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Krėsle prie televizoriaus

Iš (ne) to paties laiko
Adaukto Marcinkevičiaus ir Mariaus Baranausko parodos 

Agnė Narušytė

Adaukto Marcinkevičiaus ir Ma-
riaus Baranausko parodas skiria 
Neris ir maždaug kilometro pasi-
vaikščiojimas krantine. Jų gimimo 
datas skiria penkeri metai. Mirties – 
35-eri. Abu buvo Lietuvos žurnalistų 
sąjungos nariai ir jos fotografijos 
sekcijos pirmininkai, tik skirtingu 
metu. Jų kūrybos laikas keletą metų 
sutapo, bet 1960-aisiais miręs Mar-
cinkevičius liko įrašytas į atšilimo 
laikotarpį kaip pirmasis ryškus 

fotografijos meno kūrėjas, o Bara-
nauskas fiksavo kintantį Lietuvos 
gyvenimą iki pat Nepriklausomy-
bės pradžios. Todėl atrodo, kad jis – 
vėlesnių laikų fotografas. Gal nie-
kada nebūtume apie juodu mąstę 
kartu, jei ne ką tik praėjusios va-
saros sutapimas – tą patį mėnesį 
atidarytos parodos dviejose insti-
tucijose: Marcinkevičiaus – Nacio-
nalinėje dailės galerijoje, o Bara-
nausko – Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje. Ir dvi naujos knygos – 
plonesnė Marcinkevičiaus (išleido 

„Apostrofa“) ir storesnė Baranausko 

(LNM). Taigi ir parodos, ir knygos, 
ir patys autoriai tarytum prašosi 
sutalpinami į vieną straipsnį, ką ir 
darau.

Adauktas Marcinkevičius mirė 
vos 23-ejų, bet spėjo nuveikti la-
bai daug. Būdamas tokio amžiaus, 
kai kiti dar tik ieško savęs, jis ne 
tik dirbo „Literatūros ir meno“, 

„Jaunimo gretų“ ir „Švyturio“ fo-
tokorespondentu, parengė ilius-
tracijas kelioms knygoms, bet ir 
Žurnalistų sąjungoje įkūrė minėtą 

Marius Baranauskas, „M. Gorkio (dabar Didžioji) gatvė“. Vilnius, 1970 m.
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Pakelta kartelė
Prisiminus muzikologą Adeodatą Tauragį ir pamąsčius apie dabarties kultūrą

M u z i k a

„Banchetto musicale“ – 
duoklė Shakespeare’ui ir 
karalienėms 

Ilgiausią gyvavimo istoriją Lietu-
voje turintis senosios muzikos fes-
tivalis „Banchetto musicale“ 26-ąjį 
kartą kviečia į kelionę po intriguo-
jantį baroko, renesanso ir vidu-
ramžių kultūros pasaulį. Rugsėjo 
6–24 d. bus surengta dešimt kon-
certų, siūlančių nekasdieniškas 
muzikos ir šokio programas, klau-
sytojų pamėgtų ansamblių viešna-
ges. Festivalio programos ašis – di-
džiojo anglų poeto ir dramaturgo 
Williamo Shakespeare’o kūryba: vi-
same pasaulyje minimos 400-osios 
jo mirties metinės įkvėpė ne vieną 
menininką pagerbti „Eivono dai-
nių“. „Banchetto musicale“ progra-
moje – net penki koncertai, įkvėpti 
Shakespeare’o genijaus. 

Festivalį rugsėjo 6 d. pradėjęs an-
samblis „Banchetto musicale“, pa-
rodęs nuotaikingą šokio spektaklį iš 
Shakespeare’o laikų, estafetę perdavė 

Anonsai ansambliui „Morgaine“ (Vokietija, 
Lietuva, Austrija, Italija) ir akto-
rei Eglei Mikulionytei, rugsėjo 7 d.  
Valdovų rūmų menėje atlikusiems 
programą „Melancholija“ – skam-
bėjo Shakespeare’o eilės ir jo am-
žininkų muzika. Rugsėjo 14 d. 
belgų ansamblis „Sospiri ardenti“ 
klausytojams parodys nuotaikingą 
muzikinę programą „Some Strange 
Felicity“ („Kažin kokia keista pa-
laima“) pagal dvi populiariausias 

Shakespeare’o komedijas – „Au-
dra“ ir „Dvyliktoji naktis“. Rugsėjo 
24 d. pagal kitą garsią Shakespeare’o 
dramą „Makbetas“, išradingai de-
rindamas muziką, šokį ir vaidybą, 
muzikinį spektaklį parengė pui-
kus choras iš Švedijos „Romeo & 
Julia“. Rugsėjo 21 d. choras „Brevis“ 
ir ansamblis „Contrasto armonico“ 
(Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva) 
programoje „Dieve, saugok Kara-
lienę“ Shakespeare’o temą sujungs 

su antrąja festivalio gija: programa 
skirta trims Anglijos karalienėms. 

Festivalio programoje – dedika-
cijos net šešioms karalienėms. Tarp 
jų puikuojasi švelniosios Lietuvos 
bei Lenkijos valdovės, seserys Elž-
bieta ir Kotryna Habsburgaitės. 
Šioms Barboros Radvilaitės legendos 
šešėlyje tebeslypinčioms Žygimanto 
Augusto žmonoms rugsėjo 9 d. pro-
gramą „Dvi Habsburgų moterys“ 
dedikuoja bene labiausiai atsidavę 
valdovių garbintojai, choras ir kon-
sortas „Brevis“. Skambės Habsbur-
gaičių kraštų muzika iš XVI a. vidu-
rio Insbruko, Krokuvos ir, be abejo, 
Vilniaus, o didžioji dalis – po ke-
lių šimtmečių netgi pirmą kartą! 
Rugsėjo 13 d. ansamblis „Grainde-
lavoix“ iš Belgijos pristatys šv. Elž-
bietos Vengrės garbinimui sukurtas 
liturgines giesmes. O dedikacijos 
Anglijos karalienei Elžbietai I, ku-
rios epochoje suklestėjo Shakespe-
are’o genijus, persmelkia net keletą 

„Banchetto musicale“ programų.
Festivalis pasiūlys ir keletą įdo-

mių kitokios tematikos koncertų. 
Rugsėjo 12 d. unikali atlikėja Viva-
biancaluna Biffi (Prancūzija, Italija), 

Laimutė Ligeikaitė

Vos daugiau nei prieš savaitę, rug-
pjūčio 30-ąją, muzikologui, eruditui 
Adeodatui Tauragiui (1936–2004) 
būtų sukakę 80 metų. Vyresnės 
kartos muzikai, ir ne tik jie, gerai 
prisimena šią ryškią asmenybę, o 
buvę Muzikos ir teatro akademijos 
studentai iki šiol dalijasi įspūdžiais 
apie neeilinius dėstytojo pokš-
tus, ypatingą reiklumą, legendinį 
griežtumą ir bekompromisį siekį 
kilstelėti studentų, o ir kolegų, in-
telektinį lygį, ugdyti pagarbą savo 
profesijai. Nuoširdžiai vadinome 
jį Profesoriumi. Daugeliui jis buvo 
bene verčiausias šio vardo, nors ofi-
cialiai – nežinia, ar dėl objektyvių, 
ar dėl subjektyvių aplinkybių – te-
buvo Muzikos ir teatro akademijos 
docentas. Jis prisidėjo prie muzi-
kos vadovėlių kūrimo, parašė šim-
tus įrašų anotacijų, muzikai skirtų 
laikraščių puslapių, vedė radijo, 
televizijos laidas, išsamiai komen-
tavo koncertus. A. Tauragis rengė 
straipsnius apie moderniąją užsie-
nio muziką, kas tuomet „už geleži-
nės uždangos“ buvo gana drąsu. Jis 
asmeniškai bendravo su žymiuoju 
britų kompozitoriumi Benjaminu 
Brittenu. Dar 1965-aisiais Maskvoje 
A. Tauragis vienas pirmųjų išleido 
monografiją apie šį tuomet kūry-
bos zenite buvusį XX a. muzikos 
klasiką (beje, džiugu, kad šiandien 
jaunas muzikologas Edvardas Šu-
mila, vadovaujamas Rūtos Stanevi-
čiūtės-Kelmickienės, domisi A. Taura-
gio palikimu ir parengė solidų darbą 
apie muzikologo ir kompozitoriaus 
susirašinėjimą). Iš visur, kur tik 

keliavo, Profesorius partempdavo 
sunkiausius krepšius čia nepriei-
namų knygų, plokštelių, žurnalų. 
A. Tauragis buvo lietuviškos Mu-
zikos enciklopedijos mokslinės re-
dakcinės tarybos narys ir leidybos 
variklis. Be jo veikiausiai išvis ne-
turėtume Muzikos enciklopedijos, 
daugelis šį unikalų leidinį iki šiol 
vadina „Tauragio enciklopedija“. 

Išties, tuomet A. Tauragis buvo 
muzikologo etalonas, plataus kul-
tūrinio mąstymo ir tvirtos atsa-
komybės už kiekvieną faktą, datą, 
kiekvieną žodį, kablelį pavyzdys. 
Net mažiausias informacinis teks-
tas jo buvo rengiamas kruopščiai, 
naudojantis patikimais šaltiniais, 
o jo vedamų koncertų klausytojai 
išgirsdavo profesionalų kūrinių 
pristatymą, pagardintą įdomiais, 
ne iš piršto laužtais faktais. Labai 
viliuosi, kad tokio pavyzdžio sie-
kiamybė išliko ir iki šių dienų. Ar 
pagalvojame, jog kiekviena tiksli 
ir atsakingai pavartota detalė – tai 
straipsnių, mokslinių darbų ir netgi 
storų knygų pamatas ir vertė? O kas 
apskritai dabar yra vertė? Profesinė 
vertė? Bijau, kad dėl to jau nesutar-
tumėm su daugeliu. 

Būtent A. Tauragio asmenybės 
prisiminimas paskatino pamąstyti 
apie tai, ar dar matome panašių į 
jį pavyzdžių. Laimė, yra kuo pats 
Profesorius pasidžiaugtų. Jis visuo-
met nušvisdavo sutikęs „savęs vertą“ 
smalsų ir mąstantį jauną žmogų ar 
kolegą, džiaugėsi jų profesine sėkme, 
nuoširdžiai jais didžiavosi. Tačiau 
niekas nepaneigs, jog šiandien ne-
ramu ir dėl kitokių tendencijų – 
kryptingai tolstama nuo profesio-
nalumo visose srityse, net ir meno 

bei jo sklaidos. Galime kalbėti apie 
pačius įvairiausius „pjūvius“ – nuo 
pradedančiųjų iki patyrusių, nuo ži-
niasklaidos iki kultūros politikos 
(jei tokia apskritai yra), nuo ele-
mentaraus neraštingumo informa-
ciniuose tekstuose, viešose kalbose 
ar rinkimų plakatuose iki visiško 
kultūrinio nesusivokimo prarajon 
smunkančios visuomenės, nuo ap-
sukrių vadybininkų, skubotai kur-
piančių ir rodančių visokio plauko 
meninius projektus, mikliai „įsisa-
vinus“ gautas lėšas, iki juose chal-
tūrinančių menininkų. Vis dažniau 
menko meninio lygio, bet išoriškai 
efektingi renginiai ar kūriniai vie-
šoje erdvėje yra vertinami, rekla-
muojami ir taip skatinami kur kas 
labiau nei tie, kuriems įgyvendinti 
reikia tikrų profesionalų (o jie daž-
niausiai būna savikritiški ir reiklūs 
sau), taip pat nemenko įdirbio, ta-
lento. Atrodo, lyg aplink skambėtų 
šūkis: šalin profesionalumą – tegy-
vuoja populiarumas! Net ir kultū-
rinė spauda, turinti gilias tradicijas 
ir iš visų jėgų besistengianti išlaikyti 
deramą lygį, tokia jau tampa nerei-
kalinga. Apie tai byloja ir finansa-
vimo skirstytojų prioritetai. Profesio-
nalioms recenzijoms ir įžvalgoms 
tuoj visai neliks vietos. Užtat ple-
čiama visokių tuščių paplepėjimų 
apie meną erdvė, skatinanti atsitik-
tinių žmonių saviraišką ir subjek-
tyvius papostringavimus, „prieina-
mai, patraukliai kelianti regionų ir 
šiaip paprastų žmonių susidomė-
jimą kultūra“, – argumentų už tai 
rastų koks nors šiandienos funkcio-
nierius, nuo kurio, deja, nemažai 
priklauso. Nenorima pripažinti, jog 
iš tiesų mūsų visuomenė išsiilgusi 

būtent profesionalios minties, ypač 
apie meną, skaitytojai ar žiūrovai 
ieško patikimų vertybinių orien-
tyrų. Todėl gaila, jog tie, nuo ku-
rių priklauso internetinių portalų, 
spaudos ar televizijos laidų „forma-
tas“, nė nesuvokia galimybių, kurios 
sudarius palankias sąlygas leistų 
puoselėti aukštesnius kultūrinius 
siekius, o kartu ugdyti ir sąmoningą, 
išprususią visuomenę. Beje, galima 
pasidžiaugti, jog dar įmanoma rasti 
salelių, skirtų, pavyzdžiui, akade-
miniam menui, klasikinei muzikai 
ir pan., kas iškart asocijuojasi su 
profesionalumu. Bet vėlgi, nenu-
stebčiau, jei nuomonę apie operos 
premjerą ar Nacionalinio simfoni-
nio orkestro koncertą savo rubri-
koje kokiame nors stambiame por-
tale pradėtų publikuoti, pavyzdžiui, 
Šalčiūtė. Jei atvirai – būtų įdomu 
paskaityti, bet liūdna, jog atsirastų 
žmonių, nuoširdžiai patikėjusių 

tokia „autoritetinga“ nuomone. 
Vykstant nuosekliai kultūrinei pro-
fanacijai, kritinio mąstymo kartelė 
slenka vis žemyn. 

Čia vėlgi prisimenu A. Tauragį, 
kuris rodė nepaprastos pilieti-
nės bei kultūrinės atsakomybės ir 
profesinio sąžiningumo pavyzdį. 
Atmeskime visokius finansinius, 
meno rinkos ir panašius dabarties 
kontekstus ir atidžiau pažvelkime 
į individą – meną kuriantį, apie 
jį rašantį, jį formuojantį žmogų. 
Pažvelkime į jo profesinę kokybę. 
Nežinia, ar reiklusis A. Tauragis 
būtų ja patenkintas. Bet tikrai vi-
somis jėgomis stengtųsi savo pa-
vyzdžiu ir darbu kilstelėti tą kartelę 
kuo aukščiau. Šiandien kultūros 
išlikimui ypač svarbu nepamiršti 
tokio profesionalumo etalono 
kaip A. Tauragis. Laimė, daugelį 
jis įkvepia iki šiol.

grieždama senoviniu viola d’arco 
instrumentu ir dainuodama, atliks 
XIII a. ispanų menestrelio Martíno 
Codaxo dainas. Rugsėjo 17 d. kla-
vesinininkė Alina Rotaru iš arčiau 
pažvelgs į žymaus vokiečių baroko 
kompozitoriaus ir virtuozo Jo-
hanno Jacobo Frobergerio pasaulį. 
Šiemet minimos 400-osios jo gi-
mimo metinės. Gimusi Bukarešte, 
studijavusi Vokietijoje ir Nyderlan-
duose, dabar reziduojanti Vilniuje, 
Alina Rotaru kritikų vertinama 
kaip labai artistiška, ekspresyvi ir 
techniškai nepriekaištinga atlikėja. 
Rugsėjo 19 d. festivalis paminės 
dar vieną sukaktį: ispanų rašytojo 
Miguelio de Cervanteso 400-osios 
mirties metinės įkvėpė ispanų an-
samblį „La Ritirata“ sukurti pro-
gramą apie nemirtingąjį Don Ki-
chotą. Koncerto programoje – ne 
vienas hidalgo gyvenimo epizodas 
bei šokiai iš mažai žinomų Antonio 
Caldaros operų pagal Cervantesą.

„Banchetto musicale“ koncertai 
2016 m. rugsėjo 6–24 d. vyks Val-
dovų rūmuose ir Vilniaus pranciš-
konų konventualų bažnyčioje. 
Rengėjų inf.

Muzikos istorijos katedros pedagogai. Iš kairės: Jadvyga Čiurlionytė (sėdi), Juozas 
Gaudrimas, Adeodatas Tauragis, Zita Kelmickaitė, Kazys Jasinskas, Jūratė Gustaitė, 
Vytautas Landsbergis. 1980 m. 

LMTA archyvo n uotr .

Ansamblis „Banchetto musicale“
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Valsas, variacijos ir...
Keli tolstančios vasaros potyriai

M u z i k a

Edmundas Gedgaudas

„1817 metų gruodžio 27 d. Lon-
done buvo įpakuota ir išsiųsta 
įspūdinga dovana. Taip Piano-
forte tebevadintų instrumentų fa-
brikantas Thomas Broadwoodas 
tesėjo pažadą, kurį lankydama-
sis Vienoje buvo davęs jau bemaž 
kurčiam Beethovenui: padovanoti 
jam, kaip savo nuostabos ženklą, 
stipraus garso Broadwood instru-
mentą. (...) Pažymėtas 7362 firmos 
numeriu, prieš patekdamas į pušinę, 
iš vidaus švinu padengtą dėžę, jis 
buvo padabintas atitinkamais užra-
šais. (...) Dar laivui plaukiant Beet-
hovenas perdėtai pakiliais žodžiais 
[taip anuomet buvo įprasta – E.G.]‚ 
prasta prancūzų kalba reiškė savo 
padėką: „Mano labai mielas Bičiuli 
Broadwoodai! (...) Dar niekad ne-
buvau patyręs didesnio džiaugsmo, 
negu ši žinia apie dovaną, kuria Jūs 
mane taip pagerbiate. Aš žvelgsiu į 
jį tarsi į altorių, ties kuriuo dieviš-
kajam Apolonui aukosiu gražiausias 
savo dvasios dovanas. (...) Mano mie-
las Pone ir Drauge, priimkite didžiau-
sią pagarbą Jūsų draugo ir nuolan-
kiausio tarno – Louis van Beethoven, 
Viena, 1818 m. vasario 3 d.“

Tai vis ištraukos iš šią vasarą 
mano perskaitytos Dieterio Hilde-
brandto knygos „Pianoforte. Der 
Roman des Klaviers im 19. Jahr-
hundert“. Taip ir yra: pagrindinis 
romano personažas čia yra piano-
forte, tuomet smarkiai kitęs ir ne-
trukus tapęs fortepijonu (toks jo pa-
vadinimas prigijo lietuvių kalboje, 
o versdamas vieną kitą šios knygos 
ištrauką nevengsiu ir talpaus žodžio 
klavyras). Kitu šios vasaros „leitmo-
tyvu“ man tapo jau būtent prie šio 
Broadwoodo Beethoveno sukur-
tos „33 variacijos Antono Diabelli 
valso tema“. Klausiausi įvairiausių 
to kūrinio įrašų, nes žinojau, jog per 
Thomo Manno festivalį Nidoje jį in-
terpretuos Daumantas Kirilauskas, 
pirmasis iš lietuvių pianistų ėmęsis 
šių bemaž valandą trunkančių va-
riacijų. Įrašų teikiamais ir tolydžio 
kintančiais įspūdžiais dar Vilniuje 
telefonu dalinausi su Algirdu Am-
brazu, kuris irgi ruošėsi Nidon ir 
buvo suintriguotas itin retos gali-
mybės koncerte išgirsti šį Beetho-
veno opusą 120. 

