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ekskursija po parodą“. 2015 m.

8

Nijolė Šaltenytė, „Dviese III“. 2013 m.

D. Ž u k ly t ė s n u ot r .

sekmadienis“, kur aukštakulniais pasitelkdama šviesos ir šešėlių efekavinčios kojos žingsniuoja viena tus, naudodamasi visomis oforto ir
kryptimi. Daugelyje darbų mote- akvatintos galimybėmis. RealistišGalerijoje „Kairė–dešinė“ veikian- ris atrodo įkalinta priverstinės ele- kai vaizduojamos žmonių figūros
čioje Nijolės Šaltenytės parodoje gancijos pasaulyje – ji grumiasi su paprastai išskiriamos iš savo aplin„Viskas yra arti“ pristatomi 2011– liemenėlės kabliukais ir kenčia mi- kos ir žiūrovams rodomos abstrak2016 m. sukurti grafikės darbai. nėtuosius aukštakulnius. Kartais ją čioje erdvėje. Į juodos ir baltos konTaigi – naujausia menininkės kū- stebi vyro siluetas arba pažeme be- trastą dėmesį atkreipia vienur ar
ryba. Tad įdomu pasižiūrėti, kaip siridenanti (panašu, jog po rimtos kitur pasitaikantys raudoni brūkš„Ama-San – jūrų moterys“ skleidžiasi brandžios menininkės egzekucijos) vyro galva. Tad kom- niai, pabrėžiantys personažų judėmintys ir darbai: ar toliau einama pozicijoje „Seniai nutolusi diena. jimo ar žvilgsnio kryptį.
atrastais keliais, ar atsiranda naujų, Hula Hoop“ susitrejinusios mergiTačiau dalis ten pat, kairėje sanematytų motyvų ir eksperimentų. nos sukamas lankas virsta simboli- lėje, eksponuojamų darbų išsiskiria
„Dešinėje“ eksponuojami darbai niu begaliniu ratu, iš kurio moteriai iš parodos ir, manyčiau, Šaltenytės
tęsia ankstesnėje kūryboje meni- įmanoma išeiti nebent senatvėje.
kūrybos visumos. Juose drąsiai nauninkės plėtotas temas. Tai vidinis
Dalis „Kairėje“ eksponuojamų dojamasi populiariais vizualiosios
moters pasaulis, išgyvenamos būse- darbų pratęsia minios ir individo kultūros kloduose sklandančiais
nos, įprastos arba stebinančios jos santykio nagrinėjimą. Tas individas vaizdais, nevengiama apropriacijos.
istorijos. Daugelyje darbų tie patys gali būti net ir vienišas medis, au- Tarp šių vaizdų įsiterpia net ir Anveikėjai identiška ar labai panašia gantis ant kalvos, kurios papėdėje tano Sutkaus Jeano-Paulo Sartre’o
poza vaizduojami keletą kartų. Tai lenktyniauja dviratininkai... Kaip fotografijos parafrazė – kompozicija
sukuria veiksmo tęstinumo pojūtį, kontrastas medžio ramybei viršuje „Dviese III“, kurioje rašytojas eina ne
tačiau kartu ir naikina vaizduojamų pakabintas atspaudas „Krepšinis“, per smėlynus, o per žolę. (Ar tik nepersonažų individualumą. Taip su- kuriame susigrūdę aistruoliai stebi, bus ši Sartre’o fotografija lietuviškas
kuriamas ir minios vaizdas, pavyz- matyt, rungtynes. Šias ir kitas istodžiui, kompozicijoje „Kitas liūdnas rijas Šaltenytė, kaip visad, pasakoja N u k e lta į 7 p s l .
Deima Žuklytė

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
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Srauni koncertų tėkmė
Nacionalinė filharmonija pradeda 76-ąjį koncertų sezoną
Rugsėjo 17 d. Lietuvos nacionalinė
filharmonija pradės 76-ąjį koncertų
sezoną. Pirmame jo renginyje Filharmonijos Didžiojoje salėje prie
vieno ryškiausių mūsų šalies simfoninių kolektyvų – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro –
dirigento pulto stos ilgametis šio
kolektyvo vadovas, Garbės dirigentas Juozas Domarkas. Koncertas
skiriamas Maestro 80-mečiui. Iki
Naujųjų metų Filharmonija publikai parengė per penkiasdešimt
originalių programų, skambėsiančių LNF Didžiojoje salėje, Taikomosios dailės muziejuje, Šv. Jonų
bažnyčioje, Lietuvos mokslų akademijos salėje ir Trakų pilies menėje.
Po keliolika koncertų kas mėnesį
ketinama surengti įvairiuose Lietuvos miestuose.
Naująjį sezoną LNF pradeda turėdama mecenatą, tai – koncernas
„Achemos grupė“ bei Bronislovo
Lubio labdaros ir paramos fondas.
Mecenato ir rėmėjų pagalba neabejotinai padeda Filharmonijai
išlaikyti sraunią sezono koncertų
tėkmę ir reprezentuoti mūsų muzikos vertybes Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautinius ryšius plečiančios Filharmonijos šį sezoną laukia
itin atsakingi kultūriniai mainai su
Kinija. Į šią šalį vyks koncertuoti
visas būrys Lietuvos atlikėjų. Rugsėjo 16–18 d. Trečiajame Šilko kelio
festivalyje Siano mieste dalyvaus
Baltijos gitarų kvartetas, o spalio
8–12 d. Kinijoje koncertuos Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko.
LNF rengiamų koncertų ritmas
šį pusmetį turėtų būti stabilus
ir garantuojantis gerų tradicijų

tęstinumą. Bus išlaikytos įprastos
koncertų rubrikos – orkestro, kamerinės muzikos, teatralizuotų
koncertų visai šeimai, proginių renginių. Į Trakų pilį kvies ciklas „Muzika Trakų pilyje“, per Kalėdas džiugins „Kalėdų muzikos savaitė“, o ją
vainikuos Naujamečiai koncertai. Į
Lietuvos miestus ir miestelius vėl
keliaus projekto „Muzikos enciklopedija gyvai“ atlikėjai ir edukatoriai.
Koncertais Filharmonijoje (LNF)
ir Taikomosios dailės muziejuje
(TDM) bus paminėtos reikšmingos sukaktys: Čiurlionio kvarteto
senbuvio, violončelininko Sauliaus Lipčiaus 70-metis ir kūrybinės veiklos 50-metis (spalio 6 d. LNF), violončelininkės
Ramutės Kalnėnaitės jubiliejus
(spalio 9 d. TDM), Wolfgango
Amade aus Mozar to g imimo
260-osios metinės (spalio 16 d.
LNF), ansamblio „Vilniaus arsenalas“ kūrybinės veiklos 30-metis
(spalio 30 d. TDM), violončelininko
David Geringo 70-metis (lapkričio
9 d. LNF), rašytojo Miguelio de
D. M at v e j e vo n u ot r .
Cervanteso mirties 400-osios metinės (lapkričio 12 d. LNF), Lenkijos instituto Vilniuje 20-metis
Iš užsienio muzikos virtuozų pa- Neabejotinai gausią publiką sudo- Urmanos (spalio 30 d.), violončeli(lapkričio 19 d. LNF), kompozito- sirodymų Filharmonijoje šį pus- mins Lietuvos kamerinio orkestro ninko bei dirigento David Geringo
rės Onutės Narbutaitės jubiliejus metį minėtini: Vokietijos saksofonų ir jo meno vadovo bei solisto Ser- (lapkričio 9 d.) ir kt.
(gruodžio 2 d. LNF), kompozito- kvarteto „Signum“ viešnagė (spalio gejaus Krylovo koncertai, numaNaująjį sezoną LNF ketina dauriaus Alberto Ginasteros gimimo 8 d.), Norvegijos arkties filharmoni- tyti rugsėjo 24-ąją, gruodžio 26 giau dėmesio skirti interaktyviai
100-metis (gruodžio 4 d. TDM), jos orkestro ir dirigento Christiano ir 31 dienomis. Sulauksime ir iš komunikacijai su koncertų klautrio „FortVio“ 10-metis (gruodžio Lindbergo koncertas (lapkričio 3 d.), svetur atvyksiančių mūsų šalį re- sytojais ir įvairių medijų, ypač
7 d. LNF) ir kt. Spalio 30 d. Lietu- Maksimo Rysanovo (altas) ir Kris- prezentuojančių ryškių atlikėjų: pia- socialinių tinklų, vartotojais. Tad
vos įstojimo į UNESCO 25-mečiui tinos Blaumanės (violončelė) pro- nistų Roberto Lozinskio (spalio 1 d.), kviečiame sekti karštas naujienas.
Filharmonijoje ketinama surengti grama (lapkričio 12 d.), fleitininko Indrės Petrauskaitės (spalio 19 d.), O tuokart – visą koncertų repertuiškilmingą labdaros koncertą, ku- Deniso Bouriakovo (lapkričio 26 d.) Guodos Gedvilaitės (spalio 23 d.), arą galite rasti ir naujinimus sekti
riame sulauksime UNESCO meni- ir smuikininko Boriso Brovtsyno Luko Geniušo (gruodžio 10 d.), al- svetainėje filharmonija.lt.
ninkės taikai Violetos Urmanos ir (gruodžio 17 d.) koncertai su Lie- tininkės Ūlos Ulijonos Žebriūnaitės
jos sutuoktinio Alfredo Nigro.
tuvos kameriniu orkestru (LKO). (spalio 26 d.), dainininkės Violetos LNF inf.

Išgyvename laiką
Atsisveikinant su Micheliu Butoru
Edmundas Gedgaudas

Rugpjūčio 24-ąją mirus Micheliui
Butorui, prancūzų kultūra neteko
paskutinio iškilaus Nouveau Roman srovės atstovo – Nathalie Sarraute, Claude’as Simonas ir Alainas
Robbe-Grillet jau buvo anksčiau šį
pasaulį palikę. Tai jie 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje skelbė
„Abejonių erą“, išjuokdami tradicinę
romano formą, naujai žvelgdami į literatūrinio paveldo vertybes. M. Butoras, iš jų jauniausias (g. 1926 m.),
eksperimentavo radikaliau negu likusieji, kuriuos, beje, kaip bendraminčių
grupę suvokti įpratino literatūros kritikai. M. Butoras buvo itin savita individualybė, ir kažin ar būtų linkęs
save saistyti su kitais žodžio meno
2 psl.

kūrėjais. Jau ir sulaukęs gilios senatvės jis į literatūrą žvelgė tarsi į
labiausiai tinkamą sritį savo intelektiniams žaidimams, o juose išskirtinis vaidmuo teko su laiko sąvoka
susijusioms autoriaus patirtims, neatsiejamoms nuo erdvės kategorijų.
M. Butoras buvo aistringas keliautojas, tad kai kas teigia jį aplankius
visą pasaulį. Mėgo rašyti traukiniuose, o mintys apie skirtingus
miestus (kuriuos suvokdavo kaip
savitas kolektyvinės kūrybos apraiškas) irgi dažniausiai kildavo
vykstant iš vieno į kitą. Keliaudamas po Šveicariją jis susipažino
su Marie-Jo Mas, ją 1958 metais
vedė, susilaukė ketverto dukterų ir
drauge gyveno bei leisdavosi į bendras su žmona keliones iki jos mirties 2010 metais.

M. Butoras dažnai bendradarbiaudavo su kitų sričių menininkais, jam buvo artimos mintys
apie skirtingų meno kūrybos sričių sąveiką. 1975 m. Nicoje tapęs
lingvistikos profesoriumi atsisveiMichel Butor
kino su romanu ir įniko rašyti esė,
podraug vengdamas viešumos.
Tačiau gyvenimo saulėlydyje buvo
Šitaip suglaudinęs vieną kitą už- kai festivalyje skambėjo variacideramai pagerbtas: paroda Pran- sienio spaudos atgarsį mirus Mi- jos, niekas nežinojo, jog M. Butocūzijos nacionalinėje bibliotekoje, cheliui Butorui, mintimis trum- rui – tarsi trumputis bisas po nudvylikatomis raštų leidinys, Pran- pam grįžtu į ką tik praėjusią vasarą gyvento ilgo gyvenimo – dar liko
cūzijos akademijos didysis litera- ir Thomo Manno festivalį Nidoje. penkios savaitės, o Algirdui Amtūros prizas už kūrybos visumą. Jo Kaip tik jo metu buvau pradėjęs brazui, labai laukusiam šio konpaskutinių metų intelektinį žva- skaityti Dieterio Hildebrandto certo (nes Daumantas Kirilauskas
lumą rodo ir 2012 metais išleisti knygą „Pianoforte“, kurioje cituo- juk – pirmasis lietuvių pianistas,
„Naujausi tekstai – 37 eilėraščiai“. jamos ir aptarinėjamos Michelio ėmęsis šio išskirtinio kūrinio), –
Apie žmogui skirto laiko tėkmę Butoro mintys apie Beethoveno vos keliolika valandų. Profesoriui
jis viename iš pokalbių yra pasa- „33 variacijas A. Diabelli valso tema“ variacijos į jas nebesutilpo...
kęs: „Laiką mes išgyvename tarsi (minėjau jas rugsėjo 9 d. „7md“ nukažką, ko nepastebime.“
meryje). Tą liepos 19-osios vakarą,
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Onutės Narbutaitės muzikos slėpiniai
Jubiliejinių koncertų atgarsiai

Audronė Žiūraitytė

Šiais, kompozitorei Onutei Narbutaitei jubiliejiniais metais, klausytojai kviečiami į tris jos kūrybos
vakarus. Rugsėjo 3 d. Vilniaus Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
(pranciškonų) bažnyčioje skambėjo oratorija „Centones meae urbi“
(„Skiautinys mano miestui“), rugsėjo 8 d. Nacionalinėje dailės galerijoje – kamerinei muzikai skirtas koncertas „Vieno dešimtmečio
hoketas. 1986–1995“, o gruodžio 2 d.
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bus atlikta simfoninė Narbutaitės muzika. Minėtus renginius su
rėmėjų pagalba organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga. Gražią
iniciatyvą prie jų prisijungti parodė
Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ ir mokytoja Jurgita
Dirgėlaitė. Dar gegužės 16 d. Vilniaus rotušėje skambėjo Narbutaitės vokaliniai ir instrumentiniai
kūriniai vaikams, suvienyti dainos
pagal Sigito Gedos eiles – „Riešutų
žydėjimas“ – pavadinimu. Jau šis,
lyg „vaikiška“ ciklo preambule tapęs koncertas paliudijo, kad šiuolaikine muzika galima žavėtis, nes
ji yra žaisminga ir elegiškai mąsli,
tyra. Tėvelių ir jų atžalų bei kitų
klausytojų perpildyta salė šventiškai sušurmuliuodavo, susikaupusi
nuščiūdavo, tarsi vykstant nekasdieniškoms apeigoms.
Klausytis 1997 m. sukurtos ir autorei Nacionalinę kultūros ir meno
premiją pelniusios oratorijos „Centones meae urbi“ jau rinkomės į pilnutėlę bažnyčią, kurioje išgyventų
įvykių gelmė prilygo maldai. Prieš
kelis dešimtmečius Šv. Kotrynos
bažnyčioje įvykusi veikalo premjera apstulbino kiek netikėtai užgriuvusia tekstų bei stilistinių aliuzijų įvairove, sužadino smalsumą ją
suvokti protu. Šiandien įspūdingų
parametrų pranciškonų bažnyčioje
ji pribloškė kitaip, – nepaisant didelės, nors geros akustikos erdvės,
buvo suvokiama ryškiau, aiškiau,
intymiau. Jauteisi ne klausytojas,
o tikras įvykių dalyvis, susiliejantis su miesto dvasia (perfrazuojant
oratorijos pabaigoje cituojamą Vaidotą Daunį, – šio miesto gyvybės
paslapties dalyvis). Skambant oratorijos „Rudeniui“ drauge su kompozitore vaikščiojai po Bernardinų
ir Rasų kapines, atmintyje atgyjant
išėjusiems. Įsitraukei į nevaldomai
siautėjantį „Pavasario“ šėlsmą, jautei negailestingai stingdantį „Žiemos“ šaltį, „Vasarą“ išgyvenai dėl
nužudytųjų ir ištremtųjų. Monumentali prabanga ir rafinuotas
meditatyvios procesijos asketizmas, pakylėjantis varpų gausmas ir sukrečianti akmenų griūtis, sentimentali salono aplinka ir
niūrus raudos tragizmas užpildė

