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Nauji filmai – „Aš nesu ponia Bovari“

Keletas „Eglės“ 
inspiracijų
Mintys po Laimio Vilkončiaus roko operos premjeros

Laimutė Ligeikaitė

Jau gerą pusmetį išgirdusi apie pa-
gonybę krūpteliu. To, ką buvo nor-
malu suvokti kaip mūsų tautos mitą, 
istoriją, pagarbą protėviams ir am-
žiną būtį, po kai kurių veikėjų kalbų 
pradedu purtytis lyg kokio užkrato. 
Bijau, kad pagal savo siaurą suvo-
kimą iš aukštų tribūnų netrukus 
bus subanalinta ir mūsų mitologija – 
tie dvasinio turto klodai, iš kurių 
daug ko semiasi ir menas (ne tik 
lietuviškas, prisiminkime muzikos 
šedevrus nuo Richardo Wagnerio 
iki, pavyzdžiui, skandinavų kūrėjų). 
Manau, daugelis dabarties žmonių 
pagonybę priimame kaip senąjį 
baltų tikėjimą, o ne mūsų religiją, 
kad ir kaip to norėtų butaforija pa-
sidabinę šiandieniniai pseudožyniai 
ir vaidilutės. Netgi kalbėdami apie 
kažkokį „įteisinimą“. Pagonybė 
tapo mitologija, tautosaka, pasaka, 
kuri niekada nevirs tikrove. Vienas 

nuostabiausių lietuvių tautosakos 
lobyno perlų yra „teogoninis mi-
tas“ (pasak Gintaro Beresnevičiaus) 

„Eglė žalčių karalienė“, kurioje hero-
jai (dievybės) transformuojasi, kei-
čia pavidalus ir juda tarp kosmoso 
sferų, egzistuoja ne tik baltų, bet ir 
Egipto, indų mitologijoje, kas išple-
čia archajinių mūsų tautos šaknų 
suvokimą iki begalybės. Ši pasaka 
iki šiol suteikia neaprėpiamus ho-
rizontus interpretacijoms, hipote-
zėms, moksliniams ir jausminiams 
atradimams, netgi aktualijoms. Vi-
sai neseniai, pernai, buvo parody-
tas Oskaro Koršunovo spektaklis 

„Eglė žalčių karalienė“, jungiantis 
keletą semantinių lygmenų, kon-
troversiškai traktuojamų politinių 
ir mitinių prasmių. Ne vienas sim-
bolis iškilo ir šįkart, klausantis Lai-
mio Vilkončiaus roko operos „Eglė“ 
pagal Sigito Gedos libretą. Daugiau 
nei prieš 30 metų „Eglės žalčių ka-
ralienės“ tema draugėn subūrė tris 
menininkus – kompozitorių Laimį 

Vilkončių, poetą Sigitą Gedą ir 
idėjos iniciatorių Vytautą Ker-
nagį, kuris ketino operą pastatyti, 
tačiau vėliau šios idėjos atsisakė. 
Gaila, kad „Eglė“ tuomet nepasi-
rodė scenoje – būtų sukėlusi tikrą 
revoliuciją ir smarkiai sudrebi-
nusi sovietų ideologijos pamatus. 
Tiesa, neišvengiami dalykai būti-
nai įvyks – šį revoliucinį darbą aka-
deminės muzikos srityje nudirbo 
Bronius Kutavičius, savo muzikoje 
atvėręs unikalius baltiškus klodus 
ir pažadinęs ne tik kultūrinio, bet, 
galima sakyti, ir politinio atgimimo 
bangą.

Taigi, krūptelėjau išgirdusi, kad 
Kongresų rūmų scenoje bus atgai-
vinta pagoniškoji „Eglė“. O ją iš-
vydusi galiu pasakyti: tai neeilinis 
įvykis, sustatęs į vietas tikrąsias ir 
tariamas vertybes. Tikri profesionalai 
(o ne save taip vadinantys, kaip da-
bar madinga) įrodė, jog talentingai 

Jeronimas Milius (Žilvinas) ir Tadas Girininkas (Kariūnas)  D. Umbr aso n uotr . ( „L ietuvos  rytas“)
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Džiazas su šauktukais
Dvyliktoje džiazo mugėje „jazzahead!“ Brėmene apsilankius

M u z i k a

padarytas darbas, o šiuo atveju su-
kurtas kūrinys, yra nemarus ir 
modernus išlieka dešimtmečiais, 
o šiandieniniame politiniame kon-
tekste – dar ir aktualus. Argi vėl ne-
stovime ant apsisprendimo slenks-
čio? Ką mums reiškia Lietuva, mūsų 
tauta? Ar bus kam ją ginti, ar bus 
kam joje gyventi? „Eglėje“ išgirdau 
ir arijų apie godumą, auksą ir si-
dabrą – už juos galime atiduoti ne 
tik seserį Eglę, bet ir tėvynę. O kiek 
turime lizdų, iš kurių lenda žiurkės 

„žiurkinės spalvõs“, anot S. Gedos? 
Sunkiojo roko stiliaus ariją apie 
simbolines žiurkes dainavęs Vla-
das Bagdonas sukėlė audringą publi-
kos reakciją ir aplodismentus. 

Tai kontekstai. Žiūrint iš meni-
nės pusės, gal kas ir numos ranka, 
jog tai „tik“ roko opera, suprask, 
nerimtas reikalas. Žinau daugybę 
aukštus postus užimančių žmonių, 
kuriems, pagal jų pasisakymus ir 

„idėjas“, apskritai visas menas ir 
kultūra yra nerimtas reikalas, ką 

jau kalbėti apie investicijas į jį ar 
finansavimą. Bet grįžtant prie lie-
tuviškų roko operų – jų turime 
vos keletą. Ir jokiu būdu nereikia 
jų tarpusavy lyginti. Į visas jas įdėta 
daug talento ir meilės. O sukurti 
scenos veikalą, kuris nenusileistų 
pasauliniams pavyzdžiams ir būtų 
originalus, – reiškinys, prilyginti-
nas žygdarbiui. Sunku patikėti, jog 

„Eglę“ L. Vilkončius sukūrė daugiau 
nei prieš tris dešimtmečius (kai tuo-
metė Sovietų Sąjunga neigė vaka-
rietišką muziką ir net draudė jos 
klausytis). Tai neabejotinai mo-
dernios, gyvai alsuojančios mu-
zikos, nepriekaištingos formos ir 
dramaturgijos, širdį veriančių me-
lodijų ir gyvybingų ritmų opusas su 
tautiniu atspalviu muzikoje ir egzis-
tencialistiniu tematikoje. Ir prilygs-
tantis genialiesiems S. Gedos teks-
tams (beje, ne iš piršto laužtiems, 
o grįstiems moksliniais etnoso ty-
rinėjimais), kas tikrai nelengva. Tai 
sudėtinga muzikinė drobė, kurioje 

solistų partijos nė iš tolo neprimena 
pigaus popso, o orkestrinė partitūra 
(simfoninį kolektyvą dar papildo ir 
vadinamoji ritmo grupė) yra sodri, 
reljefiška, daugiasluoksnė, spalvinga. 

Visi solistai ją atliko įsijautę, už-
sidegę, profesionaliai. Ypač išskir-
tini operos scenos meistrai Tadas 
Girininkas (Kariūnas), Mindaugas 
Zimkus (Artojas), niekada nenu-
viliantis rokeris Česlovas Gabalis 
(Girinis), publikos mylimas Vla-
das Bagdonas (Rupūžė). Žilvino 
vaidmenį pagirtinai atliko Jeroni-
mas Milius, puikiai valdydamas 
balsą, kurdamas įvaizdį. Nepapras-
tai gražų ir stiprų balsą turi Monika 
Pundziūtė (Eglė). Neturėčiau jai 
priekaištų, įsijautimo į vaidmenį 
netrūko, tačiau jautėsi, kad daini-
ninkę vis dar yra užvaldęs kitoks 
muzikos stilius, dainavimas anglų 
kalbos maniera, galbūt trūko patir-
ties stambaus masto veikalui. Ne-
dažnai tokiame žanre pasirodo cho-
ras „Bel canto“ (vadovas Egidijus 

Kaveckas), tačiau jis, kaip ir jaunieji 
Artūro Noviko džiazo mokyklos 
auklėtiniai (vadovas A. Novikas), 
patikimai ir švariai atliko komen-
tuojančių ir replikuojančių paslap-
tingų pasaulių gyventojų vaidmenį. 
Drąsiai pasirodė ir mažieji daini-
ninkai – Eglės vaikai. Koncertiniam 

„Eglės“ atlikimui, beje, akivaizdžiai 
per mažoje erdvėje, skoningų mini-
malių režisūrinių sprendimų sugal-
vojo režisieriai Dalia Ibelhauptaitė 
ir Gediminas Šeduikis. 