Dieter Hildebrandt: „Antonas 
Diabelli jaunystėje vos netapo vie-
nuoliu, tačiau 1803 metais sekulia-
rizavus [kai kuriuos – E.G.] vie-
nuolynus, apsukri nuovoka jam 
priminė žemiškuosius sugebėji-
mus: sėkmę skambinant klavyru, 
šiek tiek komponuojant ir ypač 
bandant imtis verslo. Tad maž-
daug 1819 metais jis, (...) jau turė-
damas Vienoje leidyklą „Diabelli 
und Comp.“, imasi fantastiško, įvai-
rius jo gebėjimus įtraukusio suma-
nymo: sukuria banalų trijų eilučių 

valsą ir jį nusiunčia „iškiliausiems 
Vienos ir Austrijos kompozitoriams 
bei virtuozams“, prašydamas rasti 
galimybę parašyti šia tema vieną 
variaciją. Romane šiai leidėjo su-
manytai variacijų istorijai ne tik 
skirtas itin kuriozinis skyrius, bet ir 
aptarinėjama unikali pirmojo XIX 
amžiaus ketvirčio ir tolesnių metų 
skirtis. 1824-ais metais, pasirodžius 
antrajai 50-ies autorių Diabelli te-
mos parafrazių daliai, tarsi pjūvyje 
matėsi, kaip anuomet klavyrui buvo 
komponuojama Vienoje (tad ir Eu-
ropoje, o ir kitur pasaulyje), kokių 
būta kūrybos variantų ir kaip tuo 
instrumentu būdavo muzikuojama. 
Penkiasdešimt Diabelli temos vari-
antų rodo klavyrui skirto meno ir 
atlikėjo technikos panoramą, taip 
reziumuojant muziką, priartėjusią 
prie romantizmo slenksčio. (...) 

Prancūzų rašytojas Michelis Bu-
toras mąsto apie sunkiai paaiški-
namą kiekį panūdusiųjų dalyvauti 
leidėjo sumanyme: „Nors pasiūly-
toji tema menkavertė, įdomu, kad 
joje slypi kažkokia neapčiuopiama 
trauka. Tą rodo ir gausybė šio ren-
ginio dalyvių. O įdomiausia čia yra 
priešybė reiškinio, kurį vadiname 
originalumu. Juk ne paslaptis, kad 
visus geidžiančius viešumos muzi-
kus dengia tas pats šešėlis, po ku-
riuo kristalizuojasi dabarties mu-
zika ir ypač tie jos bruožai, kurių 
Beethovenas nemėgo, tačiau kaip 
tik jų nestigo leidėjo kompozici-
joms. Tad kad ir koks būtų len-
gvas, šis valsas Beethovenui skam-
bėjo kaip [anuometės] modernybės 
esencija.“  

Manytina, jog Diabelliui įtraukti 
į šį sumanymą Beethoveną pakuž-
dėjo diplomatinė nuojauta. Ir nors 
šis reagavo tūžmingai, veikiai ėmėsi 
darbo, protarpiais jį nutraukdamas. 
Kai po dvejų metų jis leidėjui at-
nešė ne vieną, o trisdešimt tris va-
riacijas, šis išmintingai nusprendė 
joms skirti atskirą leidinį. Tai buvo 
drąsus gestas, kurį muzikos istorija 
seniai įprato aiškinti: Beethovenas – 
prieš likusį pasaulį. Šios 33 A. Dia-
belli valso atmainos [Veränderun-
gen, taip jas vadino autorius – E.G.] 
yra vulkaniškiausia, keisčiausia, 
pilna visokiausių landų, ironiš-
kiausia, romantiškiausia ir gaiva-
liškiausia muzika, kurią Beethove-
nas sukūrė prie savo Broadwoodo. 
Tuoj po temos valsiuko jis bemat 
valdingu gestu įveda galingus svei-
kinimo akordus, taip šiuo Alla mar-
cia maestoso karališkai įsakydamas 
banalybėms trauktis į pašalius. „Pa-
darykit vietos!“ 

Edmundas Gedgaudas: Ir genia-
lusis kūrėjas teisus – jo lydima įžen-
gia muzika, kokios dar nebūta. Tai 
primena Anderseno pasakos apie 
bjaurųjį ančiuką pabaigą, tik skir-
tumas tas, kad ir šiandien dažnas, 
regėdamas nuostabią gulbę, sun-
kiai tuo vaizdu patiki. Romano 

„Pianoforte“ autorius pateikia Micha-
elio Butoro prielaidą, esą šios va-
riacijos esančios ir autobiografija, 
ir tarsi kokia aukštuma, palanki 

„mums patiems susikurti viziją iš 
Beethoveno sonatų ir visos jo kūry-
bos“. Michaelis Butoras drąsiai šias 

„Diabelli variacijas“ vadina Beetho-
veno sonatų fortepijonui koda, jų 
santrauka. Jis rašo taip, tarsi šiuo 
kūriniu būtų pasiektas naujas spira-
lės posūkis ir žengiama link begaly-
bės, aprėpiančios įvairialypę ateities 
muzikų kūrybą. 

Dieter Hildebrandt: „Diabelli va-
riacijos“ dar ir dabar koncertuose 
itin retai skamba. Beethoveno bio-
grafas Paulius Bekkeris 1911 m. rašė, 
esą jos neskirtos viešai atlikti. Ta-
čiau ir šiandien pasitaiko recen-
zentų, kurie, ką tik salėje patyrę 
tokio teiginio priešybę, tą kompo-
ziciją toliau vertina kaip atlikėjams 
neįveikiamą. Prie tų, kas niekada 
negirdėjo jos gyvai skambant, pri-
skirtinas ir pats Beethovenas, nes 
šias variacijas komponuodamas jau 
buvo kurčias. Jį aplankęs amžinin-
kas minėjo, jog aukštosios stygos 
buvo nutrauktos, o Beethovenas vi-
sais kairės pirštais įnirtingai trankė 
bosų klavišus, ragindamas klausytis, 
kaip gražu. Lankytojas vos tramdė 
ašaras.

Edmundas Gedgaudas: 2016-ieji, 
liepos 20-osios priešpietis Nidos 
evangelikų bažnyčioje. Stengda-
masis netrukdyti Daumantui Kiri-
lauskui repetuoti, slankioju su foto-
aparatu rankoje, ir nors čia nedaug 
jo vertų objektų, kai ką nufotogra-
fuoju. O iš tikrųjų tai ištisai klau-
sausi, kaip ir ko Daumantas, tarsi 
reiklus režisierius, iš savęs, lyg ko-
kio aktoriaus, reikalauja. Man jau 
gal dvi savaitės Vilniuje buvo pa-
ženklintos šių Variacijų: išklausiau 
per tuziną interpretacijų, azarto ap-
imtas prie kai kurių sugrįždavau, 
dažnokai vis kitaip jas suvokdamas. 

Dabar, naudodamasis palankia 
šviesa ir kreipdamas objektyvą į 
atverstą seną knygą, prisiminiau 
1954 m. įrašytas Variacijas. Pianis-
tas – Julius Katchenas. Netikėtai 
mintyse nubudusi jo interpreta-
cija man padeda klausantis reiklių 
Daumanto pastangų išsakant mu-
zikos tiesą, pagaliau pasijuntu ne-
bylus to proceso dalyvis. Kodėl taip 
įvyko – nepaaiškinama.

Eidamas iš repeticijos prisimi-
niau, kaip kadaise skaitydamas 
puikią Pavelo Muratovo knygą 

„Образы Италии“ („Italijos vaiz-
dai“) įsivaizduodavau joje smul-
kiai aprašytus meno kūrinius, bet 
kai ten trumpai apsilankęs vieną 
kitą jų pamačiau, mintyse apsigy-
venę vaizdai dingo. Taigi, menas 
(gal nemenkiau ir jo suvokimas) 
pilnas paslapčių. Vienas skambin-
damas išsako tiesą, o kitas – jos imi-
taciją, kuri gali būti bjauresnė už 
melą. Kartais vėl pasklaidau Mura-
tovo knygą ir, dabar jau padedant 
internetui, susirandu jo aprašytus 
objektus. Tas pats – jie, įžvalgiam 
rašytojui tarpininkaujant apsigy-
venę mano vaizduotėje, bemat iš 
jos dingta. Kad pamatytoji tikrovė 
pasirodo esanti kitokia? O gal dar 
kas? To reiškinio irgi nesugebu pa-
aiškinti, bet jis mane paskatino liau-
tis rašius recenzijas. 

Tad gerai, kad Algis šįvakar pats 
išgirs, kaip Daumantas perteikia šį 
įvairiausiai aiškinamą opusą, kaip 
jis niekur nemeluoja. Per koncertą 
taip ir buvo, tik interpretacijos rel-
jefas (ar galiu šitaip sakyti?) buvo 
dar iškilesnis ir jautresnis reiški-
niui, kurį aš senamadiškai vadinu 
dvasios šviesa. Kartą kitą atsigręžęs 
ton pusėn, kur susikaupęs sėdėdavo 
Algis, jo nepamačiau. Nesusitikom 
ir po koncerto. 

Kitą rytą iš Nidos bibliotekos 
(mat neturiu mobiliojo, nemėgstu 
jų) Algiui skambinu. Pasisako 

sunegalavęs „ne laiku ir ne vie-
toj“, galįs tik gulėti. Pasiteirauju, ar 
nieko, jei jį aplankyčiau? Aiškiai 
nudžiunga, paaiškina, kur apsisto-
jęs. Sutarėm, jog ateisiu po poros 
valandų. Paskaitinėju šį bei tą, kad 
būtų bent šnekos pradžiai, eida-
mas dar prisiminiau 1952 m. Rich-
terio koncerto Maskvoje įrašą, kur 
pranešėjos balsas ir kalbėsena to-
kia, tarsi būtų prabilusi Muchinos 
skulptūros kolūkietė – šis darbas 
neabejotinai šedevro lygmens 
(„Darbininkas ir kolūkietė“), bet 
ačiū Dievui – skulptūros tyli, o Al-
giui humoro nestinga. Ir dar gerai, 
kad Rygoje gimusi Vera Muchina 
1945 m. dalyvavo pasitarime keti-
nant griauti puikųjį Latvijos sos-
tinės monumentą „Tēvzemei un 
brīvībai“. Muchina paminklą ap-
gynė ir tai daug apie ją pasako. Bus 
apie ką su Algiu pasikalbėti. 

Namo, kuriame jis vasarojo, 
kieme sutikau moteriškę, ši pasi-
teiravo, ar aš ne pas poną Algirdą. 
Sužinojusi, jog taip, paprašė eiti su 
ja – palydės. Mums einant pro pra-
virą langą pranešė apie atvykusį sve-
čią, bet niekas neatsiliepė... Įėjom, ir 
miegamajame pamatėme Algį ant 
grindų prie lovos, veidu žemyn. 
Mane atlydėjusiai iš gretimo kam-
bario mobiliuoju skambinant 112 ir 
ilgai į beprasmius klausimus atsaki-
nėjant, aš priėjęs arčiau suvokiau, jog 

„greitoji“ bus tik formalumas. 
Taip buvo lemta, jog monumen-

taliųjų Beethoveno „33 variacijų 
Diabelli tema“ dar kartą klausiausi 
per Daumanto koncertą Kristupo 
vasaros festivalyje, Vilniuje. Šv. Ko-
trynos bažnyčioje jam teko įveikti 
fortepijonui nepalankią akustiką 
(Nidoje – ribotų galimybių instru-
mentą). Abu sykius atrodė, jog šios 
kliūtys jam nė motais. Kūrybinės 
įtaigos galia? Profesinės paslaptys? 
Menininko branda? Bet juk recen-
zijų aš neberašau. 

Daumantas Kirilauskas Nidos evangelikų liuternų bažnyčioje 2016 m. Organi zator ių  n uotr.
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Už intelektualų teatrą vaikams
Pokalbis su režisieriumi Šarūnu Dateniu

T e a t r a s

Naujas Lietuvos         
valstybinio simfoninio 
orkestro sezonas

Lietuvos valstybiniam simfoni-
niam orkestrui prasidėjo intensy-
vus darbymetis – maestro Gintaro 
Rinkevičiaus vadovaujamas ko-
lektyvas pristato naująjį koncertų 
sezoną „Muzika Tavo svajonėms“. 
Visą rugsėjį bilietų į orkestro kon-
certus bus galima įsigyti su nuolai-
domis, o jau rugsėjo 23 d. XXVIII 
koncertų sezoną atidarys Sezono 

pradžios koncertas su legendiniu 
violončelininku David Geringu, tą 
vakarą Vilniaus kongresų rūmų sce-
noje minėsiančiu savo 70-ies metų 
jubiliejų.

„Norime klausytojams perteikti 
emocinę muzikos galią ir jos po-
veikį, – taip apie naujojo orkestro 
sezono komunikacijos idėją „Mu-
zika Tavo svajonėms“ kalbėjo orkes-
tro vadovas Stasys Pancekauskas. – 
Dabar esame pripratę prie vaizdinės 
kultūros ir retai susimąstome, kad 
klasikinė muzika yra universali me-
ninė kalba, tinkanti išreikšti šiuo-
laikinio žmogaus patirtį, mintis ir 
jausmus.“ 

Naujasis Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro sezonas džiu-
gins savo klausytojus simfoninės 
muzikos koncertais, žymiais so-
listais ir klasikiniu repertuaru, be 
kurio tiesiog neįsivaizduojamas 
simfoninio orkestro sezonas. Vil-
niaus kongresų rūmų scena atei-
nantį pusmetį sutrauks itin daug 
žymiausių Lietuvos atlikėjų. Čia 
koncertuos akordeono virtuozas 
Martynas Levickis, šiuo metu JAV 
gyvenantis vienas žymiausių šiuo-
laikinių lietuvių pianistų Andrius 
Žlabys, charizmatiškasis Lietu-
vos valstybinio simfoninio orkes-
tro koncertmeisteris ir ansamblio 

„Giunter Percussion“ vadovas Pa-
velas Giunteris, Šveicarijoje gyve-
nanti smuikininkė Saulė Rinkevi-
čiūtė, ryškiausios jaunosios operos 
žvaigždės sopranas Asmik Grigo-
rian ir mecosopranas Ieva Prudni-
kovaitė  bei dar daug kitų tarptau-
tinio pripažinimo sulaukusių vardų. 

Ateinantį pusmetį orkestras pa-
teiks koncertų kiekvieno klausytojo 
ausiai ir išskirtiniam, išlavintam 
muzikiniam skoniui: sudėtingus 
ir spalvingus simfoninius kūrinius 
keis kameriniai koncertai ir koncer-
tai šeimai, bus ir šventinių renginių, 
skambės gražiausios operų arijos 
ir kalėdinės giesmės. O didžiausiu 

sezono akcentu taps teatrines sce-
nos šviesas pagaliau išvysianti Ju-
liaus Juzeliūno opera „Žaidimas“. 

Rugpjūčio 29 – spalio 3 d. ištiki-
miausiems savo gerbėjams Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras 
skelbia abonementų akciją – perkan-
tiems bilietų į keletą orkestro kon-
certų taikoma iki 30 proc. nuolaida. 
Laimingiausieji akcijos dalyviai bus 
apdovanoti Lietuvos valstybinio or-
kestro rėmėjų bei partnerių įsteig-
tomis dovanomis. Per 27 metus or-
kestras ir jo rėmėjai bei partneriai 
pradžiugino daugiau nei 500 abo-
nementų akcijos laimėtojų.
LVSO inf.

Rugsėjo 17 ir 18 d. Vilniaus teatre 
„Lėlė“ – magijos ir gyvos muzikos 
spektaklis visai šeimai „Čia buvo / 
čia nėra“, kurį drauge su jauna sce-
nos menininkų komanda „Lėlės“ 
Mažojoje salėje kuria teatro akto-
rius ir režisierius, „Auksinio sce-
nos kryžiaus“ laureatas Šarūnas 
Datenis. Paklausinėjau Šarūno 
apie tai, kuo jį domina kūryba 
vaikams, kokį jis įsivaizduoja 
savo svajonių teatrą bei publiką, 
taip pat ko jai tikėtis susirengus į 
šią jaunojo režisieriaus spektaklio 
premjerą.

Šarūnai, papasakok trumpai, 
apie ką tavo naujas darbas – 
spektaklis „Čia buvo / čia nėra“?

Spektaklio fabulos pagrindas – 
labai paprastas, bet puikiai visiems 
pažįstamas ir, manau, visada aktu-
alus. Paprastai tariant, scenoje pa-
sakojama istorija apie du draugus, 
apie sunkų jų gyvenimą, ištinkan-
čius sunkumus ir tai, kaip jie su to-
mis negandomis susitvarko. Kar-
tais į mūsų gyvenimą ateina tiek 
daug gėrio ir mes taip prie jo pri-
prantame, kad nustojame vertinti, 
ką turime, ir tuos žmones, kurie 
mums padėjo tai pasiekti. Kartais 
sakome: viską šiame gyvenime 
pasiekiau pats. O man atrodo – nė 
velnio! Juk kiekvienas mūsų gyve-
nime sutiktas žmogus – draugas, 
mylimoji, net priešas – vienaip ar 
kitaip formuoja mus ir mūsų po-
elgius ar pasaulėjautą. Spektaklis 

„Čia buvo / čia nėra“ – ir apie tai, 
kad mes nesame vieninteliai savo 
gyvenimo kalviai ir kad niekas gy-
venime nenutinka savaime. 

Kuo šis spektaklis, tavo ma-
nymu, išsiskiria iš kitų vaidi-
nimų vaikams?

Nežinau, ar jis iš tiesų išsiski-
ria – jei žinočiau atsakymą, turbūt 
būčiau egocentriškas pasipūtėlis. 
Aš tik norėčiau, kad išsiskirtų, ir 
tikiuosi, kad taip yra. Viliuosi, kad 

„Čia buvo / čia nėra“, kaip ir visi kiti 
mano kuriami spektakliai, išsiski-
ria tuo, jog čia į vaiką nėra žiūrima 
kaip į kažkokį infantilų vartotoją, su 

kuriuo neva bendrauti reikia kitaip 
nei su suaugusiaisiais. 

Šiandien ne taip jau dažnai 
jauni menininkai savo noru 
imasi kurti jauniausiam žiūro-
vui. Kas tave motyvuoja kurti 
teatrą vaikams?

Stengiuosi elgtis taip, kad viskas 
nebūtų tvarkinga, lyg į tinkamus 
stalčiukus sudėliota. Kūryboje – 
taip pat. Kurdamas teatrą vaikams, 
vadovaujuosi tais pačiais principais 
kaip ir kurdamas teatrą suaugusie-
siems. Bet su vaikais bendrauti tam 
tikra prasme net įdomiau! Tarkim, 
suaugusiajam gali pūsti miglą į akis, 
o jis, tam tikrų bendravimo klišių 
ir socialinių įpročių vedamas, ne-
retai elgsis taip, kaip priimta, o ne 
taip, kaip jaučiasi. Kartais žiūrovai, 
net ir visiškai nesujaudinti spekta-
klio, lyg ištreniruotos beždžionė-
lės stojasi ir audringai ploja katučių. 
Nes taip neva priimta. O vaikas taip 
niekada nepasielgs. Jis juoksis, kai 
jam bus juokinga, o verks, kai jam 
bus liūdna ar baisu. 