pranciškonų bažnyčios skliautus.
Kokiomis priemonėmis kompozitorei tai pavyksta pasiekti – nelabai
terūpėjo. Tačiau jos buvo svarbios
ir įtaigiai interpretuotos atlikėjų:
tai Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas),
Eglė Šidlauskaitė (mecosopranas),
Nerijus Masevičius (bosas-baritonas), Egidijus Ališauskas (birbynė),
kamerinis choras „Aidija“ (meno
vadovas Romualdas Gražinis), Vilniaus miesto savivaldybės choras
„Jauna muzika“ (meno vadovas Vaclovas Augustinas), Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas Modestas Pitrėnas). Oratoriją
kaip ir prieš kelis dešimtmečius dirigavo Narbutaitės muzikos žinovas,
aktyvus jos kūrybos propaguotojas
Robertas Šervenikas, šį kūrinį po
premjeros dar 1997 m. dirigavęs šv.
Ignoto bažnyčioje, vėliau Frankfurte, Kotbuse (2000), Nacionalinėje filharmonijoje (2009), Krokuvoje (2011). Susižavėjimo veikalu
atgarsiai, ataidintys iš ankstesnių
atlikimų (oratorija įvardinta kaip
vienas svarbiausių 2011 m. Krokuvoje vykusio Czesławo Miłoszo literatūrinio festivalio įvykių), rugsėjo
vakarą pasklido ir tarp žymiausių
pasaulio muzikologų bei filosofų,
tomis dienomis Vilniuje dalyvavusių tarptautinėje konferencijoje
Muzikos ir teatro akademijoje, bei
atsitiktinai čia užklydusių „Sostinės
dienų“ lankytojų.
Nacionalinės dailės galerijos erdvė
ne tik dėl čia rengiamų parodų, bet
ir koncertų praeityje visiškai paliko pradinę šio pastato (Revoliucijos muziejaus) paskirtį. Tą vakarą
„Vieno dešimtmečio hoketas. 1986–
1995“ apjungė kamerinius Narbutaitės kūrinius. Išgirdome kitokią nei
oratorijoje Narbutaitę, o savo giliomis pajautomis ir tikslinga vidine
opusų tvarka bei spontaniškais akibrokštais – vis tokią pačią. Koncerte
kalbėjusi kompozitorė atskleidė
įvairiapusę to dešimtmečio svarbą.
Ji susijusi ne vien su mažiau (daugiausiai iš įrašų) girdėta arba seniai
užmiršta muzika. Dešimtmečio viduryje buvo atgauta Nepriklausomybė. Jis sutampa su kompozitorės
gyvenimo dešimtmečiu tarp 30-ies
ir 40-ies. Tame dešimtmetyje gimė
kompozitorės dukra Ieva Kotryna
(1994). Apibendrindama Narbutaitė
teigė, kad šis laikotarpis buvo ypatingas, intensyvus ir įvairiaplanis,
pilnas esminių pokyčių – politinių,
visuomeninių, asmeninių. Svarbus
jis ir kūrybos sklaidos požiūriu, nes
nuo 1991 m. gana staiga jos muzika
pradėta užsakyti ir atlikti užsienyje.
Tuomet kompozitorė buvo lyg
panirusi į tembrinės raiškos, akustinių garso spektro prasmių paieškas,
kurios nors ir suponuoja verbalų
(pateikiamą pačios kompozitorės
anotacijų pavidalu) aiškinimą, vis
dėlto yra labiau išlaisvintos nuo
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oratorijoje sunkiau išvengiamo literatūrinio suvokimo. „Vieno dešimtmečio hoketo“ visumą suvokiau
kaip garsų, jų derinių, atliekamų
įvairiais instrumentais, sonorinę
puotą, kurioje būta ir giliai meditatyvių, ir ugningą kompozitorės temperamentą atskleidžiančių
fragmentų, įprasmintų vos keliomis natomis ar siautėjančia būgnų
audra. Mušamiesiems instrumentams šiuo laikotarpiu tenka išskirtinis vaidmuo.
Galerijoje vykusio koncerto vedlys,
padėjęs muzikantams orientuotis
muzikinės grafikos vaizdiniuose,
įkvėpęs jų vaizduotę, valdęs opusų
visumą taip pat buvo dirigentas
R. Šervenikas. Koncerto pradžioje
skambėjusi „Monogramme“ (1992;
Lietuvoje, be premjeros, dar atlikta
1994 m.) skirta 3 atlikėjams, kurie
naudoja net 24 mušamuosius instrumentus. Kūrinys pateikiamas ne
tik mušamųjų šėlsmu, bet ir itin lyriškai. Atlikėjai Saulius Astrauskas,
Zenonas Bagavičius ir Vladislavas
Šeibakas nebuvo abejingi stulbinančiam šio kūrinio vitališkumui,
niuansų įvairovei, ritminio ornamento ir tembrinio nuspalvinimo
išradingumui bei sudėtingumui.
Sonoristiškai išraiškinga monograma kėlė nemuzikines, grafines,
kriptografines, su dedikacija lenkų
muzikologui Krzysztofui Drobai
susijusias asociacijas (jo inicialus
ženklina d-b-a-f garsai). Asociacijos būdingos ir koncertą efektingai užbaigusiam „Vėriniui“ (1995;
dar skambėjo 1996 m.), kurio kompozitorės partitūroje pateikiami net
keturi aleatoriniai atlikimo variantai. Šįkart išgirdome 2016 m. redakciją, pritaikytą galerijos erdvei,
išnaudojant visus ten esančius instrumentus – opusas skirtas trims
perkusininkams, pučiamiesiems
instrumentams ir kontrabosui. Kūrinio anotacijoje kalbama apie šešių
šešiakampių vėrinį, įvairiais būdais
užsegamą ir atsegamą. Kaip ir daugelyje savo kūrinių „žaisdama karoliukais“, čia Narbutaitė klausytojui
pasufleruoja ir „antrinį“ jo turinį,
nes kiekvienas simbolis gali būti
išplėtotas į daugiau ar mažiau erdvią verbalinę išraišką, kurią lemia
daugybė veiksnių, tarp jų ir klausytojo patirtis, kultūrinis kontekstas,
bendra muzikinė istorinė praktika.
Šešiakampiuose sutalpinta interpretacijos laisvė išskleidė atlikėjų kūrybiškumą, kuris atliepė turtingą
kompozitorės vaizduotę ir amato
išmanymą. Aleatorinį opusą unikaliai suvėrė Arnoldas Gurinavičius
(kontrabosas), Saulius Astrauskas,
Zenonas Bagavičius, Vladislavas
Šeibakas (mušamieji), Lina Baublytė,
Giedrius Gelgotas, Valentinas Gelgotas (fleitos), Tomas Bieliauskas,
Viktoras Palejus, Lukas Sarpalius (obojai), Paulius Lukauskas,
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Arvydas Valatkevičius, Tadas Butkus (valtornos), Marius Balčytis,
Albinas Gražulis, Valentas Marozas (trombonai).
Kūrinyje „Liberatio“ dvylikai pučiamųjų, lėkštėms ir keturiems styginiams (1989; dar atliktas 1991 m.)
išlaisvinimas ateina ne fanfariškai
garsiai, o tyliai, kai paskutinėje
kūrinio padaloje faktūrai retėjant,
garsiniams vaizdiniams blėstant
patiriamas tarsi vidinis išsilaisvinimas. Nuo ko? Iškyla skirtingi
kontekstai – ir politinių realijų, ir
totalaus muzikos struktūravimo
tendencijų. Atsakymų įvairovė ir
paslapties būvis – neatskiriama Narbutaitės kūrybos dalis. Pabaigoje sonorinės bangos užsklendžiamos tyloje, kurios išlaisvinimo semantika
ypač ryški dėl kūrinyje vyraujančių
klasterių, aštrių tono-pustonio apimties poslinkių. Įtaigiai dramaturginę „Liberatio“ dinamikos svarbą,
štrichų įvairovę atskleidė Rasa Vosyliūtė (smuikas), Jurgis Juozapaitis
(altas), Onutė Švabauskaitė (violončelė), Arnoldas Gurinavičius (kontrabosas), Saulius Astrauskas (mušamieji), Lina Baublytė, Giedrius
Gelgotas, Valentinas Gelgotas (fleitos), Tomas Bieliauskas, Viktoras
Palejus, Lukas Sarpalius (obojai),
Paulius Lukauskas, Arvydas Valatkevičius, Tadas Butkus (valtornos),
Marius Balčytis, Albinas Gražulis,
Valentas Marozas (trombonai). Disonansiniu šaižumu su „Liberatio“
galėtų konkuruoti „Aštuonstygė“
(1986) smuikui ir altui, įsiliejanti
į Narbutaitės kūrybos visumą, kurioje ribos tarp muzikinių ir nemuzikinių veiksnių labiau sąlyginės nei
realios. Rasa Vosyliūtė (smuikas) ir
Jurgis Juozapaitis (altas) subtiliai išaukštino disonanso estetiką, jo variantinio multiplikavimo techniką.
Koncerte būta ir premjerų.
„Hoquetus“ (1993) altui, violončelei
ir kontrabosui (sukurtas festivalio
„A-Devantgarde“ Miunchene užsakymu) originaliu pavidalu Lietuvoje skambėjo pirmą kartą. Tai
aforistinis, puantilistinis opusas. Jo segmentinė struktūra simetriška, stereofoniška, sukuria

naujus ritminius santykius, tembrinę heterofoniją. Atskiros struktūros susitelkia kelioms kulminacijoms. Jurgis Juozapaitis (altas),
Onutė Švabauskaitė (violončelė),
Arnoldas Gurinavičius (kontrabosas) pajautė kiekvieną trūkčiojimą,
ilgesnį unisoną, legato. Žemyn slenkanti pustonių seka tampa pagrindine kūrinio „melodija“. Galime, jei
norime, prisiminti liūdnokus kompozitorės žodžius iš anotacijos apie
namą, kurį teremia tik mūsų atminties kontraforsai.
Pabrėždami absoliučią šio koncerto muzikos vertę, drauge akivaizdžiai jaučiame, kad abstraktusis muzikos meniškumas (muzikinė
prasmė) sąveikauja su realybe. Kūrinio struktūros ir interpretacijos
prasmę Narbutaitė suartina opusams duodama pavadinimus, parašydama anotacijas, eiles. Tačiau
atverti kompozitorės muzikos
slėpinius galima tik individualiai.
Retrospektyvus koncertas nepasendino kompozitorės, jos muzika
skambėjo pagaviai. Gili dvasinė
opusų įkrova pasirodė laikui nepavaldi. Narbutaitė mus tebedžiugina ir naujais kūriniais – šių metų
Thomo Manno festivalyje Sergejus Okruško skambino 20 minučių trukmės opusą fortepijonui
„Tuštumoje“. Po operos „Kornetas“
tęsiamas bendradarbiavimas su
režisieriumi Gintaru Varnu – Narbutaitės muzika įsilieja į spektaklio
„Oidipo mitas“ visumą. Praeitą vasarą Airijoje įvyko „Heliography“
moters balsui, altui, violončelei ir
būgnams premjera, o per prabėgusį
dešimtmetį kompozitorės autoriniai koncertai vyko ne tik Lietuvoje, bet ir Gerlice (2006), Londone
(2013), Vienoje (2015).
Koncerte Nacionalinėje galerijoje dalyvavęs kompozitorius Šarūnas Nakas sau būdingu esė stiliumi
apie Narbutaitės kūrybą išsakė daug
įvairių, plėtojimo ar prieštaravimo
vertų minčių, viena iš jų noriu pakiliai baigti straipsnį: „Narbutaitė
publikos yra dievinama, į jos kūrybos vakarus einama kaip į savotiškas mišias.“
3 psl.
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Medresesi teatras Turkijoje: svajonė,
tapusi realybe
Įspūdžiai iš gastrolių monospektaklių festivalyje Turkijoje

Birutė Mar

Šią vasarą teko prisiminti kadaise,
teatrinių studijų Sankt Peterburge
metais, puoselėtą svajonę – teatras
kaip kelionė, kaip sakrali savęs pažinimo erdvė; bendraminčių, norinčių būti ir kurti kartu, namai.
Tuomet „svajonių teatras“ buvo
atpažįstamas iš knygų, ne taip lengvai prieinamų vaizdo įrašų – „skurdžiojo teatro“ guru Jerzy Grotowskio studija Lenkijoje (įsivaizdavau
ją kaip aktoriaus meistriškumo
„alcheminę“ laboratoriją), Piterio Brooko kelionės po pasaulį su
įvairiataučiais aktoriais, jo trupės
pasirodymai neregėjusiems teatro
žmonėms „pasitiesus kilimėlį“ kur
nors Afrikos ar Indijos gilumoje.
Vėliau teko išgirsti ir apie Tadashio
Suzukio tarptautinį teatro centrą
gamtos apsuptyje Togoje, Japonijoje; apie Eugenio Barbos teatrinę
bendruomenę Holstebro kaime,
Danijoje, kur, smalsumo vedama,
nukeliavau (nors... tikriausiai per
vėlai, praėjus keliems dešimtmečiams nuo E. Barbos trupės jaunystės – tad kiek nuvylė jaunatviškos
energijos ir gyvybės nebetekusios
teatro komunos realybė).
Visi šie XX a. teatro korifėjai ir
reformatoriai svajojo apie idėjos
suvienytą kūrėjų bendruomenę,
apie teatrą, kaip kūrybos prigimties ir savęs pažinimo galimybę,
ieškojimą kuo intymesnio santykio su žiūrovu, šitaip maištaudami
prieš tradicinį teatrą, einantį jau
išmintu keliu ir dažnai nebegyvą.
(Įstrigusi E. Barbos mintis: „Teatre
institucijoje aktorius niekada nerealizuos savo kūrybinio ir žmogiškojo potencialo.“)
Tačiau vasarą teko patirti, kad
svajonės pildosi. Rugpjūčio pabaigoje keliavome į Turkiją –
monospektaklius „Antigonę“ ir
„Meilužį“ pakvietė Medresesi teatras,
rengiantis vasaros festivalį „Monofest 2016“. Žinant radikalią Turkijos
nūdienos politinę ir kultūrinę situaciją, palietusią ir teatrą (absurdišku
šalies vadovų nurodymu teatruose
statyti tik turkiškas pjeses ir pan.),
ten vykti atrodė rizikinga. Bet viliojo galimybė suvaidinti „Antigonę“ amfiteatro erdvėje po atviru
dangumi, be to, festivalis vyks netoli antikinio Efeso miesto, vieno iškiliausių šiandien išlikusių antikos
miestų pasaulyje. Norėjos pamatyti
tą tūkstantmečių senumo stebuklą,
pastovėti scenoje, į kurią gali žiūrėti
dvidešimt penki tūkstančiai žiūrovų, ir įsitikinti, ar tikrai, iš jos
prabilus, balsas girdėti paskutinėje
žiūrovų eilėje.
4 psl.
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Laimė, visas pavojus atvykus Turkijon tebuvo kelyje kelissyk kariuomenės patikrinti pasai. Turkija – didelė šalis, tad Izmiro regione (kur
vyko festivalis) jokio nerimo neteko
justi. O nuvykti ten vertėjo. Kad pabūčiau kitokiame festivalyje, kitokio
teatro erdvėje. Toli nuo miestų šurmulio, kalnuose.
Keliaujant vietiniu autobusu iš
turistinio Bodrumo, kur vairuotojų ir prekeivių įkyrumas žadina
norą greičiau grįžti namo, per karštį
ir dulkes tris su puse valandos riedant link kalnų papėdėje įsikūrusio Selčuko miesto, nieko ypatingo
nesitikėjome. Išlipus stotyje, mūsų
nedidukę trupę pasitiko švytinčio
veido jaunuolis Dogu ir nusivedė
link sovietinius laikus primenančio, kokių keturiasdešimties metų
senumo aplūžusio automobilio „Renault Toro“. „Bet juk dar važiuoja! –
nusijuokė Dogu. – Mūsų teatras
gavo jį dovanų prieš dešimtmetį,
sutaisėm, ir... dar vis važiuoja!“
Susikrovėme dekoracijas į mašina sunkiai bepavadinamą lūženą
ir ėmėme nelengvai ropštis į kalnus.
Pakelės namelių vis mažėjo, vakaro
saulė nušvietė viršūnes. „O kurgi
teatras? Negi kalnuose?“ – „Taip
taip, kalnuose, už penkiolikos minučių privažiuosime“, – ramiai šypsojosi Dogu.