Didžiausią pagarbą dėl „Eglės“ 
reikia išreikšti Gintarui Rinkevi-
čiui ir jo vadovaujamam Lietuvos 
valstybiniam simfoniniam orkes-
trui, kuris ėmėsi prikelti nepelnytai 
ilgus dešimtmečius to laukusį vei-
kalą. Šiuo svarbiu įvykiu gegužės 
11 ir 13 dienomis orkestras užbaigė 
ir savo turiningą 28-ąjį koncertinį 
sezoną. Jis, beje, buvo itin reikšmin-
gas lietuvių muzikai. Pernai gruo-
džio mėnesį orkestras parodė Ju-
liaus Juzeliūno operos „Žaidimas“ 

koncertinį atlikimą (pirmą kartą 
operą atgaivino prieš dešimtmetį), 
kuris buvo skirtas kompozitoriaus 
100-mečio paminėjimui. Ar suteikti 
šansą anksčiau neįgyvendintiems 
mūsų autorių veikalams tampa or-
kestro veiklos tendencija? Jei taip, 
tuomet sveikinu vienintelį kolek-
tyvą, kuris atlieka šią svarbią kul-
tūrinę misiją. „Eglės“ premjera – dar 
vienas šio orkestro ir jo bendražy-
gių pasiaukojimo įrodymas, kaip 
įprasta, tokiems projektams nesu-
laukus deramos paramos ir reika-
lingo dėmesio. Labai tikiuosi, jog 
roko opera „Eglė“, pastatyta jau 
kaip pilnavertis teatrinis veikalas, 
iškeliaus į dideles scenas ir arenas. Ji 
leis ne tik pasimėgauti, kaip L. Vil-
končius mėgsta sakyti, „svinguotos 
muzikos“ malonumais, bet galbūt 
savo skleidžiamomis idėjomis pa-
skatins geriau pažinti savo etnoso 
gelmes. 

Laimutė Ligeikaitė

Keletas „Eglės“ inspiracijų
Atkelta iš  1  psl .

Julijus Grickevičius

Balandžio 27–30 d. Brėmene įvyko 
dvyliktoji džiazo industrijos mugė 

„jazzahead!“. Mugės pavadinimas 
rašomas su šauktuku, tarsi pakiliu 
tonu. Būtent taip ir norisi kalbėti 
apie šį reiškinį. Lietuvos džiazą šį-
met pristatė rekordiškai didelė dele-
gacija. Ketvirtą kartą mugėje dirbo 
Lietuvos džiazo federacijos nariai 
Solveiga Rusytė ir Julijus Grickevi-
čius, mugėje pirmą kartą po ilgos 
pertraukos dalyvavo muzikantai: 
pianistai Dmitrijus Golovanovas ir 
Vytis Smolskas, grupės „Sheep Got 
Waxed“ vadybininkė Simona Kliše-
vičienė, buvo galima sutikti „Vilnius 
Jazz“ organizatorių Antaną Gustį, 

„Vilnius Mama Jazz“ rengėjus Juditą 
Bartoševičienę ir Kristijoną Barto-
ševičių. Lietuvos džiazo federacijos 
dalyvavimą iš dalies finansavo Lie-
tuvos kultūros taryba ir Kultūros 
ministerija. Regis, jau įprasta išvysti 
Lietuvos stendą bendrame „jazza-
head!“ kontekste. „Jazz From Lithu-
ania“ stendas draugiškai įsispraudė 
tarp vokiečių džiazo žurnalo „Jazzt-
hetic“, Kanados muzikos atstovybės 
ir vieno iš Juodkalnijos festivalių. 

Ketvirtas kartas mugėje ir patirtis 
nubrėžė aiškias veiklos gaires. Ko-
kios jos? Svarbiausias įrankis šioje 
mugėje – Lietuvos džiazo kompi-
liacija „Jazz From Lithuania“, iš-
leista šįmet ir apibendrinanti ryš-
kiausius, gyvus ir eksportuotinus 
džiazo reiškinius Lietuvoje. Keli 
šimtai šių kompaktinių plokštelių 

pateko į dešimčių festivalių orga-
nizatorių, agentų, leidėjų, radijo 
stočių atstovų rankas. Mūsų šalies 
muzika domėjosi ir žiniasklaidos 
atstovai iš „Die Zeit“, Slovakijos 
radijo, portalo ir žurnalo „jazz.
ru“. Gana išsamiai apie lietuviško 
džiazo kontekstus pavyko papa-
sakoti Norvegijos nacionaliniam 
radijui. Birželį jie ketina skirti Lie-
tuvai atskirą laidą. Atrodo, kad jau 
nesame užsieniui terra incognita, o 
ir pristatomas paveikslas atrodo vil-
tingai. „Žinote, džiazo atlikėjai šiais 
metais pelnė pagrindinį mūsų šalies 
kultūros ir meno apdovanojimą“, – 
sakėme mes. Užsieniečiai atpažįsta 
Liudą Mockūną, Petrą Vyšniauską, 
trio „Sheep Got Waxed“, įrašų kom-
paniją „NoBussines records“, atli-
kėjai stengiasi perduoti linkėjimus 
festivaliams, kuriuose kadaise grojo. 
Didelė dalis mugės dalyvių – atli-
kėjai, jie ieško naujų nišų savo pro-
jektams, siekia susipažinti su vietos 
scena, sužinoti, į kokius festivalius 
gali kreiptis. Dažniausias atsaky-
mas jiems – festivalių žemėlapis 
ir kontaktų sąrašas. Tačiau atlikėjų 
prisistatymai, parengta ir apipavi-
dalinta jų medžiaga gali tapti puikiu 
pavyzdžiu lietuvaičiams. Ypač da-
bar, kai didžioji dalis vadybos rū-
pesčių gula ant paties muzikanto, o 
ne vadybininko pečių.   

Ko ieškojo užsienio profesiona-
lai Lietuvos stende? Kokios agen-
tūros globoja pačius žymiausius 
džiazo pasaulio vardus – žinome. 
Tam nebūtina vykti į Brėmeną. 
Tačiau mūsų stende buvo ieškoma 

ne jų. Labiausiai sudomino Lietu-
vos improvizacinės muzikos kūrė-
jai, jungtys tarp liaudies ir džiazo 
muzikos. Paryžiaus džiazo klubų 
tinklas pasiūlė rudenį surengti 
Lietuvos džiazo vitriną keturiuose 
Paryžiaus klubuose. Tai būtų svar-
bus Lietuvos džiazo sklaidos įvykis. 
Partnerystės ieškojo ir prestižinis 
Londono „Ronnie Scott’s“ klubas, 
Juodkalnijos, Švedijos, Rumunijos, 
Vokietijos festivaliai. Tai nedidelė 
dalelė kontaktų, užmegztų per tris 
dienas Brėmene. Stende lankėsi ir 
Lincolno menų centro atstovas. 

O kaip mūsų kaimynai? Pernai 
gana išsamiai aprašiau Estijos at-
stovų dalyvavimą „jazzahead!“, 
todėl prie šios temos nebegrįšiu. 
Telieka pridurti, kad, lyginant su 
praėjusiais metais, į Brėmeną at-
vyko dvigubai daugiau estų. Nu-
džiugino Latvija. Šios mugės kon-
tekste ji buvo lyg balta dėmė. Šįmet 
pristatytas Latvijos muzikos sten-
das, suburtas iš Latvijos radijo big-
bendo, šiuolaikinės muzikos centro, 
kelių festivalių ir pavienių atlikėjų. 
Atsirado pagrindas įgyvendinti seną 
idėją – suburti visų trijų Baltijos ša-
lių stendus vienoje vietoje, arčiau 
skandinavų. Gal net kitais metais. 

Lietuvos džiazo federacija kvietė 
atlikėjus stendui teikti savo kom-
paktines plokšteles ir kitą medžiagą. 
Šiuo pasiūlymu pasinaudojo Liudas 
Mockūnas, ansambliai „The Ditties“, 

„Džiazo miniatiūros“, „Baroque 
Contempo“, džiazo klubas „Jazz 
Cellar 11“. Ši medžiaga itin pra-
vertė siūlant konkrečius projektus. 

Paaiškėjo ir kitas faktas – domimasi 
ne tik festivaliais ir atlikėjais. Rei-
kėtų įtraukti radijo stočių, aukš-
tųjų mokyklų, vadybos organiza-
cijų kontaktus, taip parodyti dar 
išsamesnę panoramą. Džiugino 
Dmitrijaus Golovanovo ir Vyčio 
Smolsko indėlis į stendo veiklą. Jie 
greitai perprato mugės dėsnius, ge-
bėjo ne tik pasiūlyti savo projektus, 
bet ir atsakinėti į klausimus, sudo-
minti. Puikiai sekėsi ir „Sheep Got 
Waxed“ atstovei Simonai Kliševi-
čienei. Atrodo, kad apie šį trio suži-
nojo kur kas daugiau žmonių. 

Mugė yra puiki vadybos moky-
kla atlikėjams. Retai vienoje vietoje 
sutiksi tokį būrį džiazu besidomin-
čių ir su juo dirbančių žmonių. Die-
ninė mugė nejučia pereina į vaka-
rinius showcase koncertus ir čia 
delegatai sudaro daugiau sutarčių 
nei dieną, nes didesnė tikimybė pa-
bendrauti su didžiaisiais festivalių 
organizatoriais. Dėl ypač užimtos 
dienotvarkės dieną jie būna beveik 
nepasiekiami.

