, kuri, atrodytų, neturi jokios 
ateities.

Moralinių klausimų dauginama 
su kiekvienu kadru. Atrodytų, tuoj 
neišlaikys nei herojai, nei filmo auto-
riai, nei žiūrovai. Vieni labiausiai į at-
mintį įsirėžusių ir po oda lendančių 
kadrų – mažamečio sūnaus pokal-
biai telefonu su tėvu. Berniukas nori 
suprasti, kodėl tėtis kalėjime, jei yra 

geras žmogus, kodėl jis pasidavė 
policininkams, kodėl jo nepalei-
džia. Tėvas jam kiekvieną vakarą 
pasakoja istoriją iš Biblijos ir taip 
bando paaiškinti, kad gyvenimas – 
sudėtingas ir ne visada būna taip, 
kaip nori. 

Sunku negalvoti, kaip seksis 
Yigalio ir Larisos sūnui ateityje. 
Kalbinami Izraelio piliečiai dega 
kerštu ir atvirai pripažįsta, kad 
berniuko laukia pragaras – juk jis 
premjero žudiko atžala, vadinasi, 
blogio tąsa. Kol žmonės taip kalba, 
ekrane rodomas berniuko veidas. 
Jis žaidžia ant galinės automobilio 
sėdynės ir nenutuokia, kad už ne-
kaltos ir tyros vaikystės pasaulio 
laukia „gauja alkanų vilkų“.

Nors kartais „Anapus baimės“ 
dramatiškumas atrodo perdėtas, 
gausu neinformatyvių kadrų, o 
montažas padrikas, retai pamatysi, 
kad režisierius su tokia jėga nertų 
į temą, būtų joje ir ją meistriškai 
valdytų. Tiesa, finale Herzas Fran-
kas prieš kamerą prisipažįsta, kad 
gal be reikalo ėmėsi šios istorijos, 
ji per jautri kalbėti ir filmuoti, per 
sudėtinga ir sunki. Vien apie tai 
svarstyti ir sau tai pripažinti jau 
yra talentas. 

Rodo TV

Liūdnos istorijos
Režisierius Derekas Cianfran-

ce’as 2010 m. filmo „Mano liūdna 
meilės istorija“ (LRT Kultūra, 14 d. 
22.30) sumanymą sieja su vaikystės 
prisiminimais: „Kai buvau vaikas, 
labiausiai bijojau dviejų dalykų – ato-
minio karo ir tėvų skyrybų.“ Tėvai 
išsiskyrė, kai jam buvo dvidešimt. Iš 
pradžių kilo įtūžis, paskui noras su-
prasti situaciją. Manau, iš to noro ir 
gimė filmas, pasakojantis apie me-
dicinos studentę Sidnę (Michelle 
Williams) ir Niujorko firmoje dir-
bantį Diną (Ryan Gosling). Jie su-
sitiko atsitiktinai, bet greit suvokė, 
kad myli vienas kitą ir susituokė su-
žinoję, kad Sidnė nėščia, nors vaiko 
tėvas – ne Dinas. Kartu jie patyrė 
ir didelę meilę, ir persisotinimą ja. 
Jausmai kartais transformuojasi, bet 
personažai nenori susitaikyti su šia 
mintimi ir vis bando susigrąžinti 
prarastą laimę.

Filme nuolat susipina praeitis ir 
dabartis. Dauguma scenų – sugrįži-
mai į praeitį, režisierius paradoku-
mentiškai rodo veikėjų kasdienybę, 
bet kartu ir nori perprasti atmin-
ties mechanizmus: „Filmą sudaro 
kontrastų seka: vyras–moteris, 
meilė–neapykanta, šviesa–tamsa, 

kinas–vaizdajuostė (...). Norė-
jau, kad filmas funkcionuotų kaip 
atmintis.“ 

Šįvakar (9 d. 22.45) TV1 parodys 
kitą didelės meilės istoriją – Jalilio 
Lespert’o 2014 m. filmą „Yves Saint-
Laurent“ (nors lietuviškas filmo pa-
vadinimas labiau asocijuojasi su pre-
kės ženklu). Pasakojimas apie vieną 
didžiausių mados kūrėjų Yves’ą 
Saint-Laurent’ą prasidės 1957-ųjų 
Paryžiuje, kur liguistai nedrąsus ir 
jautrus modeliuotojas sukūrė savo 
pirmą kolekciją Dioro mados na-
mams. Per kolekcijos pristatymą jis 
sutiko savo gyvenimo meilę. Les-
pert’as rodo, kaip susipina meilė ir 
aistra, kaip laimės akimirkos užlei-
džia vietą abejonėms. 

Sąmoningai kartoju žodžius, ku-
rie nutrinti ir banalūs, nes Lespert’as 

rodo oficialią, Saint-Laurent’o partne-
rio Pierre’o Bergé (jo vardu ir pasa-
kojama istorija) aprobuotą kūrėjo 
(jį suvaidino Pierre’as Niney) gy-
venimo versiją. Man arčiau širdies 
kitas jo kino portretas, kurį tais pa-
čiais metais sukūrė chuliganas Ber-
trand’as Bonello. Nors tik Lespert’as 
turėjo galimybę pasinaudoti Saint-
Laurent’o kolekcijomis – 5 tūkst. dra-
bužių, 15 tūkst. aksesuarų ir 35 tūkst. 
eskizų, jo filmas vis dėlto blankus, 
nes jame neliko to, kuo žavėjo Saint-
Laurent’as, – ryškaus, įsimenančio 
stiliaus.

