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Fotografinė epopėja
Sankabos: dvi parodos Vilniuje ir Talino fotografijos mėnuo

Agnė Narušytė

Kažkas keičiasi. Nežinau, ar gatvėje 
sutiktų žmonių veidus sutraukia 
šaltis, ar nerimas dėl ateities. Bet 
jo slaptasis pamušalas – praeitis. 
Ypač kai visą savaitgalį pradrebi na-
muose laukdamas, kada gi pagaliau 
įjungs šildymą, už kurį vos pajėgsi 
sumokėti. Guodžia tiktai blokados 
prisiminimas – tada be šildymo ir 
karšto vandens prakentėme daug il-
giau. Rudeninis laukimas – sovietmečio 
struktūrinis paveldas. Matau, kad 
jaunimui įdomu tyrinėti tą „egzo-
tišką“ laiką. Kai kam jis – prarastas 
rojus. Bet daugeliui tai – košmaras, 
kuriame bijome atsibusti suvokę, 
kad laisvė tebuvo sapnas. Šios min-
tys painiojasi klausantis kalbų apie 
sovietinio „paveldo“ išsaugojimą, jos 
persekiojo mane ir kelionėje į Taliną, 
kur vyko trijų Baltijos valstybių fo-
tografijos paroda „Šaltas vanduo“ – 
vienas iš Fotografijos mėnesio 
renginių. Ten sovietmetis tebuvo 
duslus dundesys, visiems lyg nie-
kur nieko kalbantis apie fotografijos 

virsmus 9-ajame dešimtmetyje. 
Žiūrint iš Talino, Lietuva buvo šio 
proceso išeities taškas. Tačiau dvi 
tuo pat metu Vilniuje veikusios paro-
dos papildė Taline sukurtą vaizdą. 
Todėl pradėsiu nuo čia.

Daiktų kolekcionierius

Vilniuje, „Prospekto“ galerijoje, 
iki spalio 17 d. veikia Alvydo Lu-
kio paroda „Neįkainojamos kolek-
cijos“. Pavadinimas autoironiškas, 
nes įgelia ir fotografijos polinkiui 
kolekcionuoti akimirkas, žmones ar 
daiktus, ir paties fotografo preten-
zijoms į kolekcionuotiną meną. Fo-
tografas menu verčia viską – ir Ni-
kodemo triratuką, ir pajūryje rastą 
takelažo nuolaužą, ir sudžiūvusią jau 
nuvalgyto česnako šerdį. Trumpai ta-
riant – šiukšles ir masinės gamybos 
daiktus. Kartais pasirodo Marcelio 
Duchamp’o vaiduoklis, ypač kai ant 
smėlio nukritusi takelažo virvė tarsi 
jo mestas siūlas („Stoppages“) susi-
rango į pisuarą primenančią formą. 
Taigi lietuviškas romantizmas susi-
lydo su konceptualizmo metafizika: 

Duchamp’as provokuoja abejonę 
mokslo tiesomis; Lukys šypteli 
pamatęs, kad jūra apsimeta Du-
champ’u. Spusteli fotoaparato myg-
tuką ir įsideda į tamsiosios dėžutės 
kolekciją – gal išeis iš to kokia istorija.

„Takelažas“ – pati seniausia 
parodos fotografija, ir jei ne data – 
1998 m., galvočiau, kad priklauso 
Lukio 1988–1992 m. ciklui „Daiktai 
iš jūros“. Iš tiesų daugelis darbų čia 
yra tarsi jo kūrybinės praeities déjà 
vu. Bet juk tai – jo 2008 m. par-
odos pavadinimas! Tada jis reiškė, 
kad dėl fotografijos viskas atrodo 
jau matyta ir išgyventa. Dabar taip, 
regis, atsitinka ir pačiam fotografui, 
visuose medgaliuose vis reginčiam 
ženklus, vis mėginančiam pajūryje 
susigrąžinti ne savo išgyventą laiką, 
bet galiausiai randančiam tiktai ba-
nalų pasenusio modelio televizorių. 

Fotografijoje glūdintis laiko pa-
ralaksas yra Lukiui nuolat rūpinti 
tema – kaip į jos neva akimirką 

N u k elta į  6  p s l .

Andrejs Grants, „Jūrmala, Majori“. 1995 m.

2
Anatolijaus Šenderovo jubiliejui 
skirtas koncertas

4
„Sirenų“ festivaliui pasibaigus

5
Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklis 
„Miškinis“

7
Portugalų menininko Francisco Janes’o paroda

8
Festivalis „Nepatogus kinas“

Francisco Janes, „Gojus“. 2015 m.

9
Krėsle prie televizoriaus



2 psl. 7 meno dienos | 2015 m. spalio 16 d. | Nr. 36 (1142)

M u z i k a

Nebijantis gyventi ir žaisti
Kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo jubiliejui skirtas koncertas Nacionalinėje filharmonijoje

Kamilė Rupeikaitė

Jubiliejus – tai savotiškas atskai-
tos taškas, nuo kurio atsisuki atgal, 
įvertini praeitas gyvenimo viršu-
kalnes ir daubas, o priešaky sten-
giesi įžiūrėti horizonto liniją. Me-
nininkui jubiliejus yra proga pabūti 
kartu su savo kūrybos gerbėjais ir 
bendraminčiais. Kompozitorius, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos, Europos kompo-
zitoriaus premijos laureatas, kitus 
prestižinius apdovanojimus pelnęs 
Anatolijus Šenderovas yra atviras 
gyvenimo teikiamoms galimy-
bėms – jis ekstravertiškai juo džiau-
giasi ir kūrybiškai jį sugeria į save, 
po to dalindamasis su klausytojais. 
Kompozitorius nebijo ir nuoširdžiai 
atsiverti, ir atvirai džiaugtis, ir pa-
nirti į rimtus apmąstymus, ir žaisti. 
Net ir apie amžinai rūpimus būties 
klausimus A. Šenderovas savo mu-
zika kalba su šypsena – kartais švel-
niai, o kartais atvirai juokaudamas. 

Ir atlikėjų, ir publikos mėgstamas 
kompozitorius yra Lietuvos muzi-
kinės kultūros fenomenas, įdomus 
europiniu ar net pasauliniu mastu, 
nes jo kūryboje atskleidžiamos ben-
dražmogiškos, universalios aktuali-
jos – gyvenimo pradžia ir pabaiga, 
žmogaus būties trapumas. A. Šen-
derovui muzika yra jo gyvenimo 
prasmė, ir tai galima jausti jo kū-
riniuose, kur nesivaikoma madų 
ar tendencijų, kurie alsuoja meile 
gyvenimui, kalbėjimu iš sielos 
gelmių. Nuo pat ankstyvųjų kū-
rinių A. Šenderovui būdinga aiški 
muzikos dramaturgija, kontras-
tai, estetinis muzikos pajautimas, o 
nuo 1990-ųjų jo kūryboje atsivėrė 
melodisto talentas. Kompozitorius 
meistriškai derina ir šiuolaikines 
kompozicines technikas, ir seno-
sios žydų muzikinės kultūros tra-
dicijas, ir atlikėjų laisvę, ir nuolat 
pulsuojantį improvizacijos ir žais-
mės elementą. Suteikdamas atlikė-
jams galimybę pateikti savo viziją, 
A. Šenderovas siekia scenoje gyvos 
diskusijos tarp autoriaus užko-
duotų ženklų ir jų interpretavimo 
galimybių. 

Spalio 10 d. Nacionalinėje fil-
harmonijoje šventiniu koncertu 
buvo pažymėtas Anatolijaus Šen-
derovo gimimo 70-metis (tikrasis 
gimtadienis rugpjūčio 21 dieną). 
Iškilmei pasirinkti koncerto žanro 
kūriniai – „Concerto in Do“ violon-
čelei ir orkestrui (2002), dedikuotas 
žymiam violončelininkui, artimam 
A. Šenderovo draugui David Gerin-
gui, Koncertas bajanui ir orkestrui 

„...ad Astra“ (2007), dedikuotas vie-
nam žymiausių pasaulio bajanistų 
Geirui Draugsvollui, Koncertas 
violončelei, chorui, keturiems kla-
višiniams ir simfoniniam orkestrui 

„Paratum cor meum“ („Mano širdis 
pasirengusi“, 1995) pagal Dovydo 
psalmių ir Ekleziasto tekstus lotynų 

kalba ir „Šokis“ (2015) simfoniniam 
orkestrui. Lietuvos nacionaliniam 
simfoniniam orkestrui dirigavo 
nuo šių metų rudens jo vyriau-
siuoju dirigentu ir meno vadovu 
tapęs Modestas Pitrėnas.

Pirmasis nuskambėjęs kūrinys 
„Concerto in Do“ labai aukštai už-
kėlė kartelę tolesnei vakaro pro-
gramai. „Concerto in Do“ drąsiai 
galima vadinti šedevru. Subtilumu 

Koncertas bajanui ir orkestrui 
„...ad Astra“, parašytas prieš aštuo-
nerius metus, Vilniuje suskambo 
pirmą kartą. Vėlgi monotematinis 
kūrinys, „...ad Astra“ yra vienas iš tų 
pastarojo laikotarpio A Šenderovo 
opusų, kuriame nėra lyrinių, išplė-
totų melodijų, o vyrauja trumpi 
motyvai, intensyvus jų dialogas. 
Kūrinyje labai svarbios pauzės, jos 
aktyviai „skamba“ ir bajano, ir or-
kestro partijose. Energingoji kūri-
nio padala – šiek tiek mechaniško, 
karingo charakterio (jis užkoduotas 
griežtame pradžios motyve), pasi-
žyminti „sproginėjančia“ kulmina-
cija. Kompozicija baigiasi nusira-
minimu, pasineriant į susikaupimą. 
Techniškai ir emociškai sudėtingą 
„...ad Astra“ įtaigiai atlikti gali tik 
dinamiškas muzikantas. Norvegų 
bajanistas, Kopenhagos Karališ-
kosios muzikos akademijos profe-
sorius Geiras Draugsvollas parodė 
itin aukštą meistriškumą – atrodytų, 
šiam muzikui nėra neįveikiamų ribų. 
Ekspresyvią kompoziciją G. Draugs-
vollas atliko atskleisdamas ypatingą 

dažnai griežia aukšto registro gar-
sus, taip išreikšdama įtampą, klau-
simo semantiką. Svarbus per visą 
kūrinį keliaujantis vienos aukšto 
registro natos motyvas ir violon-
čelės, ir choro partijoje – tarsi am-
žinas klausimas „Viešpatie, kas gi 
yra žmogus?“ (Ps 143, 3) – sukuria 
emocinę įtampą ir įtikinamai at-
spindi Biblijoje įamžintą žmogaus 
būties trapumo suvokimą.

Kūrinys grįstas skirtingų epizodų 
gretinimu, gausu garso efektų – jais 
kuriama įtampa, ekspresija, tačiau 
užtenka vienintelio mažorinio 
akordo, ir ta įtampa išsisklaido. 
Choro partija kiek sustingusi, tar-
tum visos krikščioniškos Europos 
muzikos simbolis (gal dėl naudo-
jamos lotynų kalbos), plėtojama 
ir choralais, ir klasteriais (dainavo 
puikiai į instrumentį žanrą įsiliejęs 
choras „Jauna muzika“). 

Kai kuriuose „Paratum cor meum“ 
fragmentuose panaudojamas pavei-
kus kontrasto principas tarp minties 
ir jos raiškos būdo, pavyzdžiui, rūs-
tus Psalmės tekstas „kiekvienas 

užbaigia tyloje ištirpstanti violonče-
lės didžioji tercija – tarytum amži-
nas klausimas. Šiame kūrinyje, kaip 
ir „Concerto in Do“, žavėjo D. Ge-
ringo subtilumas. Menininkas jau-
triai ir atidžiai išgyvena kiekvieną 
garsą ir jo prasmę. Tauri A. Šen-
derovo lyrika atrodo neatskiriama 
nuo D. Geringo violončelės.

Koncerto pabaigos „desertui“ 
skambėjo autokoliažinis „Šokis“ 
(2015), grindžiamas kūrinio vio-
lončelei ir styginių kvartetui „Da-
vid’s Song“ (2006) greitosios da-
lies medžiaga. Itin energingame, 
veržliame, tiesiog pašėlusiame šo-
kyje ryškios klezmerių muzikos 
intonacijos. Pasitelkus humorą ir 
žaismę – į ją įtraukiant ir visus or-
kestro muzikantus bei dirigentą – 
scenoje pasirodė visi vakaro solis-
tai su trumpomis charakteringomis 
ekspozicijomis. Dar kartą galėjome 
įsitikinti, kad A. Šenderovas aplink 
save buria išskirtinės energijos me-
nininkus – D. Geringui, G. Draugs-
vollui ir I. Baikštytei būdingas ne 
tik aukščiausias meistriškumas, bet 
ir charizma, gyvybingumas, gyve-
nimas scenoje. Viso koncerto metu 
į šventę nuoširdžiai paniro ir Lietu-
vos nacionalinis simfoninis orkes-
tras bei jo vadovas M. Pitrėnas, kūrę 
džiugios energijos kupiną nuotaiką, 
subtiliai ir muzikaliai atlikę kūri-
nius, išryškinę visų orkestro instru-
mentų balsų linijas.

Vis dėlto norėčiau atkreipti dė-
mesį, kad šįkart pristigo adekva-
taus koncerto pristatymo publikai. 

„Concerto fiestą“ vedusio muziko-
logo Dariaus Užkuraičio veiklos 
sfera yra populiarioji, o ne šiuolai-
kinė akademinė muzika, tad vedė-
jui, nors ir kūrusiam geros nuotai-
kos aurą, pristigo kalbos ir turinio 
rafinuotumo, kuris derėtų prie 
meistriškai atliekamų subtilių kū-
rinių. Šiaip ar taip, tai nesumenkina 

„Concerto fiestos“ muzikinio įspū-
džio. Beje, į šventės nuotaiką dar 
prieš pradedant skambėti muzikai 
įvedė kompozitoriui perduoti aukš-
čiausių šalies vadovų sveikinimai ir 
kultūros ministro Šarūno Biručio 
A. Šenderovui įteiktas aukščiausias 
Kultūros ministerijos apdovanoji-
mas – Aukso garbės ženklas „Nešk 
savo šviesą ir tikėk“ už „svarų in-
dėlį ir ypatingus nuopelnus Lietu-
vos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, 
inspiruojančias bendruomenę po-
zityviai veiklai, už asmeninę atsako-
mybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę 
aplinką“. Kompozitorius, dėkoda-
mas už savo kūrybos įvertinimą, iš-
reiškė tikėjimą, kad muzika žmogui 
turi milžinišką poveikį ir yra skirta 
geriems jausmams sukelti. Prieš ke-
lis dešimtmečius prasidėjęs A. Šen-
derovo „aukso amžius“ tęsiasi. Nuo-
širdžiai linkiu, kad jis tęstųsi dar 
ilgai, ir kad nežabota talentingo 
kūrėjo fantazija padovanotų jo mu-
zikos gerbėjams naujų, ne mažiau 
įdomių ir paveikių opusų. 

alsuojančio kūrinio dramaturgija 
pagrįsta energingo, žemyn besilei-
džiančio motyvo eksponavimu ir 
delikačia jo plėtote ir solisto, ir or-
kestro partijose. Motyvas, tarytum 
įkyri, ramybės neduodanti mintis, 
persekioja net ir lėtoje, nuostabios 
violončelės lyrikos kupinoje pada-
loje, modifikuotai skambantis stygi-
nių partijoje. Kaip visada, D. Geringo 
violončelė skambėjo itin jautriai, kaip 
gyvas, virpantis balsas, ir kartu in-
telektualiai, filosofiškai. Nors jau 
esame įpratę A. Šenderovo muzi-
kos koncertuose girdėti D. Geringo 
violončelę, neįmanoma kaskart ne-
sidžiaugti šitiek dešimtmečių akty-
viai puoselėjama kūrybine šių iškilių 
menininkų draugyste.

temperamentą, tačiau kartu nepa-
prastai lengvai, be jokių pastangų, 
rodos, vos liesdamas instrumentą. 

Prieš 20 metų sukurtas filoso-
fiškas Koncertas violončelei, cho-
rui, keturiems klavišiniams ir sim-
foniniam orkestrui „Paratum cor 
meum“ Vilniuje suskambo, regis, 
po dešimties metų pertraukos. Tai 
nėra tipiškas koncertas (nė vienas 
iš „Concerto fiestoje“ skambėjusių 
A. Šenderovo koncertų nėra tipiš-
kas koncertas klasikine šio žanro 
suvokimo prasme) – nors ir reika-
laujantis solisto meistriškumo, jis 
nedvelkia išoriniu efektu, nėra pa-
kilaus virtuoziškumo. Partitūroje 
nėra partijos orkestro violonče-
lėms – šis tembras patikėtas vien so-
listui. Violončelė nuo pat įstojimo 

kalba savo artimui melagingus 
žodžius, jų lūpos klastingos, jie 
kalba dvejopa širdimi“ perteikia-
mas lyriška ir mažorine muzikine 
kalba – šį epizodą galima pavadinti 
emocine kūrinio kulminacija. Retsy-
kiais margaspalvę faktūrą perskro-
džia kompozitoriaus mėgstamų 
pučiamųjų instrumentų – trimito, 
klarneto, saksofono – proveržiai. 
Svarbūs ir klavišinių (fortepijono, 
klavesino, čelestos ir elektinių var-
gonėlių) epizodai, puikiõs, labai 
muzikalios mūsų pianistės Indrės 
Baikštytės rankomis praturtinę šią 
apmąstymų muziką gaivumo įlie-
jančiais skambesiais (beje, pianistei 
vienu metu teko groti ir fortepijonu, 
ir klavesinu). Kontrastais pagrįstą 

„Paratum cor meum“ kompoziciją 

D. Matv ejevo n uotr aukos

Anatolijus Šenderovas

David Geringas, Modestas Pitrėnas ir LNSO
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Aido lydimi
Teisučio Makačino kūrinio vargonams premjera Šv. Jonų bažnyčioje

Anonsai

Seminaras „Prancūzų 
operos akiratyje“

Jules’io Massenet operos „Ma-
non“ premjera parodė, kad pran-
cūzų opera Lietuvoje vis dar lai-
koma nepažinta estetine teritorija. 
Kodėl? Juk tarpukario Kaune pran-
cūzų operos buvo statomos gana 
dažnai. Ar situacija panaši ir gre-
timuose kraštuose? Kuo šiandien 
toks veikalas kaip 1884 m. sukurta 

„Manon“ mums gali būti aktualus 
ir įdomus? Spalio 17 d. Lietuvos na-
cionaliniame operos ir baleto teatre 
(nuo 11 val. LNOBT Kamerinėje sa-
lėje) rengiamame X tarptautiniame 
operos seminare „Prancūzų operos 
akiratyje“ pasisakys ir diskutuos 

operos kritikai ir žinovai iš įvairių 
šalių. Taip pat bus skelbiamas re-
cenzijų konkursas. Įėjimas laisvas. 