„Siekėme, kad „jazzahead!“ būtų 
lengviau prieinama mugė, lygi-
nant su kitais panašaus pobūdžio 
renginiais. Todėl čia dalyvauja ir 
pavieniai atlikėjai bei mažos kom-
panijos“, – sakė Ulis Beckerhoffas, 

„jazzahead!“ vadovas, apsilan-
kęs mūsų stende paskutinę dieną. 
Nuo praėjusių metų mugė išaugo 
beveik šešiolika procentų. Per ke-
turias dienas mugę ir koncertus 
aplankė 17 600 lankytojų, daly-
vavo 1356 kompanijos, 3169 pavie-
nių atstovų. Renginį sudaro mugė ir 
showcase koncertai, dedikuoti Eu-
ropos, Vokietijos, užjūrio džiazui ir 
šalies partnerės pristatymui. Šįmet 
visas dėmesys teko Suomijai, kitą-
met Lenkijai. Ji bus labiausiai į rytus 
nutolusi „jazzahead!“ partnerė isto-
rijoje. Galbūt reikėtų pradėti galvoti 
ir apie Lietuvą kaip šios mugės par-
tnerę? Iki to dar laukia ilgas kelias 
stiprinant Lietuvos džiazo sceną vi-
sose grandyse. Todėl mandagiai 
praleidžiame į priekį Estiją. 

Vytis Smolskas, Julijus Grickevičius, festivalio organizatorius Ulis Beckerhoffas, 
Dmitrijus Golovanovas
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Permainingos regimybės skambėjimas
Petro Geniušo rečitalis „Organum“ koncertų salėje

M u z i k a

Artėja Vilniaus festivalis 

Jau netrukus prasidės vienas reikš-
mingiausių mūsų šalies renginių – 
Vilniaus festivalis. Jis šiemet vyks 
birželio 5–22 d. ir pristatys dešimt 
originalių programų. Bilietai į mo-
kamus renginius jau parduodami.

21-asis Vilniaus festivalis birže-
lio 5 d. prasidės koncertu Nacio-
naliniame operos ir baleto teatre. 
Pirmą kartą čia koncertuos operos 
superžvaigždė, latvių mecosopra-
nas Elīna Garanča, viena ryškiausių 
dabarties operos solisčių. Vilniaus 
publiką ji džiugins Piotro Čaikovs-
kio, Camille’o Saint-Saënso, Giusep-
pe’s Verdi, Francesco Cilea, Pietro 
Mascagni operų arijų ir neapolie-
tiškų dainų interpretacijomis su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru. Koncertą diriguos britų 
maestro Karelis Markas Chichonas. 

Nuolatiniu Vilniaus festivalio 
dalyviu tapęs LNSO, kuriam va-
dovauja jo vyr. dirigentas Modes-
tas Pitrėnas, birželio 7-ąją festivalį 
pratęs orkestro muzikos programa 

„Vidurnakčio saulė“. Filharmonijos 
scenoje taip pat pasirodys italų vio-
lončelininkas Mario Brunello, ku-
rio tarptautinė karjera prasidėjo 

iškart po pergalės tarptautiniame 
P. Čaikovskio konkurse 1986-aisiais. 
Italų violončelininkui patikėta so-
listo partija festivalio užsakymu pa-
rašyto lietuvių kompozitorės Jus-
tės Janulytės kūrinio „Vidurnakčio 
saulė“ pasaulinėje premjeroje. Taip 
pat programoje skambės Gustavo 
Mahlerio Penktosios simfonijos 
cis-moll IV dalis Adagietto bei dvi 
simfoninės Felixo Mendelssohno-
Bartholdy partitūros.

Birželio 8 d. Filharmonijoje – 
Osvaldo Balakausko kamerinių 
kūrinių koncertas. Programą ren-
gia ištikimai mūsų muziką propa-
guojančio kompozitoriaus Vykinto 
Baltako vadovaujamas Lietuvos 
ansamblių tinklas (LAT), kuriame 
groja vieni pajėgiausių atlikėjų. Su 
styginių kvartetu „Chordos“ ir Lie-
tuvos kameriniu orkestru Vilniaus 
festivalyje LAT pateiks intriguojan-
čią O. Balakausko kamerinės muzi-
kos retrospektyvą nuo 1997-ųjų bei 
naujo Styginių kvarteto premjerą.

Birželio 9 ir 11 d. LNOBT bus pa-
rodyta tarptautinės statytojų grupės 
rengiama Vincenzo Bellini operos 

„Kapulečiai ir Montekiai“ prem-
jera. Kūrybinė grupė prieš keletą 
metų šią operą jau yra pastačiusi 
Barselonos „Gran Teatre del Liceu“, 
Miuncheno „Bayerische Staatsoper“ 
ir San Fransisko operos teatruose. 

Režisierius Vincentas Boussard’as 
ir scenografas Vincentas Lemaire 
mūsų publikai žinomi iš J. Masse-
net „Manon“ pastatymo. Šį kartą 
spektaklį jie kuria su jaunu italų 
maestro Sesto Quatrini ir LNOBT 
muzikos vadovu, dirigentu Robertu 
Šerveniku. Kostiumus operai su-
kūrė prancūzų dizaineris Christia-
nas Lacroix. Pagrindinius vaidme-
nis rengia „Auksinių scenos kryžių“ 
laureatės Eglė Šidlauskaitė ir Vik-
torija Miškūnaitė, taip pat dainuos 
jauna solistė Aistė Pilibavičiūtė.

Birželio 12 d. Filharmonijos sce-
noje susitiks barokas ir XXI am-
žius: Johannas Sebastianas Bachas 
ir Ezio Bosso. Lietuvos kamerinio 
orkestro ir jo meno vadovo, smui-
kininko Sergejaus Krylovo svečias – 
Londone gyvenantis kompozitorius, 
dirigentas ir pianistas Ezio Bosso. E. 
Bosso kūrinių jau girdėjome 2012 m. 
Vilniaus festivalio renginyje – JAV 
šiuolaikinio šokio trupės „Ailey 
II“ spektaklyje, o 2016 m. vasarį jis 
koncertavo Nacionalinės filharmo-
nijos scenoje. Nauja programa pa-
vadinta „Ezio Bosso sugrįžta“. 

Birželio 14-ąją festivalyje viešės 
radijo simfoninių orkestrų tradi-
cijas puoselėjantis „Westdeutsche 
Rundfunk“ (WDR, Vakarų Vokie-
tijos radijo) simfoninis orkestras. 
1947 m. Kelne įkurtas kolektyvas 

per savo veiklos dešimtmečius 
pelnė tarptautinę šlovę, tapo Vo-
kietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos 
regiono muzikinio gyvenimo am-
basadoriumi. Nuo 2010–2011 m. se-
zono jam vadovauja suomis Jukka-
Pekka Saraste. Su orkestru Vilniuje 
solo grieš žymusis prancūzų vio-
lončelininkas Gautier Capuçonas. 
Koncerte skambės Ludwigo van 
Beethoveno, Antoníno Dvořáko ir 
Johanneso Brahmso kūriniai.

Birželio 15 d. Filharmonijoje su-
lauksime legendinio austrų pianisto 
Rudolfo Buchbinderio rečitalio. Šio 
pianisto, koncertuojančio jau 50 
metų, diskografijoje – per 100 kom-
paktinių plokštelių, daugelis jų įver-
tintos įvairiais prizais. R. Buchbin-
deriui ypač artima Ludwigo van 
Beethoveno muzika. Beethovenas 
ir jo „Appassionata“ turėtų tapti ir 
Vilniaus festivalio koncerto ašimi. 
Taip pat girdėsime Johanno Sebas-
tiano Bacho ir Franzo Schuberto 
muziką.

Šiemet Vilniaus festivalio pro-
gramą praturtins muzikinis var-
gonų vakaras. Birželio 17 d. Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčios vargonais 
grieš tarptautinių konkursų laurea-
tas, pagrindinis Roterdamo Šv. Lau-
ryno bažnyčios vargonininkas bei 
Roterdamo konservatorijos impro-
vizacijos profesorius Hayo Boerema. 

Šio vakaro programa plati ir įvairi – 
nuo renesanso ir baroko vargonų 
muzikos šedevrų iki dabarties kom-
pozitorių opusų bei paties maestro 
improvizacijų. Beje, įėjimas į šį kon-
certą bus laisvas.

Birželio 19-ąją Filharmonijos sce-
noje – dovana senosios muzikos 
mėgėjams. Gros jau daugiau kaip 
30 metų gyvuojantis italų ansamblis 

„Il Giardino Armonico“ ir jo meno 
vadovas bei solistas Giovanni An-
tonini (išilginė fleita). Ansamblio 
repertuare vyrauja XVII–XVIII a. 
kūriniai, o Vilniaus festivalio pro-
gramoje skambės Antonio Vivaldi 
ir kitų XVI–XVIII a. italų kompo-
zitorių kūriniai.

Festivalio kulminacija šiemet 
dvelks egzotika, mat sulauksime 

„Dadadadan tenko“ būgnininkų iš 
Japonijos. Birželio 22 d. LNOBT 
scenoje festivalį vainikuos japonų 
atlikėjų šokio ir perkusijos šou 

„Sniegas, mėnuo ir gėlės“. Publikos 
lauks tradicinių japonų būgnų ir 
kitų instrumentų spektaklis, kurio 
pagrindiniai herojai – ritmas ir ju-
desys, perteikiantys įvairias būse-
nas, nuotaikas, net ritualus.

Daugiau informacijos apie fes-
tivalio renginius: vilniusfestival.lt.

VF inf.