Efeso amfiteatro scena

Pakilus visai arti viršukalnių ir
pravažiavus nediduką tradicinį Širinčės kaimelį, dar kilometrą riedėjome dulkėtu vienišu vieškeliu su
rodykle „Tiyatro Medresesi“. Ir...
staiga prieš akis atsivėrė pasaką
primenantis vaizdas: kylančių į kalnus akmeninių namų eilė, apsupta
alyvmedžių, o centre tarsi koks
viduramžių vienuolynas...
„Čia viskas nauja, statybos vyksta
tik penketą metų, suprojektuota pagal viduramžių architektūros modelį. Ten aukštėliau į kalną – filosofų ir matematikų miestelis, o štai
čia mūsų Medresesi teatras“, – pasakojo pasitikusi aktorė ir festivalio spiritus movens Nesrin Uçarlar.
Išsikrovę lagaminus ir dekoracijas
įžengėme į teatro teritoriją, kur
kieme pietavo ir ilsėjosi būrelis
jaunimo – čia vykstančių teatrinių
dirbtuvių dalyviai.
Manėme, Medrese – miesto pavadinimas, o pasirodo, taip vadinosi viduramžių arabiškų mokslo
centrų, universitetų kompleksai,
musulmoniškos seminarijos. Tuomet jos buvo statomos savitos architektūros statiniuose: ratu einantis pastatas su centriniu kiemu,
skirtu susibūrimams, po kurių visi
vėl išsiskirstydavo į uždaras patalpas (pasak Nesrin, kad studijuojantys galėtų „nueiti į savo vidinę erdvę
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ir vėl grįžti – dalintis“). Tokios architektūros seminarijose viduramžiais buvo mokomasi ir kovos menų,
jojimo, kaligrafijos, rašybos. Pirmosios medresės atsirado IX a. Maroke.
Medresesi teatro trupės istorija
prasidėjo prieš penkiolika metų
Stambule – jaunas režisierius Celalas Mordenizas įkūrė teatro studiją. Ne visi jos nariai buvo profesionalūs aktoriai, kai kurie dirbo
įvairius darbus, tad repeticijoms
laiko likdavo ne per daugiausia.
Todėl trupė nusprendė per vasaros
atostogas repetuoti kur nors tolėliau nuo miesto. Po pirmojo tokio
bandymo, pasak Nesrin, jie suprato,
kad intensyviai repetuojant toli nuo
rutinos galima nuveikti daugiau nei
per metus Stambule. Grįžę į sostinę,
kitą sezoną sėkmingai rodė vasarą
sukurtą spektaklį, keliavo po kitus
Turkijos miestus. Šią praktiką pakartojo ir ateinančiais metais.
Taip kilo mintis patiems sukurti
savo teatro erdvę – išsyk žinojo, kad
jiems padėti gali neeilinio talento
asmenybė – Selčuko regione gyvenęs armėnų ir turkų kilmės rašytojas, istorikas, intelektualas, lingvistas, architektas Sevanas Nişanyanas,
ypač daug nuveikęs šio regiono architektūrai. Prieš keletą metų kaimynystėje jis suprojektavo „Matematikų miestelį“ – viduramžių
stiliaus architektūros mokslo centrą,
kuriame vyksta matematikų konferencijos, kalnuose įkurtos mokslininkų rezidencijos.
Sevanas išsyk pasiūlė greta šio
matematikų komplekso esančiose
kalnų pievose įkurdinti Medresesi
teatrą. Net neturėdamas jokios finansinės garantijos, jis išsyk ėmė
dirbti prie projekto, kurį, laimei,
suspėjo įgyvendinti – 2014 m. Sevanas Nişanyanas atsidūrė kalėjime,
apkaltintas ateizmu, – mat kovojo
už dabartinei Turkijos valdžiai nepriimtiną žodžio laisvę, galimybę
viešai kritikuoti islamą. Iš Medresesi teatro kiemo matyti aukštai kalnuose stūksantis dar vienas įstabus
Sevano Nişanyano darbas – kalnų
viršūnėse išskaptuotas akmeninis
6 x 4 m „akmens kapas“ (sukurtas
pagal antikinių Likijos regiono uolose iškaltų akmens kapų modelį) –
architektas norėjo, kad žmonės Turkijoje visur matytų grožį.
Pasak Nesrin, visi trupės už spektaklius gauti pinigai keliavo teatro
statyboms, taip pat prisidėjo patys
aktoriai savo asmeninėmis ir artimųjų lėšomis, jie iki šiol nesulaukė
Turkijos valstybės paramos: „Mūsų
pirmieji kūdikiai – repeticijų salė
ir 50 kv. m kambarys su dviaukštėmis lovomis svečiams, paskui ir
nedidelis amfiteatras su 250 žiūrovų

kylančia pakyla po atviru dangumi,
vėliau – dar dvi repeticijų salės, gyvenamosios erdvės, valgomasis ir
virtuvė – ir šiandien statybos tebevyksta, dedami langai, įrengiama
šildymo sistema žiemai, ruošiami
nauji kambariai.“
Keletas aktorių ir Medresesi
teatro erdvės kūrėjų kartu su
režisieriumi čia jau persikėlė gyventi visam laikui – kiti žiemą dirba
Stambule, čia atvyksta vasarą. Žinoma, pasak Nesrin, trupė per tuos
metus pasikeitė – liko apie dešimt
entuziastų, prisijungė naujų aktorių.
Visi čia dirba įvairiausius darbus
kaip savo namuose: prisideda prie
statybų, festivalio metu nešioja prožektorius, aparatūrą, padeda virtuvėje, vežioja festivalio dalyvius. Užtat nieko nėra neįmanoma – regis,
patekai į aukštesnio sąmoningumo
žmonių erdvę.
Kartu su statybomis jau nuo pirmųjų metų nenutrūko repeticijos ir
naujų spektaklių kūrimas, vyko kūrybinės dirbtuvės ir seminarai. Pasak Nesrin, jų tikslas – įkurti tarptautinę kūrybos laboratoriją, kur
teatro trupės atvažiuotų eksperimentuoti; vyktų ne tik teatralų, bet
ir dailininkų, muzikų, rašytojų, filosofų kūrybinės dirbtuvės – kiekvienas čia atkeliavęs galėtų pasitraukti
nuo rutinos ir koncentruotis į kūrybos procesą. Tikimasi įsteigti ir
tarptautinę teatro biblioteką – vartus į teatro istorijos pasaulį.
Jau vien šią vasarą vykstančios
tarptautinės kūrybinės dirbtuvės
vilioja savo temomis ir pedagogų
pavardėmis: laboratorija „Fizinio
teatro pagrindai per kaukę“, kurią
veda prancūzo Jacques’o Lecoq mokinys ir „Atelier Mask Movement
Theatre“ Toskanoje įkūrėjas Matteo
Destro; M. Čechovo aktorinės technikos dirbtuvės „Gestas yra viskas“,
vadovaujamos „M. Čechov-Europe“
organizacijos vadovo vokiečio Ulricho Mayerio, „ChorusDuetSolo“
dirbtuvės, skirtos individualios ir
kolektyvinės sceninės energijos studijai; šokio dirbtuvės „Sielos forma“,
kurias veda iranietis choreografas
Yaseras Khasebas, ir kt.
O kaip gimė idėja surengti būtent
monospektaklių festivalį? „Mūsų
teatre, – pasakoja Nesrin, – viskas
ir prasidėjo nuo monospektaklių.
Režisierius ir Haliko universiteto
teatro konservatorijos lektorius Celalas Mordenizas, įkvėptas J. Grotowsko, T. Suzuki ir kitų aktoriaus
prigimtimi besidominčių scenos
meistrų, jau studijos susikūrimo
pradžioje pasiūlė kiekvienam savo
aktoriui sukurti solo spektaklį – kaip
N u k e lta į 5 p s l .
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Visiems – ne bepročiams
Naujojo cirko savaitgaliui „Menų spaustuvėje“ pasibaigus

sceną dingo artistų ir žiūrovų są- ir Henriko Aggerio dokumentinio
junga, išsiskyrė jų žvilgsnių kampai cirko pasirodymas „Ekstremali
ir atsirado tas eilinis, varginantis simbiozė“. Jų apsisprendimas neVis dar gana neblogai prisimenu nekantraus stebėtojo ir tokio pa- duoti publikai to, ko ji nori, ir viepraėjusių metų cirką. Kiek daug ten ties rodytojo santykis.
toj ekstremalių triukų didžiąją laiko
buvo vienatvės, tylos, išdidintų ir
Festivalį įrėmino du muzikiniai dalį tiek ekrane, tiek scenoje užsisulėtintų akimirkų bei kitaip, gal- pasirodymai. Pasislėpę po koncerto imti nuobodžiais, monotoniškais
būt lėčiau, einančio laiko. Tąkart kauke jie kone agresyviai taikėsi pratimais, taip pat kvepia koketadažnai visi – ir žiūrovai, ir artis- tiesiai į publiką. Reikalavo žiūrovų vimu su ja. Be to, šis pasirodymas
tai – lyg užhipnotizuoti žvelgė į tą dėmesio, plojimų, pritarimo, pa- atkreipia dėmesį ne tik į tai, kiek
patį tašką, kad ir į vieną iš scenoje skatinimo ir, negana to, džiaugsmo. reikia įdėti darbo dėl kelių minučių
netikėtai atgijusių ir tuo pasaulio Pirmieji – prancūzų trio „Cie plojimų (tą mes jau seniai nutuotvarką keičiančių objektų. Svarbiau- BAM“ – gerokai primityvesni, kėme), bet ir į scenos partnerių tarsia čia rodėsi nuoširdumas: gyvas, lengvesni, švelnesni. Jų roko cirko pusavio ryšį, pasitikėjimo būtinybę,
vaikiškas, gal kartais ir suvaidintas, koncertas „WillyGoodWood“ – be di- nuolatinę trintį ir panašiai.
beveik visada suplanuotas, bet vis delių pretenzijų – skirtas pramogai,
Iš tiesų, akrobatiniai duetai, apie
tiek tikroviškas. Tas nuoširdumas – pasilinksminimui ar šiokiam tokiam kuriuos šiemet viskas ir sukosi, nori
tai pasirinkimas, leidimas sau ir ki- sportiniam azartui sukelti... Pasku- nenori kalba jau ne apie žmogų, o
tiems juoktis iš tavęs, suprasti tave ir tiniai – švedų kvartetas „Svalbard“ apie žmonių, nors kartais tik jų
su tavimi būti. Deja, jis (tik šiemet su savo triukšmingu, itin muzikaliu kūnų, ryšį, kontaktą, susijungimą.
tai suvokiau!) nėra privaloma nau- pasirodymu „Visi genijai, visi idio- Šiais metais kartu su tuo atsirado
jojo cirko dalis, ir kaip tik su šiuo tai“ – įžūliai aktyvūs, kviečiantys ir kažkokia nekantra, tylos baimė,
faktu dabar, po vienuoliktojo cirko publiką ne su jais pasilinksminti, neverbalinis, bet vis dėlto pliursavaitgalio, bent jau man teks kaip o išsitaškyti, pasiautėti, išsikrauti. pimas. Neapleido mintis, kad čia
nors susitaikyti.
Šis paskutinis kūrinys tarytum juo- bandoma nukreipti dėmesį nuo
Iš tiesų, lyg ir nėra nieko blogo, kiasi iš žiūrovo ir cirko artistų san- kažko svarbesnio, kad išsijuosus
kad nuo vienišių, užsiimančių įvai- tykių, juos išdidina (jei yra čia ką meluojama kone tikslingai stenriais kasdieniais objektais, šiemet didinti), pažemina ir paverčia strip- giantis kuo mažiau pasakyti. O gal
festivalis perėjo prie įvairaus plauko tizo klubu. O publika, ypač mer- tiesiog tas išstatytas kūnų santykis
žmonių tarpusavio santykių. Regis, ginos, jiems demonstratyviai krai- neleido prasimušti bent kiek svaviskas labai paprasta, tiesiog pasi- pantis ir nusirenginėjant, iš tiesų resnei, susikaupimo reikalaujančiai
keitė cirko kryptys, – žonglira- švilpia, ploja, trepsi iki negalėjimo egzistencijai. Ir vis dėlto jokiais būvimą pakeitė akrobatika (žinoma, ir išeidama spaudžia prakaituotas, dais nenoriu pasakyti, kad kas kartą
jos būta ir anksčiau, tik ne tokiais stebuklingas jų rankas.
žengiant į sceną privaloma griebkiekiais), ir tiek. Tačiau juk pasiTokie koncertiniai, publiką išju- tis kažin kokios filosofijos. Tiesiog
rodymo dėmesio centras ne tik dinantys, su ja koketuojantys pasi- sunku iš esmės pabūti drauge į akis
keičiasi, bet dar yra ir išskaidomas. rodymai ir aprėmino kitus akroba- pribyrėjus melo dulkėms.
Ne, tai ne taisyklė, bet šįkart kartu tinius darbus. Prie jų puikiai derėjo
Patys rimčiausi, tvarkingiausi ir
su kūno, kaip objekto, įžengimu į dueto Louise von Euler Bjurholm nuosekliausi pasirodė kolumbiečiai
Milda Brukštutė
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būdą pažinti save kaip individualybę, taip pat aukščiausią scenos
meistriškumo pamoką, reikalaujančią didžiulės koncentracijos,
mokančią itin artimo santykio su
žiūrovu. Monospektaklis, pasak
C. Mordenizo, – ypatingas teatro
žanras, gebantis atskleisti vidinius
žmogaus konfliktus, padėti juos apčiuopti ir žiūrovui, ir aktoriui. Tad
kurdami solo spektaklius Medresesi teatro aktoriai mokėsi aktorinio meistriškumo, patys rašė prozos
kūrinių inscenizacijas, kiekvienas jų
šiandien turi savo monospektaklį –
„vizitinę kortelę“.
Dėl ypatingo dėmesio šiam žanrui, pasak Nesrin, ir kilo mintis surengti festivalį, į kurį būtų galima
pakviesti aktorius iš skirtingų šalių.
Pernai sėkmingai surengtas pirmasis, šįmet – antras, jame per penkias dienas parodyta keturiolika
spektaklių.
Festivalio idėja kiek kitokia nei
įprasta: žiūrovai (jų šįmet būta
daugiau kaip šimtas) atkeliauja čia
ir penkias forumo dienas gyvena
kartu su dalyviais (palapinėse ar jau
įrengtuose pastato kambariuose),
kartu pusryčiauja ir pietauja, gali

dalintis įspūdžiais, bendrauti su aktoriais, vyksta susitikimai, mažos
kūrybinės laboratorijos. Dieną iki
vakarinių spektaklių atvykę svečiai
gali grožėtis kalnais, alyvmedžiais
ir vynuogynais, skaityti ar rašyti erdvioje teatro kiemo pievoje su fantastišku vaizdu į kalnus, o siestai
užsnūsti ant amfiteatro suolų.
Taigi, kelios dienos Medresesi
buvo išties įspūdingos. Galėjai atsikelti anksti rytą švintant ir kopti
į kalnus, pargrįžęs užmigti pievoje
netoli amfiteatro – ir... pabudęs jo
scenoje išvysti gyvą iš kalnų atklydusį arklį (gerai, kad ne per spektaklį!). Paskui mėgautis tradiciniais
turkiškais pusryčiais – Medresesi
teatro virėjos viską gamina tik iš
ekologiškų kaimelio produktų ir
daržovių; desertas – vynuogės iš
čionykščių vynuogynų bei sultingieji persikai.
O jei pasiilgtum civilizuoto pasaulio įspūdžių – gali nupėdinti
vieškeliu į Širinčės kaimelį, pabendrauti su vietinėmis skarotomis močiutėmis, atsigerti šviežiai
spaustų granatų sulčių ar turkiškos
pelenuose kaitintos kavos.
Prieš festivalio atidarymą –
„Antigonės“ spektaklį – įkvėpimo
nukeliaujame į Efeso miestą, išlikusį antikinį stebuklą su didžiuliu amfiteatru, fantastiško grožio
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bibliotekos fasadu, tūkstantmečius
menančių namų pamatais ir kolonų
gatvėmis. Kelionė per laiką: jaučiausi taip, lyg būčiau oriai vaikščiojusi čia kadaise su žemę šluojančia tunika... Tad vakare „Antigonės“
spektaklis įvyksta, regis, pasisėmus „antikinio“ orumo, sukaupties, išminties. Šviečiant pilnačiai ir
žvaigždėms virš amfiteatro. Šviesų
ir garso pultus pasistačius tiesiai po
bibliniais alyvmedžiais...
Festivalio spektakliai primena
šiandienos realybę. Puiki iraniečio
Yasero Khasebo šokio miniatiūra
„Stebuklinga dovana“ – dvidešimt
minučių tetrunkantis šokėjo duetas
su „iš dangaus“ nukrentančia lėle
(kiek primenantis mūsų „Smėlio
žmogaus“ choreografiją): meistriškai šokėjo valdoma lėlė, kai nebesupranti, kur aktorius, kur atgijusi
lėlė; dviejų personažų – žmogaus
ir lėlės (ar to paties dvilypio žmogaus?) sielos dvikova, žiaurumas ir
švelnumas, vėl ir vėl.
„Spektaklyje norėjau kalbėti apie
karą. Mano tėvas beprasmiškai žuvo
per Irano ir Irako karą, kai man tebuvo metukai. Kodėl? – klausia Yaseras per susitikimą su žiūrovais. –
Menininkas tegali klausti: kodėl?
Kodėl mano rankos ir kojos juda
būtent taip? Kodėl tiek žiaurumo
žemėje ir žmoguje?“ Kaip tyčia, tą
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„Visi genijai, visi idiotai“