Tarptautiniame operos seminare 
dalyvaus Lietuvos, Lenkijos, Balta-
rusijos, Slovėnijos, Latvijos, Estijos 
operos žinovai bei statytojai. Semi-
narą pradės glausta prancūzų operų 
pastatymų Lietuvoje apžvalga. Vė-
liau muzikos istorikė, operos žinovė 

iš Estijos Kristel Pappel (Estijos mu-
zikos ir teatro akademija, Talinas) 
kalbės tema „Prancūzų opera Esti-
joje: tranzitas iš Vokietijos, įtaka iš 
Rusijos?“. Poznanės A. Mickevičiaus 
universiteto profesorius Ryszardas 
Danielis Golianekas skaitys prane-
šimą apie kunigaikščio Poniatows-
kio Paryžiuje sukurtą operą, kurios 
premjera 1860 m. sulaukė sėkmės 
(o R. Wagnerio „Tanhoizeris“ buvo 
nušvilptas): „Tarp itališkojo „bel 
canto“ ir prancūziškosios „Grand 
Opéra“:  Giuseppe’s (Josepho) 
Poniatowskio opera „Pierre de 
Médicis“. 

Opera yra daugialypis žanras, 
jungiantis ne tik skirtingus menus, 
bet ir įvairias socialinio gyvenimo 
sferas. Tad į seminarą atvyksta 

operos antropologas iš Slovėnijos 
Vlado Kotnikas, prieš keletą metų 
išleidęs knygą apie operos „socia-
lines galias“. Jis skaitys pranešimą 

„Tautos ir jų primadonos“, nagrinė-
jantį primadonos fenomeną kaip 
kultūros politikos ir operos vady-
bos veiksnį (pranešimo paantraštė: 

„Slovėnijos kultūros politikos, ži-
niasklaidos ir operos vadybos na-
cionalinės homogenizacijos mecha-
nizmo kritika“). 

Filosofijos mokslus baigusi, o 
šiuo metu aktyvi operos kritikė 
Olga Borščiova iš Minsko parengė 
įdomų pranešimą apie Manon pa-
veikslą mene: „Manon Lesko kaip 
archetipinė figūra: kurtizanės pa-
veikslas XVIII–XX a. mene ir 
literatūroje“. 

Diskusijos metu seminaro daly-
viai išgirs vilniškės „Manon“ reži-
sieriaus Vincent’o Boussard’o sam-
protavimus (videointerviu).

Klausytis seminaro kviečiami 
visi norintys. Renginys Kameri-
nėje salėje nemokamas. Semi-
naras vyks lietuvių ir anglų kal-
bomis su sinchroniniu vertimu. 
Taip pat kviečiame jaunuosius, 
pradedančius bei patyrusius kri-
tikus išbandyti jėgas recenzijų 
konkurse. Konkursinės recenzi-
jos bus skelbiamos LNOBT tin-
klalapio www.opera.lt skiltyje 

„Dienoraščiai“, o išrinkti trys 
geriausi tekstai bus publikuo-
jami teatro žurnale „Bravissimo“. 

LNOBT inf.

Eglė Šeduikytė-Korienė

Kūrinio vargonams premjera – 
reta ir nuolat laukiama šventė Lie-
tuvos vargonų meno pasaulyje. 
Spalio 10 d. Šv. Jonų bažnyčioje 
nuskambėjusi Teisučio Makačino 
Šventinė sonata-simfonija vargo-
nams, kurios pirmasis atlikėjas 
yra daugeliui gerai žinomas var-
gonininkas Vidas Pinkevičius, yra 
skirta atlikti didžiaisiais Vilniaus 
universiteto Šv. Jono Krikštytojo 
ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto 
bažnyčios vargonais ir specialiai su-
kurta paminėti šio didžiausio Lietu-
voje instrumento 15 metų gyvavimą 
nuo atkūrimo. Per 2000 m. Baltijos 
šalyse vykusį Tarptautinės vargonų 
gamintojų asociacijos (Internatio-
nal Society of Organbuilders – ISO) 
kongresą, kuriame dalyvavo apie 
150 vargonų meistrų iš viso pasau-
lio, įvyko inauguracinis šių vargonų 
koncertas. 

Šventinė sonata-simfonija – tai 
jau šeštoji T. Makačino sonata 
vargonams, gimusi po ilgesnės 
pertraukos. Pirmoji „hindemi-
tiško“ pobūdžio neoklasicistinė 
sonata vargonams buvo sukurta 
1968-aisiais, ji, beje, yra ir pirmasis 
šio žanro vargonų kūrinys lietuvių 
kūryboje, dar dvi yra programinės – 
tai daugelio atlikėjų vargonuota 
4-oji „Malda už Lietuvą“ (1990) 
ir 5-oji „Choralinė“ (1992), skirta 
šviesiam kompozitoriaus mamos 
atminimui. T. Makačinas nuolat 
rodo dėmesį šiam instrumentui. Be 
sonatų, jo kūrybą vargonams solo 
sudaro dar trys sąsiuviniai – „Se-
nasis“ (1986), „Lietuviškasis“ (1988) 
ir „Armėniškasis“ (1989). Mintis 
parašyti kūrinį Šv. Jonų bažnyčios 
vargonams kompozitoriui kilo ne-
atsitiktinai, nes jam teko dalyvauti 
įvykiuose, kuriuose buvo spren-
džiamas šių vargonų likimas ir jų 
atkūrimo klausimas. 

Šv. Jonų bažnyčios vargonų is-
torija yra sudėtinga ir daugiaplanė. 
Pirminė šio instrumento autorystė 

iki šiol nėra aiški. Kadangi vidine 
ir išorine savo struktūra vargo-
nai panašūs į Vilniaus Šv. Dvasios 
(Dominikonų) bažnyčios vargonus, 
buvo manoma, jog tai Rytų Prūsijos 
meistro Adamo Gottlobo Casparini 
(1715–1788) kūrinys. Tačiau randasi 
vis daugiau hipotetinių prielaidų 
dėl galimos XVIII a. antroje pu-
sėje Vilniuje gyvenusio ir dirbusio 
vokiečių kilmės meistro Nicolauso 
Jantzono (1720–1793) autorystės. 
Šio instrumento pirmtakas (baigtas 
statyti 1766 m.) stovėjo Polocko baž-
nyčioje. Po 1831 m. sukilimo, rusų 
valdžiai uždarius šią bažnyčią, tuo-
met ten buvę vieno manualo ir pe-
dalų (22 registrų) vargonai buvo at-
vežti į Vilnių ir 1837–1839 m. Kuršo 
meistro Theodoro Thiedemanno ir 
jo sūnų praplėsti iki trijų manualų ir 
40 balsų bei pastatyti ten, kur stovi 
dabar. XIX a. pabaigoje vargonus 
dar kartą perstatė Juozapas Rada-
vičius, praplėsdamas jų prospektą ir 
pridėdamas dar daugiau balsų eilių. 
Deja, 1948 m. sovietams uždarius 
bažnyčią, daugelį virsmų perėję 
vargonai buvo suniokoti. Tokius, 
kokius juos dabar matome ir gir-
dime, per 1983–2000 m. atkūrė Ri-
manto Gučo vadovaujama Vilniaus 
vargonų dirbtuvė. Svarus ir reikš-
mingas yra Bernardo Vasiliausko 
indėlis į šių vargonų atkūrimą, kie-
kvienas vamzdis yra perėjęs per jo 
rankas. Pasak dirbtuvės vadovo, už 
istorinio vargonų fasado, įtraukto 
į paminklinių vargonų sąrašą, pa-
naudojant dalį išlikusių medinių 
vamzdžių, yra pastatytas naujas 64 
balsų instrumentas.

Pasidomėjus, kaip vyko ką tik 
didžiausiu Lietuvoje instrumentu 
atliktos Šventinės sonatos-simfo-
nijos kūrimo procesas, kompozi-
torius T. Makačinas paminėjo, jog 
šį kūrinį rašė būdamas įtemptos 
ir dramatiškos dvasinės būsenos. 

„Pirmiausia nerašant, netvarkant 
garsų, nepasišaukiant jų, reikia su-
sikaupti ir įeiti į norimą būseną, ku-
rioje gali pradėti veikti. Tam reikėjo 

maždaug trijų mėnesių, tačiau šis 
įsijautimas yra būtinas. Po to pats 
pradėjau groti, improvizuoti ir tada 
užsikabino pirmosios intonacijos, 
atliepiančios pačią idėją, įkūnijančią 
šių vargonų atsiradimą kaip didelį 
mūsų visų turtą. Paskui staiga gimė 
tema choralinei fugai ir tada jau pra-
dėjo plaukti...“ (Iš Vido Pinkevičiaus 
pokalbio su kompozitoriumi T. Ma-
kačinu, 2015 10 05). Antroji sonatos 
dalis, pasak kompozitoriaus, atėjo 
lengvai, „tarsi mūzos mostelėjimas“, 
ir suskambo šviesia, skaidria nuo-
taika. Trijų dalių (Allegro, Moderato, 
Vivo) sonata-simfonija Šv. Jonų baž-
nyčios erdvėje nuskambėjo ypač 
ryškiomis spalvomis, savitu dermi-
niu koloritu, turtingu lietuvių liau-
dies melodijų atgarsiais bei nuotai-
komis. Variacijų pomėgis – vienas 
būdingiausių kompozitoriaus kū-
rybos bruožų, ryškus ir šioje sona-
toje. Profesorius prasitarė, jog nie-
kada tiesiogiai necituoja melodijų. 
T. Makačinas yra didžiojo kompozi-
cijos novatoriaus Juliaus Juzeliūno 
mokinys ir jam artimas mokytojo 
bruožas komponuoti muziką „ne 
universalioje temperuotoje, bet 
modalioje terpėje, kurioje galima 
rasti individualų skambesį, susišau-
kiantį su mūsų folkloro šaknims“ (iš 
V. Pinkevičiaus pokalbio). 

Akivaizdu, kad kompozitorius iš-
naudojo bažnyčios erdvėje esantį 
penkių su puse sekundžių trukmės 
aidą. Ištisinėje variacinėje sonatos 
plėtotėje įvestos neatsitiktinės, pa-
togios cezūros, kuriose leidžiama 
nuskambėti balsams, taip pat ir at-
sikvėpti vargonininkui bei ramiai 
pakeisti registrą. Tai kompozito-
riaus meistrystė, liudijanti jo įsigi-
linimą į šio instrumento specifiką 
ir akustinę erdvę, taip pat vargoni-
ninko darbą prie pulto. Turbūt ta 
pati priežastis – noras leisti klau-
sytojui išgirsti didelėje erdvėje 
nuaidintį garsą – lėmė ir gerokai 
lėtesnį nei Vivo trečiosios dalies 
tempą. Neliko neišnaudota ir spe-
cifinė, tarsi nederanti, šių vargonų 

temperacija, kuri ypač išryškėja 
naudojant strykinius vargonų bal-
sus ir tinka skambant bitonaliems 
derminiams junginiams.

Naująjį savo šventinį vargonų 
opusą T. Makačinas patikėjo atlikti 
prie šio instrumento jau daugiau 
kaip dešimtmetį karaliaujančiam 
Vilniaus universiteto vargoninin-
kui, Nacionalinės vargonininkų 
asociacijos ir „Unda maris“ stu-
dijos įkūrėjui Vidui Pinkevičiui. 
Vidas dirba visuose įmanomuose 
vargonų meno baruose: rengia var-
gonų koncertų ciklus ir aktyviai 
koncertuoja, kuria vargonų muziką 
ir improvizuoja, moko vargonuoti 
ir pats nuolat mokosi. Jam talkina 
jo žmona Aušra Motūzaitė-Pinke-
vičienė. V. Pinkevičius yra vienas iš 
nedaugelio lietuvių vargonininkų, 
improvizuojantis koncertuose. Ir 
šį kartą, pamažėl atvesdamas iki 
koncerto kulminacijos, šventinės 
premjeros vargonams, klausyto-
jus „apšildė“ savo improvizacijo-
mis, inspiruotomis virš vargonų 

atidengtų XVIII a. freskų, kuriose 
vaizduojamos Šv. Jono evangelisto 
gyvenimo scenos. Be asistento 
pagalbos, sumaniai ir meistriškai 
pasitelkdamas registrus, vargoni-
ninkas kūrė skirtingas nuotaikas ir 
demonstravo plačias instrumento 
galimybes. 

Profesorius Teisutis Makačinas 
buvo pirmasis Vido Pinkevičiaus 
improvizacijos mokytojas Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje, jam 
vargonininkas iki šiol yra dėkin-
gas už pažadintą susidomėjimą ir 
norą improvizuoti bei komponuoti 
muziką. Savo pokalbiuose jie prisi-
mena dar nesenus laikus, kai LMTA 
studijuojantiems vargonininkams 
buvo privalomi individualūs im-
provizacijos užsiėmimai, galimybė 
išmėginti komponavimo gebėjimus. 
Pasak kompozitoriaus, tai būtina 
ir nepaprastai reikšminga patirtis 
jaunam vargonininkui. Belieka ti-
kėtis, kad artimu metu būsimiems 
vargonininkams ši būtinybė bus 
sugrąžinta. 

Vidas Pinkevičius per Teisučio Makačino šventinės sonatos-simfonijos premjerą 
(asistuoja Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė)

M. R a škovski o  nu ot r.
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Nuoširdumas?
„Sirenų“ festivaliui pasibaigus

Lina Klusaitė

Gyvename viešų paslapčių lai-
kais, kai visuomenė atsipalaiduoja 
užsiimdama psichoanalize, o me-
nas suvokiamas ne tik kaip gera 
pramoga, bet ir kaip per viešą iš-
pažintį atliekama saviterapija. Šian-
dien viešas atviravimas yra kone 
ryškiausia šiuolaikinio meno tema, 
įskaitant ir teatrą. Čia vis dažniau 
kalbama apie patyrimą, atsivėrimą, 
įsiklausymą, nuoširdumą. Vilia-
masi, kad atpažintas nesumeluo-
tas gyvenimo turinys grąžins teatrui 
prasmės pažadą. Ir iš tiesų, kuo dar 
gali nustebinti scenos menas, visą 
praėjusį šimtmetį atakavęs žiūro-
vus įvairiausiais efektais, šokiravęs, 
gluminęs, kėlęs revoliucijas. Nebent 
atvirumo paieškomis ir persikėlimu 
į privačią erdvę. 

Šiemetinio teatro festivalio „Si-
renos“ organizatoriai, šią stebimą 
teatro tendenciją pavertę užsieninės 
programos ašimi, kvietė atsigręžti 
į menininkų pasakojamas asmeni-
nes istorijas, patirti nesumeluotą, 
nuoširdų išpažinties jaudulį. Juk 
kas gali jaudinti labiau nei scenoje 

„išklojamas“ menininko gyvenimas, 
intymūs atsiminimai, kito žvilgs-
niui pateikti vieši prisipažinimai. 
Vis dėlto dabartiniame pasaulyje, 
kur gyvenimas vis labiau tampa 
teatru, o teatras gyvenimu, kur ti-
krovė – tik kaukės metafora ir nieko 
nėra tikro, atvirumas ir nuoširdu-
mas lengvai virsta paklausia preke. 
Būtent tai parodė ne vienas „Si-
renų“ užsienio spektaklis, tarsi per 
klaidą patekęs į pagrindinę festiva-
lio programą, stebinęs savo blan-
kumu, neprofesionalumu, tačiau vis 
dar apibūdinamas magišku „post“, 
atveriančiu kelią į pripažinimą. 
Teisybės dėlei reikėtų prisiminti, 
kad postdraminis teatras, XX a. 
7–8-uoju dešimtmečiais išaugęs iš 
performanso meno, atsiradęs kaip 
priešprieša prasmes ir idėjas ge-
neruojančiam siužetiniam teatrui, 
žavėjo kūniškumu, energija, vizua-
lumu, konceptualumu – visu tuo, ką 
vadiname režisūrine išmone ir pro-
fesionalumu. Šiandien jau matome, 
kaip postdraminė scena virsta pui-
kia terpe rastis netalentingiems, te-
atro vardu prisidengusiems atlikė-
jams. Kai teatras deklaruoja neturįs 
aiškios krypties, apibrėžtų senumo 
ir naujumo kriterijų, pats save kar-
toja, perkuria, mėgdžioja ir iš savęs 
šaiposi, turėti ką pasakyti tampa sa-
votišku iššūkiu, įveikiamu tik talen-
tingiems kūrėjams.

Bene blankiausiai šiais metais pa-
sirodė belgų Benjamino Verdoncko 
ir Pieterio Ampe’s sukurtas spekta-
klis „Nekalbame, kad mus suprastų“. 
Tai vienas tų neigiamų pavyzdžių, 
kaip aktorių eksploatuojamas nuo-
širdumas apdumia akis ne tik žiūro-
vams, bet ir, regis, visko mačiusiems 
festivalių rengėjams. Belgų aktoriai 

čia neapsimetinėja, nemeluoja ir 
nieko nevaidina. Vaikiškai tyri ir 
naivūs jie atvirai prisipažįsta, kad 
patys nesugeba pasakyti, kur veda 
jų veiksmai ir mintys, todėl jiems 
reikalingi daiktai. Šiaip sau. Kad 
turėtų ką veikti scenoje ir vadintis 
teatro trupe. Ką gi, žavus atviru-
mas, iš anksto užtikrinantis publi-
kos simpatijų dividendus. Lieka 
tik stebėti, kaip aktoriai, atsidūrę 
scenoje, be režisūros neparodo ir 
nepasako nieko. Jie ir nenori nieko 
pasakyti, nes tai – jų konceptualioji 
taktika. Tiksliau, profesinė gudrybė, 
leidžianti ne tik išvengti režisūri-
nių sprendimų, formos struktūra-
vimo ar aiškesnės minties slinkties, 
bet ir išlaisvinanti nuo profesinio 
meistriškumo atsakomybės. Kai 
pretenzingai skambant Antonio 
Vivaldi „Metų laikams“ scenoje 
regi drungną, išblėsusį, mokyklinį 
juodraštinių etiudų variantą, nepa-
traukiantį nei akies savo vizualumu, 
nei minties savo prasmingumu, ne-
sąmoningai imi reikalauti bent mi-
nimalaus aktorių profesinio pasi-
rengimo, kūno įdirbio, energijos 
transliavimo – viso to, dėl ko būtų 
verta žiūrėti šį tik nuoširdumu pa-
trauklų pasirodymą. Tačiau aktoriai, 
nežymiai „apžaisdami“ daiktus, pa-
rodydami vieną kitą negrabų akro-
batinį triuką, tiesiog eksploatuoja 
buvimą scenoje, yra patenkinti sa-
vimi ir tikisi, kad žiūrovai už tai 
jiems padėkos. Ir padėkoja. Stovė-
dami. Savo ruožtu aktoriai viliasi, 
kad „kas nors jiems paaiškins, ką 
jie čia daro“. Aš asmeniškai atsisa-
kau ne tik paaiškinti, bet ir suprasti 
teatrą, kuris nenori nieko pasakyti, 
yra vizualiai neišraiškingas ir nieko 
netransliuoja.