Anonsai

M. Mikul ėn o n uotr .

Vytautė Markeliūnienė 

Bene vienas akivaizdesnių pasta-
rųjų metų Vilniaus muzikinių se-
zonų pokyčių – gerokai aktyviau 
tvinksintis fortepijono rečitalių pul-
sas. Tokią situaciją, matyt, lėmė ne-
atsitiktinės priežastys – viena ver-
tus, plačiau išsikerojusi koncertinių 
salių su gerais fortepijonais (naujai 
įkurtų ar atkurtų) geografija, antra 
vertus, muzikinių kūrybinių idėjų 
bei artistinės tikrovės aspiracijų 
nestokojanti koncertuojančių pia-
nistų bendruomenė. Ar tik ne šių 
priežasčių paralelizmas ir sąveika iš 
dalies pastūmėjo „Organum“ kon-
certų salės, bet ne tik salės, o ir for-
tepijonų salono, atidarymą? O kur 
dar fortepijono rečitaliams atvirai 
prielankios, ištikimos publikos po-
troškiai? Mat muzikos instrumentų 
prekybos įmonė „Organum“, kaip 
garsiausių fortepijonų gamintojų 

„Steinway&Sons“, „Yamaha“, „Bö-
sendorfer“, „Grotrian-Steinweg“ ir 

„Petrof “ įgaliotoji atstovė Lietuvoje, 
šiame kontekste gali vykdyti ne tik 
tiesiogines savo funkcijas, bet ir 
inicijuoti autonomiškus koncertų 
sezonus, sukurti čia kūrybišką, 
simpatišką ir bičiulišką atmosferą, 
o atlikėjams – dar ir malonias są-
lygas praktiškai patyrinėti instru-
mentus, pasirenkant savajam kon-
certui artimiausią. 

Šios naujos fortepijonų salono 
ir koncertų salės durys oficialiai 

atsivėrė balandžio 20 d., pradėjus 
5 koncertų ciklą „Atvirų fortepi-
jonų dienos“. Gegužės 13 d. skam-
bėjo jau trečiasis ciklo koncertas, 
parengtas pianisto Petro Geniušo, 
kurio atlikėjiška raiška kaip origi-
naliai brandinama muzikinė vizija 
jau keli dešimtmečiai neatsiejamai 
įsigyvenusi Vilniaus kultūriniame 
peizaže. Šiame peizaže P. Geniušas 
linkęs intensyviai, nevaržomai da-
lyvauti, mėgautis įvairiomis ir ne-
akademinėmis muzikinėmis patir-
timis, tyrinėti skirtingus impulsus. 
Tačiau manding pastoviuoju ir sti-
priausiu kūrybinio gyvenimo var-
dikliu išlieka jo, kaip vieno žmo-
gaus, solisto, vizija, kuriai lemta 
atsiskleisti rečitalių matmenyje. 

P. Geniušo koncerto progra-
mos turinys neretai iš anksto tary-
tum užmina mįslę, juoba šis pia-
nistas nelinkęs muzikos sudėlioti 
bet kaip. Šįkart solinę programą 
sudarė Philipo Glasso, Ludwigo 
van Beethoveno ir Bélos Bartóko 
kūriniai. Penki Glasso Etiudai, iš-
dėstyti trimis dozėmis, jungė, skyrė, 
glaudino, mezgė dialogą su kitais 
kūriniais – kiek netikėtai čia įsi-
komponavusiu bene populiariau-
siu Beethoveno opusu, „Patetine“ 
sonata, bei Bartóko ciklu „15 ven-
grų valstiečių dainų“. Vis dėlto ši 
programa turėjo dar ir progra-
mėlėje neskelbtą tęsinį: skambėjo 
Fryderyko Chopino Pirmoji baladė, 
pianisto skirta pirmajai pedagogei 
profesorei Liucijai Drąsutienei, 

o pabaigoje išgirdome Roberto 
Schumanno pjesę „Aufschwung“ 
(„Polėkis“). Nors teskambėjo tik ši 
viena Schumanno kompozicija (ir 
dargi bisui), ji savaip padiktavo vi-
sos programos raktą. Čia įsiveržęs 
Schumannas, kurio interpretuo-
jama muzika, sakytume, yra vie-
nas P. Geniušo artistinių ženklų, 
priminė šio kompozitoriaus susi-
kurtos „davidsbiundlerių“ drau-
gijos vaizdinio tikrovę. Ko gero, 
tie menininkai, kurie kruopščiai 
turtina, analizuoja savo vaizduo-
tės pasaulį, drąsiai neria į amatą 
pranokstančias erdves, ilgainiui 
suformuoja ir savąją „davidsbiun-
dlerių“ bendruomenę, jungiamą ne 
tiesioginių epochos, estetikos, sti-
liaus saitų, bet kažkokių kitų, žo-
džiais nenusakomų pajautų. Tad 
ir tokie, regis, skirtingi kūrėjai – 
Glassas, Beethovenas, Bartókas, 
Chopinas, Schumannas – šįkart 
P. Geniušo rečitalyje tapo tarsi vie-
nos bendruomenės nariais, kuriuos 
pianisto interpretacinė vaizduotė 
sutelkė į vientisą visumą. 

P. Geniušo polinkis įsiklausyti į 
harmoniją, boso liniją, į kategoriš-
kai ar trapiai prabylančias detales, 
melodijomis tampančias viduri-
nių balsų slinktis, įprastas „Pateti-
nės“ sonatos matomybes praturtino 
jautriomis intonacinėmis ištarmė-
mis, sraunia harmonijos ir tembro 
retorika. O labiausiai laiko atžvilgiu 
nuo kitų „davidsbiundlerių“ nuto-
lusi Glasso muzikinė gestikuliacija 

prabilo iš kažkur seniau atpažįs-
tamais junginiais (tarkim, Franzo 
Schuberto harmonijomis), tyrinė-
jamais tarsi pro didinamąjį stiklą. 
Jau nebe pirmą kartą prie Bartóko 
ciklo grįžtantis P. Geniušas darsyk 
paliudijo, jog šios „15 vengrų vals-
tiečių dainų“ nesiliauja kaitinti at-
likėjo vaizduotę tembriniu-ritmi-
niu daugiaplaniškumu. Gal kaip 
tik ši gaivališka Bartóko muzikos 
gyvybė palytėjo ir rečitalyje skam-
bančius Chopino bei Schumanno 

opusų pavidalus, atsivėrusius iš-
raiškingo garsų teatro, tikrovės ir 
iliuzijos sambūviu. 

Pabaigai pasitelkčiau Rainerio 
Marios Rilke’s mintį apie muziką, 

„kuri kasdieninio gyvenimo regi-
mąsias tikroves perkeičia ir dar 
labiau atitolina nuo tikrovės, pa-
versdama jas lengva, permaininga 
regimybe“. Prie šios permainingos 
regimybės įspūdžio, patirto pia-
nisto Petro Geniušo rečitalyje, vis 
dar norisi sugrįžti. 

Petras Geniušas
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Teisėjai ir liudininkai
Meninio sindikato „Bad Rabbits“ spektaklis „Samurajaus knyga“ 

T e a t r a s ,  D a i l ė 

Vytautas Paplauskas

Gegužės mėnuo parodų lankyto-
jams Kaune – itin palankus. Praėjusį 
savaitgalį renginių gausa stebino 
projekto „Gallery Weekend Kaunas“ 
renginiai (dalis parodų tebevyksta), 
o jau mėnesio pradžioje duris atvė-
rusi Tarptautinė Kauno grafikos bie-
nalė kviečia apsilankyti net 5-iose 
parodose. 

Projektas „10 x 12“
Pasitikrinti, kaip gerai pažįstate 

ir skiriate Lietuvos vizualaus meno 
kūrėjus, galite apsilankę projekto 

„10 x 12“ parodoje, veikiančioje ga-
lerijos „Meno parkas“ pirmo aukšto 
ekspozicijų erdvėje. Dalyvauti pro-
jekte, kuris organizuojamas kartu 
su fondu „Imago Mundi“, galerija 
pakvietė daugiau kaip 140 įvairių 
sričių Lietuvos menininkų (tapyba, 
fotografija, skulptūra, grafika, teks-
tilė ir kt.). Projekto dalyviams buvo 
išdalintos fondo atsiųstos mažo for-
mato drobės ant porėmio (10 x 12 
cm), o parodoje galima apžiūrėti, 
kokias jas kiekvienas dalyvis grą-
žino. Darbelių, sukabintų ant sie-
nos, taip pat sustatytų ant nedide-
lių ekspozicinių staliukų, autorystę 
galima sužinoti tik pažvelgus į at-
spausdintą dalyvių sąrašą, tačiau 
jei lankotės parodose, daugelio jų 

autorius lengvai atpažinsite, mat 
beveik visiems kūriniams būdin-
gas savitas juos kūrusių menininkų 
braižas (potėpis, koloritas, moty-
vai, medžiagos ir t.t.). Tuo labiau 
kad kai kurie kūrėjai (tarkim, Jo-
nas Gasiūnas) tiesiog pateikia savo 
ankstesnių kūrinių ar jų fragmentų 
sumažintas versijas. Visgi įdomiau-
sios tos drobelės, kurias jų autoriai 
panaudojo „ne pagal paskirtį“ – de-
gino, raižė ar kaip kitaip deformavo, 
dažnai netgi paversdami jas tūri-
niais objektais. Na, o visus matytus 
kūrinius, apsilankę fondo „Imago 
Mundi“ puslapyje, dar galėsite pa-
lyginti su kitų projekte dalyvavusių 
šalių kūriniais. Nustebsite, tačiau 
tam tikromis kūrybinėmis strate-
gijomis net ir skirtingų šalių meni-
ninkai gali būti labai panašūs. 