Wilmeris Marquezas ir Edwardas Mat čia pamatome dar vieną, kiAlemanas. Jų spektaklis „Kas aš tokį santykių dėliojimo principą.
esu?“ – tai pasakojimas apie kū- Savo pasirodymu „Kūno karnavaliais besiverčiantį, vietos neran- las“ du atlikėjai ironizavo amerikiedantį miesto žmogų, pastatytas ne tiškų imtynių sportą. Kartu su labai
tik su akrobatikos, bet ir su parkūro konkrečia ironija, skirta pasijuokti
elementais. Taip, jie moka daug ne iš publikos ir ne iš savęs, atsivėrė
gražių triukų ir, regis, niekur ne- dar didesnis atstumas tarp žiūrovų
skuba. Bežiūrint į juos apima toks ir atlikėjų. Štai čia kūnai jau tikrai
monotoniško susižavėjimo jaus- vaizdavo ne ką kita kaip kūnus ir
mas. Scenografija – miesto detalės, kvietė žiūrovus ne meditacijai ir ne
įvairiausi kubai – iš pradžių artistų „tūsui“, o šaltam juokui ir tokiam pat
išardoma, o pabaigoje sudedama stebėjimui.
atgal. Ji padeda perteikti įvairiauŠiųmetis cirkas su visais savo
sias situacijas, kliūtis, bendra- bepročiais man pasirodė pernevimo modelius. Įvairiausių kubų lyg normalus. Visas jo keistumas,
kombinacijos sukelia tai ramybės, kuriuo buvo mėginta prisidengti,
tai panikos blyksnius, keliančius regėjosi šaltas ir apskaičiuotas, konuolankų susitaikymą su likimu. ketiškas ir per lengvai prieinamas
Ir vėlgi, gražiausia čia yra artistų masiniam, normaliam, keistam
santykis, susiderinimas, vienas kaip visi pasauliui. Turbūt tokia ta
kito pajautimas. Gaila, antro jų cirko prigimtis – ne tik veikti, bet
pasirodymo neteko išvysti. Kaip ir stengtis patikti, o iš tokių pair tą dieną vykusio lietuvio, vienin- stangų, nori nenori, kartkartėmis
telio šių metų žonglieriaus Alekso perdegama. Beje, tai atsitinka neLemperto eskizo.
būtinai artistams, galbūt ir kritikui
Dar liko „Overhead Project“ du- ar žiūrovui.
etas iš Vokietijos, grakščiai įsipaišantis į visą festivalio kompaniją.
vakarą internetas vėl praneša apie
naują teroro aktą Turkijoje.
„Gerai, kad dar galim būti kartu,
kad dar taika“, – pritaria kitas festivalio dalyvis, slovakas komedijos aktorius Pavolas Serišas, pristatęs spektaklį „Ar jums patiko
jūsų valgis, pone?“ Komišku monologu jis pasakoja apie restorano
padavėjus, aptarnaujančius į restoraną susitikti atėjusius du prezidentus – čekų ir slovakų. „Gal
jums ir jokio skirtumo, ar čekų,
ar slovakų, – bet mano šalyje tai
visiems labai svarbu“, – ironizuoja
aktorius. Lenkė aktorė Violeta Komar pristato spektaklį apie geto
žiaurumą išgyvenusią, gestapininkams dainavusią žvaigždę „Diva“
pagal Magdalenos Gauer prozą.
Nūdienos aktualijas atspindinčius
solo spektaklius rodo ir šeimininkai
– dar vakar apšvietėjais dirbę puikūs
Medresesi teatro aktoriai Hakanas
Emre Ünalas, Erdemas Şenocakas,
Nadiras Saribacakas (visi spektakliai jautriai pastatyti Celalo Mordenizo, išties gebančio vis kitaip
atskleisti kiekvieno aktoriaus
individualybę) – po spektaklių
žiūrovai laukia aktorių, bendrauja.
Po kelių Medresesi praleistų
dienų tampa visai suprantama: kam
leisti pinigus naujiems automobiliams, jei už juos galima sukurti

savo teatrą kalnuose – metafizinę
kūrybos erdvę, kurios šeimininkai
švyti begaliniu kūrybos troškuliu, o
sykiu – vidine ramybe. Ją išsaugoti
tikriausiai galima tik arti viršukalnių...
(Čia būdama, prisiminiau D. Kajoko
eilutes: „plaukia valtis tarp meldų
baltų / plaukia valtis į deltą išlikusią /
tyliai plaukia toli nuo kitų / taip toli kad
net neatsilikusi /“...)
Mus išlydinti žavioji Nesrin sušunka: „Oi, palaukit, užmiršau!“ Po
akimirkos grįžta su puodeliu vandens, pila jį ant dulkėtos mašinos,
kuria tuoj vėl riedėsime kalnais žemyn, namo. Tokia tradicija atsisveikinti su svečiais – kad vėl sugrįžtų,
kad kelelis nedulkėtų.
Trisdešimt septyni laipsniai karščio lauke. „Ledų turit?“ – klausiam
pakelės tavernos šeimininko. „Oi,
ledų – ne, gi žiema!“ – juokiasi
senukas. Gyvenimas čia primena
siestą. Užmerkus akis autobuse,
lyg miražas liejasi regėti čionykščiai vaizdai, veidai, spalvos. Kalnų
grožis ir Efeso miesto stebuklas. Cikadų muzika. Festivalio susitikimų
akimirkos. Norisi dėkoti Medresesi
teatro kūrėjams už jų svajonę, virtusią realybe.
2016 m. rugsėjis
www.tiatromedresesi.org
5 psl.

Dailė

Moralės žala

Paroda „Moralės refleksas“ Šiuolaikinio meno centre
Karolina Rimkutė

Visi pažįstame bent vieną moralizuotoją, įkyriai besistengiantį detaliai paaiškinti viską, ką darai ne taip.
Paskambina saulėtą dieną, o gal netyčia sutinka kur nors gatvėje, persimeta keliais žodžiais ir pradeda...
Turiu tokią vieną, vis bambančią,
kaip netinkamai gyvenu, bet neseniai pastebėjau keistą dalyką – jos
moralės nuostatos pasikeitė. Galvoju, ar nebeliko mėgstamiausios
TV laidos, ar pamaldų vedėjas naujas, o gal pamėgtame žurnale įvairesni autoriai pradėjo rašyti? Galop tai nelabai ir svarbu – aš vis dar
bloga, priežastys tos pačios, tik siūlomi sprendimai pasikeitę.
Nuolatinį moralės kismą liudija
Heidi Ballet, demonstruodama dokumentus, knygas ir nuotraukas,
piešinėlius iš viduramžių, romantizmo ir praeito amžiaus, kuriuose
atsispindi siaurų socialinių ratelių
nuomonės, tyrėjos žodžiais tariant:
„Kas buvo už kaimelio ribų, buvo
laikoma maištinga ir chaotiška.“
Remiantis tokia logika, itin paprasta suvokti, jog bet koks ateivis
ar vietinis, tačiau siaurų normatyvų
neatitinkantis asmuo laikytinas nepadoriu, amoraliu. Nors istorijai
slenkant socialinis ratas didėjo ir
žvilgsnio horizontai platėjo (šiandien dažno asmens gyvenimas susidaro iš įvairiai aproprijuotų tradicijų ir kultūrų), vis dar susiduriame
su moterų, etninių ar seksualinių
mažumų engimu. Šios socialinės
grupės, jų patiriamos negerovės
persipina klaidžiojant po Heidi kuruotą „Moralės reflekso“ salyną, iš
tamsių palubių nusileidusį į pagrindinę Šiuolaikinio meno centro salę.
Po stiklu, šalia knygų, jų iškarpų
ir laikraščių publikacijų, matyti
fotografo Roberto Mapplethorpe’o
autoportreto projekcija ant Corcorano galerijos fasado iš 1989 m.
protesto, kilusio po to, kai dėl menininko mirties nuo AIDS paroda
„The Perfect Moment“ („Tobula akimirka“) buvo atšaukta. Vašingtonas
(kaip ir visas pasaulis 9-ajame dešimtmetyje) bijojo infekcinės ligos
ir jos nešėjų, bet, atrodo, dar labiau – žmonių, kurių seksualumas
kėlė (o gal vis dar kelia?) grėsmę
ir taip jau byrančiam „tradiciniam“
patriarchaliniam lyčių vaidmenų
pasiskirstymui. Parodoje žiūrovui
merkia akį linksmasis ančiukas Donaldas su rausvai išbertu snapu, jis
pozuoja šalia keturių raidžių, tačiau
tai – ne Roberto Indianos „LOVE“
(„Meilė“), bet AIDS. Lenkų menininko Karolo Radziszewskio
tęstinio dokumentinio projekto
„Kisieland“ fragmente matyti ir šūkis: „Norim porno, o ne ORMO /
Viva homo, lauk ZOMO.“ Šie menininko performatuoti lipdukai ir
frazės atkeliavo iš Ryszardo Kisielo
6 psl.

Karol Radziszewski, „Kisieland“. Nuo 2009 m.
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„šalies“ – pirmojo Rytų ir Vidurio Eu- dalyje pasaulio homoseksualių san- prikabinti vietiniams „krikščionišropos gėjų zino „Filo“, kurio iškarpų tykių turėję vyrai vis dar negali kąją moralę“, mėgino jų požiūrį į
koliažus galima pamatyti šalimais. aukoti kraujo. Vienos šalys reika- vienalyčius santykius transformuoti
Tuo pačiu metu Lenkijoje veikė mi- lauja pusmetį susilaikyti nuo sek- žaginimu. Žiaurūs kankinimai išlicijos projektas „Hiacynt“, kaupęs sualinių santykių, kitos neleidžia trynė veikiausiai ne tik Kolumbiduomenų bazę apie homoseksua- duoti kraujo moterims, kada nors jos Karibų, bet ir daugelio kitų vietų
lius asmenis bei su jais bendrau- gyvenime turėjusioms santykių su tradicijas ir kultūras. Jaunas vyras,
jančius žmones. Per porą metų už- vyru, kuris galimai kada nors san- upėje ieškantis tenykščių žmonių isfiksuota 11 000 pavardžių, oficialiai tykiavo su kitu vyru. Nežinau, kas torijos likučių, sako, jog mėginimai
dėl ŽIV viruso plitimo, prostituci- skamba žiauriau – tai, kad spren- klasifikuoti vietines tradicijas nepajos ir kriminalinių homoseksualių džiame apie saugojimąsi nuo ligų vyko jau vien dėl to, kad pačios kategaujų stebėjimo, tačiau kokia rea- pagal lytį ir potraukius, ar tai, kad gorijos yra importuotos. Kultūrų milybė?.. Riaušių policija tyko prie dar negalime paprasčiausiai patikrinti gracijos, skirtingo požiūrio į kūną ar
smarkiau besislapstančių seksuali- kraujo šį paėmus... O juk tikrai seksualumą ir refleksinio pasipriešiyra žmonių, garsiai užrėksiančių nimo ryšį pastebi ir Brandonas Annių mažumų durų.
Dialogą apie AIDS matomumo šitą pastraipą: mirties patale gulė- drew trumpame videofilme, kurį
didinimą provokuoja queer meni- siu, bet gėjų kraujo neimsiu! Ką gali galima rasti nuskenavus iš parodos
ninkių kolektyvas „fierce pussy“, čia žinoti, gal per kraują homoseksua- atsineštos atvirutės vaizdą.
Konkistadorų epocha praėjo jau
pristatantis vos prieš kelerius me- lumu apsikrėsi...
tus sukurtą plakatų seriją „For the
Pasidaro įdomu pagalvojus, jog seniai, o šiandien juk gyvename
Record“ („Atminčiai“). Skirtingi stipriam ir puikiai įsitvirtinusiam daugiakultūrėje aplinkoje ir retai
įvardžiai plakatuose vienu metu per amžių amžius heteromaskuli- kada vyksta itin kontrastingos svesuteikia ir asmeniškumo, ir uni- nizmui tokią panišką baimę kelia timos kultūros skverbimasis į tūksversalumo. Regis, AIDS ėjo ir pra- vyrų tarpusavio prisilietimai, nors tantmečius skaičiuojančias, išorės
ėjo, tačiau dabartinė statistika vis gyvename tarsi kūno kulto laikais: nepaveiktas tradicijas. Nors visišdar gąsdina: aukos tikros, turėjusios vujeristinio pasitenkinimo ar fizi- kai kitaip, tačiau dominuojančios
asmeninius gyvenimus, įvaizdžius, nio užsiėmimo. Dėl to, ką kiti veikia kultūros vis tiek stengiasi aproprisvajones – ir jų neapsakomai daug. su savo kūnais, kyla riaušės ir žu- juoti ir deformuoti mažesnes gruKiek pasikeitė visuomenės požiūris dynės. Prieš vyrų homoseksualumą pes, kaip matyti An van. Dienderen
į ligą ir ja sergančiuosius? Istorinė kartais kariaujama homoseksualia dokumentinėje juostoje „Visitors of
atmintis apie 9-ąjį dešimtmetį vis prievarta – apie tai pasakoja Car- the Night“ („Naktiniai lankytojai“),
labiau blanksta, kaip ir skaičiai. Bet loso Mottos videofilmas „Nefan- kurioje žiūrovas supažindinamas
vienas dalykas nepasikeitė – didžiojoje dus“. Konkistadorai visaip stengėsi su Mosuo matriarchaline gentimi
Pietvakarių Kinijoje. Filmo pradžioje matome garbingas ir tvirtas
moteris, praėjusias tapimo moterimi ritualus ir jau galinčias turėti
poliandrinių santykių. Dienomis
moteris dirba, o naktimis įsileidžia patinkantį vyrą, kuris vos išaušus privalo išeiti ir dirbti savo
senelei arba prižiūrėti brolių vaikus. Klausiami ir vyrai, ir moterys
atsako, kad yra laimingi be santuokos, nes būna kartu tik tol, kol juos
sieja jausmai. Vis dėlto turistams
liaudies šokius pašokančios moterys dažnai laikomos prostitutėmis,
nes dominuojančioje kultūroje sunkoka, o gal tiesiog nenorima suvokti
Shelly Nadashi, „Slaptos, ramios užuovėjos“. 2014 m.
daugvyrystės idėją – moters kūno ir

seksualinio elgesio apribojimai taip
įsisenėję smegenyse, jog net suprasdami, kas vyksta, atsisakome priimti kitokį gyvenimo būdą ir įvardiname tai „laisvu elgesiu“, kurio
gėdinančios konotacijos verčia niekinti moters kūną. Juostos pabaigoje didingos Mosuo moterys tėra
graži atrakcija šalia vyrų, dainuojančių karaokę. Apie moters statuso
apibrėžimą pagal kūniškus veiksmus kalbama ir Mariannos Simnett
antroje videofilmo dalyje „Blood“
(„Kraujas“), pasakojančioje apie
mergaitę Isabelę (pirma dalis „Udder“ – „Tešmuo“ – neeksponuojama,
bet smalsiems pasakysiu, jog įrašą
galima rasti internete). Lali niekada
nenorėjo būti moterimi, nes moteris, pasak jo, yra maišas, tačiau
jis papasakoja Isabelei apie tapsmą
moterimi – turi prasilieti kraujas.
Kraujas prasilieja atliekant nosies
operaciją, į angą kišant medicininius instrumentus. Tačiau nosies
kraujas nėra tikras ir Isabel kenčia
patyčias – dabar ji tėra tuščias indas.
Būtent indus – dekoruotas porcelianines lėkštes – meniniams ir edukaciniams tikslams panaudojo Judy
Chicago sukurdama savo žymųjį
„Pokylį“ („The Dinner Party“), kurio videogidas laukia žiūrovų ŠMC
salyno centre. Filme išsamiai paaiškinama kiekvienos detalės idėja kuriant banketą 39-ioms istorinėms
herojėms. Vis neapsisprendžiu,
sunku ar ne patikėti, jog iki tol (instaliacija sukurta 1979 m.) moterims
beveik nebuvo skiriamas dėmesys.
Viena vertus, „iki tol“ – graudžiai
ilgas laiko tarpas, kita vertus – ar
pakankamai skiriame dėmesio pusei žmonijos ir šiandien? Išties juokinga klausytis Andrea Fraser įsikūnijimo į 8-ojo dešimtmečio pokalbį
apie feminizmą su keletu vyrų, kurie kalba apie baimę prarasti galią
ir šmaikštauja, kad dabar gali gaminti valgį namuose, skundžiasi
nepatogiai besijaučiantys kitos
lyties kompanijoje, bet pasidžiaugia, kad su trečia žmona pagaliau
švenčia lygybę. Vienas jų, psichologas, tiesiogiai dalyvauja feministiniame judėjime, bet ir jis, rodos,
nėra rimtai nusiteikęs. Viskas dramatiškai pasikeičia, kai vyrams detaliai apibūdinamas atvirkščias pasaulis – stoja nejauki tyla, Andrea
nuostabiai perteikia suglumimą. Jie
pasijunta užspausti, vieni ir niekam
nereikalingi. Imama kalbėti apie
žmogiškumo trūkumą, socialiai
nepriimtinus prisilietimus. Galop
Andrea stipriai apkabina save su visais pašnekovais jos „viduje“ ir išnyksta kėdėje. 1972-ieji, bet juk ir į
šiandien panašu.
Kandi ironija pulsuoja ir Heidi
Voet nėrinyje „The Hardest Working
Man“ („Darbščiausias vyras“), kuriame pavaizduotas pornografinių
N u k e lta į 7 p s l .
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Dailė

Visko atvaizdai yra arti
At k e lta i š 1 p s l .

„Monos Lizos“ atitikmuo – labiausiai menininkų naudojamas kito
menininko kūrinio vaizdas?) Tarp
šių vaizdų atsiranda ir plakatiškas
dainininko, primenančio Andrių
Mamontovą, portretas, „Krepšinyje“ net šmėžuoja politikų ir kitų
atpažįstamų žmonių veidai... Kitais
atvejais naudojamasi ne konkrečių
asmenų portretais, bet tam tikromis
vizualinėmis klišėmis. Ant riedlentės stovinčio jaunuolio kojos, apautos sportbačiais, regisi kaip pastarųjų reklama.
Parodos pavadinimas skelbia,
kad viskas yra arti. Dėl interneto
tiek Mamontovo dainos, tiek Sartre’o knygos, tiek jų kūrėjų atvaizdai
yra visai šalia mūsų. Jie maišosi su
moterims skirtų žurnalų straipsnių iliustracijomis, tokiomis panašiomis į Šaltenytės darbą „Po to“,
kuriame mergina guli susirietusi,
rankomis užsidengusi veidą. Už
jos rikiuojasi neįskaitomos ranka
rašytų žodžių eilutės. Taip ir įsivaizduoju šalia panašios nuotraukos kokiame nors moteriškame
portale besidriekiančią antraštę
„Paliktos merginos išpažintis: verkiau keletą mėnesių. (Psichologo
patarimai, kaip to išvengti)“. Šiuose
grafikės darbuose išryškėja vaizdų
pertekliaus problema: juk atvaizdų
gausoje paskęsta tų pačių menininkų kūryba, tikros problemos,
svarbios naujienos.
Taigi Šaltenytė užčiuopia vizualines klišes, kurios žvelgia į mus iš
kiekvieno dienraščio internetinių ir
popierinių puslapių ir jas kruopščiai atkuria raižydama metalą. Tačiau dėl šių kūrinių sugretinimo su
jau anksčiau aptartais poetiškais,

At k e lta i š 6 p s l .

filmų aktorius Ronas Jeremy. Ne
veltui portretas primena kino juostos kadruotę – Ronas siekė tapti
profesionaliu aktoriumi. Noras
tapti pripažintam neišdegė, tuomet
jis išleido savo memuarus pavadinimu „The Hardest (Working) Man
in Showbiz“ („Kiečiausias (darbo)
žmogus pramogų versle“). Kūrinys
išnertas iš kasdien sunkiai dirbančių siuvėjų rūbų. O juk nėrimas ar
siuvimas – gana senas moters darbas, iki pat 1846 m. moterys visa
tai atlikdavo rankomis, namuose
(lauke dirbti tokius darbus buvo
nepriimtina). Vėliau Elias Howe’as
išrado siuvimo mašiną. Čia ir susitinkame su Joachimo Koesterio
videofilmu „Of Spirits and Empty
Spaces“ („Apie dvasias ir tuščias
erdves“). Siuvimo mašinos moterims atnešė daugiau laisvės, bet
buvo per brangios paprastiems
žmonėms. Kūrinys vizualiai perpasakoja Johno Murray Spearo mėginimą iškviesti Benjamino Franklino
dvasią ir išrasti kitą siuvimo mašiną.

iracionaliais vaizdais kyla šiokia
tokia problema – tieji vaizdai ima
maišytis. Tad žvelgdama į kai kuriuos darbus (pvz., „Jis išėjo“, „Ji
sugrįžo“) net nebesuprantu, ar jie
rimti, ar ironiški. Galbūt ir sielvartaujančios merginos vaizdą
klaidingai priskyriau antriesiems?
O gal visa tai – menininkės žaidimas, ir toks sutrikimas buvo jos
tikslas?
Liko neaptartas dar vienas ryškus
Šaltenytės parodos kūrinys – 10 x
10 cm atspaudų kompozicija „Dėlionė“. Joje mirga šešėliai ir, nelyg
lemtingi gyvenimo įvykiai, kai kuriuose dėlionės gabalėliuose prasilenkia raudoni siūleliai. Kompozicijos užlinkimas, persikeliant ant
kitos sienos, ir „griuvimas“ ją paverčia kone erdviniu objektu. Vizualiai šis abstraktus darbas susijungia
su kituose kūriniuose esančiu fonu,
tačiau turinio atžvilgiu jis nei tęsia
poetiškąją ekspozicijos liniją, nei
kvestionuoja populiarių vaizdų poveikį mums. Todėl parodoje jis lieka
atskira sala, į kurią galima pailsinti
tarp kažkur matytų vaizdų besiblaškančias akis.
Visgi tie tokie atpažįstami vaizdai
yra ryškus ženklas, jog Šaltenytės
kūryba pasikeitė. Į fantazijos kupiną, labiau vidinio gyvenimo bėdoms skirtą ankstesnių menininkės
darbų pasaulį ima brautis išorinė
realybė.