O ar turi tam tikrų tabu?
Žinoma. Tarkim, manau, kad 

tokios vienadienių aktualijų mai-
tinamos temos, pavyzdžiui, alkoho-
lizmas, narkomanija, prostitucija ir 
pan., vaikams negali būti įdomios – ir 
tikrai ne dėl to, kad nesuprantamos, 
o tik todėl, kad per paprastos. Bet 
esu tikras, kad su vaikais galima 

labai įdomiai ir turiningai kalbėtis 
apie tokius universalius dalykus 
kaip grožis, moralė ar net mirtis.

Ar pameni savo pirmuosius tea-
trinius įspūdžius?

Augau gan neturtingoje šeimoje 
ir į teatrą retokai turėdavau gali-
mybę nueiti. Todėl mano pirmieji 
ryškesni teatriniai įspūdžiai – iš pa-
auglystės metų, kai atsirado dau-
giau finansinių galimybių tą daryti. 
Nepamenu, kelerių metų buvau, 
kai lankiausi Operos ir baleto teatro 
spektaklyje „Spragtukas“ – prisimi-
nimai ne iš šviesiausių. Ir jau kiek 
vėliau, gal kokių keturiolikos, pa-
mačiau Oskaro Koršunovo spek-
taklį „Oidipas karalius“. Ir būtent 
žiūrėdamas į pagrindinį vaidmenį 
kuriantį Dainių Gavenonį pagalvo-
jau, kad noriu būti ten, kur yra jis, 
kad noriu daryti tai, ką daro jis. 

Stebint tavo kūrybinį kelią 
susidaro įspūdis, jog laviruoji 
kažkur tarp aktorystės, režisū-
ros ir muzikos. Kaip sekasi jas 
derinti, kuri iš šių sferų šian-
dien tave domina labiausiai?

Gal palikime muziką ramybėje. 
Taip, esu kūręs muziką keliems 
spektakliams, tačiau nesu šios sri-
ties profesionalas. Tikrai nesigėdiju 
to, ką esu sukūręs, – galiu ir profesio-
nalius muzikantus pasikviesti savo 
muzikos pasiklausyti, bet vis dėlto 
muzikos sferoje esu gan infantilus 
ir nepakankamai išprusęs. Mėgstu 
kurti vaidmenis, tačiau man kur 

kas įdomesnė aktorystė kine. Deja, 
lietuviško kino situacija yra tokia, 
kokia yra... Todėl šiandien esu la-
biausiai susitelkęs į režisūrą. O ir 
šiaip malonu kontroliuoti kūrinio 
visumą. Nesibaidau atsakomybės – 
anaiptol. Man patinka valdyti situa-
ciją, rizikuoti, nugalėti sunkumus ir 
prisiimti visišką atsakomybę už savo 
kūrinį – nesvarbu, sėkmingas jis ar 
ne itin vykęs.

Kaip apibūdintum savo svajonių 
teatrą? Ko jame lauktum išskės-
tomis rankomis, o ką verčiau pa-
liktum už užrakintų durų?

Labiausiai jame norėčiau matyti 
intelektualų žiūrovą, besidomintį 
tuo, kas šiandien vyksta pasauli-
nėje kultūroje. Tą, kuris žino, kas 
yra, pavyzdžiui, „Mr. Robot“, ir 
kurio aktoriaus darbas pasaulinių 
kultūros ir meno autoritetų buvo 
įvertintas kaip geriausias bei įsi-
mintiniausias. Man neįdomi pu-
blika, gyvenanti vien mažyčiame 
lietuviškos populiariosios kultū-
ros burbule, nesidominti tuo, kas 
vyksta aplink. Apskritai, šiandien 
žiūrovui gan sunku atsirinkti, į kurį 
teatrą eiti verta, o kur jis gaus tik 
minimaliomis protinėmis ir kūry-
binėmis sąnaudomis sukurtą kičą. 
Baisiausia, kad intelektuali publika 
yra atkandusi dantis į tą prastą, pigų 
ir neambicingą teatrą, todėl į spek-
taklį ją prikviesti nėra paprasta. 
Keistas dalykas – dažnai prisižiū-
rėję prasto teatro sakome: ne, ne, 
teatro aš nemėgstu. Bet pasižiūrėję 

prastą filmą gi nesakome: kinas ma-
nęs nedomina. Nežinau, kodėl taip 
yra. Teatras gali būti labai įvairus. 
Labai norėčiau, kad tikėjimo tuo 
neprarastų ir žiūrovas.

Kaip manai, ar šiandien teatras 
yra pajėgus dėl vaikų, o ir 
suaugusiųjų dėmesio konku-
ruoti su televizija, kinu, kino 
animacija? 

Teatras yra laikinas menas – tai ir 
didžiausia jo silpnybė, ir kartu pats 
žaviausias bruožas. Tarkime, pano-
rėjęs pasiklausyti savo mėgstamos 
muzikos grupės, aš galiu tai pada-
ryti per kokias penkias sekundes. 
O jei žiūrovas nori pamatyti, pa-
vyzdžiui, spektaklį „Čia buvo / čia 
nėra“, jam teks luktelėti iki rugsėjo 
17, 18 d. Bet teatras turi ir roman-
tinę pusę – teatre su tavimi ben-
draujama tiesiogiai, tu esi priklauso-
mas nuo aktoriaus, kaip ir aktorius 
yra priklausomas nuo tavęs, čia ne-
gali padaryti pauzės, teatrui reikia 
pasiruošti. 

Esi jaunas ir ambicingas teatre 
dirbantis kūrėjas, kuris užima 
labai specifinę ir savitą, bet 
gan siaurą šalies kultūrinio 
gyvenimo nišą. Kokį norėtum 
matyti Vilniaus „Lėlės“ teatrą 
po 5 ar 10 metų?

Norėčiau, kad po penkerių ar de-
šimties metų žmonės manęs nebe-
klaustų, kur tas „Lėlės“ teatras yra, 
kad, tarkim, mane gatvėje sutikęs 
pažįstamas nenustebtų, jog „Lėlėje“ 
kuriame spektaklius ne tik vaikams, 
kad statome ne tik populiarias pa-
sakas, bet ir autorinius, ambicin-
gus, intelektualius spektaklius su-
augusiesiems. Aš žinau, kad lėlių 
teatre, pasitelkus lėlių animaciją, 
kūno plastiką, ekspresyvią vizualinę 
kalbą, interpretuojant ir klasiką, ir 
aktualius šiuolaikinius tekstus, žiū-
rovui galima pasakyti daugiau, su 
juo bendrauti net įvairiapusiškiau 
nei dramos ar muzikiniame teatre. 
Ne tik šito tikiuosi, bet ir tikiu, kad 
sunkiai ir atkakliai dirbdami mes to 
būtinai pasieksime.

Kalbino Andrius Jevsejevas

Anonsai

Šarūnas Datenis

Vytautas Leistrumas spektaklyje „Čia buvo / čia nėra“
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Dabar viskas gerai?
Pirmoji naujo Lietuvos nacionalinio dramos teatro sezono premjera – „Bestuburiada“ 

Rimgailė Renevytė

Naująjį sezoną Lietuvos naciona-
linis dramos teatras pradėjo jau-
nosios kartos režisierės Giedrės 
Kriaučionytės spektakliu „Bestu-
buriada“, pastatytu pagal vokiečių 
dramaturgės Ingridos Lausund 
pjesę. Kūrinio pavadinimas, tie-
siogiai nurodantis į „olimpiadą“, 
jau savaime reiškiančią konkuren-
ciją, šiuo atveju, be jokios abejonės, 
tinka. Kolegų varžybos dėl paaukš-
tinimo tampa vienas kito pažemi-
nimo ir išjuokimo maratonu. 
Režisierė iš absurdo, grotesko ir tra-
gedijos detalių sukūrė sudėtingą pa-
rodijos žanrą. Santūriai, ritmiškai 
sukonstruotos scenos keičia viena 
kitą tarsi situacijų komedijoje. Aki-
vaizdu, kad tai galima padaryti be 
banalių, vulgarių ir visiems žinomų 
triukų.

Aktoriai žiūrovus pasitinka sce-
noje. Užsiėmę savo mintimis į 
besirenkančią publiką jie beveik 
nereaguoja. Tarsi niekas neslepia, 
kad tai spektaklis, bet to ir nesako. 
Scenos erdvė atvira, siurrealistiška 
scenografija įrėminta ryškiomis ar 
sapniškai žaliomis detalėmis (dai-
lininkė Berta Bocullaitė). Pamažu 
įsivyrauja jauki prietema, kurią lydi 
vis didėjančios įtampos ir laukimo 
spragsėjimas (kompozitorius An-
drius Šiūrys). Pirmasis neištveria 
Hufšmitas (Šarūnas Zenkevi-
čius) – tarsi išniręs iš vandens jis 
ima garsiai kartoti savo veiksmų 
eigą, laukdamas susitikimo su 
darbo vadovu. Ritmiškai į šį lau-
kimą įsilieja visi scenoje esantys ko-
legos. Antroji balsu pratrūksta Šmit 
(Jovita Jankelaitytė), – jos bandy-
mas kolegiškai nusijuokti iš būsimo 

boso pokšto netrukus virsta isteri-
jos priepuoliu. Su dramaturgija re-
žisierė elgiasi laisvai – keičia perso-
nažus, dialogus ir konfliktus, scenų 
išdėstymą – akivaizdu, kad pati žino, 
ką nori matyti scenoje.

Veiksmo centre – penki vienas 
kitą pažeminti ir įveikti siekiantys 
kolegos: Krecki (Dovilė Šilkaitytė), 
Kristensen (Aldona Vilutytė), Šmit, 
Hufšmitas ir Kruzė (Dainius Jan-
kauskas). Įtampą, nepasitikėjimą 
ir konkurenciją tarp kolegų didina 
nematomas personažas – vadovas, 
kurį čia atstoja scenografija – pilkas 
stuburas, „įsiurbiantis“ pavaldinius 
pokalbiui ir „išspjaunantis“ juos at-
gal. Vadovas tarsi kontroliuoja visą 
įvykių eigą, tačiau netikėtos perso-
nažų reakcijos į jo sprendimus siu-
žetą daro vis labiau nenuspėjamą. 

Beveik visi personažai po kole-
gišku mandagumu slepia kur kas 
didesnes ambicijas: Krecki ir 
Hufšmitas visomis išgalėmis sie-
kia nekontroliuojamos valdžios, 
Kruzė turi paslėptų ketinimų, Šmit 
nori, kad jos darbas būtų įvertintas. 
Vienintelė Kristensen savo kolegose 
vis dar stengiasi įžvelgti paskutinius 
žmogiškumo trupinius. Šios „am-
bicijos“ komiškai suskamba, kai 
personažai ima garsiai sakyti, ką 
galvoja, o jų mintys pertraukia ir 
glumina pašnekovą. Tarp nesustab-
domos ir komiškai dramatiškos 
konkurencijos bręsta du pagrindi-
niai konfliktai: Krecki ir Kristensen 
bei Hufšmito ir Kruzės. Krecki savo 
valdžia provokuoja patikliąją Kris-
tensen, o ši praradusi kantrybę ini-
cijuoja tariamos kolegų komandos 
išsibarstymą. Hufšmitas vaikiškai 
įžūliai kėsinasi į Kruzės vyriškumą 
bei orumą, tačiau tai, atrodo, nėra 
vien siekis įtvirtinti savo valdžią. 

Šioje vietoje nepriekaištingai nuo-
sekliai pavyksta abiejų personažų 

„atsivertimas“: Hufšmitas nusivilia 
nesulaukęs įsiutusio Kruzės reakci-
jos, o jį šis užgauliojimas paskatina 
išeiti. Tiesa, dar vienas nusivylimas 
išprovokuoja Kruzės monologą, po 
kurio iš apgailėtino nevykėlio jis 
tampa tik sumaniu „nevykėliu“. Iš-
ties, po Dainiaus Jankausko mono-
logo galvoje ima kirbėti klausimas: 
kodėl šis aktorius buvo užmirštas 
po įspūdingo debiuto spektaklyje 

„Mūsų klasė“? 
Dar studijuojanti aktorė Jovita 

Jankelaitytė, padariusi įspūdį savo 
kurso vadovo Gintaro Varno spek-
taklyje „Oidipo mitas“, kuriame 
jautriai, bet tvirtai suvaidino An-
tigonę, „Bestuburiadoje“ jaučiasi 
dar drąsiau ir laisviau. Tiesa, ir 
Zenkevičiaus Hufšmitas yra kur 
kas įdomesnis nei jau minėto „Oi-
dipo mito“ Pasiuntinys. Žinoma, 
daugiausia tai priklauso nuo re-
žisieriaus darbo su aktoriumi bei 
vaidmens subtilybių. 

„Bestuburiada“ be didelių pa-
stangų pritampa prie įvairaus LNDT 
repertuaro ir primena (galbūt net 
sąmoningai?) kitus toje pačioje er-
dvėje rodomus spektaklius: ryškus 
hiperbolizuotų „Chaoso“ santykių 
dramatiškumas, lengvabūdiškas 

„Demokratijos“ komiškumas, atvi-
ras „Broken Heart Story“ pabaigos 
klausimas. Tačiau į Lietuvos na-
cionalinio dramos teatro repertuarą 

„Bestuburiada“ įnešė visiškai šiam 
teatrui naujo žanro pavyzdį.

Nors Giedrės Kriaučionytės 
spektaklyje visos detalės yra reikš-
mingos ir vizualumo, ir turinio at-
žvilgiu, sumanūs režisierės „triu-
kai“ kartais praslysta pro akis dėl 
įtempto siužeto, karikatūriškų per-
sonažų arba premjerinio jaudu-
lio. Greičiausiai tik iš antro karto 
tampa pastebimi ganėtinai svarbūs 
atmosferiniai elementai, pavyz-
džiui, kai scenos gilumoje esančios 
aktorės, įgarsindamos tėvų balsus, 
kalba į puodelius. Būtų apmaudu, 
jeigu šis ar kitas žavus režisūrinis 

„Sirenos“ skelbia: žinias 
kuriame mes

Rugsėjo 29 – spalio 14 d. vyks Vil-
niaus tarptautinis teatro festivalis 

„Sirenos“. Žiūrovų laukia septyni 
tarptautinės programos spektakliai 
su specialia „Europolio“ programa, 
taip pat dokumentinių kino filmų 
ir dramaturgijos tekstų ekraniza-
cijų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės 
ir tarptautinė jaunųjų teatro kritikų 
konferencija. Užsienio teatro eks-
pertams bus pristatyta Lietuvos te-
atro panorama, vyks tradiciniai su-
sitikimai su užsienio teatro kūrėjais. 

„Žinias kuriame mes, – teigia fes-
tivalio meno vadovė Audra Žukaitytė. – 
Mes visi: kasininkai, viešųjų ryšių 
specialistai, boksininkai, aktoriai ir 
šokėjai, kareiviai, viešbučių klientai 
ir aptarnaujantis personalas, valytojai. 
Būtent tai festivalis šiemet ir pri-
statys: baisią, gąsdinančią, aktua-
lią, tikrą bei jautrią kasdienybę ir 
kiekvieną iš mūsų joje.“ 

Anonsai Lietuvos žiūrovams bus pristatyti 
scenos meno kūriniai iš Graikijos, 
Portugalijos, Vokietijos, Lenki-
jos, Izraelio, Šveicarijos ir, žinoma, 
Lietuvos. „Rugsėjo 29 – spalio 2 d. 
lietuviško teatro vitrina bus prista-
toma užsienio teatro ekspertams 
ir Lietuvos žiūrovams. Tuo pačiu 
metu festivalio edukacinėje progra-
moje Lietuvių teatro agentūra su-
rengs nemokamą tarptautinę jau 
šeštąjį kartą įvyksiančią jaunųjų te-
atro kritikų konferenciją, kurioje te-
atro kritikai iš įvairių užsienio šalių 
ir Lietuvos aptars jaunosios kartos 
kuriamo teatro veidus ir pavidalus.“

Tarptautinė festivalio programa 
prasidės specialia „Europolio“ pro-
grama, pristatoma bendradarbiau-
jant su Goethe’s institutu. „Europolis“ 

– tai projektas, kuriame menininkai 
iš Europos – teatro, kino kūrėjai, ra-
šytojai, aktoriai, muzikantai, aktyvis-
tai – dokumentuoja Senojo pasaulio 
virsmą naujuoju. „Europolio“ pro-
gramą spalio 6–7 d. „Menų spaus-
tuvės“ Juodojoje salėje pradės Rugi-
lės Barzdžiukaitės, Linos Lapelytės ir 
Vaivos Grainytės kurta opera „Geros 

dienos!“, pristatanti šiandieninę re-
alybę muzikaliais prekybos centro 
kasininkių balsais. 7–8 d. Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro Mažo-
joje salėje į susitikimą žiūrovus kvies 
graikų teatro kūrėjai Anestis Azas ir 
Prodromos Tsinikoris, pristatysian-
tys spektaklį „Švarus miestas“. Kas 
valo Atėnus?  

Spalio 8–9 d. LNDT Studijoje 
į privačius, 10 asmenų interakty-
vius spektaklius-žaidimus kvies 
vokiečių teatro kūrėjų ir medijos 
dizainerių kolektyvas „Machina 
eX“. Kūrėjų kolektyvas, save pri-
statantis kaip žaidimų laboratoriją, 
ieško naujų formatų ir interakty-
vių istorijų nedidelei auditorijai, 
kuriai suteikiama intensyvi patir-
tis ir aktyvūs emocijų mainai. Pa-
sirodyme „Nutekinimo pamokos“ 
sceninė dramaturgija sujungiama 
su skaitmeninių žaidimų principų 
jėga, o atlikėjai ir žiūrovai tampa 
lygiateisiais fiktyvaus pasaulio žai-
dimo dalyviais. 

Paskutiniu „Europolio“ progra-
mos spektakliu spalio 12–13 d. LNDT 
studijoje pasirinktas tikras portugalų 

teatro smūgis. Tai – menininkės 
Claudios Dias, poeto Jaime’s Neveso 
ir kikboksininko Pablo Fidalgo Lareo 
jungtinis projektas „Pirmadienis – at-
sargiai iš dešinės“, vyksiantis ringe tie-
siogine to žodžio prasme. 

Pagrindinėje festivalio progra-
moje taip pat nestigs smūginių 
spektaklių: vienas jų – tai Krzysz-
tofo Warlikowskio spektaklis „Varšu-
vos kabaretas“ spalio 10–11 d. LNDT 
Didžiojoje salėje. Krzysztofas Warli-
kowskis – viena iš atpažįstamiausių 
Lenkijos teatro pavardžių. „Varšu-
vos kabaretas“, įkvėptas Johno Van 
Druteno pjesės „Aš esu kamera“ ir 
Johno Camerono Mitchello filmo 

„Shortbus“, grąžina mus į 1930-ųjų 
reviu kabaretą: intensyvūs ritmai ir 
garsai tarsi bando nuslopinti artė-
jančio militaristinio maršo nuojau-
tas. Scenoje atsiveria dvi konkrečios 
istorinės realybės: Veimaro Vokietija 
iki nacių įsigalėjimo ir Niujorkas po 
Rugsėjo 11-osios išpuolių. 