Paskutiniais metais prancū-
zai sukūrė daug biografinių filmų, 
kurių herojais tapo XX a. įžymy-
bės Coco Chanel, Serge’as Gains-
bourg’as, Edith Piaf... Manau, reži-
sierius skatina ne tik noras išnaudoti 

spalvingas, dažnai kontroversiškas 
biografijas, bet ir galimybė suprasti 
šio amžiaus dėsningumus. Deja, 
dažniausiai kinematografininkai 
patenka į įvairiausių klišių spąstus. 
Ko gero, ne išimtis bus ir prancūzų 
režisierės Josée Dayan 1999 m. tele-
vizijos filmas „Balzakas“ (LRT, 11 d. 
22.40, LRT Kultūra 13 d., 22.30), ku-
riame bandyta aprėpti visą didžiojo 
romanisto gyvenimą. Rašymas jam 
buvo gyvenimo prasmė. Filme apie 
Balzacą, sudėtingus jo santykius su 
motina, bandymus būti verslininku, 
audringą gyvenimo būdą bei, ži-
noma, meilę turtingai lenkei Ewe-
linai Hańskai pasakoja jo draugas 
Victoras Hugo. Balzacą suvaidino 
Gerard’as Depardieu, filme vaidina 
Fanny Ardant, Jeanne Moreau, trum-
pai tariant, laukia „prancūziška ko-
kybė“, kuri erzina jaunus režisierius, 
bet guodžia pagyvenusius žiūrovus.

Nežinau, kaip vieni ir kiti įver-
tins „Pažadėtąją žemę“ (TV3, 10 d. 
00.55). Filmą 2012 m. sukūrė vienas 
ryškiausių amerikiečių nepriklau-
somo kino kūrėjų Gusas Van San-
tas, bet jis menkai primena garsius 
režisieriaus filmus, kad ir „Dramblį“ 
ar „Pilietį Milką“. Tačiau reikia turėti 
galvoje, kad Van Santas gelbėjo sve-
timą projektą (scenarijų parašė Joh-
nas Krasinskis ir Mattas Damonas, 

pastarasis iš pradžių ir turėjo reži-
suoti filmą) ir kad šio tema – ska-
lūnų dujos – turėtų būti aktuali ir 
lietuviams. Matyt, todėl TV3 filmą 
rodo naktį.

...Didžiulės korporacijos agen-
tai Stivas ir Siuzė, kuriuos suvai-
dino Damonas ir Frances McDor-
mand, atvyksta į krizę išgyvenantį 
mažą miestuką. Tikslas – įtikinti 
gyventojus leisti jų žemėje išgauti 
skalūnines dujas. Savo užduočiai 
abu rengiasi kruopščiai – svarbu 
ne tik viešųjų ryšių kompanija, bet 
ir atstovų išvaizda: jie nusiperka 
drabužius, su kuriais nesiskirs nuo 
vietinių, pasiskolina atitinkamą 
automobilį, apsilanko vietinėje 
aludėje, nes reikia pasistengti kuo 
labiau atrodyti „saviems“.

Regis, nauda miestui akivaizdi, 
bet prieš stoja ekologai aktyvistai. 
Jie taip pat gerai išmano viešuosius 
ryšius, ypač Dastinas (John Kra-
sinski), kurio net pavardė skamba 
kilniai – „Noble“. Kad viskas ne 
taip paprasta, žino ir Damono he-
rojus. Vadinasi, mūsų laukia mo-
ralinis konfliktas: ar Stivas pasirinks 
sėkmingą karjerą ir įtikins gyven-
tojus, ar bus sąžiningas? Ir kur yra 
ta riba, kai dar verta aukotis?

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Anapus baimės“

„Mano liūdna meilės istorija“
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ViLNiAuS DAiLėS 
AKADEMijoS GALERijoS

Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3

„American University“ jaunųjų kūrėjų paroda  
„E pluribus unum / Vienas iš daugelio“
iki 17 d. – Mykolos Bilouso tapybos paroda 

„Tik spalva“

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

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 17 d. – tarptautinė šiuolaikinės juvelyri-
kos paroda „Akis 2015 Telšiai“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 17 d. – Eglės Bacevičiūtės autorinės juve-
lyrikos darbų paroda „Kiti pasauliai“

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

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 „Gyvoji gamta dailėje. XVII a. – XX a. 
I pusė“

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

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
iki 18 d. – Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-
Witkacy paroda

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 fotografijų paroda 

„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
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Paroda „Susimąstęs Kristus: nuo religinio 
atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 18 d. – XII Baltijos trienalė

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Petro Mazūro paroda „Kai viltis tampa 
strategija“ (piešiniai, laiškai ir kiti dalykai) 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 17 d. – Alvydo Lukio fotografijų paroda 

„Neįkainojamos kolekcijos“

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

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki 14 d. – Edmundo Saladžiaus kūrybos 
paroda „Regėjimai“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Valdo Bubelevičiaus personalinė retros-
pektyvinė 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
Paroda „Salvadoras Dali ir Pablo Picasso“ 
(skulptūra, keramika, grafika)

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 17 d. – Mykolos Bilouso piešinių 
paroda

„Vitražo manufaktūra“
Stiklių g. 6
iki 15 d. – Vilniaus dailės akademijos vitražo 
specialybės studijų diplomantų baigiamųjų 
darbų paroda „Startas“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
nuo 13 d. – Eglės Čėjauskaitės-Gintalės 
personalinė paroda „Balsai ir daiktai“

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
iki 14 d. – paroda „Įvardijamieji“

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

Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22–4
Aušros Žvinytės ir Artūro Mitino tapybos 
paroda „Artimoji aplinka“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
iki 17 d. – Algio Skačkausko (1955–2009) 
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“ 

užupio galera 
Užupio g. 2ª
Arturo Betancourt’o fotografijų paroda 

„Tehuanas. Gėlių moterys“

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

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 15 d. – G/R Sketch iliustracijų paroda 