Nijolė Šaltenytė, „Dėlionė“. 2016 m.

Paroda veikia iki spalio 1 d.
VGMC galerija „Kairė–dešinė“ (Latako g.
3, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais
11–18 val., šeštadieniais 11–15 val.

Nijolė Šaltenytė, „Sekmadienis“. 2013 m.

Jis tikėjo, kad aparato brėžiniai jau
egzistuoja, telieka juos surasti. Seanse dalyvavo žmonės, kuriems
buvo priskirti siuvimo mašinos
dalių vaidmenys, – jie atitinkamai
judėjo. Nors Spearui nepavyko išrasti naujos siuvimo mašinos, dalyviai bent jau prisišoko... Žinoma,
finansinės sėkmės trokšta visi, nenuostabu, kad Andrea vyrai nenorėjo išsižadėti materialinės galios,
tik atsisakyti finansinio spaudimo.
Turtų pavydi ir Shelly Nadashi masažistė iš „Slaptos, ramios užuovėjos“ („A Hidden Quiet Pocket“),
šioje prabangaus gyvenimo troškulio pornografijoje psichopatiškai niūniuojanti „a piece of cake“
(„vieni niekai“). Įsijautusi į dominuojančią poziciją, masažuotoja
griebia pasiturinčiai moteriai už
gerklės ir puola ant nuogos nugaros. Ar iš pykčio, ar apimta aistros,
ji nori kuo tvirčiau prisispausti prie
savo troškimų objekto.
Gyvenime, smarkiai apribotame
moraliniais įsitikinimais, sunku
jaustis harmoningai su savo kūnu
ir troškimais, todėl religinėse bendruomenėse atsipalaidavimui
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sukuriamos specialios dienos ir atsiradusią religinę sektą „Shakers“,
ritualai. Vienos labiau šokiruojan- kuri laikosi griežto celibato, o lytys
čių apeigų Santo Daime religinėje nesusitinka artimesniu atstumu nei
bendruomenėje vadinamos tra- du metrai, išskyrus sekmadienius,
balhomis, per jas geriama stipriau- kai visi susirenka šokti apsivalymo
sių natūralių haliucinogeninių me- šokį. Bešokant juos ištinka drebėdžiagų (DMT) turinti „Svaigiojo jimo priepuoliai, visi puola loti ir
kvaitulio“ arbata. Religijos išpaži- kaukti. Panašūs kratymaisi ištiknėjams nedraudžiama tą medžiagą davo ir puritonus, šiems susirinkus
gerti ar rūkyti, nes tai suprantama palapinėse šokti ir dainuoti, ar inkaip religinė laisvė. Krikščionių ir dėnus, šokiu siekiančius apsivalyti
šamanų morale grįsto tikėjimo ri- ar užkalbėti troškimus.
tualus leidžia pamatyti Barto Van
Pamažu prieinama prie roko
Dijcko dokumentalus kūrinys „La muzikos ištakų – Jerry Lee Lewiso
Purga“: tamsioje patalpoje gieda- ir Elviso Presley’io įrašų, kuriuose
mos mantros, meldžiamasi, iš du- matyti lyg išprotėję, leipstantys ir
bens geriama arbata ir apsvaigus šokinėjantys baltaodžiai gerbėjai.
šokama. Nors Santo Daime – bene Vėliau puritonų gyvenimo vaizdivienintelė tokia bendruomenė, isto- niai kaitaliojasi su Jimmy Hendrixu
rijoje žinoma ir daug kitų tikėjimo ir įrašais iš hipių festivalių, „laisvos
grupių, kuriose iš kasdienių suvar- meilės“ komunos, kurioje dalinažymų stengiamasi nors trumpam masi moterimis ir svaigalais, kol
išsilaisvinti šokant. Keletą jų apžvel- iš pakilios fantasmagorijos belieka
gia ir su roko muzika lygina Da- narkotikų atnešta beprotybė. Jimis
nas Grahamas 9-ojo dešimtmečio Morrisonas koketuoja su gerbėjais,
dokumentiniame filme „Rock My kol atskleidžia per daug ir įvyksta
Religion“ („Rokas – mano religija“). skandalas, bet jo asmenybės kulSkambant „Sonic Youth“ ir juos pa- tas sėkmingai gyvuoja toliau, net
keičiant kitai pankroko grupei „Black po atlikėjo mirties. Galop roko
Flag“, pasakojama apie XVIII a. JAV Marija Magdaliete vadinama Patti

Smith dainuoja apie tai, kad būtų
lengviau groti, jei pati turėtų penį.
Roko muzika tampa maišto religija,
turinčia savus moralės refleksus ir
apribojimus.
Nors, kaip teigia Heidi Ballet, istorijoje pastebimi cikliški išlaisvėjimai ir susitraukimai, juos dažniausiai veikia dominuojančios kultūros
galimybė kontroliuoti savo per kartų
kartas išsiugdytą moralės refleksą.
Normatyvinės moralinės nuostatos
nuolat kinta, bet vis dar remiasi į tas
pačias tradicijas. „Jauni krikščionys
turi aukoti gyvybes dėl tikėjimo kaip
apaštalai ir kankiniai“ – skelbia laikraščio „L’Osservatore Romano“ iškarpa, o rūstūs kariškių veidai žiūri į
nieką viename Leóno Ferrari darbe.
Ši simbolika, pasitelkus kitas formas,
gali būti aktuali ir šiandien, ir XI a.,
o pakeitus kultūrinę dominantę – ir
nemažai tūkstančių metų iki to. Už
tvirtų moralinių įsitikinimų slypinti
siaubinga realybė pasitinka mus kiekviename žingsnyje ir stabdo visuomenės pažangą. Kiek dar užtruks sąlyginio reflekso užmiršimas?...
Paroda veikia iki spalio 19 d.
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Kinas

Kartu su keliautojais
Artėja Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Rugsėjo 22 d. „Skalvijoje“ 13 kartą
prasidės Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. Šiemet jo filmus galės pamatyti ne tik
vilniečiai, bet ir Kauno, Klaipėdos
žiūrovai. Sostinės „Skalvijos“ bei
„Pasakos“ kino teatruose festivalis
vyks rugsėjo 22 – spalio 2 d., Kauno
„Romuvos“ kino centre ir Klaipėdos
Kultūros fabrike – spalio 7–9 dienomis Pasaulinių festivalių dėmesio sulaukusius dokumentinius filmus pristatys Pagrindinė programa.
Specialioji programa pasakos apie
sinefiliją ir žmones, be kurių kino
kultūra negalėtų egzistuoti. Dvi šių
metų retrospektyvos pristatys garsių Europos dokumentinio kino kūrėjų – čekės Helenos Třeštíkovos ir
lietuvio Audriaus Stonio kūrybą.
Dar viena programa bus skirta jaunimui ir vaikams, ji rodoma vietoj
trijų Baltijos šalių konkurso, kurio
festivalio rengėjai atsisakė.
Šiemet festivalio tema – keliaujantys gyvenimai. Ją pabrėžia ir atidarymo filmas – Shirley Abraham
ir Amito Madheshiya „Kino keliautojai“ („The Cinema Travellers“, Indija). Kartą per metus net nuošaliausias Indijos vietoves pasiekia
kino stebuklas – miestelių aikštėse
įsikuria keliaujantis kino teatras.

Kai kamera fiksuoja aktorių atranką
ir repeticijas, fikcija netikėtai ima
susilieti su tikrove. Jaunų aktorių
šeimose sugrįžta senieji konfliktai, atgyja atsiminimai apie karą
buvusioje Jugoslavijoje. Rezultate
matome jautrų „filmą apie filmą“.
Garsaus danų kino kūrėjo Jono
Bango Carlseno filmas „Deja vu“
(Danija, 2015) – autobiografinis
pasakojimas apie save, pasitelkus
nuosavus filmus, fotografijas ir
jų pasikartojančias temas. Tai lyg
bandymas susitaikyti su patirtomis
skriaudomis, šeimą palikusiu tėvu
ir vaikyste, kuriai pristigo artimųjų
šilumos.
Vokietės Annet Ilijew filmas
„Mes esame Kuba“ („Somos Kuba“,
Vokietija, 2015) sumontuotas iš kino
mėgėjo, vienišo tėvo Andreso septynerius metus filmuotos medžiagos, kurią slapta iš Kubos išvežė
režisierė. Tai intymus filmas apie
Kubą, pamatytą „iš vidaus“, todėl
kasdienis Andreso šeimos, jo kaimynų gyvenimas visai nepanašus
į tą, kurį norėtų kine matyti šalį
valdantys komunistai. Portugalų
režisierė Claudia Varejao filmo
„Ama-San – jūrų moterys“ („AmaSan“, Portugalija, Japonija, Šveicarija, 2016) veikėjas taip pat rado toli
nuo namų –Japonijos užkampyje.
Pagrindinė programa
Čia gyvena moterų bendruomenė,
Pagrindinės programos filmų išsaugojusi seną nardytojų – perlų
herojai gyvena įvairiuose pasaulio ieškotojų – amatą. Jūros gelmėse
kampeliuose, bet juos jungia tai, moterys gaudo omarus, aštuonkokad dokumentinis kinas vis labiau jus, vėžiagyvius. Režisierė užfikgriauna padalijimą į tai, kas asme- savo moterų kasdienybės ritualus ir
niška, intymu, ir tai, kas politiška ar pripildė filmą tikros poezijos, kuri,
visuomeniška. Šveicarų režisierius
Janas Gassmanas filme „Europa, ji
myli“ („Europe, She Loves“, Šveicarija, Vokietija, 2015) stebėjo keturių
dvidešimtmečių porų, gyvenančių
Sevilijoje, Taline, Dubline ir Salonikuose, kasdienybės akimirkas,
pažvelgė į jų sielas ir miegamuosius. Tačiau svarbiausios ne tos scenos, kur matome apsinuoginusius
personažus, o tos, kurios atveria jų
dvasinę tuštumą. Filme užfiksuotos akimirkos dažnai dramatiškos,
nes dubliniečiai Terry ir Sobiana
negali be narkotikų, todėl nuolat
skursta. Taline įsikūrusių Veronikos ir Harrio šeima taip pat turi „Ukrainos šerifai“
problemų, nes vyras negali pamilti
Veronikos sūnaus taip, kaip myli jų regis, neatsiejama nuo paprasto gybendrą vaiką. Caro ir Juano iš Sici- venimo esmės.
lijos santykius griauna bedarbystė ir
Dokumentininkai visada ieško
pavydas, graikės Penny – išsiskyri- originalių personažų. Romano
mas su mylimuoju. Režisierius rodo Bondarčiuko filme „Ukrainos šene tik konkrečius personažus, bet rifai“ („Ukrainskije šerifi“, Ukraina,
ir visą jaunų europiečių kartą, kuri Latvija, Vokietija, 2015) rodomi du
turbūt nesuvokia atsidūrusi ties di- tragikomiški personažai Viktoras
džiulių permainų slenksčiu.
ir Volodia, kurie tapo atokaus Pietų
Romos priemiesčiuose įsikūręs Ukrainos kaimo (visai šalia Krymo)
čigonų taboras tapo italo Massimo „šerifais“, nes policijos komisariatas
Coppolos filmo „Romeo ir Džul- per toli, kad būtų galima pasinaujeta“ („Romeo e Giulietta“, Italija, doti policininkų pagalba. Seniūnas
2015) veiksmo vieta. Režisierius nu- pavedė šiems vyrams sumažinti
sprendė perkelti į mūsų dienas Sha- nusikalstamumo lygį. Tarp jų tikespeare’o tragediją ir ieško aktorių. riamų nusikaltimų bus dviejų ančių
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vagystė, kaimynų ginčai, trumpai
tariant, viskas, kas susiję su užsitęsusia bedarbyste, skurdu ir analfabetizmu. Laikas bėga, ir kaimą
pasiekia žinios apie Maidaną bei
politines permainas šalyje. Netrukus jo gyventojai pasidalys į dvi nesutaikomas stovyklas – prorusišką
ir proukrainietišką.
Su politika susijęs ir šiemet
„Auksiniu ragu“ Krokuvoje apdovanotas filmas – Zosios Rodkevič
„Mano draugas Borisas Nemcovas“
(„Moi drug Boris Nemcov“, Rusija, Estija, 2016), kuriame ji atvirai papasakojo apie rusų politiko,
prieš kelerius metus nužudyto prie „Kino keliautojai“
Kremliaus, gyvenimą.
išaugęs muziejus tapo ne tik kino
prisiminimų, bet ir sinefilų ugdymo
„Kinas – mano meilė“
vieta. Tarp Kleimano gerbėjų – JeŠi specialioji programa pristatys anas-Lucas Godard’as (beje, padopenkis filmus. Tai jau minėti „Kino vanojęs muziejui pirmąją „Dolby“
keliautojai“, pasakojantys apie en- aparatūrą), Quentinas Tarantino
tuziastų pastangas išsaugoti kla- ir dar daug svarbiausių dabarties
jojantį kiną. Rumuno Alexandro kino kūrėjų, istorikų bei teoretikų,
Belco filmo „Cinéma mon amour“ kovojusių už Kleimaną ir muziejų,
(Rumunija, Čekija, 2016) herojus kai Rusijos valdžia nusprendė paVictoras Purice stengiasi išsaugoti keisti ne tik muziejaus vadovą, bet
Rumunijos provincijos miesto kino ir jo veiklą. Trejus metus filmą apie
teatrą, kuriam stinga visko – filmų, Kleimaną kūrusi Tatjana Brandrup
šildymo, o žiūrovus vis sunkiau dėlioja visuomeninius ir politinius
prisišaukti. Į kino teatrą perkels akcentus, atskleidžia rusų kultūros
ir amerikiečio Peterio Flynno fil- politikos vingius, tačiau filmo pamas „Šviesai nykstant“ („Dying of grindas – ypatinga Kleimano asmethe Light“, JAV, 2015). Filmas – lyg nybė ir jo įsitikinimas, kad kinas
odė kino juostai, projektoriams ir paverčia miesčionį piliečiu. Tokių
kino mechanikams. Kitas ameri- žmonių nėra daug, todėl taip svarbu
kietis Thomas Andersenas – kino juos pamatyti ir išgirsti.
esė „Mus kadaise aplankiusios
Retrospektyvos
mintys“ („The Thoughts we once
had“, JAV, 2015) autorius – pasuko
Garsi čekų dokumentinio kino
kūrėja Helena Třeštíkova VDFF
žiūrovams jau pažįstama iš filmų
„Renė“ (2008), „Katka“ (2009).
Be jų, režisierės retrospektyvoje
bus dar 3 pasakojimai – „Marčela“
(2006), „Malorė“ (2015) ir naujausias, ne visai įprastas režisierei
filmas „Pasmerktas grožis“ (2015),
skirtas čekų tarpukario kino gražuolei Lídai Baarovái, kurios karjerą sužlugdė romanas su Trečiojo
reicho propagandos ministru Josephu Goebbelsu. Třeštíková paskutiniais aktorės gyvenimo metais nufilmavo jos išpažintį.
Skeptikai tvirtina, kad iš jos filmų
galima nebent sužinoti, koks nykus
žmogaus gyvenimas, entuziastai
paskutiniais metais itin išpopuliarė- mano, kad niekas geriau už ją taip
jusiu keliu ir, pasitelkęs garsių filmų gerai neperteikė Čekijos transforcitatas, perpasakojo prancūzų filo- macijos. Režisierės filmavimo mesofo Gilles’io Deleuze’o pasvarsty- todas yra ilgalaikis stebėjimas – ji
mus apie kino istoriją.
filmuoja savo herojus keliolika
Bus malonu prisiminti „Scano- metų, kartais net visą gyvenimą,
ramos“ jau rodytą Tatjanos Bran- kaip kad savo vaikystės draugės Jadrup filmą „Kinas: viešas reikalas“ nos sūnų Honzą. Šį metodą režisierė
(„Cinema: A Public Affaire“, Vokie- sugalvojo 9-ajame dešimtmetyje, kai
tija, 2015), kurio herojus – Naumas po pertraukos grįžo pas Honzą treKleimanas – kinotyrininkas, vienas čią kartą. Tada ji suprato, kad būtent
geriausių Sergejaus Eizenšteino kū- taip ir nori kurti filmus – pamažu,
rybos žinovų, Maskvos kino mu- ramiai, stebėdama gyvenimą iš taip
ziejaus steigėjas. Prieš kelis de- arti, kaip tik įmanoma. Savo mokyšimtmečius iš Kleimano įkurto tojais Třeštíkova vadina čekų domemorialinio Eizenšteino buto kumentinio kino lyriką Janą Špatą