Paroda galerijoje „Meno parkas“ 
(Rotušės a. 27) veikia iki gegužės 17 d.

Vytautas Pletkus. Placebai
Apsilankymas Vytauto Pletkaus 

parodoje bus neišvengiamai pa-
ženklintas atradimais. Visų pirma, 
paroda veikia sename pastate Vi-
lijampolėje, kuriame, pasirodo, 
sovietmečiu gyvavo kino teatras 

„Neringa“. Antra, fotomenininkas, 
paprastai siejamas su Lietuvos fo-
tografijos mokyklos tradicijų tąsa, 
šįsyk pristato visai kitokios esteti-
kos ir tematikos darbus. Fotografijų 

serijoje, kuri užgimė dar 2013 m., jis 
fiksuoja kičo apraiškas įvairiose Lie-
tuvos vietovėse. Darbai eksponuo-
jami neįprastai – vieni jų rodomi 
per projektorių, kiti sukabinti ant 
fanerinių sienų, o dalis atspaudų 
sudėti į plastikines dėžutes, skir-
tas gėlių vazonėliams (šiuo metu 
pastate įsikūrusi gėlių parduotuvė). 
Parodoje pristatomo fotografijų ci-
klo pavadinimą, o ir paties ciklo 
transliuojamą mintį vienu sakiniu 
taikliai nusako parodos anotaciją 
rašiusi Milda Kiaušaitė: „Kaip pla-
cebas kičas ne „gydo“ pačią tikrovę, 
bet ją pridengia ir pakeičia suvo-
kimą taip, kad įtikėjusiajam „vaisto“ 
efektyvumu pastarojoje tampa len-
gviau ir maloniau gyventi.“

Paroda buvusiame kino teatre 
„Neringa“ (Tilžės g. 20) veikia iki 
gegužės 25 d.

Algis Griškevičius. Iliuzijos
Tai daugelio mėgstamas meni-

ninkas, nes jo kūryba pasižymi tuo, 
kas garantuoja populiarumą – pui-
kiu techniniu atlikimu, akį glostan-
čiu koloritu, žvilgsnį ilgėliau sulai-
kančiais siurrealistiniais motyvais, 
visiems suprantama simbolių ir me-
taforų kalba. Todėl neabejoju, kad 
paroda sulauks daug dėmesio, net 
ir tų kultūros vartotojų, kurie ga-
lerijas paprastai aplenkia. Tuo la-
biau kad tai puiki proga išsamiai 

susipažinti su menininko kūryba, 
nes darbų daug, rodoma ne tik ta-
pyba, bet ir fotografijos bei objek-
tai iš šiaudų. Galiausiai parodoje 
Griškevičius pristato ir naujau-
sius darbus, kuriuose jis užfiksavo 
apgriuvusias sovietines fermas ar 
siloso bei vandens bokštus. Meni-
ninkas juokauja, kad šiais darbais 
bando padėti susikurti naujajai post-
socrealistinei romantizmo krypčiai 
Lietuvoje.

Paroda Kauno paveikslų galeri-
joje (K. Donelaičio g. 16) veikia iki 
birželio 18 d.

2-oji tarptautinė Kauno grafi-
kos bienalė, paroda „Fragmento 
evoliucija“

Šiųmetinė Kauno grafikos bienalė – 
kur kas drąsesnė ir dinamiškesnė 
nei pirmoji, rengta 2015 metais. Pa-
grindinėje parodoje, eksponuoja-
moje M. Žilinsko dailės galerijoje, 
pristatomi ne tik klasikinėmis (lino 
raižinys, ofortas, tušas ir kt.), bet ir 

šiuolaikinėmis skaitmeninės gra-
fikos technikomis dirbantys me-
nininkai. Nemaža dalis kūrinių 
dvelkia postmodernizmo estetika – 
menininkai pasitelkia fragmentišką 
kalbėjimo būdą, aproprijuoja po-
puliariosios kultūros ženklus, de-
rina „aukštosios“ ir „žemesniųjų“ 
kultūrų įvaizdžius. Itin paveikus, 
vizualiai agresyvus pasirodė Al 
Paldroko didelio formato kūrinių 
ciklas „Visatos keliuose“. Sužavėjo 
ir meistriškų kompozicijų Stasio Ei-
drigevičiaus koliažai, kuriuose me-
nininkas gausiai cituoja iš meno is-
torijos gerai žinomus kūrinius (Piet 
Mondrian, Vincent van Gogh ir kt.). 
Atskirai verta paminėti ir Rolando 
Rimkūno piešinius, kuriuose, pasi-
telkiant Alfonso Andriuškevičiaus 
terminologiją, paveikiai atsiskleidė 
romantinio kičo potencialas.

Paroda M. Žilinsko dailės galeri-
joje (Nepriklausomybės a. 12) veikia 
iki birželio 4 d.

Malonūs atradimai
Trumpa parodų Kaune apžvalga

V. Papl ausko n uotr .Projekto „10 x 12“ ekspozicija

Milda Brukštutė

Režisierių Agnių Jankevičių, regis, 
traukte traukia aukos pasaulis. Jo 
pastatymuose pagrindinis veikėjas 
dažnai būna sistemos ar valdžios 
auka. Ir tas kančios, byrančio pa-
saulio paveikslas piešiamas taip, 
kad pats nukentėjusysis nė aki-
mirką nepasirodytų kaltas. Jis kuo 
nuoširdžiausias bejėgis – mažas, 
gyvenimo ištroškęs sraigtelis kaž-
kieno kito rankose. Be abejo, tokia 
nuostata, skatinimas kažko gailėtis 
gali sukelti skeptišką šypsnį, atme-
timo reakciją, o gal ir, susitapati-
nus su silpnuoju veikėju, savigailą, 
aplinkos baimę ar neapibrėžtą pyktį 
tam, kas aukščiau.

Agniaus Jankevičiaus suburtas 
sindikatas „Bad Rabbits“ iš Kauno 
į „House of Puglu“ sceną Vilniuje 
atkeliavo su dar vienos aukos isto-
riją prisistatančiu spektakliu – „Sa-
murajaus knyga“. Tačiau šį kartą 
spektaklio veikėjas, aktoriaus Jur-
gio Marčėno atliekamas-nupasa-
kojamas Tomas Lašas, turi kuo 
puikiausią savo bejėgiškumo pa-
teisinimą, jis – dar vaikas ir, be to, 

pats nė nesijaučia esąs aplinkybių 
auka. Tad lyg ir galėtume lengviau 
atsikvėpti, atsisakyti išankstinio 
priešiškumo ir susipažinti su Tomo 
Lašo, keisto ir mielo berniuko, sva-
jonėmis, taip pat naivoku, bet ir 
drąsiai filosofiniu, paradoksaliu 
pasaulio pažinimo būdu. Ir visgi 
šis nekalto vaiko įvaizdis ganėtinai 
apgaulingas, mat susiduriame su 
Lietuvos ir, kalbant apie Tomą Lašą 
ištinkančius pavojus, visos Europos 
Sąjungos metaforomis. 

„Samurajaus knygos“ žiūrovai 
kviečiami pabūti šios istorijos liu-
dininkais ir pamatyti, kaip dėl po-
zityvaus ES pasaulio paaukojamas 
vaikas, su meile deklamuojantis 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį apie 
tėvynę. Taigi, čia nereikia patiems 
dalyvauti veiksme ar nuspręsti, kas 
dėl ko kaltas. Viskas iš anksto sudė-
liota, surūšiuota, paruošta, praktiškai 
jau padarytos ir išvados. Šio teismo 
teisėjas, prokuroras ir advokatas – tas 
pats asmuo. Tad jam, visažiniam pa-
sakotojui, natūraliai perėmusiam pa-
ties A. Jankevičiaus intonacijas, ši is-
torija negali atnešti jokių netikėtumų. 

Jurgiui Marčėnui tenka pasa-
kyti labai daug teksto. Iš jo lūpų 

sklindantys žodžiai vejasi vienas 
kitą vis sudarydami įspūdį, kad jau 
tuoj, už akimirkos bus pasiekta šios 
istorijos kulminacija. Bet įvykiai ir 
Tomo Lašo nušvitimai vis pinasi, 
keičia vienas kitą ir gana ilgą laiką 
čia nesimato jokios prošvaistės. Ir 
kokia dar gali būti ramybė tokio 
sudėtingo, bręstančio berniuko pa-
saulyje? Juk jis pats sau yra naujas 
ir nepažinus, o ką jau kalbėti apie 
jį supantį gyvenimą.

Šią klampią, dažnai juokingą, ab-
surdišką istoriją, kurioje, norint ne-
pakilti į puikybę, nusibausti ar at-
švęsti, vis kratomasi elektra, parašė 
pats A. Jankevičius. Taip jis pade-
monstravo ne tik savo kategoriškas 
politines pažiūras, bet ir užslėptą 
prozininko talentą. Į nenutrūks-
tamą, iš berniuko svajonių „priskal-
dytą“ veiksmą čia darniai įpinamos 
ir smagios filosofinės mintys. Be to, 
kad ir kokios absurdiškos būtų šio 
gyvenimo detalės, jos, tos kasdienės 
smulkmenos, kartu ir įtikina. Mat 
autorius per gyvybę suteikiančias 
detales gerai valdo šį naują pasaulį, 
įgavusį savo ritmą ir savo kvėpavimą.