„Kasdieniai monstrai 2“

Architektūros galerija „Nulinis 
laipsnis“
Šv. Stepono g. 14
Ciklas „Idealizmas 3x3x3. Vieno kūrinio 
paroda“: Valdo Ozarinsko „Raudonasis 
paviljonas“ 

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“, skirta 
Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo 
metinių jubiliejui

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
iki 18 d. – Ingos Likšaitės paroda „Nauji pa-
sakojimai, parašyti medžiu ant vandens“ 
Lolitos Grabauskienės odinių įrišimų paroda 

„15 žingsnių su knyga“

Kauno įgulos Karininkų ramovė
A. Mickevičiaus g. 19
Paroda „Art Deco Kaune 1919–1940. Namų 
jausmas“ 

Klaipėda

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

Algimanto Aleksandravičiaus jubiliejinė 

fotografijų paroda „Sugrįžimai – veidai ir 

ne tik...“

iki 11 d. – Edvardo Malinausko tapybos 

darbų paroda „Marinisto ruduo“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Miglės Bačkovaitės fotografijos paroda 

„Nėra laiko. Jie ir be jų“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a

Danieliaus Rusio, Ievos Skauronės ir 

Nojaus Petrausko tapybos darbų paroda 

„Monologai“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto 
teatras
9 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-
RAS“. Dir. – R. Šervenikas
10 d. 18.30 – L. van Beethoveno „FIDELI-
JUS“. Muzikos vad. ir dir. – M. Staškus
11 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. 
Dir. – A. Šulčys
14 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – M. Barkauskas
15 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. – J. Geniušas
16 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
9 d. 16 val. – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. 
Rež. – J. Jurašas (Kauno dramos teatras)
11 d. 18.30 – „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. – M. Mei-
lūnas (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)
13 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. 
Rež. – D. Kazlauskas (Panevėžio J. Miltinio 
dramos teatras) 
15 d. 18.30 – PREMJERA! Th. Bernhardo 

„DIDVYRIŲ AIKŠTĖ“. Rež., scenogr., ir 
šviesų dail. – K. Lupa 
Mažoji salė
9 d. 19.30 – R. Gary „AUŠROS PAŽADAS“. 
Inscenizacijos aut. ir rež. – A. Sunklodaitė 
10 d. 16 val. – W. Szymborskos „MOTERS 
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė 
11 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
16 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-
TAI“. Rež. – J. Vaitkus
Studija
9 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną 

„Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smed-
sas (Suomija) 
16 d. 19 val. – T. Kavtaradzės „KELETAS PO-
KALBIŲ APIE (KRISTŲ)“. Rež. – T. Montrimas

Vilniaus mažasis teatras
10 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – 
M. Lermontovo „MASKARADAS“. 
Rež. – R. Tuminas 
10 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. 
Mažoji forma“)

11 d. 16 val., 14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus 
„MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tu-
minas, rež. – A. Dapšys
13 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 

Valstybinis jaunimo teatras
9 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-
LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas
10 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas 
(Salė 99)
10 d. 18 val. – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. 
Rež. – A. Latėnas 
11, 14 d. 18 val. – teatro ir kino projektas 

„TERITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesa-
kus sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
16 d. 18 val. – „PABAIGOS PRADŽIA“ (pagal 
A. Bushkowskio pjesę „Nepažįstami tarp 
mūsų“). Rež. – A. Lebeliūnas

oskaro Koršunovo teatras
13 d. 19 val. OKT studijoje – F. Kafkos 

„NUOSPRENDIS – METAMORFOZĖ“. 
Rež. – P. Ignatavičius

Rusų dramos teatras
10 d. 18.30 – PREMJERA! I. Vyrypajevo 

„DREAMWORKS“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. – G. Surkovas
11 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. 
Rež. – J. Ščiuckis 
11 d. 18.30 – R. Cooney „NR.13“. 
Rež. – E. Murašovas
14 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. – T. Jašinskas
15–17 d. 19 val., 18 d. 15, 19 val. – „Vilnius 
Jazz ’28“ 

Teatras „Lėlė“
Didžioji salė
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
10 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
11 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). 
Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
10 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

Dailė

Iki spalio 18 d. dar galima suspėti pamatyti Vytauto Kasiulio muzie-
juje veikiančią lenkų dramaturgo, tapytojo, filosofo Stanisławo Ignacy 
Witkiewicziaus-Witkacy (1885–1939) parodą – 19 skaitmeninių atspaudų 
iš originalių negatyvų, priklausančių Stefano Okolowiciziaus kolekcijai. 
Witkacy įdomus ne tiek tuo, kad jo tėvai kilę iš Lietuvos, kiek filosofiniu 
žvilgsniu į fotografijos ir tikrovės santykius – juose jis užčiuopė tą patį 
absurdo nervą, kuris traukia žymius režisierius, pavyzdžiui, Tadeuszą 
Kantorą ir Krystianą Lupą, statyti jo parašytas dramas. 

Muzika

Spalio 10 d., šeštadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje šėls tikra 
fiesta – kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo 70-mečiui skirtas kon-
certas. Koncerte pasirodys visas atlikėjų žvaigždynas – vienas žymiausių 
pasaulio violončelininkų Davidas Geringas, norvegų bajano virtuozas 
Geiras Draugsvollas, šį kartą net keturiais klavišiniais instrumentais (for-
tepijonu, klavesinu, čelesta bei elektroniniais vargonais) grojanti pianistė 
Indrė Baikštytė, Vaclovo Augustino vadovaujamas choras „Jauna muzika“, 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir dirigentas Modestas Pitrėnas. 
Programoje – žymiausi Anatolijaus Šenderovo koncertinio žanro kūriniai.