Pasirinkimo būtinumu abejo-
nes sukėlė ir belgo Josse De Pauwo 
kartu su Kriso Defoorto trio atlie-
kama muzikinė džiazo kompozicija 

„Senasis vienuolis“, labiau tinkanti 
baigiamajam vakarui ir smagiam 
atsipalaidavimui klube nei pagrin-
dinei programai. Teatro festiva-
liams paprastai siekiama atrinkti 
spektaklius, kurie nužymi naujas 
scenos (ne muzikos) meno kryptis, 
sumuoja ar numato naujas teatro 
tendencijas. Smagus keturių vy-
rukų džiazavimas pasako nebent 
tai, kad muzikantai, norėdami pri-
traukti publikos, vis dažniau teatra-
lizuoja savo pasirodymus. Tačiau 
ką šis belgų „spektaklis“ sako apie 
teatro tendencijas? Nebent tai, kad 
meno ribos seniai išsitrynusios ir kad 
teatras yra visur ir visada. Žinoma, 
galima galvoti (ir taip iš tiesų yra), 
kad „Senąjį vienuolį“ prie teatro 
priartina Josse De Pauwo ritmiš-
kai pasakojama, jautriai išjausta 
jo paties gyvenimo istorija. Tačiau 
turint omenyje tai, kad džiazas, 
ypač bliuzas, visuomet buvo ne-
atsiejami nuo autentiško, išgyve-
nimus ir jausmus išdainuojančio 

pasakojimo, šis argumentas grąžina 
atgal prie muzikos teatralizacijos. 
Lieka tik stebėti nuoširdų Josse De 
Pauwo atsivėrimo aktą, senstančio 
kūno patirtis apmąstantį improvi-
zuotą gyvenimo šokį. Ir, žinoma, 
pabaigoje rodomas meniškas foto-
grafijas, kuriose autoriaus demons-
truojamas kūnas tarsi išteisinamas 
saviironiško, savikritiško žvilgsnio.

Šiemet „Sirenose“ teatro me-
nui iš tiesų atstovauja dvi garsios 
pavardės: britės Katie Mitchell 
(„Plaučiai“) ir italo Pippo Delbono 
(„Orchidėjos“). Pagal Dunkano 
Machmillano ir Nilso Haarmano 
dramaturgiją sukurtame spektaklyje 

„Plaučiai“ dominuoja tekstas, tea-
trinių triukų čia nedaug. Vienin-
telis Mitchel pateiktas režisūrinis 
sprendimas, atliepiantis ekologinę 
pjesės temą – dviejų aktorių (vyro ir 
moters) visą pasirodymo laiką mi-
nami dviračiai, gaminantys spekta-
kliui elektros energiją. Tokiu būdu 
fiziškumas susilieja su tekstualumu, 
fizinis teatras – su teksto skaitymu. 
Metaforiniame lygmenyje prie dvi-
račių „prirakinti“ aktorių kūnai ir jų 
fizinės pastangos nepavargti virsta 
tekste užkoduotu veikėjų bandymu 
tvarkingai, padoriai, ekologiškai gy-
venti. Perpratus šį režisierės suma-
nymą, toliau galima laukti pabai-
gos arba klausytis pjesės, kurios 
autoriai, be abejo, turi ką pasakyti. 
Vis dėlto susipažinusiems su šiuo-
laikine dramaturgija žiūrovams 
tekstas netrukus ima atrodyti irgi 
nuspėjamas. Nesusikalbėjimą at-
spindintys fragmentuoti dialogai, 
mažo žmogaus buitis ir kasdienės 
tragedijos globalių įvykių bei konf-
liktų fone jau tapo kone privalomu 
(o gal net ir išsisėmusiu) šiuolaiki-
nės dramaturgijos kanonu. Ekolo-
gija, terorizmas, homoseksualumas, 
moterų išnaudojimas, AIDS ir pa-
našios socialinės temos jau seniai 
užpildė Vakarų Europos ir Ameri-
kos teatrų scenas, tačiau Lietuvoje 
vis dar yra nežinoma žemė, todėl 
tokie spektakliai kaip „Plaučiai“ nu-
teikia viltingai.

Bene daugiausia įspūdžių ir ap-
mąstymų šiais metais paliko Pippo 
Delbono „Orchidėjos“, dar kartą 
privertusios prisiminti režisieriaus 
teatro emblema tapusią nenormi-
nio kūno atvertį ir realybės teatra-
lizaciją. Delbono spektakliai, balan-
suojantys tarp performatyvumo ir 
teatrališkumo, tikrovės ir fikcijos, 
gyvenimo ir mirties, skausmo ana-
tomijos ir karnavalinio šėlo, remiasi 
paties režisieriaus išgyvenimais, 
refleksijomis, juos visuomet įkve-
pia koks nors asmeniškai svarbus 
gyvenimo įvykis. Šįkart „Orchi-
dėjas“ inspiravo režisieriaus moti-
nos mirtis, atvėrusi nenumaldomą 
tuštumą, apleistumo ir vienatvės 
jausmą. „Skalvijos“ centre, „Sirenų“ 
klubo programoje, buvo galima 
pamatyti savotišką šio spektaklio 

preliudiją – Delbono sukurtą doku-
mentinį filmą „Sangue“ („Kraujas“), 
kurio neaptarus „Orchidėjų“ susi-
darytas vaizdas liktų neišbaigtas. 

Filme režisierius pateikia ir su-
priešina du asmeninius ir kartu ne-
tolimą Italijos istoriją primenančius 
pasakojimus apie mirtį: motinos, 
kuri visą gyvenimą nekentė ko-
munistų ir buvo giliai tikinti, bei 
šeimos draugo, „Raudonųjų bri-
gadų“ nario, komunisto Giovanni 
Senzani. Iš pradžių atviravęs, kaip 
buvo sulaikytas ir kankintas, pa-
baigoje Giovanni detaliai, jaudulį 
išduodančiu balsu papasakoja, 
kaip pats dalyvavo žudant, t.y. 
įvykdė egzekucijos aktą, nes tuo 
metu taip reikėjo ir atrodė teisinga. 
Panašiai kaip Joshua Oppenhei-
meris „Žudymo akte“, Delbono 
atskiria verbalizuotą, distancijuotą, 
nieko nereiškiančią svetimo mirtį 
ir realų, skausmo persmelktą, mo-
bilia kamera filmuojamą artimo 
išėjimą. Nors šią mirtį taip pat dis-
tancijuoja kameros žvilgsnis, čia jis 
tarnauja kraujo ryšio įamžinimui, 
laiko sustabdymui, o kartu ir šird-
gėlos numalšinimui. „Filmuoju, 
kad nepasinerčiau į skausmą“, – 
sako režisierius, ieškodamas etinio 
paaiškinimo šiam savo veiksmui, ir 
čia pat juokauja, užleidžia banalią 
muzikytę, vėl svarsto apie karą, po-
litiką, Giovanni žmonos Anos išti-
kimybę ir savo kelionę į komunistų 
nualintą Albaniją pirkti moti-
nai vienintelio veiksmingo vaisto 
nuo vėžio – mėlynojo skorpiono 
nuodų. Šiame chaotiškame vaizdų 
montaže vis grįždamas prie silps-
tančios motinos patalo, Delbono 
fiksuoja bene jautriausias savo gy-
venimo scenas, kuriose, kad ir kaip 
keista, nėra šiurpinančios baimės: 
mirties akivaizdoje sūnus ir motina 
kalbasi apie meną, kultūrą, motina 
deklamuoja savo mėgstamą šv. Au-
gustino maldą, o vėliau palieka pa-
skutinį prašymą: „Turi sukurti ką 
nors gražaus, ką nors apie meilę... 
pasigailėjimą... atleidimą.“ 

„Orchidėjose“ režisierius, regis, 
laikosi šio prašymo ir stato spek-
taklį apie meilę. Gal todėl rimtoji 
dalis apie revoliuciją nuskamba ne 
taip ryškiai, tik primindama, kad 
pasaulyje egzistuoja blogis. Del-
bono leidžia suprasti, jog „žmonės 
pavargo nuo revoliucijų“ ir kad 
pasaulį reikia ištverti, o ne keisti, 
kaip manė marksistai. Atsisakyda-
mas jaustis katastrofiškai ir mąs-
tyti karo kategorijomis, „Orchidė-
jose“ režisierius ieško būdų blogiui 
įveikti. Tas būdas – teatras, galintis 

nugalėti blogį žaidžiant, kuriant 
savo egzistencinę priebėgą, alterna-
tyvią paralelinę tikrovę – magišką 
teatro iliuzijų pasaulį. Neatsitiktinai 
spektaklį Delbono pradeda Nerono 
nunuodijimo scena iš Pietro Mas-
cagni operos „Neronas“, kurią savo 
laiku buvo uždraudęs Benito Mus-
solini vien dėl to, kad tenoras Aure-
liano Pertile buvo per daug panašus 
į patį diktatorių. „Orchidėjose“ Ne-
rono vaidmenį režisierius paskiria 
Dauno sindromu sergančiam akto-
riui. Taip jis ne tik kandžiai ironi-
zuoja viso pasaulio tironus, galios 
režimus, bet ir teatro priemonėmis 
nukenksmina blogį, „neleisdamas 
neapykantai išraižyti širdies“. Toks 
yra Pippo Delbono teatras, čia jis – 
tikrasis valdovas, galintis mode-
liuoti ir kreipti situacijas, užsidėti ir 
nusiimti kaukes, fikciją keisti tikrove 
ir tikrovę fikcija.

Įsukęs karnavalinę vaizdų, sen-
tencijų, pozų, mimikrijų karuselę 
Delbono vis dėlto deklaruoja, jog 
pasigailėjimas – tik privilegijuo-
tiems, o pilnatvė – tik bepročiams. 
Šioje kategorijoje, regis, atsiduria 
ir režisieriaus lūpomis pakartotas – 
šįkart jo teatro gerbėjos – prašy-
mas sukurti vaidinimą apie meilę, 

„tik ne tą pazolinišką, kurią Del-
bono taip mėgsta, o tikrą“. Tačiau 
kas yra tikra, jeigu net orchidėjos 
meluoja, – kelia esminį spektaklio 
klausimą režisierius, nes jam pasa-
kojimas apie meilę šiame blogio ir 
veidmainystės pasaulyje neatrodo 
toks savaime suprantamas. Shakes-
peare’o sonetai ir meilės lyrika čia 
netrunka peraugti į isteriją, pyktį 
ir stiprėjantį triukšmą. „Galiu pa-
liudyti tik savo netikrumą“, – sako 
režisierius, ir kaip užsispyręs vaikas 
tyčia viską komplikuoja pažerda-
mas dar daugiau vaizdų, pasako-
damas apie žiniasklaidos iškreiptą 
plastikinę kasdienybę, kuri kėsinasi 
nužudyti, kurioje nebeatpažįstamas 
grožis, o gyvieji iš tiesų yra negyvi. 
Anot režisieriaus, Bobo, jo ilgametis 
psichikos negalią turintis draugas, – 
vienintelis, kuris gali išgyventi šią 
nuolat persekiojančią netikrumo 
būseną. Būtent todėl Delbono rei-
kalingas teatras – susikurti sva-
jonių pasaulį, tikresnį už tikrovę, 
kuriame galėtų gyventi ir saugiai 
jaustis ne tik jis, bet ir tie keisti al-
modovariški personažai, kuriuos 
jis suveda scenoje tam, kad galėtų 
pažinti ir reflektuoti save. Delbono 
gerbėjams lieka tik nusipirkti abo-
nementą. Bet, kaip sako režisierius, 

„gyvenimui ir mirčiai abonementų 
nebūna“. 

„Orchidėjos“ D. Matv ejevo n uotr .
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Premjeros

Du spektakliai Lietuvos 
rusų dramos teatre

Lietuvos rusų dramos teatras 
sezoną pradėjo dviem debiutais: 
Lietuvoje debiutuojančio latvių 
režisieriaus Georgijaus Surkovo 
pastatyta nauja Ivano Vyrypajevo 
pjese „DreamWorks“ ir pradedan-
čios režisierės Kornelijos Krasilni-
kovaitės darbu pagal Antoną Če-
chovą „Meška“. Net neabejoju, kad 
abu spektaklius atras žiūrovai, ga-
lintys džiaugtis ne tik tekstais, bet 
ir vaidyba, vaizdais. Vis dėlto kaip 
tik tai man ir pasirodė mažiausiai 
įdomu abiejuose darbuose. 

Kalbant apie tekstus, į akis krinta 
abiejuose dominuojanti prarastos 
ir atrastos meilės tema. Čechovo 
tekste ugninga, nors ir pasiryžusi 
iki gyvenimo pabaigos gedėti mote-
ris (Juliana Volodko) sužavi moteri-
mis ir meile nusivylusį savo velionio 
vyro skolintoją (Telmanas Ragimo-
vas). Vyrypajevo dramoje pasako-
jama istorija komplikuotesnė. Čia 
Deividas (Valentinas Krulikovskis) 
myli savo mirusią žmoną Merilę 
(Jevgenija Rusakova), jis ir jo drau-
gai kalbasi apie budizmą, o sykiu 
pagal Merilės prieš mirtį sugalvotą 
planą Deividas iš tikrųjų mokomas. 
Vyrypajevo tekste taip pat yra vietos 
svarstymams apie gyvenimą, drau-
gystę, vyriškumą, svajonių išsipil-
dymą ir visi jie pateikiami muilo 
operos stiliumi, kur vieną netikėtą 

siužeto vingį keičia kitas, melas 
ir neištikimybė baigiasi mirtimi, 
o pabaigoje pagrindinis veikėjas 
išmoksta svarbią gyvenimo pa-
moką ir pagaliau pradeda iš tikrųjų 
mylėti.

Abu tekstai, bent jau kaip jie pa-
teikiami scenoje, kvepia ironija. 

„DreamWorks“ pastatytas beveik 
kaip žiūrovų akyse vykstantis fil-
mavimas, kurio metu per daug 
arba per mažai įsijausdami akto-
riai sugeba bent iš dalies ironizuoti 
irgi verkiančių turtuolių gyvenimą. 

„Meškoje“ ironija nukreipiama į te-
atrališkumą: juokiamasi iš teatru 
tapusio gedulo, gal net iš paties 
gyvenimo teatro. Tiesa, abiejuose 
darbuose, ir „DreamWorks“, o ypač 

„Meškoje“, ironiškos dažnai atrodė 
scenos, kuriose akivaizdžiai trūko 
profesionalumo. 

Kodėl pasirinkti būtent šie teks-
tai? Kokias istorijas jie pasakoja? 
Galbūt Lietuvos rusų dramos teatras 
pradėdamas naują sezoną nori 
mums pasakyti: „All you need is 
love“? Bet jei jau prakalbome apie 
meilę, tai būtinai reikia kalbėti ir 
apie meilę spektakliuose vaidinan-
tiems aktoriams. O tiksliau, apie 
akivaizdų jos trūkumą. „Meškoje“, 
gavę progą pervaidinti, šaržuoti, 
aktoriai tai darė labai nuoširdžiai, 
nors ir nebūtinai laikydamiesi per-
sonažo logikos. Taip, pavyzdžiui, 
nutiko Ragimovui, kalbančiam 
apie tai, kaip nekenčia moterų: pa-
gal režisierės sumanymą kalbin-
damas žiūrovus jis kreipiasi į mo-
terį, jai guodžiasi. Turint omeny ir 
šį personažą, ir tai, kad pagrindi-
nės teatro lankytojos vis dar yra 

moterys, buvo galima sugalvoti ir 
kitokį sprendimą, kad aktorius ne-
atrodytų toks sutrikęs. Tačiau, nors 
vaidyba „Meškoje“ ir neatrodė itin 
skoninga, ji nestokojo vientisumo. 
Būtent to pritrūko „DreamWorks“. 
Čia aktoriai balansavo tarp psicho-
loginės vaidybos, įsistebeilijimo į 
vieną tašką (labai primenančio da-
bar Latvijoje populiaraus Konstan-
tino Bogomolovo spektaklius) ir 
perspaudimo. Ir nors Krulikovskio 
linija atrodė įtikinama, pats spek-
taklis tokiu šokinėjimu trikdė. O 
prie to prisidėjo dar ir kitas spren-
dimas: kai kuriuos tekstus aktoriai 
sakė į avanscenoje stovintį mikro-
foną (tarsi šioje muilo operoje da-
bar jie būtų filmuojami stambiu 
planu), bet tai nepadėjo kitiems 
scenoje esantiems aktoriams. Į tai 
galima žiūrėti kaip į eklektišką, ki-
činį personažų gyvenimą papildantį 
elementą, tačiau tokia kintanti vai-
dyba trukdė suprasti spektaklio siū-
lomas taisykles.

Scenografijos, be vienos kėdės, 
tuščio paveikslo rėmo, kardo ir 
dūmų mašinos „Meškoje“ nebuvo. 
Viačeslavo Mickevičiaus kurti kos-
tiumai priminė žaidimą gotų mada. 
Tačiau ne pačią madą: per trumpi, 
per maži, per plačiais pečiais, nu-
plyšę. Ir pati gotiška-vampyriška 
estetika rodėsi kaip tiesiog eilinis 
paaugliškas žaidimas įvaizdžiu. O 

„DreamWorks“ scenografija ir kos-
tiumai buvo manipuliacija stereo-
tipais. Marikos Džūlės kostiumai 

tiksliai iliustravo kiekvieną perso-
nažą (redaktorius ir leidėjas vilkėjo 
kiek senamadiškais, tvarkingais 
drabužiais, mirusioji – balta įka-
pių suknele, verslininko meilužė – 
trumpu ryškiai rožiniu kombine-
zonu, o budizmui prijaučiantis 
turtingas rėmėjas – kelnes paže-
mintu klynu). Dailininkei Dacei 
Slokai scenoje pastačius sieną su 
daugybe nišų, kartais naudojamų 
kaip langai, kartais – kaip paveikslų 
rėmai, ir trejomis durimis, ma-
tome namų jaukumą nurodančias 
šeimynines nuotraukas pagrindi-
niam veikėjui kalbantis su mirusia 
žmona, daugybę mandalų ir Budos 
atvaizdą apsilankius svečiuose pas 
draugus, atsidūrus pas Aleksandros 
Metalnikovos vaidinamą Elizabetę, 
kuri verčiasi siuvimu, scenoje pa-
statoma siuvimo mašina, o pro lan-
gus ir praviras duris galima matyti 
daug manekenų. Tad įkvepiančių 
ar įžūlių vaizdų abiejuose spek-
takliuose nebuvo. Tik, kaip sakė 
viena žiūrovė apie besisukančias 
mandalas, – gražu.

Nors teatras sezoną ir pradėjo 
spektakliais apie meilę, akivaizdu, 
kad vien jos neužtenka. Jei ir to-
liau taip bus, toli nuo pramoginio 
teatro nenueisime. Pastarasis, ži-
noma, nėra savaime blogai, tačiau 
baisu net pagalvoti, kad tik tokios 
jaunų Lietuvos ir Latvijos režisierių 
ambicijos.

Kristina Steiblytė

Ramunė Balevičiūtė

Argi ne iškalbinga, kad abu Na-
cionaliniai dramos teatrai sezonus 
pradėjo premjeromis, analizuojan-
čiomis karo temą? Ir Valterio Sīlio 
„Miškinyje“ (KNDT), ir Árpádo 
Schillingo „Didžiame blogyje“ 
(LNDT) – tik viename tiesiogiai, o 
kitame – „tarp eilučių“ – nuskamba 
klausimas: „O ką tu darytum, jei 
rytoj prasidėtų karas?“ Labai gerai, 
kad teatras kelia tokius klausimus, 
nes, reikia pripažinti, kad ir kiek 
daug būtų kalbama, jog šiandien 
grėsmė realesnė ir daug labiau pri-
artėjusi negu kada nors anksčiau, 
vis tiek karas daugeliui iš mūsų, 
nepatyrusių jo tiesiogiai, atrodo 
virtualus. Kiek tokią vidinę akis-
tatą spektaklių kūrėjams pavyksta 
sukurti – kitas klausimas. 