Spalio 13–14 d. bus pristatytas Izra-
elio menininkų Nadavo Bossemo ir 
Adili Liberman interaktyvus spekta-
klis-ekskursija „Ginkluotos merginos. 

Vilniaus atgavimas“. Skirtingose er-
dvėse Tel Avive rodyto spektaklio 
tarptautinė premjera įvyks Vilniuje 

– žydų įvietinto teatro kūrėjai kvies 
į netipinį pasivaikščiojimą, specia-
liai pritaikytą ir įkvėptą pasirinktos 
vietos istorinės praeities ir reikšmės 
nūdienos miesto gyvenime. 

Finalinis spektaklio akordas su-
skambės spalio 14 d. LNDT Didžio-
joje salėje – tai vieno inovatyviausių 
ir įdomiausių šiandieninių režisie-
rių, šveicarų kūrėjo Christopho 
Marthalerio muzikinis brangakme-
nis „Karališko dydžio“. Tai sapnas, 
kuriame skamba muzikiniai mo-
tyvai nuo Bacho iki Jacksonų pen-
ketuko, juose įsimaišo „The Kinks“, 
Michelio Polnareffo, Eriko Satie ir 
kitų melodijos. Pasak spektaklio 
dramaturgo Malte’s Ubenaufo, šio 
pastatymo šerdis – tai skirtumas 
tarp to, kokį įsivaizduojame savo 
gyvenimą, ir to, koks jis yra iš ti-
krųjų: „Visi norime „karališko dy-
džio“ gyvenimo, bet mūsų vilčių ir 
realybės neatitikimas kartais mato-
mas tik mums miegant – sapnuose.“ 
Rengėjų inf.

sprendimas žiūrovų liktų nepaste-
bėtas tik dėl intensyvaus veiksmo.

Dar praėjusio sezono pabaigoje 
jauniesiems kūrėjams atsivėrusi 
mažoji LNDT scena tapo puikia 
galimybe save išbandyti – čia jau 
buvo pristatyti jaunų, bakalauro 
studijas baigiančių režisierių di-
plominiai darbai. Tiesą sakant, apie 
pastaruosius kūrinius kalbėti tapo 
kur kas paprasčiau greta atsiradus 
šiek tiek vyresnės, daugiau patirties 
turinčios, tačiau dar tikrai jaunos 
režisierės Giedrės Kriaučionytės 
spektakliui. Atotrūkis tarp ką tik 
studijas baigusių režisierių darbų 
ir čia pat įvykusios Kriaučionytės 
premjeros kelia kur kas daugiau 
klausimų nei stiliaus ar formos pro-
blemos. Pirmieji spektakliai buvo 
ganėtinai plokšti, jų tūrį tesudarė 
dramaturgija, o „Bestuburiadoje“, 
priešingai, galima matyti režisūros 
ir dramaturgijos derinimą, tiksliai 
apgalvotus, tik galbūt dar kiek ne-
tvirtai išpildytus aktorinius ir reži-
sūrinius sprendimus. 

 D. Matv ej evo n uotr .



6 psl. 7 meno dienos | 2016 m. rugsėjo 9 d. | Nr. 27 (1179)

F o t o g r a f i j a

Hipsteriškos tapatybės ieškojimai
Justinos Christauskaitės paroda „Anūkai, rūbai, seneliai“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Sandra Kovalik

Rugpjūčio pabaigoje Vilniaus fo-
tografijos galerijoje atidarytoje 
Justinos Christauskaitės parodoje 
pristatomas dvejus metus užtru-
kęs fotografijos projektas „Anū-
kai, rūbai, seneliai“. Čia išvysime 
viską, kas primena vasaras pas 
močiutę, ir tai, kas būdinga šiuo-
laikinei hipsterių subkultūrai Lie-
tuvoje – nostalgiškus autentiškos 
tapatybės ieškojimus. 

Menininkės tyrimo struktūra 
aiški – fotografuojama senais juos-
tiniais fotoaparatais, nuotraukoje 
pamatysime anūką ar anūkę, dė-
vinčius senelių drabužiais ar pri-
sidengusius išlikusiais audiniais, ir 
galiausiai – laukujes senelių namų 
duris, aprėminančias fotografuoja-
mąjį. Šie svarbiausieji projekto mo-
mentai dar pasipildo keliais įspūdį 
lemiančiais elementais, pavyzdžiui, 

„paauksintu“ rėmeliu ir gaivališko-
mis, vasariškomis, jaukiomis, va-
sarą pas močiutę primenančiomis 
spalvomis. 

Parodos visuma irgi daro pasi-
kartojančių struktūrų įspūdį. Dau-
guma pozuotojų stovi en face arba 
¾ poza, juos įrėmina kvadrato for-
matas, o foną užpildo augmenija ar 
detalės prie namų durų. Drabužiai, 
skaros ar staltiesės jungia pozuojan-
tįjį su autentiška aplinka. Kita ver-
tus, tas struktūriškumas nėra tik pa-
viršiaus, formos dalykas. Tvarumas 
kaip giluminė projekto struktūra 
yra koncepcijos esmė – gyvena-
moji aplinka susipina su audiniais 
ir taip sujungia dvi kartas. Durys 
tampa laikotarpių atskyrimo sim-
boliu. Gal, tiksliau, ne šiaip durys, 
o laukujės durys, nes nuotraukų fo-
nas vis keičiasi. 

Intencija labai aiškiai išreikšta, 
tačiau pažiūrėjus fotografijas lieka 
nostalgija. Christauskaitė taip pat 
minėjo, ką projekto sumanyme reiš-
kia laukųjų durų motyvas. Tai buvo 
sąmoningas pasirinkimas, nes pri-
minė autorės giminės tradiciją – po 
viešnagės pas senelius visiems nusi-
fotografuoti prie namų durų. Šiame 
projekte tai ir reiškia laukimo, pa-
sisveikinimo ir atsisveikinimo vietą. 
Būtent namų durys ir yra tas nos-
talgijos užtaisas fotografijose – kaž-
kieno seneliai ten gyveno, bet jau 
nebegyvena, o kas lieka – tai jų, lau-
kiančių mūsų atvykstant, prisimi-
nimas. Tą prisiminimą mėginama 
sustiprinti pasimatuojant senelių 
tapatybę – t.y. jų drabužius. 

Menininkės sumanyme, kaip kad 
signalizuoja pavadinimas, svar-
biausias anūkus ir senelius jun-
giantis elementas yra rūbai. Šalia 
tapatybės pasimatavimo šiame pro-
jekte rūbai tampa spalvotu margu 
raštu – dekoratyviu paviršiumi. 

Jei projekto esmė būtų gilintis 
į senelių palikimą, tuomet, be 
abejo, galėtume atsiversti Lietu-
vos kostiumo istorijos leidinius 
ir patikrinti, kokius atitikmenis 
randame Christauskaitės fotogra-
fijose. Pristatymo metu žiūrovai 
komentavo, jog fotografijoms tarsi 
trūksta informacijos – kuriame Lie-
tuvos regione fotografuota, koks čia 
pavaizduotas asmuo ir kokia jo isto-
rija. Manau, kad visiems iškart pa-
sidaro įdomu, kas slypi už katalogą 
primenančių, tačiau tikslaus kon-
teksto neatskleidžiančių fotografijų. 
Tačiau jei parodoje atsirastų etno-
grafinių Lietuvos regionų, miestų 
ir kaimų pavadinimai, pozuotojų 
vardai ir istorijos, tai būtų dar viena 
poetiškos XX amžiaus humanisti-
nės fotografijos kartotė. 

Christauskaitė pasakojo, jog įgy-
vendinant projektą buvo smagu ste-
bėti, kaip paprastai nedaug su se-
neliais bendraujantys anūkai, gavę 
užduotį nusifotografuoti su jų dra-
bužiais, atėję iškart randa bendrą 
kalbą ir visi puikiai praleidžia laiką. 
Dalies projekto dalyvių seneliai jau 
buvo mirę – tais atvejais tapatybės 
pasimatavimo veiksmas įgauna kitą 
prasmę. Kai šalia nebelieka mums 
brangių žmonių, gyvename jų pri-
siminimais, kuriuos skatina jų pa-
likti daiktai. Kartų kaitos aspek-
tas, išreikštas socialinio gyvenimo 
reprezentacijomis – drabužiais ir 
namų eksterjeru, yra svarbi meni-
ninkės projekto dalis. Pasimatavę 
senelių rūbus, fotografuojamieji iš-
kart pasikeisdavo, t.y. „įeidavo“ į 
kitą vaidmenį. Menininkės teigimu, 

pozuotojai beveik nebuvo režisuo-
jami, jie patys rinkosi drabužius, 
pozas ir šukuosenas. 

Tapatybės paieškos diskursas ir 
naudojimasis dokumentinės foto-
grafijos kanonu – fotografavimu 
tiesiai iš priekio – sukuria sąsajas 
su gana gausia ir menotyrininko 
Tomo Pabedinsko aptarta Lietuvos 
fotografijos tradicija. Monografi-
joje „Žmogus Lietuvos fotografi-
joje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. 
sandūroje“ (2010) jis analizuoja 
žmogaus atvaizdo ir identiteto san-
tykius remdamasis ryškiausiais pa-
vyzdžiais: Vito Luckaus „Baltame 
fone“ (1987), Ramunės Pigagaitės 

„Kaimų gyventojai“ (1995–1998) 
ir „Mano miesto žmonės“ (2000–
2002), Eglės Rakauskaitės „Vilniaus 
benamiai“ (2000), Ugniaus Gelgu-
dos „Gyvenimas kartu“ (2004), Da-
riaus Žiūros „Portretai“ (2005). To-
kių griežtai formalizuotų portretų 
serijų Lietuvoje iš tiesų yra nemažai. 
Visiems jiems būdingas klasifika-
cijos įspūdis, aiškiai struktūruota 
schema, kuri dažniausiai pasireiš-
kia standartiniu fonu ar pasikar-
tojančiomis pozomis, keičiasi tik 
fotografuojamas asmuo ir meni-
ninko požiūris į identiteto temą. 
Fotografuojant pagal šią stabilią 
schemą, kaip Christauskaitės seri-
joje „Anūkai, rūbai, seneliai“, poe-
tiškas fotografuojamos asmenybės 
pasaulis autoriui nerūpi taip, kaip 
rūpėjo Lietuvos fotografijos moky-
klos autoriams, tačiau rūpi, kaip iš-
vaizda atspindi tam tikrus socia-
linius ir kultūrinius laikotarpio 
ypatumus. Pabedinskas išskiria dar 
vieną labai svarbų aspektą – tai, kad 
pozuotojas žino esantis prieš objek-
tyvą ir įsitraukia į laikiną vaidmenį. 
Menotyrininko nuomone, tai ne-
būtinai reiškia, jog taip sukuriamas 
fiktyvus ar tikras identitetas. 

Atmetus pasiūlymą patobulinti 
menininkės sumanymą prie anūkų 
portretų pridedant daugiau kon-
tekstą nusakančios informacijos ir 
prisiminus identiteto raiškos Lietu-
vos fotografijoje problematiką, be-
lieka klausti, koks gi tas projekte 

„Anūkai, rūbai, seneliai“ kuriamas 
identitetas? Po Nepriklausomybės 
atgavimo kurtos fotografijų serijos 
kvestionavo sovietines performa-
tyvių tapatybių struktūras, XXI a. 
pradžioje atkreiptas dėmesys į ne-
tradicinės seksualinės orientacijos 
žmones, o dekoratyvi Christauskai-
tės sukurta anūkų, vilkinčių senelių 
drabužiais, serija atitinka hipsterių 
tapatybės kūrimo taktikas. Prista-
tymo metu apie madą buvo užsi-
minta tiek, kad senelių drabužiai 
keistai dera su šiuolaikinėmis šu-
kuosenomis, bet reikia pripažinti, 
kad visas projektas „Anūkai, rūbai, 
seneliai“ iškelia drabužių reikšmę 
ir daug kitų ženklų siejasi su 

hipsteriais. Apranga šiai postmo-
dernios visuomenės subkultūrai 
reiškia viską – tai turi būti vinta-
žiniai, dėvėtų rūbų parduotuvėse 
pirkti ar iš močiutės skrynios iš-
traukti drabužiai, derinami su šiuo-
laikiškais aksesuarais, šukuoseno-
mis ir išmaniomis technologijomis. 
Tiesą sakant, seną močiučių kaimo 
žavesį Lietuvos hipsteriai kelia į so-
cialinių tinklalapių „Facebook“ ar 

„Instagram“ erdvę, suteikdami jiems 
folkie (folklorišką) atspalvį, ir taip 
pamažu keičia pilką prekybcentrių 
ir masinės produkcijos kasdienybę. 
Christauskaitės projektas įsirašo į šį 
kontekstą ir dėl to, kad pasirinktas 
kvadrato formatas primena „Insta-
gram“ socialinio tinklalapio stan-
dartą, o fotografavimas spalvota 
juosta tą efektą tik sustiprina. Žiū-
rint į vintažiniais drabužiais įman-
triai apsivijusių jaunų merginų ir 
vaikinų fotografijas, taip pat susi-
daro įspūdis, kad esame mados tin-
klaraštyje ir žiūrime gatvės mados 
fotografijas. 

Taigi kartų jungimasis atrodo 
kaip hispterių subkultūros efektas, 
kai dvidešimtmečiai, gyvenantys 
prekybos centrų ir masinės pro-
dukcijos pasaulyje, trokšta tikrų 
vertybių, apie kurias iš dalies sužino 
iš filmų, muzikos ar literatūros ir 
ieško jų atitikmenų atsigręždami į 
savo tėvus ir senelius. Surasti vieną 
mūsų laikotarpio autentiškumo li-
niją būtų neįmanoma misija, tačiau 
atkeipus dėmesį į tam tikro amžiaus 
kategorijas nesunku rasti ir įvardyti 
jų vertybes. Ir, be abejo, svarbus 
lokalinis elementas, nes Amerikos 
hipsteris – ne tas pats kas Lietuvos 
hipsteris. Šiuolaikinis Lietuvos dvi-
dešimtmetis, ieškodamas autentiš-
kumo, sugrįžta į sovietmetį, kuris 
yra persipynęs su vaikystės nostal-
gija ir per du dešimtmečius beveik 
nepasikeitusia miestų ir kaimų 
architektūra.

Drabužiai, Justinos Christauskai-
tės fotografijų projekte tapę senelių 
ir anūkų kartų jungtimi, pabrėžia jų 
sąsajas su hipsterių tapatybe. Taip 
pat svarbus architektūrinis elemen-
tas – laukujės namų durys kaip nos-
talgijos vedamo jauno žmogaus 
domėjimosi savo tėvų bei senelių 
patirtimi metafora. Dėl praeities 
nostalgijos ir sąsajų su virtualia 
realybe, mano manymu, šios foto-
grafijos atitinka lietuvišką huma-
nistinės fotografijos tradiciją ir pa-
siduoda perskaitomos šiuolaikinės 
kultūros kodais. 

Paroda veikia iki rugsėjo 24 d.
Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–16 val.

Justina Christauskaitė, iš ciklo „Anūkai, rūbai, seneliai“

Justina Christauskaitė, iš ciklo „Anūkai, rūbai, seneliai“
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F o t o g r a f i j a

Iš (ne) to paties laiko
Atkelta iš  1  psl .

fotosekciją, o 1958 m. nuo Stalino 
represijų siaubo dar tik atsigaunan-
čioje Lietuvoje surengė pirmą me-
ninės fotografijos parodą, paskui 
dar išleido jos katalogą penkiomis 
kalbomis, „suveikė“ leidybai pinigų 
ir 1959 m. išsiuntė viską į Čekoslo-
vakiją. Ir tai – tik maža dalis jo per 
trejus metus atliktų darbų. Todėl 
Adauktas – šis retas vardas labiau 
įsimena nei pavardė – dabar atrodo 
kaip blyksnis Lietuvos fotografijos 
istorijoje. Blyksnis, nušvietęs ateitį. 
Jis darė tai, ko jo aplinkoje nebuvo. 
Gal tik – įsivaizduoju – jį veikė iš-
likę tarpukario fotografijos meni-
nio gyvenimo prisiminimai, kuriais 
galėjo pasidalinti Adaukto moky-
tojas Povilas Karpavičius, o gal ir 
minėtoje parodoje pirmąją premiją 
laimėjusių fotografijų „Dzūkas“ ir 

„Dzūkė“ autorius alytiškis Vytau-
tas Stanionis. Ne tiek žiūrėdama 
parodą, kiek vartydama knygą 
(abi parengė Margarita Matulytė) 
supratau, kad jis sąmoningai siekė 
atkurti ankstesnę fotografijos vietą 
tarp menų, kad matė skirtumą tarp 
dokumento, kurio reikia faktais ir 
propaganda suinteresuotam laikraš-
čiui, ir tikrovės pavidaluose atrastos 
poetikos. Jai Adauktas skyrė daug 
laiko, stengėsi išgauti įvairiais bū-
dais – išmėgindamas ankstesnes 
estetikas (piktorializmą, konstruk-
tyvizmą), eksperimentuodamas su 
spalva, bet labiausiai – modeliuo-
damas pačią šviesą, kaip spėjo iš-
mokti vieną semestrą pastudijavęs 
Maskvoje, VGIK’e (Sąjunginiame 
valstybiniame kinematografijos 
institute).

Knygoje publikuoti Adaukto 
sūnaus Sauliaus ir jo draugo Vir-
gilijaus Juodakio prisiminimai ne 
tik leidžia įsivaizduoti menininko 
gyvenimą. Jie atkuria tikrovę, ku-
rią kaip viražuotas paviršius dengė 
fotografijos – ne tik ideologinės, 
bet ir paties Adaukto menas. Toji 
tikrovė buvo skurdi ir žiauri, net 
jei nekalbėsime apie represijas, 
kurios Juodakiui sutrukdė tapti 
violončelininku. Todėl žiūrėdama 
į fotografijas nejaučiu nostalgijos, 
tik stebiuosi autoriaus pasinėrimu 
į kūrybą, nepaisant visko. Šachmatų 
klube pavagia paltą – per speigą 
vaikštai tik su lietpalčiu. Fotogra-
fijos įrangą reikia pačiam susikons-
truoti. Neįstoji į aukštąją – lauki 
metus kitos galimybės, vėl neįstoji, 
bet toliau fotografuoji – namiškiai 
vadina veltėdžiu. Trečią kartą pa-
vyksta – Adaukto fotografijos įti-
kina Maskvos kino operatorius, jis 
pradeda studijuoti ir iškart susi-
duria su neįmanomybe. Užduotys 
sudėtingos, o Adauktas į jas žiūri 
rimtai, žino, kad kiekvienai įgy-
vendinti reikės daug laiko. Pinigų 
trūksta, net medžiagų darbui nėra 
iš ko nusipirkti, o šeima iš viso atsi-
sako remti po to, kai jis slapta susi-
tuokia su Vilniaus konservatorijoje 
studijuojančia Rymante Šerkšnyte. 

Tai jai jis viską aprašė laiškuose – 
pavalandžiui, ir tampa aišku, kad 
net pamiegoti nelikdavo kada. O 
ką jau kalbėti apie marksizmo 
paskaitas. Jo egzamino neišlaikius 
ir teko grįžti namo. Visa tai skaitant 
apmaudžiausia suvokti, kaip smar-
kiai menininko galimybes apkarpė 
siauras namiškių mąstymas. Tiesa, kol 
kas žinome tik vienos pusės versiją.