Šis talentas, kaip jau minėjau, 
prozininko, ne dramaturgo, tad 

tekstas kito režisieriaus rankose gal 
ir nesuskambėtų. Tačiau Jankevi-
čius visą laiką buvo kalbos žmogus 
ir jo aktoriai, be sustojimo berdami 
žodžius ir tapdami savo personažų 
nupasakotojais, geba sukurti kuo 
puikiausius vaidmenis.

O dabar – apie moralą. Tomas 
Lašas ir jo tėvai (Birutė Belada 
Tauterytė ir Linas Jurkštas) viską 
supranta ir įgyvendina pažodžiui. 
Jie ne mąsto, o stengiasi įsipaišyti 
į savo pačių pasirinktą sistemą. Be 
to, Tomo Lašo tėvai užgulę jį savo 
didžiuliais lūkesčiais, tad jis ir ver-
čiasi per galvą mėgindamas jiems 
įtikti. Ši istorija, iš pradžių sukėlusi 
daug juoko, vėliau tampa tragiška. 
Tai – deklaratyvus tragizmas, viską 
sustatantis į savo vietas. Paaiškinan-
tis, kas, kaip ir kodėl. Sugriaunan-
tis taip kruopščiai sukurtą naivumo 

estetiką. Tomas Lašas atsitraukia 
ir užleidžia vietą savo tėvams, o 
jie nuobodūs, netikri, žlugdantys. 
Šis pasaulis neturi atspalvių ir yra 
pernelyg trafaretiškas. Viskas lyg ir 
gerai, bet pernelyg naivu, pernelyg 
beviltiška ir teisinga. Dabar keliau-
jama į rezultatą, dabar šis primity-
vus pasaulis, perėmęs suaugusiojo 
vaidmenį, nebeegzistuoja pats sa-
vaime, jis vertinamas, smerkiamas, 
laidojamas. Belieka prisiminti, kad 
esame tik liudininkai – ne mums 
šiame procese skirta būti mąstyto-
jais, analizuotojais, teisininkais. Ta-
čiau toks uždavinys (kukliai tūnoti 
už borto) po kurio laiko pradeda 
varginti, o veiksmas, kartais geban-
tis užburti ir įtraukti, pakvimpa 
pernelyg rimta kauke prisidengu-
siu infantilumu.

J .  Ver bickio  n uotr . Jurgis Marčėnas, Linas Jurkštas ir Birutė Belada Tauterytė
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T e a t r a s

Prancūzų komplimentai „Žuvėdrai“ 
Režisierius Oskaras Koršunovas ir jo 
aktoriai sugrįžo iš intensyvių gas-
trolių Prancūzijoje. Paryžiaus teatro 

„Theatre 71“ scenoje jie suvaidino 
net šešis spektaklius. Mece ir Nansi 
rengiamame „Passages“ festivalyje 
spektaklis parodytas tris kartus. 
Pristatome prancūzų kritikų atsi-
liepimus, pasirodžiusius iš karto po 
spektaklių Paryžiuje ir Mece.

Oskarą Koršunovą Prancūzijos 
žiūrovai atrado 1997 m., kai vos 
trisdešimtmetis autorius parodė 
čia spektaklį „Senė 2“ pagal Dani-
ilą Charmsą. Nuo to laiko jis nuolat 
sugrįžta į Prancūzijos sceną su iš-
radingais, paprastais ir žaismingais 
spektakliais, kurių esmė – aktorių 
vaidyba, o ne gausios dekoracijos, 
aparatūra ar audiovizualiniai efektai.

„Vasarvidžio nakties sapne“ ma-
tėme, kaip paprasta medinė lenta 
tapo aktorių skydu, kauke, lova... 

„Įstabiojoje ir graudžiojoje Romeo 
ir Džuljetos istorijoje“ Koršunovas 
perkėlė pagrindinius veikėjus į picų 
kepyklos pasaulį, ir pamažu trans-
formavo spektaklį iš itališkos kome-
dijos į žmogaus, likimo marionetės, 
būties tragediją. „Užsispyrėlės su-
tramdyme“, pastatytame „Comédie-
Française“ teatre, mirties ir realybės 
pragaras vaizduojamas teatro rojuje. 
Dabar jis sugrįžta su apšviesta ir ap-
šviečiančia „Žuvėdra“.

Šioje „komedijoje“ Koršunovas 
eksperimentuoja atmosfera, su-
kurdamas tikro ir netikro realizmo 
įspūdį. Plikos pilkos sienos, neutrali 
erdvė, neapibrėžtas laikotarpis suku-
ria aplinką, kurioje aktoriai tampa 
pagrindiniais ir vieninteliais teksto 
raiškos mediumais. 

Džiaugsmas, skausmas, neviltis, 
vienišumas, savęs ir kitų praradi-
mas, iliuzijų žlugimas, klausimai 
apie būtį ir meną, kūrybos galią ir 
bejėgiškumą – visa tai perteikiama 
per aktorių kūnus, kvėpavimą... At-
rodo, kad tarp jų nelieka jokio ats-
tumo, ypač kai matome, kaip jie lyg 
repeticijoje ar teatro dirbtuvėse at-
sisėdę ant į eilę sustatytų kėdžių 
stebi kolegas, „vaidinančius“ aplink 
centre pastatytą apskritą stalą.

Scenoje didelė įtampa, aktoriai fi-
ziškai įsitraukia į spektaklį. Matome, 
kaip jie trenkia galvą į sieną, griūva 
ir knapso prisigėrę degtinės, tačiau 
teatrališkumo nesijaučia. Koršuno-
vas užtikrina, kad viskas vyktų ne-
apsakomai lengvai. 

Absoliučiai visi aktoriai nepakar-
tojami. Ypatingo dėmesio vertos dvi 
aktores vaidinančios aktorės. Pir-
moji – Nelė Savičenko: šykšti, egois-
tiška, manipuliuojanti ir be galo 
despotiška Arkadina, kurios bran-
dumas neišgelbsti jos nuo konku-
rencijos su jaunesne karta tiek sce-
noje, tiek meilėje. Antroji – Agnieška 
Ravdo: moteris-vaikas Nina, tiks-
liau, vaikas, norintis tapti moterimi. 
Verta pamatyti, kaip scenoje, avė-
dama aukštakulnius ir mūvėdama 

baltus aptemptus šortus, Nina vai-
dina fatališką moterį, jaudinančiai 
kopijuodama Arkadinos judesius, 
lyg jie atstotų jai talentą. Štai tokia 
ta „Žuvėdra“: pastverta laisvame 
skrydyje, o vėliau galutinai pribaigta 
Trigorino. Ši „Žuvėdra“ tėra iš po-
pieriaus išlankstytas paukštis.
Didier Méreuze, La Croix, 2017-05-05

*****
Čechovo „Žuvėdra“ nėra nyks-

tantis paukštis. Pastaruoju metu ji 
pasirodo dažnai. O štai lietuvių re-
žisieriaus Oskaro Koršunovo „Žu-
vėdra“ nutūpė „Malakoff “ salėje. Ir 
tuo galima tik pasidžiaugti. Jo teatri-
nis braižas pasižymi neįprastu in-
tensyvumu, tiksliu apmąstymu ir 
atlikimo precizika perteikiant fabu-
loje sutelktas aistras. Visi žino, kad 
daugiau kaip prieš amžių sukurtos 
pjesės esmė – keletas desperatiškų 
pasipiršimų, nuožmiai diskutuojant 
apie tai, kas mene nauja, o kas sena, 
ir visa tai pateikiama kaip žiauri ko-
medija su aukštomis intelektuali-
nėmis užmačiomis, nepamirštant 
ir Shakespeare’o „Hamleto“. Prisi-
menu, kad A. Vitezas, kalbėdamas 
apie nuolatinę Čechovo sėkmę So-
vietų Sąjungoje, juokaudamas (ir ne 
be pašaipėlės) sakydavo, jog taip 
buvo todėl, kad scenoje žiūrovai 
matydavo dingusios prabangos 
apraiškas. Koršunovo „realizmui“ 
nereikia nei samovarų, nei gimi-
nės portretų. Jo scenografija – kė-
dės, ant kurių užrašyti personažų 
vardai. Prie sienos susėdę akto-
riai stebi, kaip kiti vaidina savo 
sceną – taip spartietiškai, kad 
spartietiškiau šiais laikais sunku 
ir įsivaizduoti.