Nors siekia panašaus tikslo, ke-
lius jo link „Miškinio“ ir „Didžio 
blogio“ kūrėjai renkasi visiškai 
skirtingus. „Didį blogį“ laikyčiau 
rizikingu kūrybiniu eksperimentu, 
tačiau jokiu būdu nesutikčiau su 
kolegomis, sulyginusiais jį su pro-
paganda. Juk spektaklis ne tik įkū-
nija akivaizdžią tiesą, kad karas yra 

„didis blogis“, bet ir į dienos šviesą 
išvelka tai, ko nenorėtume apie save 
žinoti. Savo alegoriškumu ir įžvalga, 
kad žmogus yra pats žiauriausias 

gyvūnas, man „Didis blogis“ pri-
minė pernykštį Schillingo tautiečio 
Kornélio Mundruczó filmą „Baltas 
dievas“. Tokį meną sunku ir nema-
lonu žiūrėti, ir jis negali būti verti-
namas vienareikšmiškai.

„Miškinio“ kūrybinės komandos 
pasirinktas kelias gerokai mažiau 
rizikingas. Nesinorėtų galvoti, kad 
nuo meninės rizikos tą patį latvių 
kūrybinį duetą – dramaturgą Jānį 
Balodį ir režisierių Valterį Sīlį – at-
baidė kritinis „Barikadų“, daugiau 
kaip prieš metus pastatytų su Lietu-
vos nacionalinio dramos teatro ak-
toriais, vertinimas. Dažnai lietuvių 
aktoriams prikišama pilietiškumo 
stoka ir pozicijos neturėjimas arba 
negebėjimas ja įtikinti. Iš dalies 
dėl to galima „kaltinti“ mūsų teatro 
tradiciją, kur žaidimas ir teatra-
liškumas ne atskleidžia, o veikiau 
užgožia ir maskuoja individualų ir 
asmenišką santykį su tikrove. Štai 
ir „Barikadose“, nors spektaklio kū-
rėjai,  mano manymu, pirmiausia 
siekė praskelti virtualumo stiklą ir 
tiek jusliškai, tiek intelektualiai pri-
artinti Sausio 13-osios įvykius, žai-
dybinė stichija ir, regis, prigimtinis 
lietuvių aktorių polinkis į impro-
vizaciją, ypač komišką, kartkartė-
mis sukėlė priešingą – nutolinimo – 
efektą. O kituose Balodžio ir Sīlio 
spektakliuose-tyrimuose gali 

pasijusti kaip Alisa, įkritusi į pa-
sakojamą istoriją: įvykiai, apie ku-
riuos daugiausia tik kalbama, ap-
gaubia ir galiausiai pasiglemžia 
tave, taigi nejučia pats tampi jei ne 
herojumi, tai bent jau tiesioginiu 
liudininku. 

Mane asmeniškai vaizduotėje jau 
neatskiriamai suaugęs Balodžio ir 
Sīlio duetas žavi pirmiausia beato-
dairišku, aistringu gebėjimu stačia 
galva pulti į kokią nors – dažnai 
istorinę, bet nebūtinai – temą ir, 
prisiimant istoriko ir tuo pat metu 
istorijos falsifikuotojo, detektyvo 
ir kartu klastotojo funkcijas, ištirti 
ją iš pačių įvairiausių pusių. Aki-
vaizdu, kad kūrybingasis duetas 
mėgaujasi šiuo procesu: jų vaiz-
duotė, kurstoma sužinotų faktų, 
sunkiai išsitenka gerokai šimtą pus-
lapių viršijančiame tekste ir kelių 
valandų spektaklyje. 

„Miškinį“ sumaniusių Balodžio 
ir Sīlio užmojis išties epiškas: jie 
pasišauna papasakoti istoriją nuo 
Antrojo pasaulinio karo iki beveik 
mūsų dienų. Šįsyk „papasakoti is-
toriją“ būtų raktinė frazė, ir daryti 
tai ne bet kaip, o daugiau ar ma-
žiau nuosekliai. Tiesa, istorija be-
veik neįtikima ir tikrai verta papa-
sakoti: latvis Jānis Pīnupas prieš pat 
karo pabaigą dezertyravo iš sovie-
tinės kariuomenės ir vėliau net 50 

metų slapstėsi, gyveno taip, tarsi jo 
nebūtų. Faktus perpindami su iš-
mone, melodramą su farsu ir net 
komiksais, spektaklio kūrėjai pasa-
koja apie „sulietuvinto“ ir virtusio 
Jonu herojaus, jo giminaičių ir jų 
palikuonių likimus. Neilgus epizo-
dus jungia pasakotojo-režisieriaus 
figūra, prisistatanti kaip istorikas 
Tomas Kudirka (vaidina Saulius 
Čiučelis). 

Man žinomuose Balodžio teks-
tuose, taip pat ir „Miškinyje“, dra-
maturgas atvirai išsako argumen-
tus, kodėl analizuojama tema jam 
rūpi. Jam, kaip ir režisieriui, norė-
tųsi, kad rūpėtų ir aktoriams. Todėl 
jie vilioja, provokuoja aktorius, kad 
šie kalbėtų ne tik personažų, bet ir 
savo vardu. Nežinau, kaip vyko kū-
rybinis procesas, bet, sprendžiant iš 
rezultato, šios minties latvių teatro 
menininkams šįkart teko atsisakyti. 
Nepaisant Tomo Kudirkos retoriš-
kai keliamų aktualių klausimų, sce-
noje karaliauja tik fikcija. Apie karą, 
istorinius lūžius ir žmogaus likimą 
jų akivaizdoje kalbama žaismingai 
ir atsitraukus per saugų atstumą. 
Ir klausimas, kaip reikėtų vertinti 
Jono Petručio pasirinkimą, paaiš-
kėjus, kad visą okupacijos laiko-
tarpį jis gyveno ne miške, o sesers 
namuose, jos asmeninio gyvenimo 
sąskaita, tampa ne toks jau ir aštrus. 

Tiesiog – toks gyvenimas, – tary-
tum sako spektaklio kūrėjai. Man 
toks kompromisas apmaudus, ta-
čiau teisybės dėlei reikia pasakyti, 
kad spektaklis, kaip tradicinis ir 
šiuo atveju pramoginis (ir tai anaip-
tol ne priekaištas), sukurtas profe-
sionaliai ir kokybiškai. Režisierius 
lengva ir patyrusia ranka iš daugy-
bės epizodų suveria spalvingą pasa-
kojimo vėrinį, o aktoriai su psicho-
loginiu tikslumu suvaidina (melo)
dramines scenas ir su užkrečian-
čiu azartu – komiškas. Pastarosios 
scenos išties išradingos (nors kai 
kur gal ir pritrūksta saiko), o kai 
kurios, persmelktos ironiška nos-
talgija (pavyzdžiui, radijo intarpų 
inscenizacijos) – itin žavios. Beje, 
tikrai džiugu matyti tokį darnų an-
samblį iš senųjų Kauno dramos te-
atro meistrų Vilijos Grigaitytės ir 
Liubomiro Laucevičiaus, jaunųjų 
LMTA absolventų Martynos Gedvi-
laitės, Eglės Grigaliūnaitės, Vaido 
Maršalkos ir Edgaro Žemaičio bei 
šiek tiek vyresnių jų kolegų Sauliaus 
Čiučelio ir Vainiaus Sodeikos.

Neabejoju, kad „Miškinis“ – pa-
geidautina, šiek tiek sutrumpin-
tas – turės savo publiką, nes tokį 
meną malonu ir lengva žiūrėti. Tad 
kiekvieno valia rinktis.

Nuskausmintas karo blogis
Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklis „Miškinis“ Vilniuje

„Meška“ J .V. T ūro  nu ot r.
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D a i l ė

Fotografinė epopėja
Atkelta  i š  1  ps l .

susispaudžia visas žmogaus gyve-
nimas? Ar fotografuojant nejudantį 
daiktą iš viso verta mąstyti apie aki-
mirkas? Kuo virsta fotografijos ko-
dais perrašytas kūrybos procesas? 
Štai – Algimantui Švėgždai dedi-
kuoti česnakai (šie dar sveikutėliai), 
išrikiuoti ant „Šiaurės Atėnuose“ iš-
spausdinto straipsnio apie kičą. Lė-
tai piešdamas Švėgžda sukurdavo 
obuolį ar pagaliuką kaip nuo ori-
ginalo atsiskyrusį buvinį, o foto-
grafija tik reprezentuoja – išsaugo 
ryšį, nors nukerta „akimirką“. Bet 
ar tapytojo estetiką mėgdžiojanti 
fotografija nėra tiktai kičinis di-
džiosios kūrybos perdirbinys? O 
gal ir tapyba, nusileidusi iki kas-
dieniškų daiktų kopijavimo, pati 
juokiasi iš Clemento Greenbergo 
paniekos žemesnėms kūrybos for-
moms – jo teiginiai jau pagelto kaip 
tas senas laikraštis. Štai naujausias 
Lukio ciklas – Kijeve nufotogra-
fuotos „Pastogės tapybai“, kuriose 
impresionistinius ir konstruktyvis-
tinius „paveikslus“ kuria ne meni-
ninkai, o per plėvę persišviečianti 

„pati gamta“. Gal tai – dar vienas fo-
tografijos triumfo įrodymas? Bet ne, 
šių didingų drobių papėdėje mėtosi 
medgaliai, siuntinių dėžių kartonas 
su etiketėmis – tai juk ir vėl ankstes-
nių Lukio darbų autocitatos. Jos pri-
mena, kad šie neva „pačios gamtos“ 
atspaudai iš tiesų yra dar keli „dru-
geliai“ fotografo kolekcijoje, nespėję 
nuskristi kartu su tikrovės vėju. 

Apie lietuvius Taline

Latviai ir estai tokią fotografijos 
klausimų akrobatiką perėmė iš lie-
tuvių. Bent jau taip atrodė su jais 
kalbantis Talino „Kunstihoone“ ga-
lerijoje. Jauna fotografė Tanja Mu-
ravskaja sudarė savąją kolekciją – iš 
Lietuvos atsirinko Alfonso Budvy-
čio, Algirdo Šeškaus ir Gintaro 
Zinkevičiaus darbus, iš Latvijos – 
Gvido Kajono, Intos Rukos ir An-
drejaus Granto, o iš Estijos – Jürio 
Okaso, Toomaso Kalve’s ir Eves 
Kiiler. Tiesa, estų darbų ji parodė 
mažai, nes „visi čia juos žino“. „Ko-
dėl atsirinkai būtent šiuos Lietuvos 
fotografus?“ – klausiu jos prisimin-
dama 10-ojo dešimtmečio pradžioje 
Peeterio Linnapo kuruotas parodas, 
kuriose dar būdavo Remigijus Trei-
gys, Alvydas Lukys, Gintautas Tri-
makas, Saulius Paukštys ir Vytautas 
V. Stanionis, bet nebūdavo Budvy-
čio ir Šeškaus. Klausiu ir todėl, 
kad Linnapo taip pat įtraukti Inta 
Ruka, Andrejus Grantas ir Gvido 
Kajons mano fotografijos istorijos 
versijoje artimesni Virgilijui Šon-
tai, Romualdui Požerskiui, Mildai 
Drazdauskaitei, Vytautui V. Stanio-
niui ir gana svetimi Talino parodai 
atrinktiesiems. „Norėjau parodyti, 
kaip 10-ojo dešimtmečio pradžioje 
vyko fotografijos konceptualėjimo 
lūžis, ir šie autoriai man atrodė įdo-
miausi“, – atsakė Tanja. Dalyvių 

skaičių ribojo erdvė (panaši į „Pros-
pekto“ galerijos), bet to užteko, kad 
čia atsiskleistų sovietmečio pabai-
gos ir nepriklausomybės pradžios 
eksperimentų „regioninė“ laborato-
rija – kiek kitaip, nei esame įpratę 
ją įsivaizduoti Lietuvoje. 

Štai Inta Ruka, portretuojanti 
kaimo žmones jų aplinkoje – pa-
našius pažįstame iš Lietuvos foto-
grafų darbų. Bet ji negaudo „lem-
tingų“ žvilgsnių ir nuotaikų, dirba 
lėtai, ir kol paruošia aparatūrą, 
žmonės jai papasakoja savo gyve-
nimo istorijas. Todėl fotografijose 
tai – jau nebe nepažįstamieji, o be-
veik giminės. Ištęstas proceso laikas 
naikina fotografijos „reportažinę 
funkciją“ ir tikrovės tėkmės stab-
dytojos etosą – nesvarbu, kad apa-
rato užraktas suveikė per sekundės 
dalį, tikrovė jau buvo pasiruošusi – 
į dabarties akimirką sukaupusi ir 
praeities prisiminimus, ir ateities 
viltis. Tai paryškina Gvido Kajono ir 
Andrejaus Granto kaimynystė – jie, 
kaip latviški cartier-bressonai, tebe-
medžioja įdomius sutapimus, bet ir 
tarsi stebi fotografijos procesą iš ša-
lies – kartais ironiškai. Tai išduoda 
į Kajono užfiksuoto miesto erdves 
įsiterpę sovietinių lyderių portre-
tai, Granto „netiksliai“ pagauta aki-
mirka, ant lango virš jūros peizažo 
užklijuotos popieriaus juostos – jos 
ore išpiešia stiklą ir pačią fotografiją 
kaip tarpininkę, kuri leidžia žvilg-
čioti į tikrovę, bet ir nuo jos atriboja.

Jüri Okas neturi nieko bendro 
su šiais subtiliais, vos pastebimais 
atsitraukimais nuo tradicijos per 
pusę žingsnio. Pirmiausia todėl, 
kad jis – ne fotografas, o architek-
tas, tad jis konstruoja erdvę, užuot 
mėginęs „išsaugoti“ tikrovę. Pirmą 
kartą pamačiau du jo originalus – 
netaisyklingai apkarpyti nufoto-
grafuotų peizažų fragmentai tampa 
statybiniais blokais, jų erdvės iliuzija 

prislopinta, kad išryškėtų tūriai. 
Okaso darbai yra tarsi dvigubi, kiek 
primenantys M.C. Eschero erdvi-
nius rebusus, kai tuščios laukymės 
tiesiog akyse klojasi į ore formuo-
jamas sienas, grindis ir koridorius, 
tarsi kažkas perstatinėtų kosmosą.

Okas į parodos atidarymą neat-
vyko, tik paskui jį sutikome važiuo-
jantį dviračiu. Neatvyko nei Kalve, 
nei Šeškus, nei Zinkevičius. Galbūt 
tokia ir tegali būti lūžinio laiko lai-
kysena – likti autsaideriais iki galo. 
Jie visada buvo suprantami tiktai 
būreliui bendraminčių, bet ne ma-
sėms ir ne pagrindiniams didžiojo 
fotografijos orkestro solistams. Ne 
kartą teko girdėti vieną istoriją. Į 
Nidos seminarą atvažiavo ukrai-
niečiai (ar baltarusiai) ir nustebo 
pamatę Šeškaus darbus: „Bet mes 
tokius atspaudus išmetame!“ Jie iš 
lietuvių mokėsi, kaip reikia fotogra-
fuoti, todėl sutriko vietoje ryškių 
detalių ir teiginių išvydę tamsoje 
kažką neaiškaus veikiančias, tarsi 
pakibusias, vos įžiūrimas figūras. 
Sutriko ir neįsiklausė į to neaiš-
kumo šiugždesį, kuriame, nubrau-
kus mokėjimo ir žinojimo klišes, 
vėrėsi kažkas tikro. 

Tas intymus fotografijos kvėpa-
vimas, kaip ir kaskart vis kitaip 
persiliejusios Budvyčio fotogra-
fijų spalvos, dabar simbolizuoja 
grįžimą į pirmykštę sidabro ma-
teriją, kad iš jos gimtų naujoji fo-
tografija. Iš pradžių – tik paprasti 
ženklai: mojanti ranka, pajūryje 
tvirtai stovinčios kojos, skustas 
ligonio viršugalvis, priešais baltą 
plokštumą laikomas fotoaparatas. 
Tarsi stabtelėjimai prieš pasukant 
dar nežinoma kryptimi. Bet pasi-
keitė santvarka ir kai kurie – Šeškus, 
Okas – apskritai metė fotografiją. 
Pasijutęs svetimas pasaulyje, kur 
vertingiausi mokantys „parduoti 
save“, Budvytis pasitraukė į kaimą, 

ten fotografavo barokiškai geidulin-
gas bulves ir užsisvajojusias sraiges, 
kurių rimtumą išjuokė „pompastiš-
kais“ pavadinimais. Galbūt šitaip jis 
šaipėsi ir iš savo negalios gyventi 
naujajame laike, įveikti jo priešiš-
kumą menui, ir turbūt iki mirties 
manėsi esąs niekam nereikalingas. 
Gal net nežinojo, kad dar 9-ajame 
dešimtmetyje jo kūrinius pamatę 
jaunieji Toomas Kalve ir Eve Kii-
ler mėgino fotografuoti kažką pana-
šaus – ne kaimo etnografiją ir žmo-
nes, o buityje šmėkščiojančią būtį, 
kurią galima sugauti tiktai rūko ir 
šešėlių tirščiuose. Tuos jų bandy-
mus ir pamačiau Taline. Paskui Eve 
Kiiler (tada žinoma kaip Linnap) 
sukurs ją išgarsinusį konceptualų 
ciklą „Estijos namai“ (1992–1993) – 
tarsi pagreitintame filme parodys, 
kaip per šimtmetį jaukus medinu-
kas transformuojasi į nykų bloką. 

Tik metais anksčiau Gintaras 
Zinkevičius dokumentavo „Foto-
grafijos parodą peizaže“ – ant vir-
vės sukabintus peizažus rodė avims, 
traukiniams, numirėliams kapinėse... 
žuvims. Šis ciklas ir buvo parodytas 
Taline – kaip galutinis lūžio taškas, 
po kurio nereflektuotas įvykių fik-
savimas atrodo „senoviškas“. Zinke-
vičiaus akcija simboliškai užbaigia 
sovietinės utopijos projektą – „at-
neša meną žmonėms“: pakiša pra-
eiviams po kojomis, pakabina ant 
šiukšlių konteinerių, kur jį neišven-
giamai pamatys ir namų šeimininkė, 
ir į darbą skubantis bankininkas, ir 
butelių ieškantis valkata – še, žiūrė-
kit! Bet ar tai – iki absurdo „nuo-
širdžiai“ įvykdytas socrealizmo rei-
kalavimas? Juk tuomet sovietmetis 
jau buvo praėjęs, siautėjo „laukinis 
kapitalizmas“. Bet ideologinė prie-
varta išliko, tik pakeitė pavidalą – 
persivadino „rinkos santykiais“ ir 
ėmė ciniškai traiškyti visas indivi-
dualybes, nekruvinai, bet pasukdama 

kiekvieną socialinės sistemos sraig-
telį, kad menininkams beliktų ga-
minti kažką suprantamo liaudžiai. 
Į Ameriką emigravę rusų koncep-
tualistai Vitalijus Komaras ir Alek-
sandras Melamidas ištyrė daugybės 
pasaulio šalių žmonių nuomonę ir 
padarė išvadą: abstrakcijų neken-
čia visi, o dauguma pageidautų 
realistinio peizažo. Taigi Zinkevi-
čius daugumai duoda tai, ko ji nori, 
bet – liudija fotografijos – sulaukia 
tik abejingo žvilgsnio. Vieninteliai 
smalsūs žiūrovai yra konteinerius 
apstoję vaikai, dar neišmokę ap-
dairiai nereaguoti į keistas situaci-
jas. Dabar ši akcija atrodo prana-
šiška – vartotojų norus tenkinanti 
televizija virto vienodų socialinių 
peizažų srautu, kuris nebetraukia 
niekieno žvilgsnio.