Visa tai pasakoju, nes šitoje skurdo 
pelkėje Adaukto darbai iškyla kaip 
dar didingesnis kalnas. Nors kita 
vertus, viskas labai paprasta, netgi 
buitiška – jis fotografavo aplinkinį 
gyvenimą, pagal leidinių užduotis: 
kareivius, Vinco Kudirkos gimimo 
šimtmečio minėjimą, geležinkelio 
pervažą, kolūkiuose praktiką at-
liekančius studentus, Ventės žve-
jus, Kauno hidroelektrinę, Naująją 
Akmenę. Kai kuriomis temomis jis 
padarydavo atvartus – fotopasako-
jimus, kuriuose gyvenimas atrodė 
judrus, pilnas nuotykių, džiaugs-
mingas. Bet šalia to jis dar sumanė 
sukurti Lietuvos menininkų por-
tretų galeriją – ir sukūrė. Čia ne-
reikia nei laiškų, nei dienoraščių – 
iš pačių fotografijų matosi, kaip jis 
režisavo kiekvieną menininką tarsi 
personažą, kuriam aplinka yra jo 
gyvenimo fikciją palaikanti sceno-
grafija. Be to, kruopščiai statydavo 
apšvietimą, kad veidas išeitų relje-
fiškas. Todėl jo tapytojai, rašytojai, 
kompozitoriai atrodo monumenta-
lūs, pasitikintys savimi ir deramai 
susimąstę. Jie labai skiriasi nuo 
žvaigždžių iš svetur, pagautų po 
koncerto ir nufotografuotų be pa-
siruošimo – Lietuvos filharmonijos 
solistas Aleksandras Livontas ir jo 
mokytojas Davidas Oistrachas šyp-
sosi blykstės priploti prie užuolai-
dos. Ir staiga – Kazys Saja, taip pat 
kaip Adauktas vietoje kaklaraiščio 
ryšintis tautinę juostelę, išsišiepęs 
pačiam Dievui, po pažastimi pa-
spaudęs kaukolę – tarsi bravūriškas 
atsakas paties Adaukto autoportre-
tui, kur jis vaidina „tikrą“ akimirkas 
gaudantį fotografą. 

Netgi uždengus pavardes, dau-
gelis portretų būtų įdomios fo-
tografijos. Ir apskritai – žiūrinė-
jant Adaukto atspaudus nebe taip 
svarbu, kas nufotografuota, nes akis 
tyrinėja tą „kaip“. VGIK’o komisijai 
padarę įspūdį „Skeptikai“, žinoma, – 
drąsus kadras 1956-iesiems. Du 
pagyvenę tipai atrodo ištraukti iš 
socialinių paraščių, kurių neturėjo 
būti. Bet net jei nieko nežinotume 
nei apie kvailus ideologinius apri-
bojimus, nei apie pačių draudėjų 
baimę, kad ką nors praleidus klius 
nuo aukščiau sėdinčiųjų, šioje foto-
grafijoje susižaidžia pasikartojimai: 
du grubūs veidai, du balti cigarečių 
brūkšniai, dvi poros delnų, dvi deg-
tukų dėžutės, dvi skrybėlės ir įtarus 
vienos akies žvilgsnis, nesušildytas 
bendro dūmo, kuris irgi yra čia – 
toks lengvas kaip kūno šilumos iš-
garintas praskaidrėjimas. 

Galėčiau pasakoti apie daugelį 
Adaukto fotografijų, nes jose kris-
talizuojasi ir mano mėgstamos 
patirtys. Pavyzdžiui, kai nuščiūva 
gamta ir valties irklas įpjauna to-
bulai lygaus ežero paviršių prading-
damas į nieką. Arba apsinuoginusių 
vyrų kūnų ritmas, jų karštis, kurį 
spinduliuoja tarsi blizgančiu moliu 
ištepti raumenys – juos Adauktas 
pastebi visur. Tai ir buvo įdomiau-
sias atradimas parodoje – kad nuo 
seno gerai žinomas Adaukto „Dar-
bininkas“ turi daugybę antrininkų, 
kad vyriško kūno erotika traukė jo 
akį, vertė apčiuopti darbe paslėptą 
grožį, kartu užganėdinant ir siste-
mos akį pozityviais „komunizmo 
statybų“ įvaizdžiais. 

Taigi nors autorinių Adaukto at-
spaudų nedaug – vos per šimtą, jo 
subtili šviesos lipdyba, regis, čia pat 
drėkstančios agregatų rūdys, dan-
guje lyg skulptūros iškilę žvejai iš-
lieka atmintyje ryškiais vaizdiniais, 
kuriuos įtikinamai pristatė ir par-
oda, ir knyga. 

Baranausko fotografijas knyga 
įsiminti ne padeda, o trukdo. Ne 
todėl, kad jų daug (nors iš tiesų 
daug), o todėl, kad jos pateikiamos 
tarsi nematant, kaip vienas vaizdas 
veikia kitą. Greta sukomponuotos tų 
pačių ar panašių objektų fotografijos 
išduoda pasirinkimo reliatyvumą, 
kurio pats autorius gal ir nebūtų 
norėjęs demonstruoti. Vienas šalia 
kito sugrūsti silpnesni darbai naikina 
stipresniuosius. O ir dėstymas toks, 
kad sunku suvokti knygos struktūrą – 
atrodo, tiesiog liejasi fotografo pastebė-
jimų srautas, lyg be atrankos.

Todėl žiūriu parodą. Ji – puiki. 
Kiekviena fotografija leidžia panirti 
į jos pasakojimą atskirai, nesiejant 
su prieš tai ir po to esančiomis, tarsi 
ji būtų įrėminta savo erdvėje kaip 
unikalus iš laiko ištrauktas grynuo-
lis. Taip ir žiūrėjau, kaskart leisda-
masi į naują susitikimo su praeitimi 
nuotykį (ačiū Audrai Baranauskai-
tei-Urbakavičienei, kuri muziejui 
dovanojo tėvo archyvą). Lengviausia 
pastebėti, kad Baranausko akį traukė 
pasikartojimai, pavyzdžiui, knygos 
viršeliui parinkta fotografija: palei 
statybas saugančią tvorą žygiuoja 
sutanoti seminaristai su portfeliais, 
begalinė figūrų vora, bet staiga cen-
tre – du paprasti, kostiumuoti, dar ne-
įšventinti. Tai kasdienybės pokštas, bet 
ir ritmas, įsiveržiantis į šiaip sau bu-
vimą atsitiktinio sutapimo nuostaba, 
o gal net slaptu ar rėkte išrėkiamu 
nematomos, bet mus rikiuojančios 
galios teiginiu. Vėl žiūriu: kaip sil-
kės skardinėje suguldyti naujagimiai, 
Elektrėnų geležinių konstrukcijų orna-
mentas danguje su dviem mažyčiais 
darbininkais, vienodai laikraščius 
skaitantys tėveliai, vienodai galvas 
po džiovintuvų gaubtais sukišusios 
moterys, uoliai dainuojančios dvy-
nės – tai fotografija mums apie mus, 
akompanavusi solfedžio pamokoms 
M.K. Čiurlionio meno mokykloje. 

Kaip ir Baranauskas mėgusi 
kvadrato formatą, Diane Arbus 
irgi fotografavo dvynes, bet jos 
tikslas buvo kitas – sukurti to pa-
ties–ne to paties įtampą kaip užuo-
miną į pasąmonėje tykantį šiurpulį. 
To paties klonavimas jai buvo dar 
viena aberacija, įtraukianti akį į ne-
jaukos sūkurį. O Baranauską suta-
pimai linksmino – jo premijuotos 
fotografijos yra būtent tokios. Jos, 
beje, parodoje išeksponuotos, sa-
kyčiau, šmaikščiai – išrikiuotos ant 
atskiros sienos kartu su medaliais 
ir apdovanojimų aprašymais, tarsi 
kokioje garbės lentoje. Taigi jos ir 
primenamos, ir netrukdo įsižiūrėti 
į kitus, dar nematytus vaizdus. Be 
to, šis išdėstymas atkreipia dėmesį 
į dėsningumą: matau, kad anais lai-
kais vertintojų komisijoms darydavo 
įspūdį paprastesni vaizdai, įkalan-
tys mintį dviejų skirtingų priešstata, 
aiškiai išskirtomis figūromis, kurių 
skleidžiama nuotaika aplinkinių de-
talių nepapildo šalutiniais pasakoji-
mais. Kitaip tariant, vaizdai ikonos, 
vaizdai teiginiai, kurie visais laikais 
lengviausiai atkreipia masių dėmesį 
ir lengviausiai įtikina. Čia galima 
prisiminti 100 ar 50, ar 25 „pasaulį 
pakeitusių fotografijų“ (pavyzdžiui, 
pajūryje veidu į smėlį gulintis pabė-
gėlių berniuko kūnas), ir fotožurna-
listikos siekiamybė bus aiški. 

O vaizdo gurmanus traukia kas 
kita. Baranausko atveju – kadrai, 
kuriuose sugauta anuometinio gy-
venimo dinamika, maži judesiai, 
šviesos virpėjimas ore, ant pavir-
šių, tarp žmonių, nukrypimai nuo 
žiūros standartų, kuriuos tarsi dik-
tuoja tam tikros miesto ar landšafto 
vietos. Tarkim, pajūryje sulinkę gin-
taro ieškančiųjų siluetai, išpiešti ant 
blizgančios vandens juostos, atrodo 
lyg juodos figūros ant graikų vazos. 
Užsižiūrėjau ir į atspindžius ant 
kontrabosų paviršiaus – šie soli-
dūs „dėdės“ išsirikiavę prie sienos 
prižiūri smuiku nenoriai grojančią 
mergaitę, o aš matau save ir netgi te-
beužuodžiu mokyklos instrumentų 

sandėlio kvapą, kur kanifolija mai-
šėsi su lakuotu medžiu. Kitose foto-
grafijose smagu apžiūrinėti gatvėmis 
vaikštančius žmones, kurių dra-
bužių kirpimą gali tyrinėti iki pat 
horizonto – objektyvas preciziškai 
išpiešė kontūrus. Ir tikriausiai ne-
bebūna, kad balandžiai taip įžūliai 
lestų berniukams iš burnų – didžiu-
liai, sotūs, beveik marmuriniai. 

Ir taip toliau – vėl galėčiau už-
sipasakoti, ką matau fotografijose, – 
tai malonus užsiėmimas. Jose išsau-
gotą ano laiko miesto vaizdą iškart 
lyginu su tuo, kuris mane lydi da-
bar ir kurį pastebiu tik tada, kai kas 
nors nauja išdygsta ar išnyksta. Štai 
kad ir žvejai, fotografijose gausiai 
išsirikiavę prie Neries – čia jų da-
bar nebebūna. Ką tik ėjau krantine 
iš Marcinkevičiaus parodos į Bara-
nausko, praėjau po Žaliuoju tiltu ir 
užlipau ant Mindaugo, kad perei-
čiau į kitą pusę. Ir staiga fotografijos 
man rodo, ką beveik nežiūrėdama 
po kojomis praėjau kaip savaime 
suprantamą tvirtą duotybę: čia nėra 
nei šaligatviu dengtos krantinės, nei 
Mindaugo tilto, tik pontoninis, ant 
Žaliojo styro dar neseniai užkeltos 
skulptūros. O toliau beveik nieko 
nėra – tik stalininis mokslininkų 
rūmų bokštas ir laukai. Sena foto-
grafija visada verčia įsisąmoninti sa-
vojo miesto mažumą ir dabarties 
trapumą. Šįkart dviejų to paties laiko 
jaunuolių – fotografijos fanatikų – už-
fiksuoti kadrai įsipynė į mano pačios 
ėjimą. Jų miestas už Žaliojo tilto 
švelniai išnykdavo tuštumoje dar 
visai neseniai. Ištisai kartai tai dar 
tebėra buvusios tikrovės prisimini-
mas, o ne tik fotografija, kurianti 
praeities mitą, kaip man. 

Adaukto Marcinkevičiaus paroda „Optimis-
tai ir skeptikai. 1954–1959 metų fotografi-
jos“ veikia iki rugsėjo 18 d.

Mariaus Baranausko paroda „Laiko repor-
tažai“ veikia iki rugsėjo 25 d.

Adauktas Marcinkevičius, „Darbininkas“. 1958 m.
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K i n a s

Pirmoji banga
Klasikinių filmų programa „Skalvijoje“ 

Rugsėjo 8–14 d. „Skalvijoje“ vyks 
kino festivalis „Pirmoji banga“. Tai 
Europos šalių kino forumo „Sca-
norama“ šalutinis renginys. Jame 
pristatomas XX a. pradžios neby-
lus ir 4-ojo dešimtmečio klasikinio 
periodo Holivudo, japonų, čekų 
kinas. Programoje – 8 filmai, su-
kurti 1916–1934 metais. Nebylius 
filmus gyvai garsins Giedrius 
Nakas, Ieva Narkutė, Lina Pet-
kevičiūtė, Edgaras Sabilo, prista-
tys Natalija Arlauskaitė, Justinas 
Dadonas, Audrius Dambrauskas, 
Narius Kairys, Lina Kaminskaitė-
Jančorienė, Anna Pilarczyk-Palai-
tis, Kristupas Sabolius, Laurynas 
Stanaitis. 

Chesterio Whitey filmas „Velnio 
adata“ („The Devil’s Needle“, JAV, 
1916) perspėja apie narkotikų žalą. 
Nuo jų priklausomas pagrindinis 
filmo veikėjas – dailininkas Džo-
nas (Tully Marshall). Gal todėl, kad 
filmas gana realistiškai rodė nar-
komanus, jis pakartotinai buvo iš-
leistas 1923 m, kai narkotikai sukėlė 
ne vieną garsų Holivudo skandalą. 

„Velnio adata“ pasirodė tada, kai na-
ratyvinis kino pasakojimas jau buvo 
susiformavęs, o svarbiausias tokios 
kino kalbos kūrėjas buvo „Velnio 
adatos“ prodiuseris – didysis Da-
vidas W. Griffithas. Šiuolaikiniams 
žiūrovams pasakojimas ir montažas 
gali pasirodyti pernelyg nuoseklus 
ir ištęstas, o kadras perpildytas ne-
reikšmingų scenų ar detalių, bet 
užtat bus galima pasigrožėti viena 
populiariausių ir elegantiškiausių 
ankstyvojo kino žvaigždžių Norma 
Talmadge (1894–1957). (14 d. 19 val.)

Kitą nebylų filmą – Wallace’o 
Worsley „Bausmė“ („The Penalty“, 
JAV, 1920) – prodiusavo Varšuvoje 
1879 m. gimęs Szmuelis Gelbfiszas, ku-
ris kino istorijoje žinomas kaip Sa-
muelis Goldwynas – vienas garsio-
sios studijos MGM (Metro Goldwyn 
Mayer) įkūrėjų. „Bausmė“ tapo di-
džiąja Goldwyno sėkme. Filme 
papasakota istorija apie berniuką, 
kuriam vaikystėje chirurgas pri-
siuvo žudiko psichopato kojas, o 
suaugusį jį visąlaik traukia į nusi-
kaltimų vietas. Vyras nori atkeršyti 
neatsakingam gydytojui. Šio siaubo 
filmo žvaigždė Lonas Chaney’is 
(1883–1930) vadintas „tūkstančio 
veidų žmogumi“ ir garsėjo sudė-
tingu grimu. (8 d. 19 val.)

„Koledžas“ („College“, JAV, 
1927) – priešpaskutinis svarbus 
didžiojo komiko Busterio Keatono 
(1895–1966) filmas. Garsinio kino 
era ir asmeninės negandos netru-
kus sunaikins aktoriaus ir režisie-
riaus karjerą. Šiame filme prancūzų 
intelektualų ir dramaturgo Samue-
lio Becketto numylėtinis Keatonas 
vaidina moksliuką Ronaldą, kuris 
nori užsiimti sportu, kad užka-
riautų merginos meilę. Ronaldas 
išbando įvairias sporto šakas, pa-
tiria daugybę nesėkmių ir galiau-
siai pelno draugų simpatiją, bet 
skuba gelbėti savo mylimosios, 
įveikdamas pačias sunkiausias 
kliūtis, kurių nepavyko įveikti 
stadione. Vis dėlto pats netikė-
čiausias bus finalas, paaiškinan-
tis, kodėl Keatonas, kurio sutar-
tyje su studija buvo įrašyta, kad 
jis niekad nesišypsos, vadinamas 
liūdnuoju kino Pjero. (12 d. 19 val.)

Henryko Szaro filmas „Stiprus 
žmogus“ („Mocny człowiek“, Len-
kija, 1929) ilgai laikytas dingusiu. 
1997 m. jis buvo rastas Briuselio 
archyvuose, 2006-aisiais restau-
ruotas ir dabar laikomas geriausia 
nebyliojo lenkų kino melodrama. 
Filmas sukurtas pagal 1913 m. pa-
rašytą Stanisławo Przybyszewskio 
apysaką. Tai pasakojimas apie ra-
šytoją Bieleckį, kuris bando įgyven-
dinti Nietzsche’s „antžmogio“ mo-
delį, todėl pavagia svetimą rankraštį 
ir nužudo jo autorių, bet ima keis-
tis paveiktas meilės „idealiai mo-
teriai“. Nors siužetas gana naivus, 
filmas pasižymi šiuolaikinės kul-
tūros, paklūstančios publikos sko-
niui, kritika bei meistriška režisūra. 
Italų operatoriaus Giovanni Vitrotti 
darbe matyti vokiečių ekspresio-
nizmo įtaka, o pagrindinį veikėją 
suvaidino Grigorijus Chmara. Šis 
Maskvos Dailės teatro ir populiarus 
kino aktorius iš bolševikų Rusijos 
1922-aisiais emigravo į Berlyną, ten 
suvaidino Raskolnikovą to paties 
pavadinimo Roberto Wiene’s filme 
ir netrukus vedė pirmąją Europos 
kino lemtingąją moterį – danų ak-
torę Astą Nielsen. (10 d. 19.10)

„Stiprus žmogus“ – vienas pasku-
tinių ne tik lenkų nebyliųjų filmų. 
Ties 3-iojo ir 4-ojo dešimtmečių 
riba kinas tapo garsiniu, o didžiau-
sia atrakcija tada tapo muzikiniai 
filmai. Johno W. Harkriderio ir Mil-
lardo Webbo filmas „Pašlovinti pa-
nelę“ („Glorifying the American 
Girl“, JAV, 1929) – ankstyvojo spal-
voto ir muzikinio kino pavyzdys, 
kurį prodiusavo viena svarbiausių 
Brodvėjaus pramogų verslo figūrų 

Florenzas Ziegfieldas ir kuriame 
vaidino garsiojo „Ziegfield Fol-
lies“ žvaigždės. Todėl siužetas apie 
jauną merginą Gloriją, kuri nori 
dirbti pramogų versle ir suviliota 
keliaujančio šokėjo leidžiasi vin-
giuotu šlovės keliu, ne toks svarbus, 
kaip muzikos ir šokių intarpai. Tarp 
filmo dainų autorių – Irvingas Ber-
linas, kuris taip pat pasirodo filme. 
(10 d. 17 val.)