Teatras

Spalio 9 d. 18.30 Vilniaus teatre „Lėlė“ įvyks pirmoji šio sezono prem-
jera – Rolando Kazlo režisuojamas spektaklis „Atrask mane“. Pasirinkus 
lietuvišką tematiką čia bus bandoma prabilti apie atmintį – tą lietuvišką 
esaties ir gyvasties siūlą.

„7md“ rekomenduoja
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GRoŽiNė LiTERATŪRA. LiTERATŪRoS MoKSLAS

Altorių šešėly : romanas / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 714, [1] p.. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 
4000 egz.. – ISBN 978-9955-23-790-7

Avies medžioklė : romanas / Haruki Murakami ; iš anglų kalbos vertė Dalia Saukaitytė, Ma-
rius Daškus. – Pakart. leid.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 
334, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-23-859-1

Balta drobulė : romanas / Antanas Škėma. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 
[2015] (Spausd. Danijoje). – 191, [1] p.. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-9955-23-662-7

Bespalvis Cukuru Tadzakis ir jo klajonių metai : romanas / Haruki Murakami ; iš japonų 
kalbos vertė Jurgita Polonskaitė. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] 
(Spausd. Danijoje). – 311, [1] p.. – ([Šiuolaikinė proza], ISSN 2029-2570). – Tiražas 3000 egz.. – 
ISBN 978-9955-23-858-4

Centrinis parkas : romanas / Guillaume Musso ; iš prancūzų kalbos vertė Donata Pleskevi-
čienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 308, [1] p.. – Virš. 
antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-23-836-2 (įr.)

Dievų miškas : memuarai / Balys Sruoga. – Pakart. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 
[2015] (Spausd. Danijoje). – 447, [1] p.. – (Mažos didelės knygos). – Tiražas 3500 egz.. – 
ISBN 978-9955-23-699-3

Dramblys pradingsta : apsakymai / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Jurgita Po-
lonskaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 383, [1] p.. – ([Šiuo-
laikinė proza], ISSN 2029-2570). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-854-6

Geras kadras : romanas / Aušra Župerkaitė. – Kaunas : A. Karoblienė, 2015 (Kaunas : Kopa). – 
252, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-408-742-4

Gyvenimo lygmenys : [romanas] / Julian Barnes ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chije-
nienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 125, [1] p.. – Tira-
žas 1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-807-2 (įr.)

Kai mes susitikom : [romanas] / Anna Todd ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 590, [1] p.. – (After). – Ti-
ražas 3500 egz.. – ISBN 978-9955-23-847-8 (įr.)

Kaikenas : romanas / Jean-Christophe Grangé ; iš prancūzų kalbos vertė Janina Brundzienė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 455, [1] p.. – (Kriminalinis ro-
manas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-805-8 (įr.)

Kur mūsų širdis : romanas / Emily Giffin ; iš anglų kalbos vertė Eglė Raudonikienė. – Vil-
nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 419, [1] p.. – Tiražas 2000 
egz.. – ISBN 978-9955-23-850-8 (įr.)

Namas kryžkelėje : romanas / Tommi Kinnunen ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Vil-
nius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 292, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 
978-609-01-1972-3 (įr.) : [7 Eur 17 ct]

Namas, kuriame gyvena moterys : [romanas] / Karine Lambert ; iš prancūzų kalbos vertė Jū-
ratė Karazijaitė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 189, [1] p.. – Tira-
žas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-2053-8 (įr.) : [5 Eur 33 ct]

Riba : romanas / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Džilda Jansonaitė. – Vilnius : Alma 
littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 412, [1] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-
1941-9 (įr.) : [9 Eur 64 ct]

Šikšnosparnis : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Viktorija Gercmanienė. – Vil-
nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 366, [1] p.. – (Kriminalinis 
romanas, ISSN 2029-2597). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 4500 egz.. – ISBN 978-
9955-23-846-1 (įr.)

Tadž Mahalis : romanas / Timeri N. Murari ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė-Stei-
blienė. – Vilnius : Alma littera, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 414, [2] p.. – Tiražas 1800 
egz.. – ISBN 978-609-01-1975-4 (įr.) : [9 Eur 22 ct]

Tu buvai ir esi : (trys knygos vienoje) / Dalia Milukaitė-Buragienė, Laimutė Elžbieta Milu-
kaitė-Baltrušaitienė, Audronė Regina Milukaitė. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų ra-
šytojų sąjunga, 2015 (Marijampolė : TeleSATpressa). – 79, [1] p. : iliustr., nat., portr.. – Tira-
žas 200 egz.. – ISBN 978-9986-940-78-4

Užvaldyk mane : [romanas] / Sylvia Day ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 367, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenu-
rodyti. – Ciklo „Crossfire“ knyga. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-9955-23-844-7 (įr.)

Vakarienė : [romanas] / Herman Koch ; [iš olandų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė]. – Vil-
nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 303, [1] p.. – Tiražas 1800 
egz.. – ISBN 978-9955-23-838-6 (įr.)

Чудеса природы : [сборник стихов] / Светлана Пуртокене. – Клайпеда : Eglės leidykla, 
2015 ([Vilnius] : BALTO print). – 181, [7] p. : iliustr., portr.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-
609-432-079-8 (įr.)