Vis dėlto į vieną klausimą dar ne-
atsakiau: kodėl Tanjai Muravskajai 
prireikė kapstytis po šias nevieno-
dai sąmoningo konceptualumo 
pratybas būtent dabar? Atsakymą 
pasufleravo kažkokios rusų televi-
zijos laidos žurnalisto kiekvienam 
parodos dalyviui primygtinai už-
duodamas klausimas: „Ar nejau-
čiate, kad kažkas ir dabar keičiasi?“ 
Matyt, norėjosi palyginti dvi kaitos 
nuojautas. Parodoje pristatytas lai-
kas, kai keitėsi ir politinė sistema, 
ir pati fotografija. Vaduodamasi 
iš savo tiesų, ji pakeliui užfiksavo 
tų seisminių lūžių sukeltus vir-
pesius. Tiktai pajūriais vaikštinė-
jantys Grantas ir Lukys gali išlikti 
neutralūs. Kitų fotografijose mė-
tosi subliuškusio utopijos baliono 
draiskalai. Laikų sandūrą man par-
odoje simbolizavo vienas Kajono 
vaizdas – pro didžiąsias Rygos tur-
gaus arkas į autobusų stotį skuba 
keleivis, ant pečių užsikėlęs išdri-
busią odinę „tašę“, paskui jį kiūtina 
pilkame palte pasislėpusi moteriškė, 
o pro šalį traukiantis vienmarškinis 
storulis nešasi maišelį su Trakų pi-
lies fotografija. Kito regiono žiūrovui 
tai bus tik nežinomas prekinis žen-
klas, mums tai – užuomina į tarpinę 
būseną, po kurios vaizdais papuošti 
maišeliai nebebus retenybė, taps nuo-
bodžiomis vartojimo kultūros šiukš-
lėmis, o šioje vietoje šmėkščios kitas 
ženklas iš Lietuvos – raudonas X.

„Prosu(u)mer“, arba gamintótojas

Ir kas toliau? Šis klausimas svars-
tomas kitose Talino fotografijos 
mėnesio parodose. Tuomet veikė 
tik viena iš jų – „Prosu(u)mer“, lie-
tuviškai būtų „Gamintótojas“. Es-
tijos šiuolaikinio meno muziejus 
įsikūręs šalia senosios katilinės, 
varganame buvusios šilumos tie-
kimo administracijos namelyje, 
kurio sienos laikosi nežinia kaip, 
į antrą aukštą tenka lipti virpan-
čiais metaliniais laiptais, patalpos 

N u k elta į  7  p s l .

Gintaras Zinkevičius, „Fotografijos paroda peizaže“. 1991–1992 m.
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D a i l ė

Jurij Dobriakov

Lietuvoje šiuo metu gyvenan-
čio portugalų garso ir vaizdo me-
nininko Francisco Janes’o paroda, 
kurios pavadinimas yra pasisko-
linta eilutė iš Charles’o Bukowskio 
šiuolaikinio gyvenimo epo „Kai kas 
spekuliantams, vienuolėms, krautu-
vių kasininkams ir tau...“ (eilėraštis 
eksponuojamas kaip savotiškas Ja-
nes’o videofilmų metakontekstas), 
gerokai skiriasi nuo didžiosios da-
lies man pažįstamos vietinės audio-
vizualinės kūrybos. Čia nėra žai-
dimo intelektualiais kodais, nėra 
žiūrovo paklaidinimo fiktyvaus 
naratyvo labirintuose (nors kitokių 
labirintų apstu), nėra socialinės do-
kumentikos įprastine prasme. Tai 
poezija, kuri nebijo būti poezija, ir 
geismas, kuris nebijo būti geismu. 

Geismas čia pasirodo bandymo 
įveikti keliagubą nuotolį pavidalu. 
Pirma šio nuotolio pakopa – tai 
atstumas tarp menininko kilmės 
ir Lietuvos kaip naujų, nestabilių, 
bet geidžiamų namų bei specifiš-
kai lietuviškos (o kartu archetipiš-
kai universalios) medžiagos, ypač 
Orvidų sodybos ir Gojaus kaime 
pagal savo susikurtus ritualus gy-
venančių menininkų Jurgio ir Dor-
mantės Penkinskių buities. Antra – 
tai sunkiai įveikiamas atstumas 
iki (kad ir mitologizuoto bei ide-
alizuoto) gyvenimo nuošalėje / at-
skirtyje / užuovėjoje / asmeninėje 
utopijoje patirties, kurios meninin-
kas savo biografijoje neturėjo, bet 
kurios akivaizdžiai geidžia. Šimtą 
kartų esame girdėję Sartre’o afo-
rizmą „Pragaras – tai kiti“, bet, gerai 
pagalvojus, mūsų asmeninis rojus 

taip pat dažnai būna kiti (žmonės, 
kurių vietoje norėtume, bet nega-
lime būti).

Abi šios Janes’o parodą akivaiz-
džiai persmelkiančios geismo for-
mos – geismo vietai ir geismo kito 
gyvenimui – man yra puikiai pažįs-
tamos. Todėl parodą, kurią sudaro 
trys vaizdo projekcijos (vizuali kla-
jonė po Orvidų sodybos labirintą, 
abstraktūs videopano apie ištįsusią 
Gojaus kasdienybę ir Švėtės upės 
tėkmė Žagarėje, tiesiogine prasme 
pačiame Lietuvos pakraštyje) bei 
du garso takeliai, perskaičiau la-
bai asmeniškai. Konkretūs kon-
krečių vietų vaizdai, kurie lygiai 
taip pat sėkmingai galėtų būti ir 
garsais, o kartu ir Bukowskio eilė-
raštis, iš pirmo žvilgsnio neturintis 
nieko bendro su Janes’o videodar-
bais, tačiau iš tiesų kalbantis apie 
tą patį, tik kitai vietai specifiniais 
žodžiais, manyje išsiplėtė iki plates-
nių apmąstymų, kurie, tikiuosi, šiek 
tiek patikslina menininko siūlomos 
kelionės maršrutą (nors ir neveikia 
kaip tikslus žemėlapis).

Pirmiausia tas „tu“, kurio iš įpro-
čio laikaisi įsikibęs, yra konvertuo-
jama valiuta. Tai funkcinis „tu“, cir-
kuliuojantis kasdienybės grandinėje 
kaip simbolinis kapitalas, kažkas, 
ką galima paversti rytojaus grąža ir 
šiandienos rizikos draudimo fondu. 
Tai „tu“, kuris ne visai priklauso tau. 
Nors yra daugybės tavo paties spren-
dimų ir pasirinkimų rezultatas, jis 
taip pat turi šimtus į jį investuojan-
čių dalininkų, turinčių kontrolinį 
akcijų paketą. „Tu“, kurį tapatini su 
savimi, iš tiesų yra akcinė bendrovė, 
kurioje turi daugiau įsipareigojimų 
nei laisvių.

„Tu“, kuriuo nori būti, niekada 
nėra lengvai pasiekiamas. Tiesą sa-
kant, jo apskritai nėra. Nemalonu 
suvokti, kad tave tikrai labai smar-
kiai apibrėžia ir riboja iki šiol tau 
prieinamas galimas gyvenimo mo-
delis. Iki tam tikro lygio. Žinoma, 
yra dar svajonių medžiaga, plytos, 
iš kurių gali kai ką pastatyti, galbūt 
tai statymo procese atskleis utopinį 
tave ar bent jau apytikslę, minima-
lią veikiančią utopijos versiją. Taigi, 
teks imtis statybų. Ir tai pareikalaus 
nemažai geismo.

„Gyventi paprastą gyvenimą“ – tai 
ir nuvalkiota banalybė, kaip man-
tra, kartojama dvasingumo šarla-
tanų, ir mažiausiai paprastas daly-
kas, kurį galima įsivaizduoti. Kai 
kas teigia žinantis, kaip tai reikia 
daryti. Kai kas paveldėjo pamatą, 
į kurį galima atsiremti, tai, ko ne-
gali įsigyti kiekvienas norintis. Kiti 

nieko nepaveldėjo, bet jų geismas 
stipresnis nei kitų. Šiuos žmones 
nelengva atrakinti; niekada nežinai, 
kas yra tiesiog jų kraujyje, o ką jie 
klastoja taip nuoširdžiai, kad ilgai-
niui tai iš tiesų įauga jiems į kraują. 
Turi mokėti klastoti teisingai. Nesu 
tikras, kad aš moku. Niekada šalia 
neturėjau tinkamo pavyzdžio.

Tad ką turėtum daryti, jei neturi 
paveldėtos ir nenutrūkusios auten-
tiškumo istorijos, bet jauti iš vidaus 
tave deginantį ilgesį? Kaip ką nors 
suklastoti taip, kad tai veiktų ir 
kartu netaptų priklausymo chimera, 
kai iš tiesų nėra kam priklausyti? 
Kaip sukonstruoti prieglobstį, bet 
netapti atsiskyrėliu? Ir kaip užtikrinti, 
kad šis prieglobstis neslėgtų negyvų 
mitų ir tradicijos svoriu, lyg tvora, 
atitverianti tave nuo suvokimo, 
kad pasaulyje yra nesuskaičiuo-
jama daugybė dalykų, kurių turbūt 

niekada nesutaikysi tarpusavyje ir 
neaprėpsi, bet turi visą laiką matyti 
juos visu jų šiurpumu?

Turi milžinišku betikslio tikėjimo 
šuoliu atsikratyti šių dalykų, išleisti 
šį viską iš savęs, kol liksi tuščias ir 
nuogas kaip niekis, ir tuomet vėl 
viską atgauti jau kitaip. Atsidavimu 
paremtas klastojimas, įtikėtos ben-
druomenės ir priklausymas be pa-
mato turi pagimdyti tiesą, iracio-
nalią, nieko nežadančią, nesaugią ir 
net žeidžiančią tiesą. Nežinau, ar tai 
įmanoma įvykdyti. Mačiau žmones, 
kuriems pavyko. Taip pat nežinau, 
kaip ilgai tai galima palaikyti. Bet 
šią savimaršą persmelkia meilė – 
nepatogi, nenuolaidi ir besąlygiška.

Paroda veikia iki spalio 18 d.
„POST“ galerija (Kaunas, Laisvės al. 51a,)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
12–19 val., šeštadieniais 13–18 val.

Kelionė geismo upe nuo visko iki nieko 
(ir atgal)
Francisco Janes’o paroda „Mes turime viską ir neturime nieko“ Kauno „POST“ galerijoje

nešildomos – Eve Kiiler didžiavosi, 
kad bent tokio muziejaus egzista-
vimu rūpinasi jos buvę studentai. 
Jie reiklūs žiūrovui – prieš įeinant 
į parodą, reikia pasiimti storą te-
orinių skaitinių paketą. Jį perskai-
tęs sužinai, kad kūriniuose nereikia 
ieškoti sudėtingų minčių, nes tuo-
met jie netiktų į vartojimo palaimą 
įkritusiam šiuolaikiniam žmogui. 
Tiesos ieškoti beprasmiška, bet „turi 
tęstis kalbėjimas“, dar 1979 m. sakė 
Richardas Rorty. Taigi fotografijos 
kalbėjimas tęsiasi, nors viskas jau 
pasakyta. Kohei Yoshiyuki tamsoje 
su infraraudonąja juosta fotogra-
fuoja vujeristus, stebinčius besimy-
linčias poreles, tapdamas vienu iš 
jų. Andrea Büttner iliustruoja Em-
manuelio Kanto „Sprendimo galios 
kritiką“ peizažų fotografijomis – 
jos nupigina didingumo jausmą, 

gamta pralaimi šalia reprodukuo-
tiems meno kūriniams, kurie, tiesa, 
jau praradę „aurą“. Kompiuterinio 
žaidimo personažo nufotografuotus 
vaizdus eksponuojantis Karlas Smit-
has klausia: „Jei užfiksuoji virtualią 
šviesą virtualiame pasaulyje virtu-
aliu fotoaparatu, ar tai fotografija?“ 

Fotografijos lengvumas iškreipia 
gamybos santykius, ypač jei prisi-
minsime modernistų norą būti ne 
kūrėjais, o naujo pasaulio „montuo-
tojais“. Liinos Siib nufilmuoti kon-
vejeriu važiuojantys buteliai tarsi 
pavyzdingai iliustruoja Kanto es-
tetiką, bet nesuinteresuoto žvilgs-
nio užkerėta sąmonė dar spėja 
pagauti konvejerį aptarnaujančių 
darbininkų figūras ir didingumo 
jausmas subliūkšta. Fotografavi-
mas, rašymas, filmavimas – rašoma 
skaitiniuose – interneto laikais jau 
yra malonumas, kuriam reikia nusi-
pirkti laiko dirbant kažką naudingo 
visuomenei. Anot „The New Inquiry“ 

redaktoriaus Robo Horningo, socia-
linių tinklų vartotojai sutinka tapti 
kažkieno kito tretiesiems asme-
nims parduodamu produktu, tad 
ir save ima suvokti kaip prekę, ku-
rios geismą kasdien reikia atnaujinti, 
perpakuoti, kad vėl norėtum „pirkti 
pats save“. Nes visi pirks tiktai ke-
lis adoruojamus paveikslus, ku-
riems nepakenks jokia intelektinė 
vagystė. Štai Marko Rothko meno 
centras Daugpilyje yra legaliai nusi-
kopijavęs 41 čia gimusio menininko 
darbą, nes kai kurias patirtis gali 
perteikti tik Rothko tapyba: „Gi-
lus raudonas maždaug kvadrato 
formos plotas ir šiltas oranžiškai 
raudonas skersinio pavidalo plo-
tas kybo raudoname fone. Šie du 
elementai tamsėja virsdami šešė-
liais kraštų link, kur spalva, regis, 
tankėja ir dyla, tarsi jie išsipūstų 
iškvepiant orą, bet kitą akimirką 
atsitrauktų atgal į paveikslo plokš-
tumą – ten saugiai pritvirtinti, bet 

aiškiai neapibūdinami.“ Nors ši 
spalvinga, įvairias „gamintótojo“ 
patirtis atskleidžianti paroda nutei-
kia linksmai, jos kuratorius Davidas 
Raymondas Conroy’us daro niaurią 
išvadą: „Jei turime pagaminti dau-
giau, dirbti sunkiau, dirbti ilgiau už 
mažesnį užmokestį tik tam, kad iš 
savęs nusipirktume geidžiamus da-
lykus, ar dar kada nors galėsime pa-
sidžiaugti savo pačių darbo vaisiais, 
ar tiktai save įtikinėsime, kad vai-
sius ir yra pats darbas?“

Kažkas turi keistis, sako Estijos 
rusų televizija, sako fotografijos te-
oretikai, kuratoriai ir patys fotogra-
fai. O gal tik sako, kad toliau kal-
bėtų, nes pasaulis visada juk keitėsi? 
Kada virsmo keliama įtampa neat-
rodė kaip užsitęsęs procesas, kaip 
atsibodęs „pereinamojo laikotarpio“ 
sąstingis? Devintojo dešimtmečio foto-
grafijos lūžiai vyko todėl, kad jauni me-
nininkai matė: mintis registruojanti 
fotografija tik daugina tą patį. Dabar 

skaitmeniniai aparatai tai daro dar 
intensyviau. Ta pati aklavietė. Kad iš 
jos išeitum, turi būti Budvyčiu, Zin-
kevičiumi ar Šeškumi, dar – Lukiu, 
Trimaku, Treigiu, Bubelyte, Pačėsa...

Būsenos Vilniuje   

Arba Aleksandru Ostašenkovu. 
Jo paroda „Būsenos“, veikusi Vil-
niaus fotografijos galerijoje, ne-
pavaldi kaitos imperatyvui. Kaip 
kontrapunktas visiems lūžiams ir 
ypač – šiam laikui. Ir 9-ajame de-
šimtmetyje, ir dabar Šiaulių foto-
grafas vaikšto savais takais, dairosi į 
praeities peizažus, visur regi mirties 
nuojautas, vienatvę, susvetimėjimą 
ir pamažu nardina žiūrovą į melan-
choliją. Jo fotografijose tikrovė yra 
praradusi kažką svarbaus – kaip 
tada, taip ir dabar. Taigi ji visada – 
pasikeitusi, bet tai niekada nesikei-
čia. Horizontaliai slenkantys kadrai 
iškyla į amžinos būsenos vertikalę. 
Tik tiek.

Francisco Janes, be pavadinimo. 2015 m.
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Mantė Valiūnaitė

Ruduo Lietuvoje dėkingas vi-
siems kino mėgėjams, nes vieną 
festivalį keičia kitas, ir visi jie verti 
dėmesio ir laiko. Įpusėjus spaliui – 
šį ketvirtadienį – prasideda tarptau-
tinis dokumentinio kino festivalis 

„Nepatogus kinas“, kuris jau devintą 
kartą privers pagalvoti, koks gi ki-
nas yra nepatogus. Šįmet, kaip ir 
kasmet, festivalis žiūrovus kvies 
analizuoti sudėtingas temas ir pa-
matyti įvairias dokumentinio kino 
raiškos formas. 

Vienas programos akcentų – ži-
niasklaidos kasdien eskaluojama 
pabėgėlių tema. Trys filmai – „Ves-
tuvės kelyje“ (rež. Antonio Augu-
gliaro, Gabriele Del Grande, Khaled 
Soliman Al Nassiry), „Siriška mei-
lės istorija“ (rež. Sean McAllister) 
ir „Jaučiantys degančią ugnį“ (rež. 
Morgan Knibbe) skirtingais rakur-
sais atskleidžia šią temą. „Vestuvės 
kelyje“ primena kelio filmus – ini-
cijavę suvaidintas vestuves, keli ita-
lai leidžiasi su pabėgėliais iš Sirijos 
ir Palestinos į povestuvinę kelionę, 
jų tikslas – išsvajotoji Švedija. „Si-
riška meilės istorija“ – iš labai arti 
paprasta vaizdo kamera penkerius 
metus stebintis šeimos narių emo-
cijas ir giliausius jausmus filmas 
rodo vienos šeimos dramą, pertei-
kiančią visos šalies tragediją. „Jau-
čiantys degančią ugnį“ – tai subjek-
tyvia kamera nufilmuota iš valties 
iškritusio vyro kelionė po menamą 
rojų, Europą. 

Kiekvienam festivaliui svarbi 
programa – tarptautinis konkursas. 
Šįmet „Nepatogaus kino“ konkurse 

dalyvauja pirmas ar antras režisie-
riaus pilnametražis dokumentinis 
filmas. Atrinkti 9 naujų režisierių 
kūriniai žavi drąsiomis idėjomis. 
Debiutinis belgų režisierės Isa-
belle Tollenaere filmas „Mūšiai“ 
(„Battles“) išsiskiria lėtu ritmu ir 
įdėmiu žvilgsniu į įvairių karinių 
konfliktų paliestus daiktus ir vie-
tas. Kaip žmonių kasdienybę veikia 
karinių objektų artumas? Prisilies-
dama filosofinių idėjų, Tollenaere 
nesistengia pateikti atsakymų, bet 
palieka žiūrovams laiko apie juos 
pamąstyti. Apie tai su režisiere bus 
galima pasikalbėti spalio 23 dieną, 
po seanso kino teatre „Pasaka“.