ir aštrią, nuolat kovojančią Verą
Chytilovą.
Audrius Stonys – dažnas VDFF
svečias ir konkursinės programos
laureatas, dokumentikos pasaulyje
pripažintas dar 1992 m., kai už filmą
„Neregių žemė“ jam buvo įteiktas
Europos kino akademijos geriausio dokumentinio filmo apdovanojimas „Feliksas“. Daugelis nustebs,
tačiau tai pirmoji Stonio filmų retrospektyva Lietuvoje, nors pasaulyje jų būta daug, paskutinė – šiemet
Niono „Visions du Réel“ festivalyje.
VDFF parodys ir „Neregių žemę“, ir
trumpametražių filmų programas
(1989–2006) bei pastaraisiais metais sukurtus pilnametražius filmus
„Varpas“ (2008), „Raminas“ (2011),
„Kenotafas“ (2013). Dalis filmų
Lietuvos ekrane pasirodys po ilgo
laiko – jie tik šiemet suskaitmeninti
ir restauruoti. Visus šios retrospektyvos seansus „Skalvijoje“ pristatys
jų autorius. Įėjimas su nemokamais
bilietais.
Dokumentika ir vaikams
Pirmą kartą festivalyje – dvi dokumentinių filmų programos vaikams „Mes dešimtmečiai“ (9–11 m.)
bei „Ir viso pasaulio negana“ (11–
13 m.). Filmų herojai talentingi ir
užsispyrę: jie varžosi sinchroninio
plaukimo čempionate, mokosi baleto, tradicinių norvegiškų šokių,
ruošiasi sumo imtynių varžyboms,
žavisi riedlenčių sportu. Iš šios programos filmų, be abejo, išsiskirs
naujausias dokumentinio kino
kūrėjo Viktoro Kosakovskio filmas
„Varičela“ („Varicella“, Norvegija,
Danija, Rusija, Švedija, 2015), pasakojantis apie dvi seseris – septynerių
Poliną ir trylikametę Nastią, kurios
mokosi vienoje garsiausių rusų baleto mokyklų. Vyresnioji sesuo aiškina jaunėlei baleto pasaulį ir sako,
kad „šokis atveria sielą“. Mergaitės
daug repetuoja, mokosi, tačiau net
labai sunkaus darbo nepakanka.
Mokykloje didžiulė konkurencija,
todėl būtina peržengti savo fizines
ir dvasines jėgas. Filmas pasakoja
apie tobulumo siekį, dokumentinius vaizdus papildo animacija.
Parengė Ž. P.
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Kinas

Vidutinybės nekeičia pasaulio
Krėsle prie televizoriaus

sociopatus. Dano Gilroy’aus debiuKai ne tik iš televizoriaus, bet net
iš atsukto čiaupo išgirsti apie auksitinio filmo „Naujienų medžiotonius kariuomenės šaukštus, pabėgti
jas“ (LNK, 21 d. 22.15) veikėjas Lu
galima tik į Vyriausiosios rinkimų
Blumas kartą tampa avarijos liukomisijos tinklalapį. Nuo penktadininku ir iš įvykio vieton pirma
dienio ten puikuojasi visų norinčių
atvykusio televizijos operatoriaus
tapti tautos išrinktaisiais biografijos.
sužino, kad naujienos apie kruviĮdėmiai skaitau jas ir pradedu genus atsitikimus yra paklausiausios.
„Naujienų medžiotojas“
Vagišius ir tipiškas vartojimo laikų
riau suprasti tautą, kuri taip mėgsta
pilkas vidutinybes. Žinoma, per- Akivaizdu, jie nesuvokia, kad šiuo- vaikas Lu iškart supranta, kad tai
skaičiau ne visų kandidatų gyve- laikinis žmogus lavinasi visą gyve- ir yra jo svajonių darbas. Jis apsinimo aprašymus, bet jau matau nimą, todėl skaitymas – ne pomėgis, ginkluoja pigia kamera ir netrukus
tam tikrus dėsningumus. Kažko- o būdas suvokti nuolat kintantį pa- randa darbdavę – televizijos prodiudėl išrinktaisiais nori tapti daug saulį, išgyventi jame, tobulinti pro- serę Niną. Tiesa, ši perspėja nefilmuoti
M. Romerio universiteto absol- fesinius sugebėjimus. Didžioji dalis vargšų ir tautinių mažumų. Ji ir suforventų. Ko gero, šie žmonės taip kandidatų mėgsta keliauti, tad, ma- muluoja tokios žurnalistikos esmę: geir negavo jokios profesijos, kad tyt, tikisi, kad Seime tai daryti bus riausia naujiena – gatve bėganti baltataip masiškai nori užsiimti pato- lengviau. Tačiau dažniausiai galima odė moteris perpjauta gerkle.
giu sėdėjimu Seimo salėje. Tačiau perskaityti, kad kandidatas mėgsta
Jei nuoširdžiai nekenčiate lietune išsilavinimas, beje, dažnai įgytas sportą. Pasižiūrėjus į šalia pridė- viškų televizijų kriminalinių naunuotoliniu būdu, yra iškalbingiau- tas nuotraukas, aišku, kad sportu jienų, vadinasi, šis filmas jums, nors
sias pretendentų biografijos faktas, jie užsiima žiūrėdami televizorių. kokios Valentaitės ir nepamatysite.
bet skyrelis, kuris vadinasi „Pomė- Pralinksmino vienos nacionalistės Kita vertus, pokalbis apie ribą tarp
giai“. Ko tik iš jo nesužinosi. Dide- pomėgių derinukas – „šaudymas ir profesijos ir etikos „Naujienų melės dalies kandidatų pomėgis – būti meninė raiška“. Ko gero, Seimas jai džiotojo“ autoriams nepavyko, nes
kartu su šeima. Skamba absurdiškai, būtų tinkamiausia vieta tuo užsi- filmas pernelyg paprastas, senamatiesa? Galima padaryti išvadą, kad imti. Vienas jaunasis konservatorius diškas ir didaktiškas, nors svetimų
pilietis (arba pilietė) sukūrė šeimą, savo pomėgius suformulavo taip, lyg nelaimių ištroškusio Lu, kurį puines norėjo patenkinti savo pomė- gyventų zoologijos sode: „Skaityti, kiai suvaidino Jake’as Gyllenhaagius. Kažkodėl niekas neparašė, kad mąstyti, rašyti ir veikti.“ Kozma las, spindinčios akys iškalbingos.
jo pomėgis yra daryti vaikus. Tačiau Prutkovas atostogauja. Todėl nea- Tokių akių kasdien pilna ir mūsų
turiu pasakyti, kad parlamentarais bejoju, kad šią savaitę LRT (antra- televizijose.
nori tapti palyginti daug daugiavai- dienis, trečiadienis, ketvirtadienis,
Prancūzų režisierius Jeanas-Jakių motinų ir tėvų. Kodėl jiems rūpi 19.20) prasidėję rinkiminiai susitiki- cques’as Annaud pastaraisiais mepabėgti nuo atžalų auklėjimo vargų mai su kandidatais atneš daug progų tais nesukūrė nė vieno įsimintino
į Seimo tvirtovę ir auklėti tautą, ir nuoširdžiai pasijuokti, ir išsigąsti. filmo, todėl, matyt, nusprendė grįžti
jau kitas klausimas. Dalis prisipaŠiuolaikinis kinas mėgsta pana- prie 1976 m. „Oskarą“ jam pelniužįsta, kad mėgsta skaityti knygas. šius personažus – didelių ambicijų sio filmo „Juoda ir balta spalvotai“

temų. Tik Vakarų ir Rytų civilizacijų, tradicijų ir šiuolaikiškumo susidūrimas 2011 m. filme „Juodasis
auksas“ (LRT, 22 d. 22.45) rodomas ne ironiškai, o pasitelkus įspūdingo kino reginio estetiką. Tačiau,
kai tiek daug kalbama apie islamizaciją ir kitokias grėsmes, pasakojimas apie tai, kaip XX a. išvakarėse „Kartoninis kaimelis“
Arabų pusiasalyje kariauja emiras
Nesibas (Antonio Banderas) ir sul- bus sugriauta. Tačiau netrukus bažtonas Amaras (Mark Strong), gali nyčioje apsigyvena nelegalūs imipasirodyti informatyvus. Galiau- grantai, kuriems bažnyčia tampa
siai priešai pasirašo taikos sutartį, laikinais namais. Būtent atvykėliai
žemė, dėl kurios kautasi, lieka nie- suteiks kunigui naują gyvenimo
kieno, o du Amiro sūnus patenka prasmę.
„Kartoninis kaimelis“ – lyg Olmi
į Nesibo namus. Viskas gal susiklostytų kitaip, jei ne Vakarai, ku- stiliaus kvintesencija. Subtiliame
rie niekieno žemėje randa milžiniš- alegoriškame filme susilieja plekus naftos telkinius. Annaud tarsi bėjiškas religingumas ir humanisbando savo personažams paaiš- tiškas simbolizmas. Filmo veikėjų
kinti, kad didžiausias prakeiksmas situacija leidžia režisieriui užduoti
yra turtai, reikalaujantys išsižadėti klausimus apie tikėjimo esmę ir
savo tradicijų ir kultūros. Tačiau jis tikinčiųjų pareigas, solidarumo
žiūri į arabų pasaulį iš savo civili- svarbą. Malonu žiūrėti į kadaise
zacinių aukštumų, todėl gerokai jį garsių, bet gerokai primirštų aktosupaprastina.
rių Michaelo Londsdale’o ar RutItalų režisierius Ermanno Olmi gerio Hauerio veidus. Olmi filme
niekad nemėgo kino reginių, bet bažnyčia – tai daugiau nei liturgijo filmų pasaulis atmintyje išlieka jos vieta ar auksiniai altoriai. Čia
ilgam, nes yra kupinas kasdieny- tikrai niekas nekvies tikinčiųjų aubės poezijos ir harmonijos. Į de- koti „Marijos radijui“, kaip kad šį
vintą dešimtį įkopęs režisierius vis sekmadienį LRT skatino kažkoks
dar kuria filmus. 2011 m. pasirodęs aukštas dvasininkas per tiesioginę
„Kartoninis kaimelis“ (LRT, 21 d. mišių iš Šiluvos atlaidų transliaciją.
22.50) pasakoja apie pagyvenusį kuJūsų –
nigą, kuris negali susitaikyti su tuo,
kad jo bažnyčią paliko tikintieji. Ji
Jonas Ūbis

Almodóvaras toks, koks yra
Nauji filmai – „Chuljeta“
Gediminas Kukta

Žiūrėti naujausią Pedro Almodóvaro
filmą „Chuljeta“ („Julieta“, Ispanija, 2016) – tai lyg susitikti su senu
draugu po ilgų nesimatymo metų.
Jo veido bruožai tie patys, tačiau
į kaktą įsirėžusi kažin kokia mąslumo raukšlė, o lūpų kampučius,
kuriuose anksčiau plevendavo
šypsenėlė, virpina nuovargio nervas. Kalba jo lyg ir nepasikeitusi, tačiau po kurio laiko ausis pagauna
liūdesio ir melancholijos gaidą. Ji
išduoda, kad per tuos nebendravimo metus draugas išgyveno ne
patį laimingiausią savo gyvenimo
etapą. Tapo tylesnis, ramesnis, dar
labiau susitaikęs su pasauliu.
O kai pokalbis įpusėja ir po truputį pradeda sugrįžti senos draugystės skonis, supranti svarbiausią
dalyką – draugas prarado humoro
jausmą, dėl kurio šitiek metų jį mylėjai ir vertinai. Tačiau argi nesakoma, kad po laikotarpio, kai daug
juokeisi (paskutinis režisieriaus
filmas „Aš tokia susijaudinusi“),

ateina liūdesio ir ašarų metas. Pa- pažymėtą aistra ir išdavyste. Ganašu, jog kurdamas „Chuljetą“ Al- liausiai prieinama iki lemtingos diemodóvaras norėjo sugrįžti prie nos, dėl kurios, kaip vėliau paaiškės,
žanro, kurį pažįsta geriausiai, – Antija ir nusprendė palikti motiną.
melodramos. Grynos, jausmingos
Visa ši istorija pasakojama gana
ir pilnos sentimentalumo, kurį, juk nuosekliai ir, žinant ankstesnius
žinome, jis visuomet sugeba kilste- ispano filmus, tai atrodo kiek nelėti virš banalumo, į tikrojo meno įprasta. Žiūrėdamas filmą pagavau
šviesą.
save laukiantį, kada Almodóvaras
Paryškinti jausmai lydi visą isto- darys netikėtą posūkį istorijoje,
riją apie vidutinio amžiaus Chuljetą kada praeities ir dabarties plotmės
(Emma Suárez). Su mylimuoju mo- persiklos, kada jis sužais taip mėgsteris ketina išsikelti gyventi į Portu- tamą fikcijos inversijos į realybę žaigaliją, tačiau planus sujaukia neti- dimą, po kurio bus sunku suprasti,
kėtas susitikimas su dukros drauge. kas vyko „iš tikrųjų“, o kas – veiŠi praneša, kad prieš daugelį metų kėjo vaizduotėje arba jo rašomame
į namus negrįžusi Chuljetos duktė romane-dienoraštyje-laiške.
Antija gyvena Šveicarijoje ir augina
Tačiau viso to nesulauki, todėl
tris vaikus. Žinia sukrečia moterį. Ji pasijunti truputį išduotas. Vieninlieka Madride, sugrįžta į namus, ku- telis dramaturginis, bunjueliškas viriuose užaugino dukrą, ir pradeda ražas – tą pačią heroję vaidinančios
rašyti dienoraštį, kuris tampa mo- dvi aktorės. Kai pasakojimas keliasi
ters išpažintimi. Dingusiai dukte- į praeitį, Emmos Suárez įkūnytą vyriai, bet pirmiausia sau.
resnę Chuljetą keičia Almodóvaro
Režisierius mus nukelia į Chulje- kine debiutuojanti Adriana Ugarte,
tos praeitį. Rodo jos ir būsimo An- štai ir viskas.
tijos tėvo pažinties pradžią traukiŽinoma, yra to, ką mes vadiname
nyje, pažymėtą mirties nuojauta, „almodovarišku kinu“. Ryškių ir
ir jų bendrą gyvenimą prie jūros, sodrių spalvų, kurios paryškina
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personažų jausmus (raudona – tai
aistra, geltona – laimė), arba veikia kaip blogos lemties pranašas
(mėlyna – tai mirtis). Yra dėmesio
daiktams (pvz., melsvos keraminės
plytelės virtuvėje, keliaujančios iš
filmo į filmą), kadro kompozicijai,
muzikai. Pastaroji šį kartą skamba
visomis melodraminėmis natomis,
vieniems išspausdama ašarą, kitiems – juoką. Žinant, kad garso
takelio autorius Alberto Iglesias,
pamatęs filmuotą medžiagą, režisieriui siūlė visai atsisakyti muzikos,
perspaustos melodijos skamba kaip
akibrokštas.
Visa tai primena, kad žiūri Almodóvaro filmą, bet nenuveja
įspūdžio, jog kūrėjas pavargo nuo
drastiškumo, įmantraus siužeto ir
naujame filme tvardosi. Netgi transvestitai, kurie į ankstesnius ispano
filmus įnešdavo to kito, marginalaus ir vitališko gyvenimo prieskonį,
„Chuljetoje“ pasirodo tik epizodiškai: vis dar su raudonai padažytomis lūpomis, bet jau įsprausti į dalykinius pilkus kostiumėlius. Panašu,
kad šis įvairiuose filmo lygmenyse

jaučiamas susitvardymas kyla ne tik
iš noro „padaryti kitaip“, bet apskritai iš autoriaus požiūrio į dabartį.
Kai maištas institucionalizuojamas, kai marginalumas tampa
mada ir siekiamybe, o žmonių
bendravimą įvairiausiomis formomis apraizgė socialiniai tinklai, belieka grįžti prie to, kas yra
amžina, – jausmų ir ašarų. Todėl
negali priekaištauti (nors ir norėtum) Almodóvarui, kad jis sukūrė
pernelyg paprastą (kaip jam) ir
pernelyg sentimentalų kūrinį, pasibaigiantį ten, kur galbūt norėtum
kad jis prasidėtų. Gali tik pabandyti suprasti. Šį kartą Almodóvaras, perfrazuojant vieną lietuvišką
filmą, yra toks, koks yra. O už tai
dažniausiai nepykstama.

9 psl.