GRoŽiNė LiTERATŪRA VAiKAMS

Pusiau laukinis : [knygos „Pusiau blogas“ antra dalis] : [romanas] / Sally Green ; iš anglų 
kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Spausd. Danijoje). – 
439, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-849-2

11 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“
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“)
15 d. 15 val. Juodojoje salėje – konferencija 
mokytojams „Campus Vilnius“

Kaunas
Kauno dramos teatras
Tarptautinis šokio festivalis „Aura 25“
9 d. 22 val. Rūtos salėje – „KAI MES BU-
VOME SENI“. Choregr. – Ch. Frigo ir 
E. Jouthe (Italija, Kanada)
10 d. 16 val. Rūtos salėje – „BŪNA IŠIMČIŲ“. 
Choregr. – T. Weinbergeris ir M. Twiehaus 
(Izraelis, Nyderlandai), „MŪSŲ“ („Idan 
Sharabi & Dancers“, Izraelis)
11 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 
J. Balodžio „MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
14 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – „MODE-
RATORIAI“. Rež. – A. Kurienius 
14 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS 
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – 
A. Sunklodaitė 
14, 15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Patricko 

„MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA“. Rež. – A. Latėnas

Kauno valstybinis muzikinis 
teatras
10 d. 18 val. – J. Strausso „ČIGONŲ BARO-
NAS“. Dir. – V. Visockis
11 d. 12, 18 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA 
OPERA“. Rež. – V. Martinaitis, dir. – V. Visockis

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

Kauno mažasis teatras
9 d. 19 val. – M. Valiuko „BARAKUDŲ ME-
DŽIOKLĖ ŽALIEMS“. Rež. – M. Valiukas 
11 d. 12 val. – „PASLAPTINGA NAKTIS“. 
Rež. – J. Jukonytė
13, 14 d. 19 val. – PREMJERA! I. Lausund 

„BESTUBURIADA“. Rež. – D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
9 d. 18 val. – tarptautinis šokio festiva-
lis „Aura 25“. Ch. Bersani „ŠEIMOS MEDIS“ 
(Italija)
10 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo 

„MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas
11 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius
14 d. 18 val. – aktoriaus A. Bialobžeskio kū-
rybos vakaras „Ir nusinešė saulę miškai“
15 d. 18 val. – A. Kaniavos monospektaklis 

„TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino romano „Tūla“ 
motyvais). Rež. – A. Kaniava

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos 
teatras
9 d. 18 val. Žvejų rūmuose – P. Zelenkos 

„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras
9 d. 18.30 – koncertas „O, mielas drauge“
10 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“
11 d. 12 val. Kolonų salėje – „VERPALŲ 
PASAKOS“ 
14 d. 18.30 – PREMJERA! F. Loessero, 
A. Burrowso „KAIP PRASISUKTI VERSLE 
BE DIDELIO VARGO“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras
9 d. 18 val. – V. Veršulio „UŽ DURŲ“. 
Rež. – I. Jarkova  
10 d. 18 val. – PREMJERA! A. Milerio „KO-
MIVOJAŽIERIAUS MIRTIS“. 
Rež. – A. Lebeliūnas
11 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ 
(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-
vais). Rež. – I. Norkutė
11 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. 
Rež. – S. Račkys

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
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
10 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-
KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
11 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS PARKE“. 
Rež. – P. Stoičevas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė 
filharmonija
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – simfoninės muzikos koncertas 

„Anatolijus Šenderovas. Concerto fiesta“. 
Kompozitoriaus A. Šenderovo gimimo 
70-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistai D. Geringas (violon-
čelė), G. Draugsvollas (bajanas), I. Baikštytė 
(fortepijonas). Dalyvauja choras „Jauna 
muzika“. Dir. – M. Pitrėnas
11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Stebu-
klinga garsų skrynia“. Kauno fortepijoninis 
trio: L. Krėpštaitė (fortepijonas), I. Andruš-
kevičiūtė (smuikas), A. Krištaponienė (vio-
lončelė). Dalyvauja aktorius R. Endriukaitis. 
Libreto autorius ir režisierius V. Bartulis. 
Programoje V. Bartulio, R. Ščedrino, A. Co-
plando, P. Schoenfieldo kūriniai
11 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – kame-
rinės muzikos koncertas „Nesustabdoma 
tėkmė“. Fortepijoninis kvartetas „Et Arsis“: 
H. Taneva (fortepijonas), V. Taneva (smui-
kas), A. Kasperavičius (altas), D.H. Suárezas 
(violončelė). Programoje L. van Beethoveno, 
A. Schnittke’s, J. Brahmso kūriniai
11 d. 13 val. Paberžės dvare (Kėdainių raj.), 
11 d. 17 val. Pažaislio vienuolyno svetingumo 
komplekso „Monte Pacis“ salėje – E. Kaniava 
(baritonas), A. Juozauskaitė (fortepijonas). 
Programoje lietuvių ir Vakarų Europos kom-
pozitorių operų ir operečių arijos ir dainos
12 d. 18 val. Šilutės kultūros centre – iš ciklo 

„Muzikos enciklopedija gyvai“. Sostinės va-
rio kvintetas: A. Januševičius (trimitas), 
D. Memėnas (trimitas), G. Ščerbavičius 
(valtorna), P. Batvinis (trombonas), D. Ba-
žanovas (tūba). Programoje G.F. Händelio, 
G. Gabrieli, A. Brucknerio, J.-J. Mouret, 
J.S. Bacho, S. Scheidto, J. Naujalio kūriniai
14 d. 13 val. Tauragės kultūros centre – 
V taptautinis Tauragės vokalinės muzikos 
festivalis. Koncertas „Kelionė per epochas“ 
iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. Lie-
tuvos kamerinis orkestras. Solistas L. Mika-
lauskas (bosas). Dir. – M. Barkauskas
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – pasaulinės premjeros koncerte 

„Jau aušt aušružė“. Valstybinis choras „Vil-
nius“. Dirigentai A. Dambrauskas, 
G. Pavilionis, L. Balandis. Programoje Lie-
tuvių liaudies melodijos ir tekstai pasaulio 
ir lietuvių kompozitorių chorinėse minia-
tiūrose a cappella
16 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 

Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė G. Gedvilaitė 
(fortepijonas). Dir. – J. Domarkas. Pro-
gramoje L. van Beethoveno, B. Martinů 
kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
13 d. 19 val. – „Gaidos“ festivalio atidarymo 
koncertas.  T. Riley (fortepijonas), G. Riley 
(gitara), „The Gothenburg Combo“ (gitaros)
17 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Ro-
mantizmo šedevrai“.D. Šapovalovas 
(violončelė), Lietuvos valstybinis simfoni-
nis oestras. Dir. – M. Tardeu. Programoje 
R. Schumanno, A. Dvoržáko, P. Čaikovskio 
kūriniai
18 d. 17 val. – kamerinis koncertas „Kelionė 
į dieviškają Florenciją“.S. Maigienė (smui-
kas), I. Aleksienė (smuikas), D. Sauspreik-
šaitytė-Juozapaitienė (altas), J. Juozapaitis 
(altas), P. Jacunskas (violončelė), D. Janov 
Janovsky (violončelė), I. Baikštytė (fortepi-
jonas). Programoje P. Čaikovskio, A. Dvor-
žako kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
vargonuoja J. Kazakevičiūtė, gieda LNOBT 
solistė I. Zelenkauskaitė-Brazauskienė (so-
pranas). Programoje J.C. Kerll, G. Caccini, 
A.L. Webberio, F. Mendelssohno-Bartholdy, 
W.A. Mozarto ir kt. kūriniai
14 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – pianisto, 
vargonininko, kompozitoriaus S. Vainiūno 
atminimui. Dalyvauja B. Vainiūnaitė, LMTA 
studentė A. Garsonaitė. Programoje S. Vai-
niūno ir kitų kompozitorių kūriniai 

Šv. Jonų bažnyčia
10 d. 18 val. – vargonininkas V. Pinkevičius. 
Programoje T. Makačino Šventinės var-
gonų sonatos-simfonijos premjera
16 d. 19 val. – K. Kalhor (kamancheh, Ira-
nas) ir E. Erzincanas (baglama, Turkija)

Šv. Kotrynos bažnyčia
9 d. 19 val. – Šiaulių berniukų ir jaunuolių 
choras „Dagilėlis“ (vad. – R. Adomaitis), 
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – 
D. Katkus), D. Šulcaitė (fortepijonas). 
Dir. – R. Adomaitis
13 d. 19 val. – O. Kolobovaitė (vokalas), 
A. Globys (gitara)
14 d. 19 val. – Z. Levickis (smuikas), A. Glo-
bys (gitara)

Kaunas
Kauno valstybinė filharmonija
9 d. 18 val. – Kauno simfoninis orkestras. 
Solistas G. Cardaropoli (smuikas, Italija). 
Dir. – P. Bermanas. Programoje P. Čaikovs-
kio, J. Brahmso kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
13 d. 17.30 – „Prozos meistrai ir šauktiniai“. 
L.S. Černiauskaitės ir R. Šerelytės knygos 

„Hepi fjūčer“ pristatymas. Dalyvauja L.S. 
Černiauskaitė ir R. Šerelytė, literatūrologė
J. Sprindytė, rašytoja D. Kalinauskaitė. 
Renginį veda D. Mušinskas 
15 d. 17.30 – A. Ruseckaitės romano „Žemai-
tės paslaptis“ pristatymas. Dalyvauja 
A. Ruseckaitė, aktoriai O. Dautartaitė, 
V. Kubilius, smuikininkė I. Klusaitė, pia-
nistė G. Stanionytė

Lietuvos teatro sąjunga
12 d. 18 val. – literatūrinis vakaras „Kuku-
tis. Vakar ir šiandien“. M. Martinaičio eiles 
skaito aktorius A. Bialobžeskis
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Spalio 9–15

Ki no re per tu a ras

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, Klaipėda)

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)

Juodosios mišios ****
Johnny Depas šiame Scotto Cooperio filme vaidina Jamesą Whitey 

Bulgerį – vieną žiauriausių Bostono nusikaltėlių, kuris buvo senatoriaus 
brolis ir tapo FTB informatoriumi, kad atsikratytų kitos mafijos šeimos, 
veikiančios jo teritorijoje. 16 metų jis slapstėsi ir buvo suimtas 2011 metais 
Santa Monikoje. Taip pat vaidina Joelis Edgertonas, Benedictas Cum-
berbatchas, Dakota Johnson, Kevinas Baconas, Peteris Sarsgaardas (JAV, 
2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Marsietis ****
Netolimoje ateityje Marse misiją vykdanti astronautų ekspedicija turi 

skubiai persikelti iš planetos paviršiuje įsikūrusios bazės į erdvėlaivį ir 
grįžti į Žemę, nes artėja smėlio audra. Tačiau audra sugadina Marko (Matt 
Damon) skafandrą ir jį sužaloja. Įgula palaiko jį žuvusiu ir nusprendžia 
skristi. Atgavęs sąmonę, Markas suvokia, kad liko vienas Marse, be ryšio 
su Žeme. Maisto ir kitokios atsargos pernelyg menkos. Kitos ekspedicijos 
teks laukti 4 metus... Ridley Scotto filme taip pat vaidina Jessica Chastain, 
Jeffas Danielsas, Chiwetelis Ejioforas, Seanas Beanas (JAV, 2015). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda)

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
9, 12–15 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 
15.20, 18.10, 21 val.; 10, 11 d. – 12.10, 15.20, 
18.10, 21 val.
9, 10, 12–15 d. – Ramybė mūsų sapnuose 
(rež. Š. Bartas) – 11.10, 13.40, 16.10, 18.50, 
21.20; 11 d. – 11.10, 13.40, 16.10, 18.50, 21.50
9–15 d. – Penas: nuotykiai Niekados šalyje 
(3D, JAV) – 12.30, 13.20, 17.50; Penas: nuo-
tykiai Niekados šalyje (JAV) – 16, 20.40
11 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė prem-
jeros transliacija iš Maskvos Didžiojo tea-
tro – 18 val.
14 d.  — Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 19 val.
15 d. – Legenda (D. Britanija, Prancūzija) – 18.20