Režisierė Mor Loushy savo an-
trajame filme „Cenzūruoti balsai“ 
(„Censored Voices“, 2015) taip pat 
gilinasi į praeitį, tačiau pasirenka 
kitokį stilių – čia svarbiausi tampa 
balsai. Filme pirmą kartą galima iš-
girsti po 1967-ųjų Šešių dienų karo 
įrašytus, o vėliau cenzūruotus ka-
reivių pokalbius. Archyvine me-
džiaga nesistengiama provokuoti 
ar šokiruoti, ji jautriai jungiama 

su pamirštais pokalbiais. Buvę ka-
reiviai po daugelio metų sugrįžta 
klausytis savęs ir savo draugų. Jie 
iš dabarties požiūrio vertina tuo-
metinę Izraelio politiką ir situaciją, 
lygina jas ir su šiandiena. 

Filme „Vokiečių jaunimas“ („Une 
Jeunesse Allemande“, 2015), pasi-
telkdamas tik archyvinę medžiagą, 
Jeanas-Gabrielis Périot rekons-
truoja 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių 
įvykius Vakarų Vokietijoje. Pasako-
jama, kaip jaunų intelektualų, kino 
kūrėjų, žurnalistų iš „Raudonosios 
Armijos frakcijos“ (RAF) protesto 
akcijos perauga į teroristinius iš-
puolius. Tai garsaus trumpame-
tražių vaidybinių ir dokumentinių 
filmų kūrėjo pilnametražis debiutas. 
Stebina režisieriaus sugebėjimas 
analizuoti gausią archyvinę me-
džiagą, gebėjimas sukurti išbaigtą 
dramaturginę liniją be papildomų 
komentarų bei taikliai atkurti tuo-
metinę šalies atmosferą.

Režisierius Joris Lachaise’as filme 
„Kas lieka iš beprotybės“ („Ce qu’il 
reste de la folie“, 2014) supažindina 

su psichiatrinės ligoninės Dakaro 
priemiestyje pacientais – vieno jų 
monologas jausmingai susumuoja 
bene visus baltųjų ir juodaodžių 
santykių aspektus bei stereotipus. 
Režisierius į ligoninę važiavo ne 
vienas, o su ypač svarbia visai Sene-
galo kino kultūrai režisiere Khady 
Sylla. Pacientų, gydytojų ir režisie-
rių pokalbiuose išryškėja skirtingi 
požiūriai į beprotybę ir mediciną 
apskritai. Jie atspindi kultūrinius 
skirtumus. Lachaise’as pats ir fil-
mavo gydyklos kasdienybę, jo pa-
sirinktas vizualus sprendimas pri-
artina prie vienišų, sutrikusių ir 
tuštumą patiriančių žmonių. Reži-
sierius viešės Vilniuje ir Kaune ir 
galės atsakyti į klausimus.

Specialiuosiuose seansuose, ku-
riuos lydės diskusijos, bus galimybė 
pamatyti konceptualiu žvilgsniu į 
praeitį išsiskiriantį Görano Hugo 
Olssono filmą „Apie smurtą“ („Con-
cerning Violence“, 2014). Filmo 
struktūra atsispiria nuo psichiatro, 
filosofo, visuomenės veikėjo Frantzo 
Fanono (1925–1961), įkvėpusio ne 
vieną antikolonijinį judėjimą, kny-
gos „Žemės prakeiktieji“. Ji buvo pa-
rašyta 1961-aisiais – Alžyro karo me-
tais. Jungdamas filosofo teiginius 
ir archyvinę medžiagą, 7–8-ajame 
dešimtmečiais nufilmuotą įvairiose 
Afrikos šalyse radikalios švedų kino 
kūrėjų grupės su 16 mm kamera, re-
žisierius nori suvokti, kaip veikia 
dekolonizacijos mechanizmai. 

Kasmet rodomos Žaliosios pro-
gramos filmai šįmet analizuos 
maisto pramonę ir jos poveikį aplin-
kai bei žmonėms. Iš jos išsiskiria 
Joaquimo Pinto ir Nuno Leonelio 

„Nepatogaus kino“ akcentai
Kas rūpi dokumentininkams

„Žuvies uodega“ („Rabo de Peixe“, 
2015). Filmo kūrėjai turėjo Portu-
galijos televizijos užsakymą sukurti 
filmą apie žvejų bendruomenę ato-
kiame Azorų salyne. Bet prodiuse-
riams nepatiko režisierių požiūris 
į filmuojamą temą, tad projektas 
buvo sustabdytas. Po dešimties 
metų režisieriai grįžo prie filmuo-
tos medžiagos ir dar kartą pažvelgė 
į nykstančią smulkią žvejybą. Šis re-
žisierių filmas, kaip ir ankstesni, die-
noraščio stiliumi pasakoja apie kas-
dienius žmonių rūpesčius. Nejučia 
istorija apie žvejus, jų bendruomenės 
problemas tampa giliausių žmogiškų 
vilčių ir siekių portretu. Jį papildo re-
žisierių abejonės ir apmąstymai apie 
kino kūrimą ir globalizaciją. 

Gana dažnai socialiai angažuotų 
temų filmai redukuojami iki ilius-
tratyvių reportažų, menkai tesirū-
pinančių meniškumu. Tačiau taip 
nutinka, kai žūtbūt norisi klijuoti 
etiketes. Kai festivaliai žiniasklaidos 
vis dažniau vadinami trumpais kodi-
niais apibūdinimais, pasimeta tikroji 
visų jų ašis – kinas. „Nepatogaus kino“ 
programa siekia tai paneigti ir pasiū-
lyti žiūrovams įvairų dokumentinį 
kiną – nuo ribas tarp dokumentinio 
ir vaidybinio kino trinančių filmų iki 
originaliai archyvinę medžiagą pri-
statančių kino kūrinių.

Devintasis tarptautinis dokumen-
tinių filmų festivalis „Nepatogus 
kinas“ Vilniuje vyks spalio 15–25 d. 
kino teatruose „Pasaka“, „Skalvija“ 
ir „Multikino“. Dalis festivalio pro-
gramos keliaus į Kauną, Klaipėdą, 
Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, 
Anykščius ir Birštoną. Įėjimas – 
bent 1 centas.

Kanadiečių režisierius ir me-
nininkas Dominicas Gagnonas 
kurdamas filmus-koliažus nau-
doja „Youtube“ vaizdus. Filmuose 
kalbama apie terorą, ekonomikos 
nuosmukį, smurtą, chaosą, tarp-
tautines įvaikinimo sistemas, be-
namius, sadomazochistus, jaunų 
vaikinų tapatybės krizę ir populia-
riosios kultūros fetišizmą. Savo fil-
mais režisierius leidžia prabilti, at-
rodytų, viešo balso neturinčioms 
žmonių grupėms. Naujausiame 
filme „Iš Šiaurės“ („Of the North“), 
kuris bus pristatytas dokumentinio 
kino festivalio „Nepatogus kinas“ 
programoje „Panorama“, jis rodo 
Arktyje gyvenančius inuitus. Jie vi-
sai neprimena romantiškai žvejo-
jančių ir ledo iglu gyvenančių filmo 

„Nanukas iš Šiaurės“ personažų. 

Kinas – komandinė meno rūšis, 
bet Jūs dirbate vienas. Kurda-
mas filmus ne filmuojate, o 
naudojate (at)rastą medžiagą 
(found footage). 

Kai pradėjau domėtis kinu, su-
pratau, kad jame yra viskas, ką 
mėgstu, – muzika, rašymas, foto-
grafija. Taip pat supratau, kad savo 
idėjas galiu įgyvendinti būtent kine. 
Kurti kiną šiandien paprasta, prak-
tiška, pigu, gali tai veikti nedaryda-
mas žalos aplinkai ir visiškai vie-
nas. Turiu daug draugų, bet dirbti 
mėgstu vienas. Man patinka, kai 
darbas tampa beveik ritualu, kai 
galiu save stumti iki tokios ribos, 
iki kurios niekas kitas eiti kartu ne-
sutiktų. Galiu dienų dienas neišeiti 
iš savo studijos. Kuriu filmus vienas 
ir naudoju (at)rastą medžiagą, nes 

noriu išlaikyti atstumą tarp savęs 
ir filmo objekto. Negalėčiau eiti, 
skambinti į duris ir klausti žmonių, 
ar jie norėtų nusifilmuoti. Darbo 
metodas, kurį naudoju dabar, pri-
mena žiūrėjimą pro rakto skylutę, 
ir aš tuo mėgaujuosi. 

Per 2014 metus žmonės sukūrė 
daugiau vaizdų nei per visą XX am-
žių. Sukūrėme jų tiek daug, kad net 
neturime laiko visko peržiūrėti. Ne-
noriu kurti jų dar daugiau ir palai-
doti „vaizdų šiukšlyne“. Noriu kurti 
iš to, kas jau nufilmuota, ir pasiūlyti 
savitą strategiją, kaip tuos vaizdus 
perskaityti. Turėdamas tokį tikslą 
jaučiuosi laisvas, nes išlieku pašalie-
čiu kino industrijos pasaulyje. Ne-
privalau pirkti vis naujos technikos, 
stengtis, kad mano filmų anonsus 
rodytų didieji kino teatrai, o plakatai 

puoštų miesto gatves. Manau, kad il-
gainiui poreikiai turi mažėti, o kino 
industrija veikia atvirkščiai – kuo 
labiau tau sekasi, tuo daugiau pi-
nigų reikia tai sėkmei išlaikyti. Man 
tai neįdomu. Džiaugiuosi galėda-
mas filmus rodyti pasaulio kino fes-
tivaliuose, bet kartu noriu, kad jie 
būtų prieinami visiems nemokamai. 

Kaip ieškojote „Iš Šiaurės“ tin-
kamų vaizdų? Kokie buvo rak-
tiniai žodžiai ar temos, pagal 
kuriuos juos atsirinkote? 

„Youtube“ paieškos lauke įrašau 
įvairius raktažodžius. Pirmas žodis, 
kurį įrašiau, buvo „Šiaurė“. Greit 
supratau, kad žodis, kuris man es-
minis ir nuo kurio prasidėjo filmo 
idėjos vystymas, inuitų inuktituko 
kalboje neegzistuoja. Tokio žodžio 

nėra, nes jiems jis neturi jokios 
reikšmės. Teko imtis kitos paieš-
kos strategijos – įrašydavau visus 
žemėlapyje rastus Arkties regiono, 
Rusijos, Kanados, JAV, Norvegijos 
šiaurėje esančius miestelius ir kai-
mus. Taip patekau į ledo ritulio ir 
sniegamobilių pasaulį. Šie dalykai 
manęs nedomino, ieškojau giliau – 
eidavau į to žmogaus „Youtube“ 
kanalą ir žiūrėdavau, kokius ki-
tus vaizdus jis įsidėjo. Taip atsivėrė 
durys į daug asmeniškesnį pasaulį – 
šeimos šventes, gimtadienius, muš-
tynes, grojančius žmones, mažus 
vaikus, filmuojamas kates ir t.t. 

Nenoriu kurti filmų vaizdų šiukšlynui
Pokalbis su filmo „Iš Šiaurės“ režisieriumi Dominicu Gagnonu

N u k elta į  9  p s l .

„Vokiečių jaunimas“ 
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Tačiau tai begalė temų. Ar nu-
statėte kategorijas vaizdų, ku-
riuos atmesdavote?

Vengiau itin daug peržiūrų su-
rinkusių (viral video) ir paremtų 
(sponsored video) vaizdų, kurių 
gamybą finansuoja valdžia. Pavyz-
džiui, Kanados vyriausybė stengiasi 
kurti idilišką šiaurinės šalies dalies 
paveikslą, esą inuitai gyvena puikiai, 
jie smagiai leidžia laiką, dainuoja, 
groja savo instrumentais, o valsty-
bei smagu turėti naftos gręžinius ir 
kurti pelningą verslą. Iš tiesų taip 
prisidengdami jie piktnaudžiauja ir 
gamta, ir žmonėmis. Man įgriso ši 
propaganda. Norėjau sužinoti, kas 
slypi už sumeluoto paveikslo. Ieško-
jau ir vaizdų, kurių pats negalėčiau 
užfiksuoti, pavyzdžiui, naftos grę-
žinių. Jų filmuoti negalima, bet ten 
dirbantys vyrai draudimo nepaiso. 
Praleidžiu daug laiko ne tik žiūrė-
damas „Youtube“, bet ir nagrinėda-
mas jau atrinktą medžiagą. Daug 
kartų viską apsvarstau, kad tai, ką 
pateiksiu žmonėms, būtų moraliai 
bei etiškai priimtina. „Iš Šiaurės“ at-
rinkau 400 valandų medžiagos ir iš 
jos sukūriau 74 minučių filmą. 

Ką pamatėte, pradėjęs ieškoti 
paslėpto Arkties paveikslo? 

Pamačiau tai, ką ir nujaučiau, 
bet tik dar liūdnesnę situaciją. Pa-
mačiau žmones, kurie iš valdžios 
gauna daug pinigų, kad tylėtų. 
Kažkas sakė, kad geriausiais būdas 
nužudyti žmogų – mokėti jam už 

nieko neveikimą. Manau, kad tai 
gerai iliustruoja dabartinę padėtį 
Arktyje. Inuitai turi daug pinigų, 
bet nežino, ką su jais daryti, nusi-
perka brangiausių sniegamobilių, 
medžioklinių šautuvų, mini golfo 
aikštelių. Jiems reikia daug alkoho-
lio. Tačiau filmas ne apie tai, kad 
2015 m. 30 procentų inuitų priklau-
somi nuo alkoholio. Pavadinčiau 

„Iš Šiaurės“ moksline fantastika 
(science fiction), nors jame galima 
įžvelgti socialines problemas, žmo-
gaus teisių klausimą. Gal pažiūrėję 

„Iš Šiaurės“ rasime atsakymą, kokia 
bus mūsų ateitis. Mano filmas – lyg 
įspėjamasis ženklas. Vaizdus, ku-
riuos naudoju, žmonės įdėjo patys, 
jausčiausi nesmagiai filmuodamas 
tokias situacijas. Tiksliau, net ne-
filmuočiau. Jei būčiau nuvykęs ten 
su kino kamera, į mane būtų žiū-
rima kaip į pašalietį, ir panašių si-
tuacijų gal nė nenutiktų. Antra, fil-
muoti, kaip vyrai vartoja alkoholį ir 
vėliau jiems pasidaro bloga, būtų 
per didelis išnaudojimas. Bet jie tai 
nufilmavo patys, įdėjo į internetą, 
juokiasi tai darydami ir todėl me-
džiaga tampa priimtinesnė. Svarbu, 
kad kūriau filmą apie žmones, fil-
muojančius save. Tame yra etno-
grafijos, antropologijos, bet ir tech-
nologijų poveikio žmogui istorijos. 
Kaip mes elgiamės ir kaip save pa-
teikiame internete ir išmaniuosiuose 
telefonuose. 

Ar žmonės, kurių medžiagą pa-
naudojote, žino, kad tai atsi-
dūrė Jūsų filme? 

Inuitai nesureikšmina nuosavy-
bės. Jei turi motociklą, bet draugui 

jo reikia labiau, – duodi draugui. 
Tai galima pritaikyti autorinėms 
ir intelektinėms teisėms. Jie nufil-
mavo, įdėjo vaizdus, o tu daryk, ką 
nori. Vaizdai iš mano gyvenimo, bet 
man jie nebepriklauso, nes tapo in-
terneto dalimi. Taip atsakė beveik 
visi, kuriuos man pavyko surasti. 
Dalis jau matė filmą, džiaugėsi ir 
sakė, kad „čia esame mes ir mūsų 
realybė, ačiū, kad rodai tai pasauliui. 
Viskas nėra taip gražu, bet mes vis 
tiek šypsomės.“ Tikrai žinau, kad 
filmas juos prajuokino, nes inuitai 
mėgsta iš savęs pasijuokti. 

Kaip keičiasi nufilmuotų 
vaizdų prasmė, kai juos įtrau-
kiate į filmą? 

Vaizdai yra apgaulė. Vaizdas gali 
būti tiesa arba melas, teisingas arba 
neteisingas. Bet ne man spręsti, ar 
pasirinktas fragmentas yra tiesa, ar 
ne, tikras jis ar suvaidintas. Repre-
zentacijų ir simuliakrų pasaulyje 
stengtis išlikti objektyviam – ne-
teisinga strategija. Kruopščiai rau-
siausi interneto lobynuose, kad su-
rasčiau visus vaizdus, net atrodo, 
kad pats visur dalyvavau ir esu 
vienas jų. Tai labai vyriškas filmas, 
nes mažai moterų į internetą kelia 
Arkties vaizdus. Jaučiausi vienas iš 
brolijos narių, todėl jų teisti negalė-
jau, atvirkščiai – pradėjau suprasti. 
Tikiu, kad naudodamas jų sukur-
tus filmukus turėjau galimybę pa-
žinti juos asmeniškiau nei kad bū-
čiau nuvažiavęs ten filmuoti ir taip 
perkurti jų realybę. Kamera yra jų 
gyvenimo dalis, aš kuriu filmą apie 
juos, filmuojančius save. Žmogus 

nori bendrauti, dalintis mintimis 
ir idėjomis, norime dalintis ir savo 
gyvenimo vaizdais, jais bendrauti. 
Dabar gyvena bene pirmoji vaiz-
dais bendraujančių žmonių karta. 
Man įdomu, kaip tai keičia pasaulį. 
Žinoma, keičiasi ir vaizdų prasmė, 
nes juos pateikiu kitame kontekste. 
Bet tai ir yra mano tikslas. 

Kada (at)rasta medžiaga tampa 
kinu? 

Ne vienas režisierius pastarąjį de-
šimtmetį yra sakęs, kad kinas mirė. 

„Jei kinas mirė, tai kur jis palaido-
tas?“ – klausiu aš. Kinas yra visur, jį 
įtraukiame į savo kasdienybę ir as-
meninį gyvenimą. Mes kaip išpro-
tėję filmuojame ir fotografuojame 
save. Kodėl? Mano užduotis – su-
rinkti šias užfiksuotas akimirkas ir 
jas sujungus atgaivinti kiną. Esu tie-
siog pamišęs dėl tų gyvenimo gaba-
liukų, turiu kantrybės dienų dienas 
juos žiūrėti ir ieškoti tinkamo vaizdo. 
Tokio, kuris užburia, hipnotizuoja ir 
nuo kurio negali atitraukti akių. Kar-
tais jaučiuosi lyg vienintelis žmogus, 
matęs vieną ar kitą fragmentą. Esu 
vaizdų archeologas, leidžiantis jiems 
mane vesti ten, kur jie nori. Nors jie 
visada susiję su kinu, bet juo tampa 
tik tada, kai randamas raktas, kaip 
suteikti jiems dar vieną prasmę. 

Filme dažnai keli garsai iš skir-
tingų šaltinių skamba vienu 
metu. Kokia buvo garso idėja?