Rugsėjo 16–25
Parodos

nuo 17 d. – paroda „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės didikų atminimo ženklai

Vilnius

Vilniaus katedroje“

Nacionalinė dailės galerija

Šiuolaikinio meno centras

Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
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
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
Advokato dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos
dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta
ir išsaugota“
iki 25 d. – paroda „Laiko reportažai“, skirta
fotografo Mariaus Baranausko 85-osioms
gimimo metinėms
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Vokiečių g. 2
Paroda „Moralės refleksas“
Paroda „Anachronikos“
nuo 16 d. – Martino Ebnerio ir Kitty Kraus
paroda
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Nijolės Šaltenytės paroda „Viskas yra arti“
Paroda „Emilija Liobytė-Vilutienė (1916–
1955). Piešiniai“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

niškieji siužetai XIX a. graviūrose“
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
iki 24 d. – paroda „Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno
ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“
kolekcijos“
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
Saulės Kisarauskienės paroda „Toliau tik vėjas“

Pamėnkalnio galerija

Vilniaus universiteto Botanikos sodas
Kairėnų g. 43
Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikas“

nuo 16 d. – fotografijų paroda „Janas Bulhakas: Fotografuokite širdimi!“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

fijų paroda „Public Secrets“

Paroda „Kolekcija: Belgija–Lietuva. Belgi-

Šv. Jono gatvės galerija

jos dailė iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio

Šv. Jono g. 11
Grafiko Artūro Rožkovo, skulptorių Juozo
Budzinausko, Artūro Makštučio, Mariaus

dailės muziejaus rinkinių“
iki 18 d. – tarptautinio festivalio „Kaunas
Photo“ paroda „Gatvės vertė“

Skudžinsko bei garso menininko Vadimo

Kauno paveikslų galerija

Korotajevo skulptūros, grafikos, objektų bei

K. Donelaičio g. 16

garso instaliacijų paroda „Šešėliai“

Paroda „Arūnas Vaitkūnas (1956–2005).

Galerija „Vartai“

Tapybos principas“

Vilniaus g. 39

Laimos Drazdauskaitės paroda

Krišo Salmanio paroda „Eilėraščiai ir daiktai“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

Julijono Urbono paroda „Orgazmo karuselė“

muziejus

Galerija „Aidas“

V. Putvinskio g. 64

A. Jakšto g. 9
Rasos Jonės Šataitės-Rudėnienės tapybos

iki 17 d. – Raimondos Jatkevičiūtės-Kasparavičienės tapybos paroda „Aš?“
Loretos ir Ričardo Zdanavičių tapybos paroda
„Veidai ir atvaizdai“
Baltarusijos ir Lietuvos menininkų darbų

iki 25 d. – paroda „Šiandien prieš va-

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
Nacionalinis dramos teatras

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27

Nerijaus Ermino paroda „Aš būsiu pasiren-

Parodų serijos „Šiandien prieš vakar“

gęs, kai tu ateisi“

tapybos paroda, skirta Arūno Vaitkūno
atminimui bei VDA KF Tapybos studijos
dvidešimtmečiui

Dailininkų sąjungos galerija

tapybos paroda, skirta Arūno Vaitkūno

su kaliošu“
Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17
Kasparo Podnieko paroda „Užtvara“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
iki 25 d. – Gedemino Antano Spūdžio grafikos darbų paroda

iki 17 d. – Sofijos Rickevičiūtės tapybos

Rugsėjo 22, 23 d. 19 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – Oskaro Koršunovo spektaklio „Vestuvės“ premjera. Spektaklis pastatytas pagal Bertoldo Brechto pjesę. Joje pasakojama trumpa, groteskiška istorija, kurioje
absoliučiai viskas yra perkrauta, sugadinta ir sugriauta: tiek baldai, tiek
žmonės, tiek jų santykiai. „Vestuvėse“ vaidina šiemet bakalauro studijas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigę Oskaro Koršunovo studentai.

Paroda „Susisiekiantys indai“

Parodų serijos „Šiandien prieš vakar“

iki 23 d. – Gusto Jagmino paroda „Peizažas

Teatras

25 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ

Vilniaus g. 35

J. Basanavičiaus g. 1/13

Po intensyvių vasaros gastrolių Europoje Lietuvos kamerinis orkestras
rugsėjo 24 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje pradeda sezoną ir
kartu su meno vadovu, smuikininku Sergejumi Krylovu pateikia įvairią
ir turiningą programą. Koncertas prasidės XX a. pirmosios pusės žydų
kilmės britų kompozitoriaus Geraldo Finzio „Romansu styginiams“, o
pabaigoje – Igorio Stravinskio baleto „Apolonas Musagetas“ muzika. Baletas kone besiužetis, įkūnijantis mitą apie menų, grožio ir šviesos dievą
Apoloną ir mūzas – Kaliopę, Polihimniją bei Terpsichorę.
S. Krylovas solo grieš du kūrinius. Vengrų kompozitoriaus Bélos Bartóko
siuita „Rumunų liaudies šokiai“ smuikui ir orkestrui – tai šešios kontrastingos Transilvanijos regiono melodijos, kompozitoriaus nuspalvintos
originalia harmonija. Andrzejus Panufnikas – XX a. Lenkijos kompozitorius, esmingai prisidėjęs prie lenkų avangardo formavimo. Koncertas
smuikui ir orkestrui buvo sukurtas 1971 m. Yehudi Menuhino užsakymu
(jis buvo ir pirmasis atlikėjas).

Galerija „si:said“

paroda „Nostalgia, pluralia tantum“

Galerija „Meno niša“

Muzika

Galinio Pylimo g. 28

Vasile Botnaru (Moldova) vyno tapybos

Marijos Griniuk tapybos paroda „Konstrukcija“

Esantiems Vilniuje siūlome aplankyti dvi priešingos tonacijos parodas:
Jogintės Bučinskaitės ir Jurijaus Dobriakovo kuruotą „Laiško kūną“ projektų erdvėje „Sodų 4“ ir Laimos Kreivytės kuruotą ketvirtąją „Postidėjos“
ciklo parodą „Karas“ VDA parodų salėse „Titanikas“. Kai viename senamiesčio gale menininkės kuria valstybinio, propagandinio, asmeninio
teroro vaizdinius, inscenizuoja iracionalias ir istorine patirtimi grįstas
baimes, kitame kūnais ir kūnams rašomi meilės laiškai. O paskutines šiltas dienas panorusiems praleisti pajūryje verta užsukti į KKKC parodų
rūmus pasižiūrėti estų „maištininko“, „proto banglentininko“ Andruso
Joono performansų įrašų ir Ukrainos fotografo Romano Piatkovkos kenčiančių ir geidžiančių kūnų pragaro montažų.

dvidešimtmečiui

„Parko galerija“

Vokiečių g. 2

Dailė

kar“, skirta tapytojo Arūno Vaitkūno
atminimui ir VDA KF Tapybos studijos

paroda „Drauge“

Pylimo g. 30

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Urugvajaus lietuvių menininkų paroda
„Tarp uostų / Entre puertos“

iki 24 d. – Visvaldo Morkevičiaus fotogra-

pėdsakai“

iki 24 d. – Monikos Drożyńskos paroda „Kwas“

Šv. Jono g. 11

Pamėnkalnio g. 1/13

Pylimo galerija

Gaono g. 1

Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos galerija

muziejus

Valentyno Odnoviuno paroda „Atminties
Tekstilės galerija „Artifex“

muziejaus ir privačių kolekcijų“

V. Putvinskio g. 55

Aušros Vartų g. 7

Italų Renesanso ir Baroko šedevrų krikščio-

daliai iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

iki 24 d. – Justinos Christauskaitės paroda

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

iki 25 d. – paroda „Amžinybės atspaudas.

nuo 21 d. – paroda „Ženklai ateičiai. Me-

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

Galerija „Arka“

Katedros a. 4

Žakui Lipšicui – 125“

Stiklių g. 4

susitarus tel. 279 16 44

Valdovų rūmai

iki 25 d. – paroda „Gyvenimas skulptūroje.

Vilniaus fotografijos galerija

paroda „Vietos“

Nuolatinė ekspozicija

Naugarduko g. 10/2

Kaunas

„Anūkai, rūbai, seneliai“

„7md“ rekomenduoja

muziejaus Tolerancijos centras

iki 17 d. – Aliaus Balbieriaus fotografijos

Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto

Bokšto g. 20

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Klaipėdos galerija

Rež. – J. Vaitkus

Bažnyčių g. 6

20 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-

iki 24 d. – Neringos Poškutės ir Albino Ju-

GIS“. Rež. – A. Schillingas

kumo metalo objektų paroda „Distancija“

21 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ

atminimui bei VDA KF Tapybos studijos

Žemaitės g. 83

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross

dvidešimtmečiui

Antano Visockio ir Janio Spalvinio (Latvija)

23 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATE-

paroda „Akvarelės šviesa“

DRA“. Rež. – O. Koršunovas

Aušros g. 6

Dailės galerija

24 d. 17 val. – Dante’s Alighieri „DIEVIŠ-

Festivalio „Kaunas Photo“ konkursinės

Vilniaus g. 245

„F galerija“

KOJI KOMEDIJA“. Rež. – E. Nekrošius

dalies „FolioPORT.eu TOP 85“ fotografų

Pernu, Jelgavos ir Šiaulių menininkų foto-

darbų ekspozicija

grafijos paroda „Fotobalt3“

Klaipėda

Vilniaus g. 140

Lietuvos dailės muziejaus Prano
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Vytautas Kašuba (1915–1997). Nematyti piešiniai“
iki 25 d. – fotografės Dovilės Dagienės paroda

Fotografijos muziejus
iki 18 d. – tarptautinė fotografijų paroda
„Požiūris į senovinę fotografiją“
nuo 22 d. – Mindaugo Kavaliausko paroda
„Kražių portretas. Sugrįžimas“.

Spektakliai

kaitės dienoraščių motyvais). Rež. – B. Mar

Vilnius

25 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Andruso Joono (Estija) kūrybos paroda

16 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Muzikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija)
17 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – J.M. Jauniškis

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Galerija-studija RA

linė paroda „3M“

21 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“.

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Pranciškonų g. 8

Fotografijos galerija

rinkiniai

iki 22 d. – Mindaugo Skudučio paroda

Didžioji Vandens g. 2

„Laikrodžiai“

Romano Piatkovkos (Ukraina) fotografijos

20 d. 12 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS

23 d. 19 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babic-

Regimanto Midvikio (1947–2015) memoria-

Telšių galerija

čiūtė, R. Bagdzevičius, R. Bučius, R. Rimeikis
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

iki 24 d. – grupinė paroda„Laiško kūnas“

Dominikonų g. 15

dail. – M. Vilkārsis, komp. – G. Puskunigis.
Vaidina A. Sakalauskas, M. Repšys, T. Vaškevi-

21 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

Projektų erdvė „Sodų 4“

„Proto banglentininkas“

Mažoji salė
„GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas,

„Tolimas nepažintas“
KKKC parodų rūmai

(„Meno fortas“)
17, 18, 24 d. 16 val. – PREMJERA! A. Rutkēviča

paroda „Atspindžiai“
Sodų g. 4

Didžioji salė
16 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“.

Vilniaus mažasis teatras
24 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio
„MARIJA STIUART“. Rež. – A. Areima
25 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI

Dir. – R. Šervenikas
22 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-

IEŠKO SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
Valstybinis jaunimo teatras

RAS“. Dir. – R. Šervenikas
23 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzi-

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

Kęstučio g. 3

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Baroti galerija

kos vad. ir dir. – R. Šervenikas

Paroda „Akademinis kaligrafų dialogas –

galerija

Aukštoji g. 3/3a

24 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KA-

Mokytojas ir mokiniai“ (Albertas Gurs-

Vilniaus g. 39 / 6

iki 21 d. – Marijos Švažienės gobelenai,

RALIENĖ“. Muzikos vad. ir dir. – D. Gerin-

tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. –

kas, Leo Ray, Zita Inčirauskienė)

Paroda „Žmogus“ (iš ciklo „Veikiantys“)

tapyba

gas (Vokietija)

V. Kuklytė (Salė 99)

10 psl.

„LUKAS“. Rež. – A. Latėnas
18 d. 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-
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21 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTE-

Kauno kamerinis teatras

BĖK, JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO

18 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“

lauskas (bosas). Dir. – M. Barkauskas

NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius

Rež. – A. Dilytė

24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

22 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MY-

23 d. 18 val. – K. Marčiulyno „PASKUTINIS

joje salėje, – „Romansas styginiams“. Lietu-

LINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

LAIŠKAS IŠ VIENUOLYNO“

vos kamerinis orkestras. Solistas ir dirigen-

23 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-

24 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“.

tas S. Krylovas (smuikas). Programoje

BAS“. Rež. – A. Latėnas

Rež. – A. Dilytė

G. Finzi, B. Bartóko, A. Panufniko kūriniai

24 d. 12, 15 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOG-

Kauno lėlių teatras

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

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

21 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – festiva-

TAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą).
Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

„SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“.

Solistai O. Kolobovaitė (sopranas), L. Mika-

lio „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

Bibliografinės žinios
GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Aš tave užmiršau : pjesės / Daiva Čepauskaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 186, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN
978-9986-39-895-0
Baltieji stulpai : romanas / Eugenijus Ignatavičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 287, [1] p.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 978-998639-891-2 (įr.)
Duburys : romanas / Romualdas Granauskas. – 2-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų

Oskaro Koršunovo teatras

Rež. – E. Žekienė

aidai. Muzikuoja festivalio Druskininkuose

sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 238, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN

20 d. 19 val. OKT studijoje – „DIEVAS YRA

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

dalyviai

978-9986-39-893-6 (įr.)

DJ“ (pagal F. Richterio pjesę).

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir

„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

Estera : romanas apie meilę / Lena Andersson ; iš švedų kalbos vertė Agnė Kudirkaitė-

16 d. 18 val. Druskininkuose, UAB „Draugys-

Ydrauw. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). –

22 d. 18 val. – tarptautinis tradicinio ir

tės sanatorija“ Raudonojoje salėje, –

194, [1] p.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-9986-39-898-1 (įr.)

šiuolaikinio folkloro festivalis „Suklegos“

V tarptautinio kamerinių ansamblių kon-

24 d. 12 val. – PREMJERA! „PŪGOS DURYS“ (pa-

kurso „Muzikinė akvarelė 2016“ laureatai.

gal R. Stankevičiaus kūrinį). Rež. – A. Sunklo-

Koncerto vedėja kompozitorė V. Striau-

daitė, dail. – G. Brazytė, komp. – D. Gnedinas

paitė-Beinarienė. Programoje M.K. Čiurlio-

Rež. – K. Gudmonaitė

rež. – G. Radvilavičiūtė

22, 23 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
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 SĄSIUVINIS“. Rež. – O. Lapina
Baltarusijos valstybinio akademinio muzikinio teatro spektakliai
18 d. 12 val. – G. Šaidulovos „KAJAUS IR
GERDOS NUOTYKIAI (SNIEGO KARALIENĖ)“. Rež. – V. Čigileičik
18 d. 18.30 – G. Šaidulovos „KLEOPATRA“.
Baletmeister. – M. Alijeva (Azerbaidžanas)
24, 25 d. 18.30 – PREMJERA! А. Andrejevo
„SEPTYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. Rež. – J. Vaitkus, komp. –
R. Mačiliūnaitė-Dočkuvienė, scenogr. ir
kost. dail. – D. Samajauskaitė, choreogr. –
L. Dabužinskaitė
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
17 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis
18 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR
KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną).
Rež. – A. Mikutis
24 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus
„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
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
24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).
Rež. ir dail. – R. Driežis

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio
„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
20 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLAROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „TIMONAS“. Rež. – K. Gudmonaitė

nio, C. Debussy, A. Corelli, F.Ch. Dopplerio

Klaipėda

ir kt. kūriniai

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

18 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje –

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“.

Išsidažiusi moteris : romanas / Françoise Sagan ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 494, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.
(papild.). – ISBN 978-609-466-164-8 (įr.)

programa „Čiurlionio kelias“. J. Stupnianek

Laukimui : eilėraščiai / Eglė Bandzevičienė. – Klaipėda : Druka, 2016 (Klaipėda : Druka). –
159, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-404-226-3

bergytė (vargonai). Programoje M.K. Čiur-

Meilė niekada nesibaigia : [apysaka ir eilėraščiai] / Stasė Kilbauskienė. – Radviliškis : Ra-

lionio, C. Monteverdi, R. Cavalli, J.S. Bacho ir

dviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2016 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 98 p. :

kt. kūriniai

18 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako

21 d. 16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas

muziejuje – Druskininkų M. K. Čiurlionio

18 d. 17 val. Didžiojoje salėje – F. Veberio

meno mokyklos moksleivių ir mokytojų
muzikos popietė

Rež. – R. Atkočiūnas

22 d. 13.30 Druskininkų M.K. Čiurlionio

21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio

meno mokykloje – vitražo simpoziumo

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

„Čiurlionio atspindžiai“ dalyvių sukurtų

iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8034-24-0
Nepakeliama tremtis : [austrų rašytojas] Stefanas Zweigas pasaulio pakraštyje / George
Prochnik ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda. – Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO
print). – 422, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-183-9 (įr.)
Per svyruojantį pasaulį : poezija ir prisiminimai / Tomas Tranströmer ; iš švedų kalbos vertė
Zita Mažeikaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO
print). – 155, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9986-39-899-8
Pribuvėjos išpažintis : romanas / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šešku-

23 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos

darbų atidengimas; 14 val. – Druskininkų

„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“.

savivaldybės moksleivių dailės konkurso

vienė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 334, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos,

nugalėtojų kūrybinių darbų paroda, dai-

ISSN 2424-3485). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2449-9 : [5 Eur 39 ct]

lės, rašinių konkursų, muzikos viktorinos

Skardinis būgnelis : romanas / Günter Grass ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. –

Rež. – D. Rabašauskas
24 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno
„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-

„Paslaptingasis M. K. Čiurlionio pasaulis“

2-asis patais. leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO

nugalėtojų apdovanojimas. Druskininkų

print). – 656, [2] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – „Dancigo trilogijos“ 1-oji knyga. – Ti-

M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokslei-

ražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-39-897-4 (įr.)

vių ir mokytojų parengtas koncertas; 19 val.
„Grand SPA Lietuva“ salėje „Nemunas“ – pia-

BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius

nistas R. Zubovas ir aktorė D. Michelevi-

17 d. 18 val. – A. Milerio „KOMIVOJAŽIE-

čiūtė. M.K. Čiurlionio muzika ir mintys iš

RIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

S. Čiurlionienės-Kymantaitės knygos „Lie-

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

tuvoje“. Čiurlionio kvartetas, operos solis-

Susitiksime Paryžiuje : romanas / Michelle Gable ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. –
Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 461, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN
978-609-466-178-5 (įr.)
Šventojo Akiplėšos medžioklė : romanas / Gasparas Aleksa. – Vilnius : Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). – 357, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-9986-39-894-3 (įr.)