Britų aktorius Williamas Henry 
Prattas, Kanadoje tapęs Borisu 
Karloffu (1887–1969), 4-ajame de-
šimtmetyje sukūrė vieną ryškiau-
sių siaubo filmo personažų. Jo 
Monstras Jameso Whale’o filme 

„Frankenšteinas“ (1931) ne tik kelia 
siaubą, bet yra ir subtilus, jaudinan-
tis personažas. Filmas tapo kultiniu, 
laikui bėgant jame įžvelgta daug 
aliuzijų į krikščionišką ikonografiją. 
T. Hayesas Hunteris filme „Prisikė-
lęs“ („The Ghoul“, D. Britanija, 1933) 
pratęsė ir Karloffo vaidmenų, ir kito 
populiaraus siaubo filmo „Mumija“ 
(1932) motyvus. Aktorius čia suvai-
dino ekscentrišką profesorių egip-
tologą Morlantą, kuris prisikelia, 
kad atkeršytų nemirtingumą už-
tikrinančio brangakmenio vagims. 
(9 d. 21 val.)

Kiti du garsiniai programos fil-
mai – iš tuometinių kino periferijų. 
Josefo Rovenskio „Upė“ („Reka“, 
Čekoslovakija, 1933) kartu su Gus-
tavo Machaty „Ekstaze“ bei dviem 

dokumentiniais filmais 1934 m. trium-
favo II Venecijos meno bienalėje. Če-
koslovakų programa buvo apdo-
vanota prizu ir tai buvo pirmasis 
tarptautinis palyginti jaunos kine-
matografijos apdovanojimas. „Upė“ – 
lyriškas pasakojimas apie meilę, ap-
dainuojantis gamtą, tokią svarbią 
žmogaus gyvenime. Ūkininko sū-
nus Pavelas Sichra ruošiasi palikti 
gimtąjį kaimą. Norėdamas įteikti 
atsisveikinimo dovaną savo meilei, 
jaunuolis pasineria į nuotykius, ku-
rie gali baigtis tragiškai. (11 d. 16.40)

Japonijos kine iki 4-ojo dešimtme-
čio vidurio koegzistavo nebylusis 
ir garsinis kinas. Yasujiro Shimazu 
laikomas vienu pirmųjų, pradėju-
sių eksperimentuoti su garsu. Gar-
siojoje „Shochiku“ studijoje su-
kurtame režisieriaus filme „Mūsų 
kaimynė, panelė Jaė“ („Tonari no 
yae-chan“, Japonija, 1934), pasako-
jančiame apie dviejų priemiestyje 
kaimynystėje gyvenančių šeimų 
santykius ir vienos iš seserų nelai-
mingą meilę teisės studentui, ne 
viena svarbi scena sukurta pasi-
telkus garsą. Tai vienas „vakarie-
tiškiausių“ to laikotarpio japonų 
filmų – veikėjai žaidžia beisbolą, 
žiūri amerikiečių animacinius fil-
mus, o gražuolis studentas lygina-
mas su Holivudo žvaigžde Frede-
ricu Marchu. (13 d. 19 val.)

„7md“ inf.

Živilė Pipinytė

Rytų slavų mitologijoje rojaus 
paukštis Gamajunas yra dievų pa-
siuntinys, jis gieda žmonėms dievų 
dainas, o tiems, kurie moka išgirsti 
paslaptį, išpranašauja ateitį. Emi-
lio Vėlyvio filme „Nakties sergėto-
jai“ („Nočnyje straži“, Rusija, 2016) 
vienaakis majoras Gamajunas (Leo-
nidas Jarmolnikas) yra specialaus 
padalinio, Maskvoje kovojančio su 
alternatyviomis būtybėmis, vado-
vas. Jis neleidžia siautėti vietinėms 
ir akylai stebi atvykėles iš Vakarų. 

Viename Maskvos viešbutyje, 
kur įvyko vampyrų susidūrimas, 
jis sutinka kurjerį Pašą (Ivanas 
Jankovskis) ir suvokia, kad nety-
čia vieną bjaurastį sunaikinęs vai-
kinas yra mediumas. Todėl Gama-
junas pasikviečia Pašą į savo skyrių. 
Sugebąs matyti ateitį mokytojas ir 

Vampyrų neužtenka
Nauji filmai – „Nakties sergėtojai“

mokinys – daugelio panašių Ho-
livudo filmų paaugliams figūros. 
Tačiau Olego Malovičenkos sce-
narijuje, matyt, ši tema nebuvo 
išplėtota, o ir Jankovskis pasirink-
tas visiškai be reikalo, tad „Nak-
ties sergėtojų“ režisierius nuėjo 
kitu keliu. Pasižiūrėjus filmą lieka 
neaišku, ką kūrė Vėlyvis: jau-
nimo filmų apie vampyrus paro-
diją, miesto fantasy ar, kaip buvo 
rašoma filmavimo pradžioje, ru-
siškas „Sutemas“. Nežinau, kaip 
rusų kino kontekste, bet lietuvių 
230 milijonų rublių filmo biudže-
tas atrodo solidžiai.

„Nakties sergėtojai“ – tiesiog silpnas, 
beviltiškai senamadiškas filmas, o 
Jarmolniko, kuris yra ir vienas pro-
diuserių, „lietuvių Tarantino“ pava-
dintas Vėlyvis neišnaudojo scenari-
juje glūdėjusių galimybių pažaisti 
intertekstualius postmodernis-
tinius žaidimus. Nors pastarųjų 

galėjo būti, juk neatsitiktinai Ga-
majuno būrys valdo Maskvos metro, 
kuris įvairiai įprasmintas skirtingų 
kartų sovietų kine. Tačiau net Niki-
tos Michalkovo kadaise metro su-
dainuota dainelė „Aš vaikštau po 
Maskvą“, kurios melodija skamba 
Gamajunui požemiuose kulkosvai-
džiu pliekiant vampyrus, nesuku-
ria jokio postmodernistinių užuo-
minų lauko. Panašiai atsitinka ir 
su kitais žinomais rusų kino mo-
tyvais, pavyzdžiui, daugiakultūri-
nės Maskvos, kaip filmo personažo, 
ar klasikų citatomis. Toks įspūdis, 
kad šių Vėlyvis nesupranta taip pat, 
kaip bukasis Paša Gamajuno cituo-
jamos Nikolajaus Ostrovskio fra-
zės apie gyvenimo prasmę, su kuria 
užaugo kelios sovietų komjaunuo-
lių kartos. Net šmaikšti Gamajuno 
pastaba, kad dabar visi vampyrai 
specializuojasi pramogų versle, 
nuskamba lyg tarp kitko. Vėlyvis 

nepasinaudoja ir lietuvišku motyvu: 
Pašos mylimoji Dana Lokis (Liu-
bovė Aksionova) yra lietuvių popso 
dainininkė (keista, kad ne „Eurovi-
zijos“ nugalėtoja) ir kartu galingos 
vampyrų atšakos palikuonė. Būtent 
jos pasirodymas ir sukelia sumaištį 
tarp Maskvos bjaurasties, bet sąsajų 
su Prospero Mérimée novele, ku-
rios veiksmas nukelia į vampyriš-
kąją Žemaitiją, filme taip pat nėra.

Užtat yra daug muštynių tarp 
kraujasiurbių, tarp Gamajuno bū-
rio ir bjaurasties, tarp Pašos ir Daną 
vesti sumaniusio Rumunijos blon-
dino Jankulo (Michailas Jevlano-
vas labiau kelia norą šaipytis nei 
siaubą). Yra daug muzikos, tam-
sių kadrų, bet „Nakties sergėtojų“ 

režisieriui akivaizdžiai stinga pro-
fesionalumo. Jis nemoka dirbti su 
aktoriais, juk net ir Jankovskio 
Pašą buvo galima filmuoti, kad į 
akis nekristų jo medinė plastika ir 
akivaizdus pervaidinimas. Nesiseka 
Vėlyviui ir antrojo plano kurti. Jis 
nesugeba sklandžiai pasakoti men-
kutės filmo istorijos taip, kad „Nak-
ties sergėtojai“ taptų visuma, o ne 
epizodų kratiniu. Savo negebėjimą 
režisierius bando pridengti perne-
lyg įmantriais, bet alogiškais ra-
kursais ar montažu. Tik rezultatas, 
galima sakyti, beprasmiškas. Man 
regis, jis negali įtikinti net paties 
ambicingojo „lietuvių Tarantino“, 
ką jau kalbėti apie žiūrovus.

„Upė“
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Anonsai

Siuvėjų tiesa ir fantazija
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

„Zabriskie Point“ –         
Antonioni filmas apie 
Ameriką

Trečius metus Kino klasikos va-
karų ciklą tęsiantis „Skalvijos“ kino 
centras kviečia grįžti prie vieno iš 
svarbiausiųjų modernaus kino kū-
rimo meistrų Michelangelo Anto-
nioni kūrybos. Prieš kelerius metus 

„Skalvijoje“ buvo pristatyta šio reži-
sieriaus filmų retrospektyva. Šįkart 
kino klasikos gerbėjams siūlomas 
Lietuvoje nerodytas Antonioni fil-
mas „Zabriskie Point“ (1970). Beje, 
pirmą kartą kino klasikos ciklo fil-
mas pasieks ne tik Vilniaus, bet ir 
Klaipėdos (rugsėjo 22 d. Klaipėdos 
Kultūros fabrike) bei Utenos (rug-
sėjo 26 d. Kino namuose „Taurapi-
lis“) žiūrovus.

„Niekas negali pasakyti, apie 
ką bus naujasis Michelangelo 
Antonioni filmas, net ir pats An-
tonioni“, – prieš pasirodant „Za-
briskie Point“ skelbta kino leidi-
niuose. Tačiau 1968 m., duodamas 

interviu rašytojui Alberto Moraviai, 
režisierius sakė: „Zabriskie Point“ – tai 
filmas apie Ameriką. Amerika – tikra-
sis filmo herojus. Filmo veikėjai – tik 
pretekstas.“

„Zabriskie Point“ – pirmasis ir 
vienintelis JAV kurtas Antonioni 
filmas. Jo imtis režisierių įkvėpė 
1967-ųjų kelionė po šalį, kurią jam 
surengė Holivudo kino studija 

„Metro Goldwyn Mayer“. Po itin 
sėkmingo Antonioni filmo „Foto-
padidinimas“ („Blow-Up“) kompa-
nija siekė finansuoti naująjį režisie-
riaus darbą.

„Zabriskie Point“ į kino ekranus 
perkėlė 7-ojo dešimtmečio Ame-
riką, laikotarpiui būdingus politi-
nius neramumus, studentų disku-
sijas, kontrkultūros maištą. Prieš 
korporacinę Ameriką kovojantis 
studentas Markas susitinka su Da-
ria. Keliaudami per dykumą jie atsi-
sako visko, kas siejama su materia-
lumu, atsiduoda regimojo pasaulio 
grožiui.

Tame pačiame interviu Moraviai 
Antonioni sakė: „Mano požiūris į 
Ameriką pasireiškia amerikiečių 
padalijimu į dvi labai skirtingas 

kategorijas: du trečdaliai ameri-
kiečių – nepakeliami, erzinantys 
žmonės. Vienas trečdalis – nuos-
tabūs. Pirmieji – tai vidurinė klasė, 
antrieji – jaunimas. Pastarieji mane 
traukia abejingumu pinigams, ty-
rumu, maištinga dvasia ir nau-
jumu.“ Pasak režisieriaus, „tam 
tikra prasme filmo „Zabriskie 
Point“ veikėjai yra tipiški šiuolai-
kinei Amerikai. Juos jungia ne psi-
chologinė, o ideologinė giminystė. 
Ši ideologinė bendrybė tampa ko-
munikavimo būdu, būdu pasiekti 
abipusį supratimą.“ 

Pagrindiniais filmo aktoriais tapo 
neprofesionalai Markas Frenchet-
te’as ir Darja Halprin. Marką An-
tonioni atrado keliaudamas po 
Ameriką. Pamatęs, kaip šis aršiai 
aiškinasi santykius su moterimi, 
režisierius suprato radęs tinkamo 
temperamento vyrą. Po „Zabriskie 
Point“ Frenchette’as atsidūrė sek-
toje, bandydamas apiplėšti banką 
pateko į kalėjimą, kur per nelai-
mingą atsitikimą mirė. Halprin iš-
tekėjo už maištingojo filmo „Nerū-
pestingas keliautojas“ („Easy Rider“) 
kūrėjo – aktoriaus ir režisieriaus 

Denniso Hopperio, o santuokai nu-
trūkus kartu su motina įkūrė šiuo-
laikinio šokio ir muzikos mokyklą.

Ypatingą dėmesį Antonioni skyrė 
filmo atmosferos sukūrimui, vidi-
nių herojų išgyvenimų perteikimui, 
jų dilemoms. Jis buvo vadinamas 
šiuolaikinio žmogaus vienatvės dai-
niumi. Gal todėl nepratę prie pana-
šaus kino Antonioni filmus vadino 
tais, „kuriuose nieko nevyksta“. 

Vis svarstau, kodėl politikas Valen-
tinas Mazuronis reguliariai vaikšto 
į tiesos geismu liepsnojančių akių 
žurnalistės Indrės Makaraitytės lai-
das. Žurnalistė nuožmiai puola po-
litiką, pertraukinėja jį, nesiklauso, 
o šis neįsižeidžia ir net palaimin-
gai šypsosi. Gal Mazuronis ir kiti 
Makaraitytės svečiai yra mazochis-
tai? Greičiausiai vis dėlto ne – jie 
tiesiog supranta panašios žurna-
listikos esmę, kai laidos vedėjai iš 
anksto žino tiesą ir net nesistengia 
įsiklausyti į pašnekovų argumentus. 

Artėjant rinkimams, tarp lietu-
vių žiniasklaidos veikėjų vėl tapo 
madinga ieškoti tiesos ir laisvės. 
Renginių organizatorius ir vedėjas, 
politologas, rašytojas ir šiaip įta-
kingas žmogus Andrius Tapinas 
net pranešė įkūręs „Laisvės TV“. 
Nuo ko jis nori mus išlaisvinti? Ste-
buklingos tiesos arba laisvės, kuri 
lyg burtų lazdelė išgelbės Lietuvą, 
paieškos atrodo keistai, bet juk gy-
vename dievobaimingoje šalyje, 
kur nacionalinė televizija regulia-
riai transliuoja mišias, o politikai 
neslepia savo pamaldumo. Žurna-
listika dar sovietų laikais buvo ma-
dinga profesija ir ne vienam garan-
tavo prieigą prie „deficito“. Dabar ši 
viena seniausių profesijų net sugeba 
dažnai ekrane pasirodantį žurna-
listą (-ę) iškelti į įtakingiausiųjų rei-
tingų viršūnes. Tai skamba gana ab-
surdiškai, bet tokios yra šios šalies 
žiniasklaidos žaidimo taisyklės: ji 
pati kuria įtakinguosius ir pati juos 
reklamuoja.

Neabejoju, kad geriausias būdas 
netekti laisvės yra televizija. Tačiau 
kartais jos rodomi filmai padeda 

rasti būdą pabėgti iš melagingų rei-
tingų, netikrų tiesų ir politikų vilio-
nių. Caroline Bottaro filmo „Žaidėja“ 
(LRT Kultūra, 14 d. 22.30) veikėjai 
Elen (Sandrine Bonnaire) – kambari-
nei iš Korsikos viešbučio – išsilaisvinti 
padės šachmatai.

Trylikametė Alice Rohrwacher 
debiutinio filmo „Dangiškasis 
kūnas“ (LRT, 14 d. 22.50) vei-
kėja Marta (Yle Vianello) kartu 
su mama ir seserimi iš Šveicarijos 
grįžta į Kalabrijos regioną Italijoje. 
Čia mergaitė turi lankyti katechezės 
pamokas ir ruoštis konfirmacijai. 
Tačiau kunigo ir mokytojos skelbia-
mos tiesos skiriasi nuo tų, kurias 
Marta pažino tolerantiškoje Švei-
carijoje. Tai tik pagilina mergaitės 
brendimo dramą. Filme realistiškai 
parodytas mechanizmas, kaip da-
vatkiškumas ir vartojimas išstumia 
iš Bažnyčios tikrąjį tikėjimą. 

Anglų rašytojas Peteris Ackroy-
das, pernai išleidęs biografinį ro-
maną „Alfredas Hitchcockas“, rašo: 

„Katalikams airiams Hitchcockas vi-
sada buvo svetimas, bent jau An-
glijoje. Bet dar svarbiau, kad kata-
likiškas auklėjimas suformavo jam 
ypač jautrią sąžinę ir gilų kaltės 
jausmą.“ Filmo „Hičkokas“ (TV3, 
11 d. 01.55) režisierius Sacha Ger-
vasi ir aktorius Anthony Hopkin-
sas, regis, įsitikinę, kad papasakojo 
tiesą apie didįjį režisierių ir jo filmo 

„Psichopatas“ atsiradimą, bet fak-
tai yra tik faktai ir ne visada jie yra 
tiesa. Juolab juokingos atrodo filmo 
kūrėjų pastangos prasibrauti į reži-
sieriaus vidų. Todėl, matyt, teisus 
Ackroydas, kuris pristatydamas bio-
grafinį romaną rašė: „Hitchcockas 

buvo pragmatikas. Jei būtų paprašy-
tas rinktis tarp meno ir komercijos, 
jis greičiausiai būtų susimąstęs, bet 
tik akimirkai.“ 

Rašytojas Johnas le Carré taip 
pat neseniai tapo biografinės kny-
gos personažu, todėl, matyt, su-
lauksime ir filmo apie šio šnipų 
romanų autoriaus ir buvusio šnipo 
gyvenimą. Kol taip neatsitiko, ga-
lima pasižiūrėti Johno Boormano 
2001 m. filmą pagal rašytojo knygą 

„Siuvėjas iš Panamos“ (LRT, šįva-
kar, 9 d. 23.40). Jo herojus – slapta-
sis britų žvalgybos agentas Endriu 
(Pierce Brosnan) – nubaudžia-
mas už romaną su ambasadoriaus 
žmona ir „ištremiamas“ į Panamą, 
kur turi išsiaiškinti tiesą apie nar-
kotikų tinklą. Čia jis užverbuoja 
siuvėją Haroldą (Geoffrey Rush), 
kuris apsimeta įtakingu, nes jo klien-
tai – politikai bei verslininkai. Ta-
čiau Haroldo informacija – prasi-
manyta, tai tik siuvėjo fantazijos, o 
ne tiesa. Beje, epizodinį dėdės Be-
nio vaidmenį filme sukūrė drama-
turgas, Nobelio premijos laureatas 
Haroldas Pinteris, o siuvėjo sūnų 
suvaidino dar Hariu Poteriu neta-
pęs Danielis Radcliffe’as. 

Pasak le Carré kūrybos žinovų, 
rašytojas dažniausiai naudojasi 
keturiais pasakojimo modeliais, 
kurie geriausiai matyti jo knygų 
ekranizacijose. „Siuvėjas iš Pana-
mos“ atspindi ketvirtą modelį, kai 
žvalgybininko darbas parodijuo-
jamas atskleidžiant visišką šio už-
siėmimo beprasmiškumą. Kartu 

„Siuvėjas iš Panamos“ yra pagar-
bos duoklė le Carré mokytojui 
Grahamui Greene’ui, kuris taip pat 

buvo šnipas ir parašė garsųjį „Mūsų 
žmogų Havanoje“.