Garsas filme naudojamas kaip su-
jungiantys vaizdus klijai. Manau, kad 
be muzikos filmas tiesiog būtų „You-
tube“ kompiliacija, kurios prasmę ir 

logiką suprasčiau aš vienas. Mu-
zika yra inuitų gyvenimo dalis, 
beveik kiekvienuose namuose 
yra instrumentų, jie daug groja 
ir dainuoja. Mačiau daug vaizdų, 
kur inuitai perdainuoja populia-
rias dainas. Jie ypač mėgsta „The 
Beatles“, Lady Gagą ir „Metallica“. 
Mano galva, pati paveikiausia 
filmo akimirka, kai žiūrovai girdi 
inuitų gerklinį dainavimą, kuris 
hipnotizuoja ir leidžia priartėti 
prie tų žmonių. 

Ar nebaisu, kad žiūrovai 
filmą interpretuos kitaip, nei 
sumanėte?

Žinoma, rizikos yra, ir gana 
baisu. Bet nejaučiu didelės atsa-
komybės, nes žinau, kad tai ne 
paskutinis filmas apie Žemės gy-
ventojus, į kurį turėtų būti sudėta 
svarbiausia informacija. Filmus 
įsivaizduoju kaip gėles – jų daug 
ir jos visos gražios. Mano filmas – 
tik vienas iš daugelio. Nepatikėsite, 
kiek daug filmų sukurta apie inui-
tus, bet visi atrodo tarsi tas pats 
vienas, nes siekia papasakoti „visą 
tiesą“ apie šiuos žmones. Dažniau-
siai tokie filmai klysta. Aš nesie-
kiau papasakoti „tiesos“. Manau, 
kad pavyko kažkiek prie jos pri-
artėti, jei „tiesa“ apskritai yra. „Iš 
Šiaurės“ – filmas ne tik apie inui-
tus, jis kalba ir apie alkoholizmą, 
smurtą artimoje aplinkoje, žmo-
gaus ir gamtos santykį, mūsų pra-
eitį, dabartį ir ateitį. 

Kalbėjosi Dovilė Grigaliūnaitė

Atkelta iš  8  psl .

Žaidimai su žiūrovais
Krėsle prie televizoriaus

„Purvinus žaidimus“ (LRT, 22 d. 
21.30) George’as Clooney ir scena-
ristas Grantas Heslov norėjo kurti 
dar 2008 m., tačiau politika pako-
regavo jų planus: „Rašėme scena-
rijų jau antrus metus, kai didžiulė 
entuziazmo ir vilčių banga nulėmė 
Obamos išrinkimą. Tai nebuvo tin-
kamas momentas – žmonės buvo 
pernelyg optimistiškai nusiteikę, 
kad kurtume tokį cinišką filmą. 
Praėjus metams visi vėl tapo cini-
kais ir mes pagalvojome, kad paga-
liau galime jį sukurti.“ 

Lietuvoje rinkimai vėl neišven-
giamai artėja, tad visai pravartu pri-
siminti „Purvinus žaidimus“ – filmą 
apie politikus ir rinkimų „gamybą“. 
Clooney ne tik režisavo filmą, bet 
ir suvaidino demokratų kandidatą. 
Jį idealizuoja į štabą pakviestas vie-
šųjų ryšių specialistas, kurį suvai-
dino tada dar tik kylanti žvaigždė 
Ryanas Goslingas. Politika jo herojų 
iš tikro domina, be to, iš jos galima 
gerai uždirbti. „Purvini žaidimai“ 
rodys jo nusivylimo istoriją. Jau-
nuolis nusivils ne tik politiku, ku-
riam dirba, bet ir žmonija apskritai. 
Kad tai įvyktų, užteks tik tikrąja to 
žodžio prasme nešvarių paklodžių, 
mat politikas – dar ir mergišius. 

„Purvini žaidimai“ – paprastas fil-
mas, bet jis dar kartą primena, kad 
politika tapo viešųjų ryšių, o ne 
idėjų ir ambicijų arena, tad pasižiū-
rėti verta, juolab kad vieną įdomiau-
sių, tegu ir antrojo plano, personažų 
štabo viršininką suvaidino Philipas 
Seymouras Hoffmanas, kurio ame-
rikiečių kine vis dar niekas negali 
pakeisti.

Kad politikai yra niekšai, leidžia 
suprasti ir patriotinis Peterio Bergo 
filmas „Išlikęs gyvas“ (TV3, 17 d. 
21 val.). Filmas pasakoja apie realią 
JAV karinę operaciją Afganistane, 
kuri vyko 2005 metais. Jūros pės-
tininkai turi neutralizuoti itin pa-
vojingą talibą, bet patenka į spąstus. 
Pagrindiniam herojui, kurį suvai-
dino Markas Wahlbergas, reikės ko-
voti už išlikimą ir tai filme paro-
dyta gana natūralistiškai. Vis dėlto 
tikroji „Išlikusio gyvo“ kulminacija, 
kai herojui tenka rinktis, ar sunai-
kinti paprastus kaimiečius, keli iš 
kurių dar beveik vaikai, ar juos pa-
leisti ir sugadinti operaciją, vis dėlto 
privers susimąstyti kiekvieną.

Shane’o Blacko komedijos „Bu-
čiuok bučiuok, šauk šauk“ (BTV, 
22 d. 21.30) veikėjui vagišiui Ha-
riui (Robert Downey jaun.) taip pat 

iškils pasirinkimo problema. Bėg-
damas nuo policininkų ir taip at-
sitiktinai patekęs į filmavimo aikš-
telę jis gauna šansą tapti aktoriumi 
ir net įsitaiso mokytoją – privatų 
detektyvą (Val Kilmer). Tačiau de-
tektyvas yra homoseksualus, todėl 
mačo Haris nejaučia jam simpati-
jos. Bet kai abu įveliami į žmogžu-
dystę, lytinės orientacijos klausimai 
tampa nebesvarbūs. 

Blackas tyčiojasi iš kino, ap-
verčia aukštyn kojom film noir ir 
klaidų komedijų bei Raymondo 
Chandlerio (penkių filmo dalių pa-
vadinimai paimti iš jo kūrinių) mo-
tyvus. Originalus filmo pavadinimas 

„Kiss Kiss, Bang Bang“ – taip pat 
nuoroda. Kadaise kino kritikė Pau-
line Kael pamatė šią frazę ant kaž-
kokio filmo plakato ir taip pavadino 
vieną savo recenzijų rinktinę. Pasak 
Kael, šiuose žodžiuose slypi viso to, 
kuo mus žavi ir traukia kinas, kvin-
tesencija. Todėl „Bučiuok bučiuok, 
šauk šauk“ pabaiga – vienintelė įma-
noma: visi numirėliai turi prisikelti, 
o kartu su jais ir Abrahamas Lincol-
nas bei Elvis Presley’is. Kad žiūrovai 
pajustų tikrą džiaugsmą.

Tokį džiaugsmą suteiks ir an-
glo Jameso Griffithso komedija 

„Kubietiškas šėlsmas“ (LRT, 17 d. 
22.45). Jos komizmo pagrindas labai 
paprastas – storulis šoka salsą. Prieš 
dvidešimt metų Briusas (garsus britų 
komikas Nickas Frostas) buvo jau-
nių salsos šokių nugalėtojas. Dabar 
jis turi antsvorio ir daug kompleksų. 
Tačiau norėdamas atkreipti naujos 
viršininkės (Rashida Jones) dėmesį, 
Briusas nusprendžia sugrįžti į šokių 
aikštelę. Beje, šokiai pastatyti tikrai 
įspūdingai, tad nuobodžiauti neteks. 

Šįvakar (TV1, 16 d. 22.55) rodo-
mas Davido Koeppo trileris „Pa-
slaptingas langas“ (2004) pateisins 
snobų lūkesčius. Tai filmas apie kū-
rybą ir beprotybę, jame yra nuorodų 
į mirtį, Margritte’ą, bet kiekvienas 
snobas pastebės dar ir savų. Filmo 
herojų rašytoją Mortą suvaidino 
Johnny Deppas. (Beje, bėgant titrams 
galima išgirsti, kaip aktorius dai-
nuoja.) Rašytojas išgyvena kūrybos ir 

šeimos krizę, kai jo namuose apsi-
lanko keistas vyras (John Torturro) 
ir apkaltina Mortą plagiatu. Jis ima 
persekioti rašytoją, reikalauja, kad 
šis pakeistų apsakymo pabaigą. 

„Paslaptingas langas“ sukurtas 
Stepheno Kingo apsakymo moty-
vais, tad šiame pasakojime viskas 
ne taip, kaip iš pradžių atrodo. Koep-
pas seka Hitchcocko pėdomis, to-
dėl nerimo ir paslapties atmosferą 
kuria pasitelkdamas paprasčiau-
sius „triukus“ bei rekvizitą. Ap-
leistas namas, paslaptingas vy-
ras, kelionė per lietų automobiliu, 
Deppo žvilgsnis – lyg signalai, kad 
pagrindinis veikėjas atsidūrė ties 
beprotybės riba. Kad ir kaip būtų, 
pasižvalgyti po svetimą pasąmonę 
visada daug sveikiau nei po savo.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Purvini žaidimai“
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P a r o d o s

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

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

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „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
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
iki 18 d. – lenkų dramaturgo, tapytojo, fi-
losofo Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-
Witkacy (1885–1939) 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...“

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“

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“

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

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Paroda „Spalvotas pasaulis“ 

galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 17 d. – Eglės Bacevičiūtės autorinės ju-
velyrikos darbų paroda „Kiti pasauliai“

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

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
Dmitrijaus Matvejevo fotografijų 
paroda„Tyli šviesa“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 24 d. – Valdo Bubelevičiaus personalinė 
retrospektyvinė paroda „Vilniau!?.“ (skulp-
tūra, tapyba, grafika, piešiniai)

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 23 d. – Nijolės Vilutienės kūrybos 
paroda „Nuoga gamta“

galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Eglės Čėjauskaitės-Gintalės personalinė 
paroda „Balsai ir daiktai“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
nuo 16 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės tapy-
bos paroda „Vaikystės kambarys“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Godos Gudaitytės-Gujienės tapyba

Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22–4
iki 23 d. – 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 „Sušaudyti: Yahad – in unum“ ty-
rimų dešimtmetis“ 

Lietuvos nacionalinės uNESCo 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Vaidoto Janulio objektų paroda „Vidinės 
atminties archyvas-4“

užupio galera 
Užupio g. 2ª
iki 19 d. – Arturo Betancourt’o fotografijos

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
iki 27 d. – Elenos Kurklietytės monotipijos

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

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
nuo 16 d. – Sanni Seppo fotoparoda „Nuo-
traukos prabyla. Vakarų Sacharos istorijos“ 

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)

„Lietuvos žydų gyvenimas iki holokausto“ 
(paroda iš M. Duškeso asmeninės kolekcijos)
Sigito Straigio paroda „Baltų takais“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 18 d. – Francisco Janes’o paroda „Mes 
turime viską ir neturime nieko“ 

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
Lenos Lapschinos (Rusija, Austrija) meno 
instaliacija „Sugrįžimas prie mano miegan-
čios sienos“ 
nuo 16 d. – Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir 
Remigijaus Kriuko meninio stiklo paroda 

„Švytėjimas“

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“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 16 d. – Gražvydos Andrijauskaitės gra-
fikos paroda 
iki 22 d. – Narvos (Estija) dailininkų 
asociacijos „Vestervali“ paroda „Narvos 
mozaika“

Šiauliai
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Mindaugo Lukošaičio paroda „Jėzus Kristus“
Antano Šerono paroda „Metaforos“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 25 d. – Eugenijaus Marcinkevičiaus 
tapybos paroda „Asmeninis dangus“ 

S p e k t a k l i a i
Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto 
teatras
16 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus
17 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. 
Dir. – J. Geniušas
18 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)
21 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – M. Staškus
22 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal 
P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). 
Dir. – M. Staškus
23 d. 18.30 – G.F. Händelio „ALEKSANDRO 
PUOTA“. Dir. – R. Beckas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
17, 18 d. 18.30 – Dante’s Alighieri „DIE-
VIŠKOJI KOMEDIJA“. Rež. – E. Nekrošius 
(„Meno fortas“) 
Maskvos J. Vachtangovo teatro spektakliai
20 d. 19 val. – „ANA KARENINA“. 
Choreogr. – A. Cholina 
21 d. 19 val. – „MOTERŲ KRANTAS“. 
Choreogr. – A. Cholina
22, 23 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. – 
A. Cholina 
Mažoji salė
16 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-
TAI“. Rež. – J. Vaitkus
Studija
16 d. 19 val. – T. Kavtaradzės „KELETAS PO-
KALBIŲ APIE (KRISTŲ)“. Rež. – T. Montrimas
17 d. 16, 19 val. – „VISKAS NETRUKUS 
BAIGSIS“ („Liūdni slibinai“)

Vilniaus mažasis teatras
17 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas

Valstybinis jaunimo teatras
16 d. 18 val. – „PABAIGOS PRADŽIA“ (pagal 
A. Bushkowskio pjesę „Nepažįstami tarp 
mūsų“). Rež. – A. Lebeliūnas
17 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR 
KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)
17 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ 
KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi 

18 d. 12, 15 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal 
L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir 
rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
21 d. 18 val. – A. Juozaičio „ŠIRDIS VIL-
NIUJE“. Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas
23 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. 
ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

Rusų dramos teatras
16, 17 d. 19 val., 18 d. 15, 19 val. – „Vilnius Jazz ’28“ 
21 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBS-
CURA“. Rež. – S. Varnas
22 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARA-
LIUS LYRAS“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. – J. Vaitkus
23 d. 18.30 – V. Mucharjamovo „AČIŪ, 
MARGO!“. Rež. – J. Ščiuckis 
24 d. 18.30 – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. 
Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija) 
25 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „KAIP 
JUMS PATINKA“ (gruzinų kalba su titrais). 
Rež. – L. Tsuladzė (Tbilisio K. Mardžaniš-
vili teatras)

Teatras „Lėlė“
Didžioji salė
17 d. 12 val. – E.T.A.  Hoffmano „SPRAGTUKAS“. 
Scenarijaus aut., rež. ir dail. – V. Mazūras
18 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ 
(V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuo-
tykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras
22 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“ 
(Lietuviškas galvosūkis be pertraukos). Insc.
aut. ir rež. – R. Kazlas, dail. – N. Keršulytė. 
Vaidina S. Mikalauskaitė, D. Sarapinas, 
A. Jalianiauskas, R. Kazlas, K.A. Butvidas, 
I. Precas, D. Tarutis
Mažoji salė
17 d. 14 val. – PREMJERA! „SAULĖS VA-
DUOTOJAS“ (pagal A. Liobytės pjesę „Trys 
negražios karalaitės“). Scen. aut., rež. ir 
dail. – R. Driežis
18 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“
16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BIOSPHERE 
LIVE“ (VšĮ „Esmių esmė“) 
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „VILKAS IR 
OŽIUKAI“. Aktorius, rež., dail. ir idėjos 
aut. – L. Zubė (teatras „Lino lėlės“) 
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18 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. 
Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)
19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė („Stalo teatras“)
22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„REKONSTRUOTI“. Choreogr. – M. Praniaus-
kaitė ( „Atvira erdvė ’15“) 

Kaunas
Kauno dramos teatras
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius 
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Gera mu-
zika gyvai“. Mistinė kelionė su persų muzi-
kos meistru Kayhan Kalhor (Iranas)
20 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas (Lietuvos nacio-
nalinis dramos teatras)
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-
laitė“). Rež. – J. Jurašas

Kauno valstybinis muzikinis 
teatras
16 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – V. Visockis
17 d. 18 val. – „ZYGFRYDO VERNERIO KA-
BARETAS“. Dir. – J. Janulevičius
18 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
23 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LA-
MERMUR“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
16 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS, ARBA 
MELO MOKYKLA“. Rež. – A. Pociūnas
17 d. 18 val. – literatūros-muzikos kompozi-
cija „Stebiuosi, Viešpatie, tavim...“
18 d. 16, 19 val. – „VISKAS NETRUKUS 
BAIGSIS“ („Liūdni slibinai“)
22 d. 14, 18 val. – PREMJERA! J. Cariani 

„NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
23 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS 
KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras
17 d. 18 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
18 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖ-
JOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė
23 d. 18 val. – M. Valiuko „BARAKUDŲ ME-
DŽIOKLĖ ŽALIEMS“. Rež. – M. Valiukas 

Kauno lėlių teatras
17 d. 12 val. – PREMJERA! „PLIAUSKIUKAS 
IVASIUKAS“. Rež. – O. Dmitrijeva (Ukraina)
18 d. 12 val. – PREMJERA! D. Čepauskaitės 

„ĄŽUOLO VAIKAS“ (pagal V. Petkevičiaus 
knygą). Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos 
teatras
16 d. 18 val. Žvejų rūmuose – T. Murphy 

„SUGRĮŽIMAS“. Rež. – A. Pociūnas
18 d. 12 val. Žvejų rūmuose – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras
16 d. 18.30 – „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“ (šokio spek-
taklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną)
17 d. 18.30, 20 d. 11 val. – PREMJERA! 

„ŠOUNUOLYNAS“
22 d. 18.30 – ES šalių jaunųjų muzikantų 
konkurso baigiamasis koncertas. Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro orkestras, so-
listai S. Jungas (fortepijonas, Korėja, JAV), 
M. Karpinets (obojus, Ukraina, Norvegija). 
Dir. – W. Harreras (Austrija) 

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras
16 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ 
DIENA“. Rež. – L. Vaskova
17 d. 18 val. – V. Zabalujevo, A. Zenzinovo 

„GRAŽUOLĖS“. Rež. – A. Dilytė
18 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pa-
gal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas
18 d. 18 val. – T. Williamso „IGUANOS 
NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas
21 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. – O. Koršunovas (Lietuvos nacio-
nalis dramos teatras) 
22 d. 18 val. – PREMJERA! „DARIUS IR GI-
RĖNAS PER ATLANTĄ SKRIDO“. Rež. – K. Smo-
riginas. Vaidina M. Stonkus, J. Jankevičius, 
R. Marazaitė, A. Lasytė
23 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. 
Rež. – R. Teresas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
16 d. 18 val. – J.L. Lagarce’o „AŠ BUVAU NA-
MUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIETUS“. 
Rež. – R. Morkūnas
17 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal 
L.M. Montgomeri romaną). Rež. – A. Gluskinas 
23, 24 d. 18 val. – PREMJERA! R. Granausko 

„RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šere-
lytė). Rež. – R. Banionis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė 
filharmonija
16 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre, 
18 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
kamerinės muzikos koncertas „Naujausiųjų 
laikų muzika. XX a. I pusė“. Čiurlionio 
kvartetas, G. Tatorytė (fortepijonas). Pro-
gramoje R.V. Williamso, E.W. Korngoldo 
kūriniai
16 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 
Didžiojoje salėje, – simfoninės muzikos 
koncertas „Iš orkestro lobyno“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė 
G. Gedvilaitė (fortepijonas). Dir. – J. Domar-
kas. Programoje L. van Beethoveno, 
B. Martinů kūriniai
18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Scenoje – orkestras ir jaunieji 
talentai“. Lietuvos kamerinis orkestras. So-
listai U. Katinskaitė, A. Filipenkovas (smui-
kai), R. Bartulis (klarnetas), P. Paškevičius 
(obojus), J. Vozbutas (akordeonas). Dir. – 
M. Barkauskas
18 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Trakų kaštelionas Oginskis“. Iš ciklo „Muzika 
Trakų pilyje“. Ansamblis „Musica humana“. 
Solistai S. Liamo (sopranas), A. Vizgirda 
(fleita), R. Beinaris (obojus), I. Girdžiūnaitė 
(smuikas). Dalyvauja aktorius V. Rumšas
19 d. 18 val. Panevėžio muzikos mokykloje – 

„Mykolo Kleopo Oginskio muzika ir laiš-
kai“. Ansamblis „Musica humana“ (meno 
vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai S. Liamo 
(sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris 
(obojus), I. Girdžiūnaitė (smuikas)
22 d. 10.30 val. Žiežmarių kultūros centre, 
22 d. 13 val. Rumšiškių kultūros centre – 
muzikinė pasaka „Dievo vabalo kelionė“. 
Atlikėjai L. Vilkončius, G. Kuodytė, I. Sko-
rupskaitė, Valstybinio choro „Vilnius“ dai-
nininkai. Dir. – G. Pavilionis
23 d. 13 val. Jonavos meno mokykloje, 23 d.
18 val. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų 
galerija“ – Valstybinis Vilniaus kvartetas. 