Visa prabanga čia yra vaidyba, 
pasižyminti stipria ir gyvybinga 
jėga, varijuojanti tarp beprotiško 
dinamiškumo ir visiško nusimi-
nimo, su siaubingais nuotaikų 
šuoliais ir atokvėpio bei tylos aki-
mirkomis. Nieko nėra moderniau 
ir stipriau už tą aistrų protrūkį, nuo 
kurio tam tikru metu kūnus apima 
konvulsijos, juo labiau kad jie nie-
kada nesimuliuoja natūralumo. 
Vaidindami jie nori pasakyti, kad 
vaidina ir kad dabar, šiuo konkre-
čiu atveju, teatro esmė – parodyti 
atotrūkį tarp kanoninio teksto ir jo 
pasekmių, įkaitintų iki raudonumo. 
Kai krentama, krentama iš tikrųjų 
ir keliamasi labai sunkiai (Sorinas – 
Darius Meškauskas), įsiuntama taip, 
kad galva daužoma į sieną (Treple-
vas – Martynas Nedzinskas) ir rau-
dama dėl savo sugadinto gyvenimo 
(Nina – Agnieška Ravdo), o alego-
rinė žuvėdra – viso labo tik iš po-
pieriaus išlankstytas paukštelis, kurį 
Treplevas nudeda įrėmęs pistoletą. 
Šioje nuostabioje ir iki skausmo ži-
nomoje pjesėje Koršunovas suge-
bėjo išryškinti naujus širdį verian-
čius akcentus.
Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité, 
2017-04-24

*****
Oskaras Koršunovas ir jo kvapą 

gniaužiantys aktoriai sukuria nuos-
tabų „Žuvėdros“ pastatymą. Tai iš-
grynintas, tikras šiandienos teatras, 
kur meistrystė ir intensyvi vaidyba, 
nepaisanti jokių stereotipų, at-
skleidžia tiesą apie žmogiškuosius 
santykius ir sugriautas svajones. 
Meistriška!

Čechovas – vėl ir vėl! Čechovas, 
kurio gilų grožį, šviesumą ir žmo-
giškumą atskleidžia didieji režisie-
riai. Oskaras Koršunovas ir jo ak-
toriai (tarp jų ir aktorė, vaidinusi 
sukrečiančioje Krystiano Lupos 

„Didvyrių aikštėje“) savo vaidybos 
kokybe ir taip reikalingu papras-
tumu kuria meistrišką spektaklį. 
Jie pasiekia geriausią rezultatą, jie 
perteikia teatrinį paradoksą ir sub-
tiliausius niuansus. Akivaizdžiai pa-
brėžiantis savo dirbtinumą spek-
taklis iš tikrųjų tampa gyvenimo 
realybės dalimi kartu su aktoriais, 
vilkinčiais kasdienius drabužius be-
veik tuščioje scenoje. Melo ir tiesos 
santykis dar niekada nebuvo toks 
tikras! Ir vis dėlto jokio realizmo, 
jokios stilizacijos ar nuolaidžia-
vimo; svarbiausia – originalios ir 
savitos vaidybos veidrodis, kartais 
ištikimas, o kartais neištikimas ti-
krovei, su didele jėga leidžiantis 
atsiskleisti žaizdoms ir personažų 
prieštaravimams. Ši neištikimybė 
ir yra menininko laisvė, žodžius 
lydi žaidimas kūnais ir vizualūs 
garsiniai elementai, atsiveria gilūs 
ir subtilūs santykiai. Galva ant dė-
dės peties, apkabinimas, pašnairavi-
mas, suglembantis kūnas, su įniršiu 
suplėšomas laikraštis, tokia graži 
apnuogintų Ninos kojų jaunystė, 
mirguliuojantis atspindys ežere, 
nepaprasti „Joy Division“ muzikos 
garsai, grupės, kurios vokalistas Ia-
nas Curtisas nusižudė...

Beveik abstrakčiame išgrynin-
tame pastatyme kiekviena detalė 
nušlifuota itin tiksliai, scenos kū-
rinyje nepaliekama vietos suk-
čiavimui, palengvinimui ar ne-
reikalingumui: prasminga viskas. 
Sklandžiai, organiškai ir nepapras-
tai gyvai, be didelių svarstymų apie 
prasmę. Tarp scenos ir auditorijos 
sukuriamas gilus tiesioginis ryšys. 
Kėdės scenoje sustatytos taip, lyg 
aktoriai būtų žiūrovai ir liudinin-
kai. Kartais aktoriai kreipiasi į žiū-
rovus salėje, pereina į auditorijos 
pusę. Tai jaunasis menininkas Kos-
tia, ieškodamas naujų formų, jungi-
nėja šviesas ir muziką... Nina paliks 
savo meilę dėl populiaraus rašytojo 
Trigorino, kuris su užrašų knygele 
delne – savo nedideliu „literatūros 
rūseliu“ – ir akiniais nuo saulės daž-
niausiai žvejoja ežere. Čechovas tyri-
nėja meilės, kuria nesidalijama, kan-
čias ir žiaurumą, netekties jausmą, 
taip pat žlungančias menines paieš-
kas – nuo naivaus ir savimi pasiti-
kinčio jaunatviško entuziazmo iki iš-
davysčių ir gniuždančių atstūmimų. 

Apčiuopiantis žmogiškąją tiesą 
aukšto lygio spektaklis atskleidžia 
teatro esmę čia ir dabar!
Agnès Santi, Journal La Terrasse, 
2017-04-26

*****
Ko gero, tai žinomiausia ir daž-

niausiai vaidinama Čechovo pjesė, 
kurią, rodos, mokame atmintinai. 
Šis jos pastatymas vis dėlto suge-
bėjo mus nustebinti. Pamirštame, 
kad aktoriai kalba lietuviškai ir pri-
prantame prie subtitrų, tarsi bū-
tume susižavėję opera ar kokiu kitu 
tamsioje salėje vykstančiu reginiu. 
Minimalios dekoracijos atitinka 
santūrias ir neapkrautas mizansce-
nas. Teatro introspekcija parodoma 
itin aiškiai, nes aktoriai labai dažnai, 
sėdėdami kairėje, klausosi kitų per-
sonažų pokalbių ir tarsi susidomėję 
žiūrovai laukia savo „numerio“. 
Taip pat Kostia, viltį praradęs sū-
nus, jaunas, nepripažintas drama-
turgas, įnirtingai spaudo mygtukus 
ant stalo dešinėje, taip kaitalioda-
mas lubų apšvietimą ir išsklaidyda-
mas tragišką teatro iliuziją. Metali-
nės sodo kėdės šoka tai vienų, tai 
kitų veikėjų pykčio protrūkio ritmu, 
o stalas kaip traukos centras suvie-
nija visus apie save, ant jo linksmai 
žaidžiama (stalo žaidimus), jei tik 
tuo metu šeimos nariai arba meilu-
žiai/mylimieji nesidrasko tarpusa-
vyje. Kai Nina deklamuoja, ekrane 
rodomi ežero vandenys, prie savo 
krantų priviliojantys meilės ir nar-
ciziškų atspindžių ištroškusius per-
sonažus. Teatras atspindi pats save, 
savo praeitį savo ateitį ir dvejonę 
tarp, viena vertus, guodžiančios ir 
įprastos tradicijos konformizmo, o 
kita vertus, lūžio bei vienatvės.

Šie asmenys vaidina savo gyve-
nimą ir susižavėję savo atspindžiu 
bei pasidavę kito geismui (motina, 
meilužis) nebežino, kurioje veidro-
džio pusėje yra, nes pamišimas iš 
meilės ir Edipo kompleksas šioje 
sunkioje prieblandos atmosferoje 
pasiekia apogėjų. Skalė svyruoja 
nuo šventės iki žodinės ar fizinės 
konfrontacijos, nuo juoko iki ašarų, 
nuo švelnių meilės žodelių šnabž-
dėjimo iki staugimo iš įsiūčio. Emo-
cijos liejasi pliūpsniais, o judesiai 
perdėti: aktoriai krenta, grumiasi, 

kūnas tai glostomas (negailestinga 
motina kaip pietos siužete glosto 
nuogą sūnaus krūtinę), tai mušamas 
(muša ta pati Arkadina, vampyriška, 
subrendusi ir vis dar fatališka mote-
ris) arba iškeliamas kaip lengvutės 
Ninos (Ofelija, meilės įkalinta fėja, 
nimfa?) – geismo objektas, pleve-
nantis tarp vandenų.

Nina puikiai įkūnija žuvėdrą, 
simboliškai vaizduojamą kaip iš 
popieriaus išlankstytas paukštis, 
kurio sparnus perplėšė, suglamžė, 
apkandžiojo jaunasis dramatur-
gas, balansuojantis ant isterijos ar 
savižudybės ribos, o mes vis dar 
nustembame, kad išgirdę šūvius 
krūptelim. Spinduliuojanti ir ly-
riška merginos jaunystė trykšta iš 
žemiško ir šviesaus jos kostiumo 
spektaklio pradžioje, paskui šortai 
ir aukštakulniai paverčia ją apie sos-
tinės sceną svajojančia Lolita, kol 
Mašos (ji galiausiai išteka už ne-
mylimo mokytojo Medvedenkos) 
gedulo spalva apgaubia šį klajojantį 
ir vietos sau nerandantį šešėlį, ku-
riam dar reikia ištempti kelerius 
tragiškus metus, kol (beveik) viską 
praras: rašytoją Trigoriną, vaiką ir 
svajonę tapti žymia aktore. Visi gedi 
savo svajonių. Ši Čechovo pjesė dar 
niekada nebuvo išryškinusi tokio 
nusivylimo, sumišusio su įniršiu ir 
pamišimu. Tokia stipri desperacija 
tų, kurie myli, bet yra nemylimi, ir 
kuriuos galima statyti greta Jeano 
Racine’o personažų: Medvedenka 
myli Mašą, kuri myli Kostią, ku-
ris myli Niną, kuri myli Trigoriną, 
kuris myli Arkadiną, kuri myli tik 
save, apsvaigusi nuo savo sugebė-
jimo gundyti ir amžinos jaunystės 
iliuzijos. Arba ji prisiriša prie arti-
mųjų naikinančia ir savanaudiška 
meile. Matome šias būtybes dviem 
jų gyvenimo momentais, susibū-
rusias uždarame draugų ir šeimos 
narių rate, kur, prie užsistovėjusio 
ir bloga pranašaujančio vandens, 
karaliauja kaimo nuobodulys, ne-
tikėtai artimoje ir stebinančiai mo-
dernioje aplinkoje.
Ton That Thanh Van, La Galerie Du 
Spectacle, 2017- 04-26