„Snobo kine“ (TV1, šįvakar, 9 d. 
23.20) galima pasižiūrėti Bosnijos 
ir Hercegovinos kūrėjo Daniso Ta-
novičiaus filmą „Cirkas „Kolumbija“ 
(2010). Jis nukels į 1991-uosius – di-
džiulių permainų ir tragedijų išva-
kares šalies pietuose. Į vaikystės 
miestelį iš Vokietijos grįžęs pusam-
žis Divko pradeda keršyti artimie-
siems. Filmo herojus nori pasinau-
doti savo tiesa.

Anthony Peterio Wernerio filmo 
„Kaltinamoji Keisė“ (TV3, 10 d. 
02.15) veikėjas prokuroras Džefas 
(Rob Lowe) taip pat neabejoja savo 
tiesa – jis įsitikinęs, kad Keisė (Vir-
ginia Welch) nužudė dvejų metų 
dukrelę. Tačiau teismas ją išteisina. 
Šis filmas sukurtas tikros bylos, kuri 
sujaudino ir kartu padalijo Ame-
riką, pagrindu.

Nostalgiškai nusiteikusiems 
LRT (10 d. 22.45) siūlo Julie Tay-
mor filmą „Anapus visatos“ (2007) 

apie Džudą ir Liusi, kurie pamilo 
vienas kitą 1968-ųjų Amerikoje, o 
viską, kas vyksta ekrane, iliustruoja 
net 34 „The Beatles“ dainos. Prem-
jera įvyko per Johno Lennono gim-
tadienį spalio 9 d., filme šmėkšteli 
ne viena garsenybė ir knibždėte 
knibžda užuominų į kitas, pavyz-
džiui, Keną Kesey, Jacksoną Pol-
locką ar Janis Joplin. 

Tiems, kuriems „The Beatles“ 
atrodo gili senovė, nostalgiją žadins 

„Amelija iš Monmartro“ (LRT, 11 d. 
21 val.). Šis Jeano-Pierre’o Jeunet 
2001-ųjų filmas ne tik buvo labai 
populiarus, bet ir sulaukė daugy-
bės mėgdžiotojų. Pasaka apie keistą 
paryžietę Ameliją Pulen (Audrey 
Tautou), kuri sugeba įkvėpti ge-
riems darbams ir jausmams, – 
adekvati postmodernistinio kino 
reakcija į vis nesibaigiantį tikrovės 
infantilėjimą.

Jūsų –
Jonas Ūbis

Tačiau net abejingiausius sukrės-
davo išskirtinės kulminacinės An-
tonioni filmų scenos. 

„Zabriskie point“ skamba grupių 
„Pink Floyd“, „The Youngbloods“, 
„The Rolling Stones“, „Grateful Dead“ 
kūriniai.

Daugiau informacijos ieškokite 
www.skalvija.lt

„Skalvijos“ inf.
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Raimondo Gailiūno paroda „Palinkėkime 
vieni kitiems ramybės“
Paroda „Postidėja IV. Karas“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 10 d. – Mikko Waltari (Suomija) 
paroda „Plays“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Monikos Drożyńskos paroda „Kwas“

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

Telšių galerija
Kęstučio g. 3, Telšiai
nuo 9 d. – paroda „Akademinis kaligrafų 
dialogas – Mokytojas ir mokiniai“ (Alber-
tas Gurskas, Leo Ray, Zita Inčirauskienė)

Rugsėjo 9–18
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 9 d. – Lietuvos ir D. Britanijos meno 
projekto „Padainuok man labanakt“ („Sing 
me to Sleep“) paroda
iki 18 d. – Adaukto Marcinkevičiaus paroda 

„Optimistai ir skeptikai. 1954–1959 metų 
fotografijos“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 16 d. – Lietuvos muziejų kelio progra-
mos „Dvarų kultūros atspindžiai“ paroda 

„Portretai dvarų kolekcijose“ 

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Orientalinės dailės kolekcijos paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Laiko reportažai“, skirta fotografo 
Mariaus Baranausko 85-osioms gimimo 
metinėms 

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Amžinybės atspaudas. Italų Re-
nesanso ir Baroko šedevrų krikščioniškieji 
siužetai XIX a. graviūrose“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 
Paroda „Ne vien Dangus. Religinės dailės 
kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų 
kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Moralės refleksas“ (Brandon An-
drew, Judy Chicago, Leon Ferrari, fierce 
pussy, Andrea Fraser, Dan Graham, Rana 
Hamadeh, Linas Jablonskis, Joachim Koes-
ter, Carlos Motta, Shelly Nadashi, Karol 
Radziszewski, Marianna Simnett, Bart Van 
Dijck, An van Dienderen, Heidi Voet)
nuo 9 d. – paroda „Anachronikos“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Nijolės Šaltenytės paroda „Viskas yra arti“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 17 d. – Aliaus Balbieriaus fotografijų 
paroda „Iš ledo inkliuzų“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Justinos Christauskaitės paroda „Anūkai, 
rūbai, seneliai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Visvaldo Morkevičiaus fotografijų paroda 

„Public Secrets“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
nuo 9 d. – grafiko Artūro Rožkovo, skulpto-
rių Juozo Budzinausko, Artūro Makštučio, 
Mariaus Skudžinsko bei garso menininko 
Vadimo Korotajevo skulptūros, grafikos, 
objektų bei garso instaliacijų paroda 

„Šešėliai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Krišo Salmanio paroda „Eilėraščiai ir daiktai“
Julijono Urbono paroda „Orgazmo karuselė“

Aido galerija
Rasos Jonės Šataitės-Rudėnienės tapybos 
paroda „Vietos“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 17 d. – Raimondos Jatkevičiūtės-Kaspa-
ravičienės tapybos paroda „Aš?“
Loretos ir Ričardo Zdanavičių tapybos 
paroda „Veidai ir atvaizdai“
Baltarusijos ir Lietuvos menininkų darbų 
paroda „Drauge“
Vasile Botnaru (Moldova) vyno tapybos 
paroda „Nostalgia, pluralia tantum“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Marijos Griniuk tapybos paroda „Konstrukcija“ 

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Kasparo Podnieko paroda „Užtvara“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Gedemino Antano Spūdžio grafikos darbų 
paroda

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 17 d. – Sofijos Rickevičiūtės tapybos 
paroda „Atspindžiai“ 

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
nuo 10 d. – grupinė paroda„Laiško kūnas“ 

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
Mindaugo Skudučio paroda „Laikrodžiai“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Tonino Guerra (Italija) darbų paroda „Gro-
žis – savaime malda“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Žmogus“ (iš ciklo „Veikiantys“, 
skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mo-
kyklos 25-ųjų veiklos metų paminėjimui)

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Gyvenimas skulptūroje. Žakui 
Lipšicui – 125“

LR užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2 
nuo 12 d. – Marijos Griniuk tapybos paroda 

„Konstrukcija“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Dainiaus Dirgėlos fotohaigų paroda 

„Gurkšnis dangaus“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Luko Rostovskio paroda „XXI a. pradžios 
Vilnius“

„Grafo galerija“ 
Trakų g. 14
Kristiano Vodderio Svensono (Danija) 
darbų paroda

Igorio Kalinausko meno galerija
Pilies g. 36-44
nuo 9 d. – Igorio Kalinausko tapybos paroda 

„Įvykių horizontas“ 

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Stanislovo Žvirgždo fotografijų paroda „Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionis ir Vilnius“

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-
jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių“ 
iki 18 d. – tarptautinio festivalio „Kaunas 
Photo“ paroda „Gatvės vertė“
iki 15 d. – tarptautinio Kauno kaulinio por-
celiano simpoziumo paroda

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Arūnas Vaitkūnas (1956–2005). 
Tapybos principas“ 
Laimos Drazdauskaitės paroda (iš ciklo 

„Lūžio kartos vardai“)

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Šiandien prieš vakar“, skirta tapy-
tojo Arūno Vaitkūno atminimui ir VDA KF 
Tapybos studijos dvidešimtmečiui (Agnė 
Deveikytė-Liškauskienė, Ausma Bankaus-
kaitė, Kristina Jatautaitė, Julija Gleiksner, 
Linas Jurčikonis)

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13

„Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“
„Maironis ir jo epocha. ...palieku visą mano 
judomąjį turtą“

„Maironio memorialiniai daiktai kitoje 
aplinkoje“ 
Paroda „Rašymas yra nuodai ir laimė“ 
(Faustui Kiršai – 125) 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Parodų serijos „Šiandien prieš vakar“ 
tapybos paroda, skirta Arūno Vaitkūno 
atminimui bei VDA KF Tapybos studijos 
dvidešimtmečiui (Lukas Kolmogorcevas, 
Saulius Paliukas, Jūratė Jarulytė, Povilas 
Ramanauskas, Milda Gailiūtė, Rosanda 
Sorakaitė, Ignas Gleixner, Giedrius Zaura, 
Gintarė Marčiulaitytė, Daiva Jasukaitytė, 
Simona Lukoševičiūtė, Agnė Jonkutė, Lina 
Mikalauskienė)

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 18 d. – „Kaunas Photo Star“ konkurso 

laureato Julieno Lombardi (Prancūzija) 

paroda „Neužbaigta“

„Parko galerija“
Vilniaus g. 35
Parodų serijos „Šiandien prieš vakar“ 
tapybos paroda, skirta Arūno Vaitkūno 
atminimui bei VDA KF Tapybos studijos 
dvidešimtmečiui (Giedrė Bankauskaitė-
Dapkuvienė, Akvilė Linkevičienė, Monika 
Adomavičiūtė, Milda Šležaitė-Stanienė)

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 16 d. – parodų serijos „Šiandien prieš 
vakar“ tapybos paroda, skirta Arūno Vait-
kūno atminimui bei VDA KF Tapybos studi-
jos dvidešimtmečiui (Dalia Dūdaitė, Alma 
Veiverytė, Justė Svirskaitė) 

„F galerija“
Aušros g. 6
Festivalio „Kaunas Photo“ konkursinės 
dalies „FolioPORT.eu TOP 85“ fotografų 
darbų ekspozicija 

„Juzė“ 
Savanorių pr. 225 
Festivalio „Kaunas Photo“ paroda „Via Latina“

Kauno menininkų namai
V. Putvinskio g. 56
Alvaro Peña paroda „Geišos pasaulis“
Paroda „Moterys mene: Play (Žaidimai)“ 

Kauno pilis
Pilies g. 17
nuo 9 d. – Saulės Želnytės tapybos paroda 

„Laiko atspaudai“

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejus
K. Petrausko g. 31
Kristinos Čivilytės tapybos paroda „Atspindys II“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a.         

I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-

nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

nuo 9 d. – Andruso Joono (Estija) kūrybos 

paroda „Proto banglentininkas“

nuo 9 d. – Regimanto Midvikio (1947–2015) 

memorialinė paroda „3M“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
nuo 9 d. – Romano Pyatkovkos (Ukraina) 
fotografijų paroda

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Marijos Švažienės gobelenai, tapyba

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Paroda „Susisiekiantys indai“ (Rytas Jurgelis, Petras 
Saulėnas, Ričardas Šileika, Vilma Samulionytė) 
nuo 10 d. – Nerijaus Ermino paroda „Aš 
būsiu pasirengęs, kai tu ateisi“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Neringos Poškutės ir Albino Jukumo me-
talo objektų paroda „Distancija“

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
iki 14 d. – Simo Žaltausko tapybos paroda 

„Cells“

Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija
Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2
iki 15 d. – Birutės Kuic tapybos paroda „Parkas“

Šiauliai 
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Antano Visockio ir Janio Spalvinio (Latvija) 
paroda „Akvarelės šviesa“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Pernu, Jelgavos ir Šiaulių menininkų foto-
grafijos paroda „Fotobalt3“

Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140
iki 18 d. – tarptautinė fotografijų paroda 

„Požiūris į senovinę fotografiją“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 9 d. – Jurio Germanio ir Agnijos Ger-
manės tapybos paroda "„Pašnekesiai“

Panevėžys 
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Antrojo tarptautinio meninio stiklo simpo-
ziumo „GlassJazz“ kūrinių paroda

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Sigitos Grabliauskaitės, Stanislovo Bagdo-
navičiaus ir Lino Mikutos kūrybos paroda 

„Ekrano metamorfozės“

„Galerija XX“
Laisvės a. 7
iki 15 d. – Ivo Lill (Estija) meninio stiklo 
paroda „Sugrįžimas“

Muzika

Lietuvos nacionalinė filharmonija pradeda 76-ąjį koncertų sezoną. Rug-
sėjo 17 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje prie vieno ryškiausių 
mūsų šalies simfoninių kolektyvų – Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro – dirigento pulto stoja ilgametis šio kolektyvo vadovas, Garbės 
dirigentas Juozas Domarkas. Koncertas skiriamas Maestro 80-mečiui. Taip 
pat scenoje muzikuoja smuikininkė Mari Samuelsen ir violončelininkas 
Håkonas Samuelsenas. Lietuvos klausytojams sesers ir brolio iš Norve-
gijos duetas pagrieš Johanneso Brahmso Koncertą smuikui, violončelei 
ir orkestrui. Antroje koncerto dalyje – Camille’o Saint-Saënso „Vargonų 
simfonija“, apie kurią kompozitorius yra pasakęs: „Į ją sudėjau visus savo 
gebėjimus ir pakartoti to jau niekada neįstengsiu“. Šią simfoniją C. Saint-
Saënsas paskyrė F. Liszto, su kuriuo jį siejo ilgametė kūrybinė ir asmeninė 
draugystė, atminimui. Vargonų partiją koncerte atlieka Lietuvos vargo-
nininkė Renata Marcinkutė-Lesieur.

Teatras

Rugsėjo 14, 15 d. 19 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – Neli Walker 
režisuoto monospektaklio „Žudikas manyje“ premjera. Spektaklis su-
kurtas amerikiečių rašytojo ir kino scenaristo Jimo Thompsono (1906–
1977) žinomiausio romano „The Killer Inside Me“ motyvais. Pagrindinį 
vaidmenį kuria dvi jaunos aktorės – Miglė Polikevičiūtė ir Emilija Latė-
naitė-Beliauskienė. Neli Walker 2008 m. LMTA baigė teatro režisūrą (kurso 
vadovas – Rimas Tuminas), po to studijas tęsė Londono universitete ir 
Maskvos dailės teatro studijoje.
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S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
11 d. 16 val. – ansamblio „Wilenszczyzna“ 
35-mečio koncertas
16 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Mu-
zikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija) 
17 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – J.M. Jauniškis 

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
10 d. 18.30 – F. Molnáro „LILIJOMAS“. 
Rež. – L. Bagossy (Vengrija) 
13 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS 
PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus 
14 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
15 d. 18.30 – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Dehlholm 
(„Hotel Pro Forma“)
16 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
Mažoji salė
17, 18 d. 16 val. – PREMJERA! A. Rutkēviča 

„GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas, 
dail. – M. Vilkārsis, komp. – G. Puskunigis. 
Vaidina A. Sakalauskas, M. Repšys, 
T. Vaškevičiūtė, R. Bagdzevičius, R. Bučius, 
R. Rimeikis 

Valstybinis jaunimo teatras
16, 17 d. 18 val. – PREMJERA! G. Steinsson 

„LUKAS“. Rež. – A. Latėnas
18 d. 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-
tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – 
V. Kuklytė (Salė 99)

Oskaro Koršunovo teatras
9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
J. Thompsono „ŽUDIKAS MANYJE“. 
Rež. – N. Walker

Rusų dramos teatras
10, 11 d. 18.30 – „ROMEO IR DŽULJETA“ 
(pagal W. Shakespere’o pjesę). Rež. ir cho-
reogr. – P. Uray (Vengrija)
11 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pa-
sakų motyvais). Rež. ir dail. – M. Sasim
Baltarusijos valstybinio jaunimo teatro spektakliai
13 d. 10, 12 val. – „VASILISA GRAŽIOJI“. 
Rež. ir dail. – T. Pacai
13 d. 18.30 – „OŽKŲ SALA“ (pagal U. Beti kū-
rinį). Rež. – I. Sakajevas (Sankt Peterburgas) 
15 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
16 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO 
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
17 d. 16 val. – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. – B. Mar
17 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
17 d. 18.30 – V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄ-
SIUVINIS“. Rež. – O. Lapina
Baltarusijos valstybinio akademinio muziki-
nio teatro spektakliai
18 d. 12 val. – G. Šaidulovos „KAJAUS IR 
GERDOS NUOTYKIAI (SNIEGO KARA-
LIENĖ)“. Rež. statytoja – V. Čigileičik 
18 d. 18.30 – G. Šaidulovos „KLEOPATRA“

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
10 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
11 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
17 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – A. Mikutis
18 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR 
KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
10 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
11 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

17, 18 d. 14 val. – PREMJERA! „ČIA BUVO / 
ČIA NĖRA“ (magijos ir gyvos muzikos 
spektaklis). Rež. – Š. Datenis, dail. – A. Dubra, 
kostiumų dail. – S. Janušauskaitė. Vaidina 
V. Leistrumas, R. Skripka

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
9, 10 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! Miuziklas „RENT“. Rež. – G. Malvius 
(Vengrija, Švedija) (Jaunimo miuziklo teatras)
10 d. 10 ir 12 val. Kauno Žaliakalnio turguje – 
instruktažas-spektaklis „MAIŠTAS“. 
Rež. – A. Jankevičius
14 d. 19 val. Rūtos salėje – „AUKSINĖ ŠVEN-
TYKLA“. Rež. – E. Mikulionytė ir K. Marčiu-
lynas (teatras „Jaja“)
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
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 – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis

Kauno kamerinis teatras
9 d. – festivalis „Išeities taškas“
13, 14, 17, 18 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS 
JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
15 d. 18 val. – KMKT rezidentai: Apeirono 
teatras „Psiche“
18 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“ 
Rež. – A. Dilytė

Kauno lėlių teatras
10 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – A. Stankevičius
11 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda
17 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“. 
Rež. – E. Žekienė
18 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir 
rež. – G. Radvilavičiūtė
Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko 

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. 
Rež. – D. Rabašauskas
11 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
13, 14 d. 20.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele, sce-
nogr. – R. Suhanovas. Vaidina D. Meškaus-
kas, A. Bendoriūtė, N. Sabulytė, J. Jankaus-
kaitė, I. Reklaitis, M. Pažereckas ir kt.
16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – N. Simono 

„SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas
17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
18 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
18 d. 17 val. Didžiojoje salėje – F. Veberio „VA-
KARIENĖ SU IDIOTU“. Rež. – R. Atkočiūnas

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-
BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius 
17 d. 18 val. – A. Milerio „KOMIVOJAŽIE-
RIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
18 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. – A. Lebeliūnas
18 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. 
Rež. – S. Račkys

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
11 d. 18 val. – L. Ruohonen „VYŠNIA ŠOKO-
LADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas
14 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

16 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-
KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
17 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pa-
gal L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. – A. Gluskinas 
18 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. 
Rež. – A. Kėleris

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – sezono pradžios koncertas. 
Skiriama maestro J. Domarko 80-mečiui. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai M. Samuelsen (smuikas), H. Samu-
elsenas (violončelė), R. Marcinkutė-Lesieur 
(vargonai). Dir. – J. Domarkas. Programoje 
J. Brahmso, C. Saint-Saënso kūriniai