(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“).

tai L. Dambrauskaitė (sopranas) ir Š. Šapa-

Rež. – A. Lebeliūnas

las (baritonas), druskininkiečiai R. Planutis

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

18 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“.

(vokalas), D. Juškevičius (fortepijonas)

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

Rež. – S. Račkys
23 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ

Vilnius

DIENA“. Rež. – L. Vaskova

Kongresų rūmai

24 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO

23 d. 19 val. – violončelininko D. Geringo

ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas

70-ies metų jubiliejaus koncertas.
D. Geringas (violončelė), Lietuvos valstybi-

Panevėžys

nis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevi-

Juozo Miltinio dramos teatras

čius. Programoje O. Respighi, P. Čaikovskio,

16 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-

R. Strausso kūriniai

KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
17 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal L.M. Montgomeri romaną).

Šv. Jonų bažnyčia
17 d. 18 val. – vargonininkės F. Raščiūtės ir
fleitininko V. Oškinio koncertas „Nakties

Rež. – A. Gluskinas

monologas“. Programoje J.S Bacho, O. Mes-

18 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“.

siaeno, A. Guilmanto kūriniai

Rež. – A. Kėleris
22 d. 18 val. – S. Aleksijevič „ČERNOBYLIO
MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas
23 d. 18 val. – P. Lellouche „DIENA BE
MELO“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“
teatras)

Koncertai

(Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Lietuvos nacionalinė filharmonija

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

01-2467-3 (įr.) : [7 Eur 98 ct]

(sopranas), V.M. Zabrodaitė (fleita), J. Lands-

Rež. – J. Vaitkus

„VAKARIENĖ SU IDIOTU“.

Ieva : romanas / Wm. Paul Young ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. – Vilnius :
Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 274, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-

joje salėje, – sezono pradžios koncertas.

Šv. Kotrynos bažnyčia
16, 17 d. 19 val. – „Dainos teatras“: S. Bareikis, I. Balsytė, A. Kulikauskas, A. Giniotis
21 d. 19 val. – „Nuo Bacho iki Country“. Atlikėjai H. Svendsrudas (akordeonas, Norvegija), P. Syrrist-Gelgota (altas, vokalas),
V. Povilionienė (vokalas)

Va k a r a i
Vilnius

23 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – A. Smilgevičiūtės

Skiriama maestro J. Domarko 80-mečiui.

Rašytojų klubas

ir grupės „Skylė“ rudens lygiadienio koncertas

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

19 d. 17.30 – poetės L. Šimkutės knygos

23 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-

Solistai M. Samuelsen (smuikas), H. Samu-

„Baltos vaivorykštės = White rainbows“ pri-

burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

elsenas (violončelė), R. Marcinkutė-Lesieur

statymas. Dalyvauja knygos autorė, litera-

Rež. – V. Malinauskas

(vargonai). Dir. – J. Domarkas. Programoje

tūrologas R. Tamošaitis, poetė, dailėtyri-

24 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

J. Brahmso, C. Saint-Saënso kūriniai

ninkė L. Kreivytė, knygos redaktorius

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –

23 d. 18 val. Mažeikių kultūros centre – Lie-

S. Repečka, kompozitorė, dainininkė

A. Sunklodaitė

tuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

R. Naujanytė (Bjelle)
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R ugsėjo 16–22
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Bridžitos Džouns kūdikis ***

Vilnius

Trečiojo filmo apie Bridžitą Džouns teko palaukti ne vienerius metus.
Šiame Renée Zellweger ir Colino Firtho herojams daug metų, Bridžita
jau rašo kompiuteriu ir apskritai žengia koja kojon su laiku, o po gero
gėrimo taurės gali tapti „Facebook“ ir kitokių socialinių medijų karaliene.
Jos karjera kyla aukštyn, butas – Londono centre, bet Bridžita išsaugojo
„sugebėjimą“ atsidurti ne toje vietoje ir ne su tuo vyriškiu. Dabar Bridžita
neturi žalio supratimo, kas yra jos kūdikio tėvas – žavus milijardierius ar
garsus advokatas. Sharon Maguire filme taip pat vaidina Jimas Broadbentas, Patrickas Dempsey’is, Gemma Jones, Emma Thompson, Celia Imrie
(Airija, D. Britanija, Prancūzija, JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Dypanas ****

2015 m. Kanų „Auksine palmės šakele“ apdovanotas Jacques’o Audiard’o
filmas pasakoja buvusio Tamilo tigrų partizano istoriją. Pilietiniame kare
vyras prarado žmoną ir vaiką. Kartu su kita moterimi ir mergaite jie apsimeta šeima, kad pabėgtų iš pilietinio karo apimtos Šri Lankos. Visi trys
tikisi, kad Europoje jų laukia šviesi ateitis. Tačiau Paryžiaus priemiestyje
jiems teks iš naujo kovoti už save ir teisę į žmogiškumą. Pagrindinius
vaidmenis sukūrė Antonythasanas Jesuthasanas, Kalieaswari Srinivasan,
Claudine Vinasithamby (Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Chuljeta ***

Madride gyvenanti Chuljeta su mylimuoju Lorensu ketina keltis į Portugaliją. 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 vaikus. Išgirsta žinia priverčia Chuljetą pradėti rašyti prisiminimus, kurie
paaiškintų skaudaus išsiskyrimo priežastis. Filmas sukurtas pagal tris
kanadiečių rašytojos, Nobelio premijos laureatės Alice Munro apsakymus. Vaidina Emma Suárez, Adriana Ugarte, Darío Grandinetti, Rossy
de Palma (Ispanija, 2016). (Vilnius)
Nakties sergėtojai ***

Rusijoje kurtas Emilio Vėlyvio filmas skirtas jaunimo auditorijai, mėgstančiai 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. Vaikino įsikišimas priverčia užpuolikus pasitraukti. Vis dėlto pro jo akis
neprasprūsta keisti nusikaltėlių bruožai, iš esmės prieštaraujantys fizikos dėsniams. Smalsus jaunuolis reikalauja paaiškinimų iš į įvykio vietą
atvykusio pareigūno Gamajuno (Leonidas Jarmolnikas). Šis jam atskleidžia 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)
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 dydžiais didesnį
kostiumą ir stengiasi iš korporacijos liūno ištraukti savo dukterį Inesą
(Sandra Hüller). Pastarajai, tikinčiai, kad Rumunijoje pavyks padaryti
stulbinamą karjerą, tai bus šoko terapija – tėvas sabotuos 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 įvykiais. Jo scenarijaus pagrindu tapo archyvuose režisieriaus rastas tremtyje 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 kasdienybę (Estija, 2014). (Vilnius)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Agnė Narušytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

Forum Cinemas Vingis
16 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 16.20, 19.20,
21.40; 17–22 d. – 16.20, 19, 21.40
16–22 d. – Dešrelių balius (JAV) – 11.10,
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45
Jaunikis (Rusija) – 11, 13, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40
Dypanas (Prancūzija) – 18.10
22 d. – Šaunioji septyniukė (JAV) – 18.20
16–22 d. – Slaptas augintinių gyvenimas
(Japonija, JAV) – 11.20, 12.20, 14.30, 16.10
(dubliuotas lietuviškai); 11.30 – (originalo k.)
Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 13.30, 15.50,
18.20, 20.40

„Bridžitos Džouns kūdikis“

Chuljeta (Ispanija) – 13.50, 18.20

16 d. – Dypanas (Prancūzija) – 19 val.; 17 d. – 21 val.;

16 d. – Visa tiesa apie vyrus (Rusija) – 16 val.;

18 d. – 18.20; 19 d. – 17.10; 20 d. – 18.50; 21 d. – 21 val.

kija, Prancūzija) – 19 val.

17–22 d. – 16, 19.20

16 d. – Kiki, visi kalba apie seksą (Ispanija) –

20 d. – „Kino kursai. Kino skonis. Siužetas

16–22 d. – Pito drakonas (JAV) – 11.40, 15.50

21.10; 17 d. – 19 val.; 18 d. – 21 val.; 20 d. –

ir struktūra“ – 19 val.
22 d. – Amžinai stilingos (dok. f., rež.

19, 21 d. – Medaus medžiotojai (dok. f., Len-

Pito drakonas (3D, JAV) – 14 val.

21 val.; 21 d. – 17 val.

16, 19–22 d. – Žuvytė Dorė (JAV) – 16.30;

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

L. Plioplytė) – 15.45

17, 18 d. – 11.20, 16.30 (lietuvių k.); 11.10

16 val.; 19 d. – 19.30

22 d. – „Kino kursai. Kino balsas. Ideologija

(originalo k.)

17 d. – Nematomas herojus (Prancūzija,

kine“ – 19 val.

16–22 d. – Žuvytė Dorė (3D, JAV) – 13.20

Belgija) – 14.20

Savižudžių būrys (3D, JAV) – 20.50

18 d. – Žuvytė Dorė (JAV) – 14.30

Karo šunys (JAV) – 21.30

18 d. – Kino klasikos vakarai. Zabriskie Point

Nakties sergėtojai (Rusija) – 18.45

(JAV) – 18.30 (filmą pristatys kompozito-

Ozo kino salė

16–21 d. – Už laisvę bėgti (Šveicarija, Pran-

rius M. Urbaitis)

cūzija, Belgija) – 18.30

19 d. – Seansas senjorams. Pakeliui į amži-

16–22 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 13.30

nybę (Indija, Prancūzija) – 15 val.

Mechanikas: sugrįžimas (Prancūzija, JAV) – 20.40

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis (VDFF)

16, 18, 20, 22 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) – 16.40

22 d. – VDFF atidarymas. Kino keliautojai

16, 18, 20, 22 d. – Florence (Prancūzija,

(Indija) – 18 val.

D. Britanija) – 21 val.

22 d. – Mus kadaise aplankiusios mintys

16, 18, 20, 22 d. – Pirmų kartų vasara

(JAV) – 20.30

(JAV) – 21.10
17, 19, 21 d. – Ben-Huras (JAV) – 16.40
17, 19, 21 d. – Aukštuomenės klubas (JAV) –

17 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f.,
rež. M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14 val.
17 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bartas) – 15.15
17 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 17.10; 21 d. – 18 val.
17 d. – Aukštai pakelta galva (Prancūzija) – 19 val.
19 d. – ekskursija po kino archyvą – 18.30
(būtina išankstinė registracija ozokinosale@lietuvoskinas.lt)
20 d. – Sugar Man (dok. f., Švedija, D. Brita-

Pasaka

nija) – 17 val.

16 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17.15; 17 d. – 19.45;

20 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) –

18 d. – 20.45; 19, 21 d. – 19.15; 20 d. – 21.15;

21 val.

18.30; 22 d. – 17 val.

22 d. – 15 val. (Senjorų arbatėlė), 19.15

17, 19, 21 d. – Mirties namai (JAV) – 21.10

21 d. – Sensacija (JAV) – 19.40

16 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 19.15; 17 d. –

22 d. – Svetima šalis (Australija, Airija) – 18:30

Forum Cinemas Akropolis
16–22 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11.40, 13,
15.50, 18.30, 21.10
16–22 d. – Jaunikis (Rusija) – 15.10, 17.10,
19.20, 21.40
Dešrelių balius (JAV) – 17, 18.10, 20.20, 21.30
22 d. – Šaunioji septyniukė (JAV) – 18 val.
16–22 d. – Slaptas augintinių gyvenimas
(Japonija, JAV) – 10.50, 12.50, 13.30, 15 val.
Slaptas augintinių gyvenimas (3D, Japonija,
JAV) – 16 val.
Visa tiesa apie vyrus (Rusija) – 12.40, 16.40,
19.10, 21.20
Pito drakonas (JAV) – 10.20, 11.10, 14.20, 17.20
Pito drakonas (3D, JAV) – 13.20
Žuvytė Dorė (JAV) – 10.10, 12.20, 14.40
Žuvytė Dorė (3D, JAV) – 11 val.
Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 14.50, 17.15,
19.30
16–21 d.– Karo šunys (JAV) – 18, 20.40; 22 d.– 20.40
16–22 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Prancūzija, JAV) – 18.50, 21.10
16, 19–22 d. – Ledynmetis: susidūrimas
(JAV) – 10.40; 17, 18 d. – 11.30, 10.40
16–22 d. – Nakties sergėtojai (Rusija) –
12.30 (dubliuotas lietuviškai); 15.40
(rusų k., subtitruotas); Mirties namai
(JAV) – 19.40

16.30; 18 d. – 16.15; 19, 21 d. – 21 val.; 20 d. –
18.45; 22 d. – 21.15
16, 17 d. – Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 21.45;
20, 22 d. – 21.30
16 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis
(Prancūzija) – 17 val.; 17 d. – 14.15, 19.15;
18 d. – 18.45; 22 d. – 17.30
16 d. – Dypanas (Prancūzija) – 19 val.;
18 d. – 20 val.; 20 d. – 19.15; 22 d. – 17 val.
16, 19 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) –
21.15; 17 d. – 16.15; 18 d. – 18.15; 20 d. – 21 val.;
21 d. – 21.30; 22 d. – 15.30
16 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės
(Prancūzija) – 17.30; 17 d. – 17.15; 18 d. – 20.30
16, 19, 21 d. – Vėjų kryžkelėje (Estija) –
19.30; 17 d. – 18 val.; 22 d. – 17.15

Kaunas
Forum Cinemas
16, 17 d. – Bridžitos Džouns kūdikis (Airija,
D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11, 13.50, 15.50,
18.30, 21.10, 23, 23.50; 18–22 d. – 11, 13.50, 15.50,
18.30, 21.10
16 d. – Dešrelių balius (JAV) – 13.10, 15.20,
17.20, 19.20, 21.30, 23.40; 17 d. – 15.20, 17.20,
19.20, 21.30, 23.40; 18 d. – 15.20, 17.20, 19.20,
21.30; 19–22 d. – 13.10, 15.20, 17.20, 19.20, 21.30
16–22 d. – Jaunikis (Rusija) – 19.30, 21.40
22 d. – Šaunioji septyniukė (JAV) – 18.45
16, 19–22 d. – Slaptas augintinių gyvenimas
(Japonija, JAV) – 10.20, 11.20, 12.45; 17,
18 d. – 10.20, 11.20, 12.45, 16.10; 16–22 d. –

16, 19 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) –

Stebuklas virš Hadsono (JAV) – 13, 16.50,

21.30; 17 d. – 14.30; 18 d. – 16 val.; 22 d. – 19.30

18.15, 21.50; 16, 19–22 d. – Pito drakonas

17 d. – DGM: Didysis Gerulis Milžinas

(JAV) – 10.15, 12.30, 17.30; 17, 18 d. – 10.15,

(D. Britanija, Kanada, JAV) – 12 val.

11.20, 12.30, 17.30; 16–22 d. – Pito drakonas (3D,

17 d. – Atostogos Romoje (JAV) – 19 val.

JAV) – 13.30, 14.50; 16, 19–22 d. – Žuvytė Dorė

17 d. – Genijus (JAV) – 21.30; 21 d. – 21.15

(JAV) – 10.30, 15 val.; 17, 18 d. – 10.30, 13.40,

17, 18 d. – Aukštuomenės klubas (JAV) – 12.15

15 val.; 16–22 d. – Žuvytė Dorė (3D, JAV) –

17 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija,

12.20; Morgan (JAV) – 19 val.; Savižudžių

Prancūzija, Vokietija) – 12.45; 18 d. – 18.30

būrys (3D, JAV) – 21.20; 17, 18 d. – Savižu-

17 d. – Mažylio Nikolia atostogos (Prancū-

džių būrys (JAV) – 15.30; 16, 17 d. – Karo šu-

zija) – 15 val.

nys (JAV) – 20.30, 23.45; 18–22 d. – 20.30

17 d. – Florence (Prancūzija, D. Britanija) –

22 d. – Pirmų kartų vasara (JAV) – 18.45

21.15; 18 d. – 14 val.; 22 d. – 21 val.

16–21 d. – Mechanikas: sugrįžimas (Pran-

Pirmų kartų vasara (JAV) – 21.50

18 d. – Pito drakonas (JAV) – 12 val.

Skalvija

18 d. – Nematomas herojus (Prancūzija,

16–22 d. – Ledynmetis: susidūrimas (JAV) – 10.45,

16 d. – Chuljeta (Ispanija) – 17 val.; 20 d. –

Belgija) – 14.15

16.30; 16, 17 d. – Mirties namai (JAV) – 19.45,

17 val.; 21 d. – 19 val.

18 d. – „Pyragų diena“ – 11.30;

23.15; 18–22 d. – 19.45

cūzija, JAV) – 20.50; 22 d. – 21.35
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