„Kino pavasario“ seansai
9–15 d. –Mamytė (Kanada, Prancūzija) – 18.50
Feniksas (Vokietija, Lenkija) – 21.50 
9–14 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Švei-
carija, D. Britanija) – 13, 15.40, 16.20, 18.20, 
21.10; 15 d. – 13, 15.40, 16.20, 21.10
9, 12–15 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 15.20, 
16.10; 10 d. – 11.10, 15.20, 16.10; 11 d. – 11.10, 15.20
9–15 d. – Kung fu triušis: ugnies valdovas 
(Kinija) – 11, 13.30, 16.30; Marsietis (JAV) – 
14.20, 18.40; Marsietis (3D, JAV) – 12.15, 21.40
9–13, 15 d. – Everestas (Islandija, D. Brita-
nija, JAV) – 11.40, 18, 18.50; 14 d. – 11.40, 
18 val.; 9–15 d. – Everestas (3D, Islandija, 
D. Britanija, JAV) – 15.10, 20.50
9, 10, 12–15 d. – Juodosios mišios (JAV) – 
18.20, 21.10; 11 d. – 21.10
9–15 d. – Naujokas (JAV) – 17.30, 21.30
9, 12–15 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Kri-
siūnas) – 13.50, 19, 21.40; 10, 11 d. – 11.30, 
13.50, 19, 21.40
9–15 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 14 val.
10, 11 d. – Pakalikai (JAV) – 11.20
9–15 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 13.40
Transporteris: visu greičiu (Prancūzija, 
Kinija, Belgija) – 20.20; Bėgantis labirintu: 
išbandymai ugnimi (JAV) – 15.50

Forum Cinemas Akropolis 
9–15 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 10.40, 
13.20, 16.10, 18.40, 21.50; Penas: nuotykiai 
Niekados šalyje (JAV) – 10.30, 15.50, 21.10;
Penas: nuotykiai Niekados šalyje (3D, JAV) – 
13.10, 18.50; Ramybė mūsų sapnuose (rež. 
Š. Bartas) – 17.50
15 d. – Legenda (D. Britanija, Prancūzija) – 18 val.
9–15 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 10.20, 
13.50, 15.55, 16.50; Marsietis (JAV) – 12, 12.30, 
18.20; Marsietis (3D, JAV) – 15.30, 21.20;
Kung fu triušis: ugnies valdovas (Kinija) – 
10.10, 12.20, 14.35; Everestas (Islandija, 
D. Britanija, JAV) – 11.10, 15.10, 18.30; Eve-
restas (3D, Islandija, D. Britanija, JAV) – 21.30
9–14 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 
ugnimi (JAV) – 12.55, 18 val.; 15 d. – 12.55
9–15 d. – Transporteris: visu greičiu (Pran-
cūzija, Kinija, Belgija) – 16, 20.50; Dėdė, Ro-
kas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) – 13.10, 19 val.
Naujokas (JAV) – 15.40, 21.40; Juodosios 
mišios (JAV) – 18.10, 21 val.; Jaunystė (Ita-
lija, Prancūzija, Šveicarija, D. Britanija) – 20.40
Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.50
10, 11 d. – Pakalikai (JAV) – 11 val.

Skalvija
Vilniaus tarptautinis trumpametražių filmų 
festivalis
9 d. – VII programa – 17 val. 

9 d. – I programa – 19 val.; 10 d. – 19 val. 
9 d. – II programa – 21 val.; 11 d. – 17 val. 
10 d. – VIII programa – 15 val. 
11 d. – VI programa – 15 val. 
10, 11 d. – Vaikų programa – 13 val. 
11 d. – IV programa – 21 val. 
10 d. – Lietuviškos konkursinės programos: 
I programa – 19 val.; 10 d. – II programa –
21 val.; 11 d. – programa „Vilnius kine“: II 
programa – 19 val. 
12 d. – festivalio nugalėtojų programa – 17 val. 
12 d. – Seansas senjorams. Stebuklai (Italija, 
Šveicarija, Vokietija) – 14.40 
12 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 18.50; 13 d. – 21.15; 14 d. – 17 val.
12 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 21 val.; 15 d. – 20.50
Lenkų kino festivalis
13 d. – Širdis. Širdelė (Lenkija) – 17 val.
14 d. – Mes sutariam gerai (Lenkija) – 19.10
14 d. – Tiesos grūdas (Lenkija) – 20.40
15 d. – Miestas 44 (Lenkija) – 17 val.
15 d. – Paskutinė vasaros diena (Lenkija) – 19.30