Vilnius
Vilniaus paveikslų galerija
15 d. 18 val. – ciklo „M. K. Čiurlionis ir jo mies-
tai“ koncertas. Atlieka violončelininkas M. Co-
ppey (Prancūzija) ir pianistas P. Laulas (Estija). 
Programoje L. van Beethoveno kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
10 d. 18 val. – V. Pinkevičiaus (vargonai) 
koncertas „Legenda apie kolibrį“ (muzikinė 
istorija pagal Puerto Riko meilės legendą) 

Šv. Kotrynos bažnyčia
10 d. 20 val. – Vilniaus mokytojų namų 
mišrus choras „Bel Canto“ (meno vad. ir dir. 
A. Dambrauskas), choro „Sofia Vokalen-
semble“ vyrų grupė (Švedija), V.V. Despoti-
nas, T. „Fingalick“ Narkevičius
12 d. 18 val. – jubiliejinis „Trimito“ 60-ojo 
sezono atidarymo koncertas. Atlikėjai
valstybinis pučiamųjų instrumentų orkes-
tras „Trimitas“, J. Leitaitė (mecosopranas), 
M. Lukošiūtė (sopranas), A. Budrys (klarne-
tas), R. Beinaris (obojus), R. Savickas (klar-
netas), S. Auglys (perkusija), A. Puplauskis 
(fogotas), P. Daukšytė (smuikas). Dir. – 
D. Pavilionis, E. Miknius, J. Cechano-
vičius, U. Vaiginis. Programoje V. Bellini,                             
N. Paganini, B. Dvariono, A. Chačaturiano, 
A. Raudonikio, V. Striaupaitės-Beinarienės 
ir kt. kūriniai
15 d. 19 val. – „Baroko vėrinys“. Solistai 
N. Petročenko (mecosopranas), A. Bagdo-
navičius (kontratenoras), Vilniaus miesto 
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras. Dir. – D. Katkus. Programoje A. Vi-
valdi, G.F. Händelio, H. Purcello kūriniai
16, 17 d. 19 val. – „Dainos teatras“: S. Barei-
kis, I. Balsytė, A. Kulikauskas, A. Giniotis 

Va k a r a i

Vilnius

Rašytojų klubas
13 d. 17.30 – G. Bleizgio kūrybos vakaras su 
nauja esė knyga „Jautis“. Renginys iš ciklo 

„Tarp romano ir novelės“. Vakaro vedėjas – ra-
šytojas, literatūros kritikas S. Vasiliauskas. 
Koncertuos fleitininkė M. Račkauskaitė, 
gitara gros G. Bleizgys 
15 d. 17.30 – G. Aleksos naujo romano 

„Šventojo Akiplėšos medžioklė“ sutiktu-
vės. Kartu su autoriumi dalyvauja aktoriai                   
O. Dautartaitė, D. Rakauskas, kompozitorė 
S. Dikčiūtė ir literatūros kritikė J. Riškutė
19 d. 17.30 – poetės L. Šimkutės knygos 

„Baltos vaivorykštės = White rainbows“ pri-
statymas. Dalyvauja knygos autorė, litera-
tūrologas R. Tamošaitis, poetė, dailėtyri-
ninkė L. Kreivytė, knygos redaktorius 
S. Repečka, kompozitorė, dainininkė 
R. Naujanytė (Bjelle)

Šiuolaikinio meno centras
10 d. 18 val. ŠMC skaitykloje – J. Zielińskos 
ir D. Maroto projekto „The Book Lovers“ 
renginys „Ne koncepcija, o pasakojimas“
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Rugsėjo 9–15
Ki no re per tu a ras

2 naktys iki ryto  ***
2010-aisiais išsiveržęs Islandijos ugnikalnis Eyjafjalajökulas įkvėpė ne 

vieną Europos kinematografininką, net lietuvį Emilį Vėlyvį. Juos sudo-
mino situacija, kai ugnikalnio išsiveržimas sustabdė oro uostų darbą ir ne 
vieną keliautoją privertė stabtelėti, įsižiūrėti į save arba pakeisti maršrutą. 
Šios banalios dramaturginės aplinkybės sudomino ir suomių režisierių 
Mikko Kuparineną, kuris perkėlė filmo veiksmą į, matyt, jam egzotišką 
Vilnių. Čia viešbutyje susitinka prancūzė architektė Karolina (Marie-Josée 
Croze) ir suomių didžėjus Jako (Mikko Nousiainen). Pajutę abipusę sim-
patiją, du vienišiai drauge praleidžia naktį, mėgaudamiesi muzika ir vynu. 
Tačiau išaušus rytui paaiškėja, kad dėl ugnikalnio sukelto pelenų debesies 
atidėti visi skrydžiai (Suomija, Lietuva, 2015). (Vilnius)
Aukštuomenės klubas  ****

XX a. 4-asis dešimtmetis. Jautrus romantikas iš Bronkso Bobis (Jesse 
Eisenberg) svajoja apie karjerą ir atvyksta į Los Andželą, kur įsidarbina 
pas savo dėdę – Holivudo žvaigždžių agentą Filą (Steve Carell). Tačiau 
susitikimas su dėdės sekretore Vini (Kristen Stewart) apvers jo gyvenimą 
aukštyn kojomis. Woody Allenas grįžo prie bulvarinės komedijos for-
mulės, bet pasakoja visai rimtą istoriją apie tai, kaip keičiasi romantiški 
įsivaizdavimai, susidūrę su gana niūria realybe, kurioje Bobis jaučiasi 
lyg sadisto komedijų rašytojo pjesės veikėjas. Tai pirmasis Alleno filmas, 
kurtas skaitmenine kamera – bendradarbiavimas su apšvietimo ir kame-
ros meistru Vittorio Storaro atnešė įdomų rezultatą (JAV, 2016). (Vilnius)
Chuljeta  ***

Madride gyvenanti Chuljeta su mylimuoju Lorensu ketina keltis į Por-
tugaliją. Poros planus sujaukia Chuljetos susitikimas su dukters, kurios ji 
nematė jau daug metų, drauge. Ši papasakoja, kad paauglystėje į stovyklą 
išvykusi ir namo negrįžusi Antija gyvena Šveicarijoje ir augina tris vai-
kus. Išgirsta žinia priverčia Chuljetą pradėti rašyti prisiminimus, kurie 
paaiškintų skaudaus išsiskyrimo priežastis. Filmas sukurtas pagal tris 
kanadiečių rašytojos, Nobelio premijos laureatės Alice Munro apsaky-
mus. Vaidina Emma Suárez, Adriana Ugarte, Darío Grandinetti, Rossy 
de Palma (Ispanija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Nakties sergėtojai  ***

Rusijoje kurtas Emilio Vėlyvio filmas skirtas jaunimo auditorijai, mėgs-
tančiai specialiųjų efektų prikimštus fantastinius reginius apie vampyrus. 
Filmo herojus – vaikinukas Paša (Ivanas Jankovskis) – Maskvos kurjerių 
tarnybos darbuotojas. Vieną naktį atgabenęs siuntinį į viešbutį, jis tampa 
žavios merginos Danos (Liubov Aksionova) užpuolimo liudininku. Vai-
kino įsikišimas priverčia užpuolikus pasitraukti. Vis dėlto pro jo akis 
neprasprūsta keisti nusikaltėlių bruožai, iš esmės prieštaraujantys fizi-
kos dėsniams. Smalsus jaunuolis reikalauja paaiškinimų iš į įvykio vietą 
atvykusio pareigūno Gamajuno (Leonidas Jarmolnikas). Šis jam atsklei-
džia paslaptį: Rusijos sostinėje knibždėte knibžda kito pasaulio būtybių: 
vilkolakių, vampyrų, undinių, miškinių ir kitokių padarų. Gamajunas 
pasiūlo Pašai prisijungti prie itin slapto būrio ir prisidėti prie kovos su 
šiais padarais (Rusija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
 Tonis Erdmanas  *****

Tonis Erdmanas neegzistuoja. Tačiau jį reikėjo sugalvoti vardan kilnaus tikslo. 
Tai apsišaukėlis asmeninis treneris, verslininkas, išsiskyrusio 69-erių mokytojo 
Vinfrido (Peter Simonischek) alter ego. Jis įsideda dirbtinį žandikaulį, užsideda 
peruką, apsivelka keliais dydžiai didesnį kostiumą ir stengiasi iš korporacijos 
liūno ištraukti savo dukterį Inesą (Sandra Hüller). Pastarajai, tikinčiai, kad Ru-
munijoje pavyks padaryti stulbinamą karjerą, tai bus šoko terapija – tėvas sabo-
tuos jos darbą, sukels verslo partnerių susidomėjimą ir taps jos biuro elementu. 
Žinoma, šioje beprotybėje yra metodas.... Vokiečių režisierė Maren Ade sukūrė 
šiųmečius Kanus sužavėjusią komediją apie šiuolaikinio pasaulio tuštybę ir 
pastangas iš naujo atrasti asmeninę laisvę (Vokietija, Austrija, 2016). (Vilnius)
Vėjų kryžkelėje  **** 

Estų režisieriaus Martti Helde’s vaidybinis filmas paremtas tikrais įvy-
kiais. Jo scenarijaus pagrindu tapo archyvuose režisieriaus rastas trem-
tyje rašytas moters dienoraštis, papildytas kitomis panašiomis istorijomis. 
Filmo herojė Erna (Laura Peterson) 1941-aisiais kartu su mažamečiais 
vaikais buvo ištremta į Rusijos šiaurę, jos vyras atsidūrė lageryje. Iš kitų 
panašios temos filmų šis išsiskiria stiliumi, kurį režisierius apibūdina kaip 
bandymą sukurti kolektyvinės atminties atitikmenį. Filmas susideda iš 
sustabdytų nespalvotų kadrų, kurių fone skamba muzika ir Ernos laiškai 
vyrui, pasakojantys apie darbą, šaltį, mirtį, prievartą, sekinančią kasdie-
nybę (Estija, 2014). (Vilnius)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
9–15 d. – Pito drakonas (JAV) – 11.30, 13.50, 
16.10
Pito drakonas (3D, JAV) – 18 val.
9–14 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 13.30, 
15.45, 18.30, 20.45; 15 d. – 13.30, 15.45, 18.30, 21.45
9–15 d. – Visa tiesa apie vyrus (Rusija) – 
14.30, 16.40, 19.30, 21.40
Pirmų kartų vasara (JAV) – 16.50, 19, 21.20
Chuljeta (Ispanija) – 14.30, 18.10, 20.30
9–14 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 12.10, 
19.30; 15 d. – 12.10
15 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 19 val.
9–15 d. – Slaptas augintinių gyvenimas (Ja-
ponija, JAV) – 11, 13, 14.10, 15.10, 17.20 (lie-
tuvių k.); 10, 11 d. – 12.15 (originalo k.)
9 d. – Žuvytė Dorė (JAV) – 11.10 (lietuvių k.); 
10, 11 d. – 11.10, 12.00, 14.20; 12–15 d. – 11.10, 
14.20; 10, 11 d. – 11.10 (originalo k.)
9–15 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Prancū-
zija, JAV) – 16.30, 18.40, 21.30 
Nakties sergėtojai (Rusija) – 11.30, 16.20 
(dubliuotas lietuviškai); 13.50, 18.50 (rusų k., 
subtitruotas)
9 d. – Ben-Huras (JAV) – 11.20, 16.50; 9 d. – 11.20
9, 11, 13 d. – Aukštuomenės klubas (JAV) – 19 val.
10, 12, 14 d. – Florence (Prancūzija, D. Bri-
tanija) – 19 val.
9, 11, 13 d. – Morgan (JAV) – 21 val.
10, 12, 14 d. – Luiso Drakso devintasis gyve-
nimas (D. Britanija, Kanada, JAV) – 21 val.
9–15 d. – Karo šunys (JAV) – 21.10
Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 13.30
Savižudžių būrys (3D, JAV) – 20.20
2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 15.50
Mirties namai (JAV) – 21.40

Forum Cinemas Akropolis 
9–14 d. – Pito drakonas (JAV) – 10.20, 12.20, 
17, 18 val.; 15 d. – 10.20, 12.20, 16.50, 18 val.
9–15 d. – Pito drakonas (3D, JAV) – 14.40
Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 12.40, 14.55, 
19.20, 21.40
Visa tiesa apie vyrus (Rusija) – 12, 14.10, 
16.20, 18.30, 20.40
Pirmų kartų vasara (JAV) – 17.10, 19.10, 21.30
Chuljeta (Ispanija) – 20.20
15 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 19 val.
9–15 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Prancū-
zija, JAV) – 13.30, 15.50, 18.10, 21.20
Slaptas augintinių gyvenimas (Japonija, 
JAV) – 10.10, 11.10, 14.40
Slaptas augintinių gyvenimas (3D, Japonija, 
JAV) – 12.35, 16.50
Žuvytė Dorė (JAV) – 10.50, 13, 16 val.
Morgan (JAV) – 15.20, 19.40
Ben-Huras (JAV) – 13.10, 20.30
Karo šunys (JAV) – 18.20, 21 val.
9–14 d. – Nakties sergėtojai (Rusija) – 13.20, 
19 val.; 15 d. – 13.20 (dubliuotas lietuviškai); 
9–15 d. – 10.40, 15.40 (rusų k., subtitruotas)
9–15 d. – Mirties namai (JAV) – 17.30, 21.50
10, 11 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 11 val.
9–15 d. – Devyni gyvenimai (Prancūzija, 
Kinija) – 10.30

Skalvija
9 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 17.10; 10 d. – 
15.10; 11 d. – 15 val.; 12 d. – 17 val.; 15 d. – 16.50
9 d. – Chuljeta (Ispanija) – 19 val.; 10, 11 d. – 21 val.; 
12 d. – 20.40; 13 d. – 17 val.; 14 d. – 20.30

14 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancū-
zija) – 16.50; 15 d. – 21 val.
13 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 21 val.
Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“
9 d. – Prisikėlęs (D. Britanija) – 21 val.
10 d. – Pašlovinti panelę (JAV) – 17 val.
10 d. – Stiprus žmogus (Lenkija) – 19.10
11 d. – Upė (Čekoslovakija) – 16.40
12 d. – Koledžas (JAV) – 19 val.
13 d. – Mūsų kaimynė, panelė Jaė (Japonija) – 19 val.
14 d. – Velnio adata (JAV) – 19 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
10 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas (JAV) – 13 val.
11 d. – Nematomas herojus (Prancūzija, 
Belgija) – 13.10
11 d. – Kino klasikos vakarai. Zabriskie Point 
(JAV) – 18.30 (seansą pristatys N. Kairys)
12 d. – Seansas senjorams. Aukštuomenės 
klubas (JAV) – 15 val.
15 d. – Lenkų kino klubas. Bastūnas, siuvėjas, 
kareivis, šnipas (Prancūzija, D. Britanija, 
Vokietija) – 18.30

Pasaka
9 d. – Aukštuomenės klubas (JAV) 17 val.; 
10 d. – 12.15; 15 d. – 17.30
9, 12, 13 d. – Chuljeta (Ispanija) – 19 val.; 
10 d. – 17.30, 21.15; 11 d. – 14 val.; 11 d. – 
19.45; 14 d. – 21.30; 15 d. – 15.30, 19.15
9, 13 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 
21 val.; 10, 12, 15 d. – 21.30; 11 d. – 21.45
9 d. – „Jauni ir perspektyvūs“: filmų per-
žiūros – 14.30
9 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancū-
zija) – 17.15; 10 d. – 18.45; 11 d. – 21.15; 
13 d. – 21.30; 14 d. – 21 val.; 15 d. – 15 val. 
(Senjorų arbatėlė)
9, 11, 12 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 19.30; 
11 d. – 16 val.; 14 d. – 19.15
9, 14 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 
21.15; 10, 13, 15 d. – 19.30; 11 d. – 15.30; 12 d. – 21 val.
9 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 17.30

9 d. – Kriaušių pyragėliai su levan domis (Prancū-

zija) – 19.45; 10 d. – 17 val.; 11 d. – 12.30, 17.45; 

12 d. – 19.15; 14 d. – 19 val.; 15 d. – 17.15, 19.45

9, 15 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) – 

21.45; 10 d. – 16.30; 11 d. – 19.15; 12 d. – 21.15

10 d. – Pito drakonas (JAV) – 12 val.; 11 d. – 14.30

10 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 

14 val.; 11 d. – 16.30; 15 d. – 21.15

10 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 

12.30; 11 d. – 13.45; 15 d. – 15.45

10 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancū-

zija) – 14.30

10 d. – Aukšta klasė (D. Britanija) – 21 val.; 

11 d. – 21.30

11 d. – Piktieji paukščiai (JAV, Suomija) –

12 val.

11 d. – Amžinai stilingos (dok. f., rež.                  
L. Plioplytė) – 12.15
11 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17.15; 15 d. – 17.45
13 d. – Genijus (JAV) – 21.15
14 d. – Herkus Mantas (rež. M. Giedrys) – 18.30

Ozo kino salė
9 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 
18 val.; 10 d. – 16.40; 14 d. – 19.20
9 d. – Sensacija (JAV) – 19.30
10 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) –15 val.; 15 d. – 17 val.
10 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 18.20
10 d. – Padangių akis (D. Britanija) – 20.10
13 d. – Nėra laiko gerumui (rež. A. Jančo-
ras) – 17 val.
13 d. – Kai mes svajojom (Vokietija, Prancū-
zija) – 18 val.
14 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 18 val.
15 d. – Mariupolis (rež. M. Kvedaravičius) – 18.40

Kaunas
Forum Cinemas
9, 10 d. – Pito drakonas (JAV) – 10.15, 13.40, 
23.50; 11–15 d. – 10.15, 13.40
9 d. – Pito drakonas (3D, JAV) – 16 val.; 
10–15 d. – 12.30, 16 val. 
9, 10 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 11.45, 
16.30, 18.30, 20.45, 23 val.; 11–14 d. – 11.45, 16.30, 
18.30, 20.45; 15 d. – 11.45, 16.30, 18.30, 21.45
9, 10 d. – Pirmų kartų vasara (JAV) – 15, 17, 
19.20, 21.30, 23.40; 11–15 d. – 15, 17, 19.20, 21.30
9–15 d. – Chuljeta (Ispanija) – 12.50, 21 val.
15 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,              
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 19 val.
9, 12–15 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Japonija, JAV) – 11.30, 12.45, 17.10; 10, 11 d. – 
10.20, 11.30, 12.45, 17.10
9–15 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(3D, Japonija, JAV) – 14.40; Žuvytė Dorė 
(JAV) – 10.30, 14.50; Žuvytė Dorė (3D, JAV) – 
12.20, 16.50
9, 10 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Pran-
cūzija, JAV) – 13.15, 15.30, 19, 21.15, 23.30; 
11–15 d. – 13.15, 15.30, 19, 21.15
9, 11, 13 d. – Ben-Huras (JAV) – 18 val.
9–15 d. – Nakties sergėtojai (Rusija) – 14, 
18.45 (dubliuotas lietuviškai)
10, 12, 14 d. – Luiso Drakso devintasis gyve-
nimas (D. Britanija, Kanada, JAV) – 18 val.
9, 10 d. – Karo šunys (JAV) – 19.10, 21.40, 
23.20; 11–15 d. – 19.10, 21.40
9–15 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 
10.45, 15 val.; Devyni gyvenimai (Prancūzija, 
Kinija) – 11.10; Savižudžių būrys (JAV) – 20.30
Morgan (JAV) – 17.30, 21.45
9, 10 d. – Mirties namai (JAV) – 19.35, 23.15; 
11–15 d. – 19.35

„Chuljeta“