Solistė A. Krikščiūnaitė (sopranas)
23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – festivalio „Gaida“ pradžios 
koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistai J. Vaškevičiūtė (me-
cosopranas), T. Pavilionis (tenoras), 
N. Kawai (fortepijonas). Dir. – Ch. Lyndon-
Gee. Programoje M. Baranausko, F. Filidei, 
O. Narbutaitės, J. Dillono kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas
21 d. 12 val. Naujosios Vilnios kultūros centro 
didžiojoje salėje – koncertų ciklo „Muzika – 
širdies kalba“ koncertas. Dalyvauja 
A. Lukaitė (sopranas), E. Bešėnas (tenoras), 
G. Zalatorienė (koncertmeisterė), LMTA 
docento R. Beinario obojaus klasės studen-
tai. Koncerto vedėjas muzikologas 
V. Juodpusis
21 d. 18 val. Vilniuje, S. Vainiūno namuose, – 
V. Jurgučio, F. Pulenco ir H. Rabaud kū-
rinius groja M. Kačionaitė (klarnetas). 
Pokalbiui apie monsinjoro K. Vasiliausko 
gyvenimo kelią kviečia „Šiauliečių klubas“ 
ir žurnalistas J. Markevičius

Vilnius
Kongresų rūmai
17 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Ro-
mantizmo šedevrai“. D. Šapovalovas (vio-
lončelė), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. – M. Tardeu. Programoje 
R. Schumanno, A. Dvoržako, 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 (fortepijo-
nas). Programoje P. Čaikovskio, A. Dvoržako 
kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
16 d. 19 val. – K. Kalhor (kamancheh, Ira-
nas) ir E. Erzincanas (baglama, Turkija)
17 d. 18 val. – Vilniaus universiteto Kameri-
nis orkestras. Solistai R. Kirtiklytė, L. Meš-
konytė (fleita), R. Bautronytė, L. Jonušis 
(smuikas), J. Stonkus (akordeonas). Dir. – 
M. Jankūnas
23 d. 19 val. – Vilniaus universiteto mer-
ginų choro „Virgo“ 35-erių metų jubiliejui. 
Dalyvauja Vižisko vyrų choras iš Lenki-
jos (choro vad. – P. Janczakas), Vilniaus 
universiteto chorai „Gaudeamus“ ir „Pro 
musica“. Dir. – R. Gelgotienė

Šv. Kotrynos bažnyčia
17 d. 19 val. – K. Kalhoras ir E. Erzincanas: 
mistinė Artimųjų Rytų muzika (Iranas, 
Turkija)

Va k a r a i

Vilnius
M.K. Čiurlionio namai
16 d. 19 val. – spektaklis „(ne)mano istorija“ 
(pagal H. Wassmo „Šimto metų istoriją“). 
Rež. – A. Sunklodaitė, komp. – D.  Gnedinas, 
vaidina A. Sunklodaitė

Lietuvos teatro sąjunga
19 d. 18 val. – literatūrinė-muzikinė 
kompozicija „Amžinai amžinai neramus“ 
pagal poeto P. Širvio kūrybą. Dalyvauja 
aktoriai Č. Stonys, S. Sipaitis ir operos so-
listas P. Zaremba

Valdovų rūmai
17 d. 16 val. Lankytojų vestibiulio audito-
rijoje – L. Šedvydžio paskaita „Lucko ir 
Vilniaus vyskupo, kunigaikščio Pauliaus 
Alšėniškio dvaras: Renesanso vėjai prieš 
Reformacijos audrą“ 

ATITAISYMAS

2015 m. spalio 2 d. Nr. 34, p. 7, šalia Akvilės Anglickaitės straipsnio 
„Kažkas kita. XII Baltijos trienalė Šiuolaikinio meno centre“ publikuo-
toje iliustracijoje, matomas ne Dariaus Mikšio ir Nicko Bastiso kūrinys 

„Kojinis starteris (augmentuotas garsas)“, bet Andreaso Angelidakiso 
instaliacija „Išradimų (iš naujo) rūmai“ (2015). Dariaus Mikšio ir Nicko 
Bastiso kūrinys, kuris iš tiesų vadinasi „Kickstarter (Augmented Sound)“, 
yra matomos Angelidakiso konstrukcijos viduje. 
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Spalio 16–22

Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
16–22 d. – Purpurinė kalva (JAV) – 12.30, 
13.30, 16.10, 18.50, 21.30
Legenda (D. Britanija, Prancūzija) – 12.20, 
15.20, 18.20, 21.20
16–19, 21, 22 d. – Meistras ir Tatjana (rež. 
G. Žickytė) – 11.10, 15.20, 17.25, 19.30; 
20 d. – 11.10, 15.20, 17.25
17 d. – G. Verdi „Otelas“. Tiesioginė premje-
ros transliacija iš Niujorko Metropoliteno 
operos – 19.55
22 d. – Monstrų viešbutis 2 (3D, JAV) – 19 val.
20 d. – „Geriausios 2015 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos“ – 19, 19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 
21.30, 21.45, 22, 22.10, 22.20
19 d. – Lux kino dienos. Pamoka – 18.30; 
22 d. – Mustangės – 18.30
16, 19, 21, 22 d. – Ramybė mūsų sapnuose 
(rež. Š. Bartas) – 15.30, 18.10, 20.50; 17, 18 d. – 
12.45, 15.30, 18.10, 20.50; 20 d. – 15.30
16, 18, 21 d. – Everestas (3D, Islandija, 
D. Britanija, JAV) – 13.15, 15.50, 18.40, 21.20; 
17, 20 d. – 13.15, 15.50, 18.40; 19, 22 d. – 13.15, 
15.50, 21.20
16–21 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 13.10, 
16, 19, 21.40; 22 d. – 13.10, 16, 21.40
16–19 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. J. Kri-
siūnas) – 11, 15.15, 18.30, 21.40; 20 d. – 11, 15.15; 
21, 22 d. – 11, 15.15, 21.40
16–19, 21, 22 d. – Penas: nuotykiai Niekados 
šalyje (JAV) – 16, 18.40, 21.20; 20 d. – 16 val. 
16–19, 21, 22 d. – Jaunystė (Italija, Prancū-
zija, Šveicarija, D. Britanija) – 15.10, 18.10, 
21 val.; 20 d. – 15.10
16–19 d. – Juodosios mišios (JAV) – 15.40, 
21.10; 20–22 d. – 15.40
17, 18 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 11.15, 
13 val.; 16–19, 21, 22 d. – Naujokas (JAV) – 18.10, 
20.50; 16–19, 21, 22 d. – Oi, laivas dingo (Vo-
kietija) – 11, 13.15; 20 d. – 13.15; 16, 18, 19, 21, 
22 d. – Marsietis (JAV) – 12, 18 val.; 17, 
20 d. – 12 val.; Marsietis (3D, JAV) – 15, 21 val.
16, 19–22 d. – Kung fu triušis: ugnies valdo-
vas (Kinija) – 13.40; 17, 18 d. – 11.10, 13.40
16–22 d. – Pakalikai (JAV) – 13.30

Forum Cinemas Akropolis 
16–19, 21, 22 d. – Purpurinė kalva (JAV) – 10.10, 
12.50, 15.30, 18.10, 21.40; 20 d. – 10.10, 12.50, 15.30
16–19, 21, 22 d. – Legenda (D. Britanija, 
Prancūzija) – 12.30, 15.10, 18.20, 21.20; 
20 d. – 12.30, 15.10
16–19, 21, 22 d. – Meistras ir Tatjana (rež. 
G. Žickytė) – 13.20, 19.20; 20 d. – 13.20
22 d. – Monstrų viešbutis 2 (3D, JAV) – 19.05
20 d. – „Geriausios 2015 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos“ – 19, 19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
21.30, 21.50, 22, 22.10
16–19, 21 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 
10.50, 16.20, 19.05; 20, 22 d. – 10.50, 16.20
16–19 d. – Everestas (Islandija, D. Britanija, 
JAV) – 11.20, 16.40, 18 val.; 20–22 d. – 11.20, 
16.40; 16–19, 21, 22 d. – Everestas (3D, Islan-
dija, D. Britanija, JAV) – 13.40, 21.50;
 20 d. – 13.40; 16–19, 21, 22 d. – Marsietis 
(3D, JAV) – 15.40, 18.40, 21; 20 d. – 15.40;
16–19, 21, 22 d. – Marsietis (JAV) – 12.40, 
17.50; 20 d. – 12.40; 16–22 d. – Oi, laivas 
dingo (Vokietija) – 10.30, 13.30; Kung fu 
triušis: ugnies valdovas (Kinija) – 10.20, 
15.25; Penas: nuotykiai Niekados šalyje 
(JAV) – 11, 15.20; 16–19, 21, 22 d. – Jaunystė 
(Italija, Prancūzija, Šveicarija, D. Brita-
nija) – 15.50, 20.50; 20 d. – 15.50

16–19, 21, 22 d. – Dėdė, Rokas ir Nida (rež. 
J. Krisiūnas) – 13, 18.30; 20 d. – 13 val.
16–19, 21, 22 d. – Naujokas (JAV) – 14, 21.10; 
20 d. – 14 val.; 16–19, 21, 22 d. – Trans-
porteris: visu greičiu (Prancūzija, Kinija, 
Belgija) – 21.30; Išvirkščias pasaulis (JAV) – 
10.40; 17, 18 d. – Pakalikai (JAV) – 11.10
16–19 d. – Juodosios mišios (JAV) – 20.40

Skalvija
Lenkų kino savaitė
T. Konwickio filmų retrospektyva: 16 d. – 
Salto (Lenkija) – 19 val.; 17 d. – Meilės įvy-
kių kronika (Lenkija) – 18 val.; 19 d. – Lava 
(Lenkija) – 19 val.
16 d. – Slaptoji tarnyba (Lenkija) – 21 val.
18 d. – Dievai (Lenkija) – 21 val.
19 d. – Jeziorak (Lenkija) – 21.25
20 d. – Mano ašigalis (Lenkija) – 17.10
20 d. – Kūnas (Lenkija) – 19 val.
17 d. – filmų programa vaikams (įgarsinta 
lietuviškai), 18 d. – (originalo kalba)
16 d. – Specialūs seansai. Tobulo mokytojo 
žodžiai (dok. f., Kanada) – 17 val.
17 d. – Skaidrusis Lama (dok. f., Rusija) – 16.30
18 d. – Senovės Tibeto beieškant (dok. f., 
Vokietija) – 17 val.
17 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 13 val.; 
18 d. – 13.30
18 d. – Kino klasikos vakarai. Žemuogių pie-
velė (Švedija) – 19 val. 
17 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 20.15, 20 d. – 20.50
16 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 16.50; 22 d. – 16.30
Festivalis „Nepatogus kinas“
19 d. – Beveik draugės (Izraelis) – 12 val.; 
22 d. – 12 val.; Andersonas (Vokietija) – 15 val. 
20 d. – Spartakas ir Kasandra (Prancū-
zija) – 12 val.
21 d. – Įvairių šeimų vaikai (Australija) – 12 val.; 
Pastogė (Šveicarija) – 18 val.; Aš dar gyva 
(Alžyras) – 20 val.; Apie smurtą (Šve-
dija) – 21.30; 22 d. – Vestuvės kelyje (Ita-
lija) – 18.30; Cenzūruoti balsai (Izraelis, 
Vokietija) – 21.15

Pasaka
16 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 
16, 20 val.; 16 d. – 17 val.; 18 d. – 20 val.; 19, 
21 d. – 19.15; 22 d. – 15, 20.30
16 d. – Film noir. Dviratininko mirtis (Ispa-
nija) – 22 val.
16, 18 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, D. Britanija) – 21.45; 17 d. – 
22.15; 19 d. – 22 val.; 21 d. – 21 val.
16 d. – Edeno sodas (rež. A. Puipa) – 16.30; 
19, 21 d. – 17.45; 20 d. – 17.15; 22 d. – 17.45
16 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 18.30; 17 d. – 19.30, 21.45; 
18 d. – 18.15, 20.15; 19, 21 d. – 19.45; 20 d. – 
19.15; 22 d. – 19.45
16 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 20.30; 17 d. – 19.30; 18 d. – 22 val.; 
19, 21 d. – 21.30; 20 d. – 21.15; 22 d. – 21.30
18 d. – Oi, laivas dingo! (Vokietija) – 16.15
20 d. – „Geriausios 2015 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos“ – 19, 22 val.; 22 d. – Išvirkščias 
pasaulis (JAV) – 18.30; 22 d. – Amžinai sti-

lingos (rež. L. Plioplytė) – 16 val.
Lenkų kino festivalis
16 d. – Mano ašigalis (Lenkija) – 12 val.
17 d. – Širdis. Širdelė (Lenkija) – 14.30
17 d. – Dievai (Lenkija) – 21.30
18 d. – Tiesos grūdas (Lenkija) – 14 val.
18 d. – Kūnas (Lenkija) – 19.30
18 d. – Slaptoji tarnyba (Lenkija) – 21.30

19 d. – Jeziorak (Lenkija) – 21 val.
„Nepatogus kinas“
16 d. – Cukraus bliuzas (Čekija) – 18 val.;
16 d. – Bėgikas (Airija) – 17.30; 17 d. – 18 val.; 
16 d. – Kas lieka iš beprotybės (Prancūzija) – 
19.45; 17 d. –Rytoj bus šviesiau (Danija) –   
14 val.; 18 d. – 17 val.
17 d. – Sapnų gaudyklė (D. Britanija) – 20.15
17 d. – Skruzdėlynas (Estija) – 16.15
18 d. – Kaip nupiešti dramblį (JAV) – 15 val.
18 d. – Šaukiant šmėklas (JAV, Kroatija) – 16 val.
18 d. – Kovingos tetos (D. Britanija, 
P. Afrika) – 17.30
19 d. – Debesų sūnūs (Ispanija) – 18 val.
19 d. – Vokiečių jaunimas (Prancūzija, Švei-
carija, Vokietija) – 20.15 ; 19 d. – Paskutinis 
pasirodymas (Belgija, Vokietija) – 17.30;
20 d. – Beveik draugės (Izraelis) – 17 val.
20 d. – Aš dar gyva (Italija, Alžyras) – 17.30 
21 d. – Kadaise svajojau apie gyvenimą 
(Suomija) – 18 val.; Aš esu tauta (Prancū-
zija, Egiptas) – 20.30; Dingusios merginos 
(JAV) – 17.30
22 d. – Valdovas (Gruzija) – 17.30; Aš esu 
Alisa (Nyderlandai) – 19 val.; Iš šiaurės 
(Kanada) – 21 val.; Leninlendas (Vokietija, 
Rusija, Nyderlandai) – 17 val.

ozo kino salė
17 d. – Ne(tikros)prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 15 val.; 17 d. – Edeno sodas 
(rež. A. Puipa) – 16.40; 21 d. – 18 val.; 22 d. – 17 val. 
17 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 
18.20; 20, 22 d. – 18.40; 20 d. – Prancūziš-
kos skyrybos (Prancūzija) – 17.10; 21 d. – 
Ieškojimai (Prancūzija, Gruzija) – 19.40

KAUNAS
Forum Cinemas
16 d. – Purpurinė kalva (JAV) – 10.40, 13, 
15.40, 21.20, 23.50; 17 d. – 10.40, 13, 15.40, 
18.30, 21.20, 23.50; 18–22 d. – 10.40, 13, 
15.40, 18.30, 21.20
16, 17 d. – Legenda (D. Britanija, Prancū-
zija) – 13.20, 14.50, 18.10, 21.40, 23.30; 18, 
19, 21 d. – 13.20, 14.50, 18.10, 21.40; 20, 22 
d. – 13.20, 14.50, 21.40
17 d. – G. Verdi „Otelas“. Tiesioginė premje-
ros transliacija iš Niujorko Metropoliteno 
operos – 19.55
22 d. – Monstrų viešbutis 2 (3D, JAV) – 18.10
20 d. – „Geriausios 2015 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos“ – 19, 19.15, 19.25, 21.40, 21.50, 
22 val. 
19 d. – Lux kino dienos. Pamoka – 18.30; 
22 d. – Mustangės – 18.30
16, 18, 20, 21 d. – Everestas (3D, Islandija, 
D. Britanija, JAV) – 10.50, 16.10, 17.50, 
20.30; 19, 22 d. – 10.50, 16.10, 21.10
16–19 d. – Pasivaikščiojimas (3D, JAV) – 
13.30, 16.15, 19.05, 21.50; 20–22 d. – 13.30, 
16.15; 16 d. – Marsietis (3D, JAV) – 15, 18, 21, 
23.59; 17, 20 d. – 15, 23.59; 18, 19, 21, 22 d. – 15, 18, 
21 val.; 16–22 d. – Marsietis (3D, JAV) – 11.50
Penas: nuotykiai Niekados šalyje (JAV) – 
10.20, 16.45, 18.50; Dėdė, Rokas ir Nida (rež. 
J. Krisiūnas) – 15.30, 21.30; Oi, laivas dingo 
(Vokietija) – 10.30, 12.40; Kung fu triušis: 
ugnies valdovas (Kinija) – 11, 13.10
16, 18, 22 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, D. Britanija) – 21 val.
17, 19, 21 d. – Juodosios mišios (JAV) – 21 val.
17, 18 d. – Pakalikai (JAV) – 10.10
16–22 d. – Išvirkščias pasaulis (JAV) – 12.15
16, 17 d. – Naujokas (JAV) – 23.10
16, 17 d. – Apsėstieji (JAV) – 23.40

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

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

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

rijoje besiilsintys ir jaunystės besiilgintys menininkai. Tai britas kompo-
zitorius bei dirigentas Fredas Belindžeris (Michael Caine) ir jo draugas – 
amerikietis kino režisierius Mikas Boilas (Harvey Keitel). Abu jie skirtingai 
reaguoja į senatvę: Belindžeris pasitraukė iš aktyvaus gyvenimo, 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. Brita-
nija, 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)

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 ry-
šio su Žeme. Maisto ir kitokios atsargos pernelyg menkos. Kitos ekspe-
dicijos teks laukti 4 metus... Ridley Scotto filme taip pat vaidina Jessica 
Chastain, Jeffas Danielsas, Chiwetelis Ejioforas, Seanas Beanas (JAV, 2015). 
(Vilnius, Kaunas)

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

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

„Marsietis“