Pasaka
9 d. – Žemės druska (Brazilija, Italija, Pran-
cūzija) – 14 val.
9 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 16.30; 10 d. – 13.45; 
11 d. – 20.30; 12 d. – 21.15; 13 d. – 19.15, 21.30; 
14 d. – 16.45, 21.15; 15 d. – 16 val.
9 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 19 val.; 10 d. – 18.15; 11 d. – 13.30; 
12 d. – 21 val.; 13 d. – 17.15; 14 d. – 16 val.
9 d. – Vilniaus tarptautinis trumpametražių 
filmų festivalis – 16, 18, 20, 21.30; 10 d. – 15.30, 
17.15, 19, 21 val.; 11 d. – 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30; 12 d. – 19 val.
9 d. – Film noir. Dviratininko mirtis (Ispa-
nija) – 22 val.
9 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 16.15; 10 d. – 15 val.; 11 d. – 
16, 18 val.; 12 d. – 18.45; 13 d. – 21 val.; 
14 d. – 18.30; 15 d. – 20.45
9 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancūzija) – 
21.45; 10 d. – 21.30; 12 d. – 20.45; 14 d. – 20.15
10 d. – Pasivaikščiojimas (JAV) – 21.15
10 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 13 val.; 
14 d. – 16.30
11 d. – Amžinai stilingos (rež. L. Plioplytė) – 
14.15; 13 d. – 17.30
13 d. – Kino skonis. Animacija – 19 val.
14 d. – Pilietis kinas. Nulis motyvacijos (Iz-
raelis) – 18 val.
15 d. – Kino skonis. Tarp realybės ir fikcijos: 
specialieji efektai – 19 val.
Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis
10 d. – Nebyliųjų balsai (JAV) – 16 val.
10 d. – Didžiausias namas pasaulyje (Gva-
temala, Meksika) – 13.30 
11 d. – Berniukas ir pasaulis (Brazilija) – 14 val.
11 d. – Džekas – 16 val.
Lenkų kino festivalis
13 d. – Mano ašigalis – 17 val.
13 d. – Širdis. Širdelė – 19 val.
13 d. – Tiesos grūdas – 21.15
14 d. – Kūnas – 19 val.
14 d. – Miestas 44 – 21 val.
15 d. – Dievai – 15 val.
15 d. – Mes sutariam gerai – 17.30
15 d. – Slaptoji tarnyba – 21 val.
15 d. – Lenkų kino festivalio programa vai-
kams (Kinozauro kinas) – 18.30

„Nepatogus kinas“
15 d. – Kaip nupiešti dramblį – 19 val.

15 d. – Diena, kurios nepamiršiu – 20.30

ozo kino salė
9, 13 d. – Ida (Lenkija) – 17 val.
10 d. – Troliai Mumiai Rivjeroje (Prancūzija, 
Suomija) – 15 val.
10 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 19 val.; 
14 d. – 18 val.; 15 d. – 18.10
13 d. – Prancūziškos skyrybos (Prancūzija) – 
18.20; 15 d. – 16.40  
14 d. – Svetima šalis (Australija) – 19.40

KAUNAS
Forum Cinemas
9, 10 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 10.40, 
16.20, 18.10, 18.30, 21 val.; 11 d. – 10.40, 
16.20, 18.30, 21.15; 12–15 d. – 10.40, 16.20, 
18.10, 21 val.
9–15 d. – Penas: nuotykiai Niekados šalyje 
(JAV) – 10.20, 15.35, 21.50; Penas: nuotykiai 
Niekados šalyje (3D, JAV) – 12.55, 19.10;
Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bartas) – 18 val.
11 d. – A. Adamo „Žizel“. Tiesioginė prem-
jeros transliacija iš Maskvos Didžiojo tea-
tro – 18 val.
15 d. – Legenda (D. Britanija, Prancūzija) – 18.50
9–15 d. – Oi, laivas dingo (Vokietija) – 10.10, 
12.10, 14.20, 16.50; Kung fu triušis: ugnies 
valdovas (Kinija) – 10.50, 13.10, 16.30; Mar-
sietis (3D, JAV) – 13.20, 15.25, 18.30
9, 10 d. – Marsietis (JAV) – 11.10, 21.30, 
23.20; 11–15 d. – 11.10, 21.30
9–15 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiū-
nas) – 13.40, 16.10, 19 val.; Everestas (Islan-
dija, D. Britanija, JAV) – 11, 14.10, 18.40; Eve-
restas (3D, Islandija, D. Britanija, JAV) – 21.45
9, 10, 12–14 d. – Juodosios mišios (JAV) – 
18.50, 21.40; 11, 15 d. – 21.40
10, 11 d. – Pakalikai (JAV) – 10.30
9–15 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 12.40
9, 10, 12–15 d. – Bėgantis labirintu: išban-
dymai ugnimi (JAV) – 15.10
9–15 d. – Transporteris: visu greičiu (Pran-
cūzija, Kinija, Belgija) – 21.20
9 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 20.50; 10–15 d. – 20.30
9, 10 d. – Apsėstieji (JAV) – 23.30

KLAIPĖDA
Forum Cinemas 
9–15 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 12.50, 
13.40, 18.40, 21.30; Penas: nuotykiai Nie-
kados šalyje (JAV) – 13.20, 18.30;Penas: 
nuotykiai Niekados šalyje (3D, JAV) – 10.20, 
15.50
9, 10, 12–15 d. – Ramybė mūsų sapnuose 
(rež. Š. Bartas) – 21.20; 11 d. – 17.50, 21.20
15 d. – Legenda (D. Britanija, Prancūzija) – 
18 val.
9–15 d. – Marsietis (3D, JAV) – 10.40, 15, 
18.10, 21.10
Kung fu triušis: ugnies valdovas (Kinija) – 
10.10, 11, 16 val.; Kung fu triušis: ugnies 
valdovas (3D, Kinija) – 12.30;
Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Krisiūnas) – 13.10, 
16.30, 20.40; Oi, laivas dingo (Vokietija) – 11.15, 
15.40; 
Everestas (3D, Islandija, D. Britanija, JAV) – 
19, 21.40; Transporteris: visu greičiu (Pran-
cūzija, Kinija, Belgija) – 13, 18.20; Juodosios 
mišios (JAV) – 15.20, 20.50
10, 11 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 10.30
9, 13 d. – Bėgantis labirintu: išbandymai 
ugnimi (JAV) – 18 val.
10, 12, 14 d. – Naujokas (JAV) – 18 val.

„Juodosios mišios“