Iš prancūzų kalbos vertė 
Austė Zdančiūtė

OKT te atro n uotr .Nelė Savičenko (Arkadina)
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Prievartos observatorija
Valentyno Odnoviuno paroda „Stebėjimas“ Vilniaus fotografijos galerijoje

Agnė Narušytė

Kai Valentynas Odnoviunas man 
pirmą kartą parodė šias savo fo-
tografijas, valandėlę maniau, kad 
tai – planetos. Lyg ir Žemė. Lyg ir 
Marsas. O gal Mėnulis. Vienoje fo-
tografijoje tos lyg ir Žemės kraštą 
jau nusklembia tamsa – užtemimas, 
o gal delčia. Tačiau netrukus šioje 
kosminėje poetikoje išryškėja įtrū-
kimai – žemynų pavidalai išskydę, 
rausvasis Marsas subraižytas, žy-
drojo apskritimo kraštas ne nudi-
lęs, o atluptas lyg skardinė, Saturno 
gintare ryškėja kambario kontūrai. 
Vaizdas tarsi išsiverčia – pūsta ka-
muolio forma virsta skyle, į kurią 
įstatytas storas stiklas. Pro jį turėtų 
kažkas matytis, jei prieitum arčiau, 
bet fotografas neprieina, susifoku-
suoja į stiklą, į jame sutirštėjusias 
patirtis, kažko pėdsakus. Kažko ne-
gero – marsietiški rausvumai gali 
būti kraujas. 

Pavadinimai išsprendžia fotogra-
fines mįsles – tai KGB ir „Stasi“ ka-
lėjimų akutės Vilniuje, Rygoje, Cė-
syje, Lvove, Berlyne. Pro jas buvo 
stebimi politiniai kaliniai. Dizainas 
universalus, bet kiekvieno patalpos 
tipo stebėtojų „akys“ – skirtingos 
spalvos, tarsi būtų svarbu išreikšti 
tapatybę. Vilniaus KGB kalėjimo 
pasivaikščiojimo kiemams stebėti 
skirtos akutės baltos – lyg Žemę 
būtų sukaustęs ledynmetis. Ginta-
rinė – tai kalėjimo vienučių spalva 
Lvove ir Cėsyje, o kelios jų mels-
vos, net pilkos akutės suskaldy-
tos ir užterliotos – tarsi jau savo 
gyvenimą baigiančios planetos. 
Nuteistųjų mirti kamera Lvove – 
niūriai mėlyna, jos išdraskytame 
kūne – atviri kraujuoti griaučiai. 
Žydrosios akutės „Stasi“ kalėjime 
Berlyne atrodo kaip dangus, nuo 
kurio lieki atribotas grubiai nu-
dažyta balta siena. To paties kalė-
jimo „U-Boot“ požeminio skyriaus 
stikliukus fotografas stebi tarsi pro 

erdvėlaivio iliuminatorių iš dar di-
desnio atstumo. 

Nuo kosminių asociacijų neati-
trūkstu, nes tai – vaizdo poveikio 
dalis. Apskritimas visada buvo to-
bulybės ir dieviškumo ženklas. Ši 
geometrinė figūra atsirado iš Saulės 
ir Mėnulio stebėjimų – tarsi dan-
gaus kūnų projekcija Žemėje, kuri 
tebebuvo plokščia. Mėginimas su-
prasti apskritimą siejo geometriją, 
astrologiją ir astronomiją. Tarsi 
atkurdamas tą sąsają, Odnoviunas 
fotografuoja kalėjimų akutes lyg 
švytinčius, tamsoje klaidžiojan-
čius praeities pasaulius. Jis sugrą-
žina mintį į dangų, bet jau apsunku-
sią nuo žmonijos išrastų prievartos 
sistemų istorijos. Ši sandūra – neže-
miško grožio ir žinojimo, iš kokio 
žemiško purvo jis padarytas, – įsiur-
bia žvilgsnį į kiekvieną fotografiją. 
Nesistebiu, kad šis Vilniuje gyve-
nančio ukrainiečio ciklas laimėjo 
2016 m. „Debiutų“ konkursą „Pros-
pekto“ galerijoje – jis atrado sim-
bolinę mūsų kolektyvinių traumų 
išraišką. Ištraukė tuos simbolius iš 
kelių šalių okupacijų materialinio 
palikimo, o kartu ir mums siūlo at-
sikratyti aukos solipsizmo – pasi-
kartojanti stebėjimo forma leidžia 
į save pažvelgti iš objektyvesnės 
perspektyvos, įveikti savanorišką 
izoliaciją.

Akučių stiklus išmarginę įbrėži-
mai, sutepimai, surūdijimai veikia 
tarsi smurto įrodymai, nors naivu 
tikėtis atsekti jų konkrečias priežas-
tis. Bet vaizduotei to ir nereikia – tarsi 
pagreitintame filme bėga kadrai iš 
dokumentinių filmų ir pasakojimų 
apie KGB naudotus tardymo me-
todus. Už stiklo matau daužomus 
kūnus, taškomą kraują. Nors gal 
būta priešingai. Galbūt stebima-
sis taip ginasi nuo žvilgsnio – su-
braižo stiklą, išdrasko stebėtojui 
akis. Menami agresijos proveržiai 
primena, kad pro šias akutes ste-
bėtųjų patirties neįmanoma lyginti 
su neutralizuotu stebėjimo kamerų 

poveikiu šiais laikais. Akučių stiklas 
yra membrana, sugerianti žvilgsnį, 
neleidžianti įniršiui prasiveržti, bet 
išsauganti kovos pėdsakus, kurie 
kartais primena žemynus ir krate-
rius... Vaizduotė vėl nuslysta nuo 
siaubo į kosmosą, sužadinta šiur-
paus grožio, įtempta tarp oksimo-
rono polių. 

Grąžinu save į KGB ir „Stasi“ 
kalėjimų tikrovę. Kadangi pro šias 
akutes nieko nesimato, stebiu save 
stebinčią. Stoviu ilgokai priešais 
kiekvieną. Taip, ir mano žvilgsnis 
čia dalyvauja, bet kurioje pusėje esu – 
stebinčiojo ar stebimojo? Atsaky-
mas nulemtų kūrinio prasmės skai-
tymą. Suvokiu, kad automatiškai 
žiūriu iš stebinčiojo pozicijų, tarsi 
stengčiausi įžiūrėti, kaip atrodo ka-
mera ar kiemas pasivaikščiojimams, 
pamatyti tą kalinį iš praeities, kaip 
vabzdį įklimpusį stikle. Spėju, kad 
fotografuota tikriausiai irgi iš stebė-
tojo pusės. Galimybė šnipinėti su-
teikia galią ir įjungia fantaziją. Ma-
tydamas kito kūną kaip žvėrį narve 
gali skaityti jo mintis ir kančias, jo 
baimę ar nuobodulį, įsivaizduoti, 
kaip dar galima sustiprinti vuje-
ristinį malonumą. 

Tai saugesnė pozicija – baisėtis 
kito čia stovėjusio žiaurumu ir pa-
čia stebėjimo sistema lengviau nei 
įsivaizduoti save anoje akutės pu-
sėje. Bet fotografijų abstraktumas 
reiškia, kad situaciją galima apsukti, 
kaip ne kartą atsitiko keičiantis tas 
akutes tebesaugančių pastatų šei-
mininkams. Pavyzdžiui, vilnietiš-
kame KGB pastate veikė vienas iš 
carinės Rusijos teismų, per pirmąjį 
pasaulinį karą čia pakaitomis buvo 
įsikūrę vokiečiai ir bolševikai, pas-
kui Vilnių okupavę lenkai, po to – 
NKVD, tada – gestapas, po to – KGB, 
dabar – vėl teismas ir Genocido 
aukų muziejus. Uždarytos muzie-
juje, neteisybės turėtų saugiai nu-
mirti – su garantija, kad istorija 
nebepasikartos. Bet 2014-aisiais 
Rusijos pradėtas karas Ukrainoje 

ir kiti dabarties seisminiai poky-
čiai primena, kiek nedaug reikia, 
kad viskas prasidėtų iš naujo. Fo-
tografuodamas kalėjimų kiemų ir 
kamerų akutes Odnoviunas tiekia 
įrodymus, kad prievartai sukons-
truotos erdvės tebetyko, išalkusios 
tikro veiksmo. 

Taigi šitos akys yra laiko kapsu-
lės. Bežiūrėdama suskaičiuoju tris 
to nuvalkioto termino reikšmes. 
Pirmoji – įprastinė. Stiklas su-
rinko ne vieno kalinio ar stebėtojo 
rašmenis. Asimetrišką jų opoziciją 
lėmė vis kitusios ideologijos ir tie-
sos, bet palikti pėdsakai sulydyti į 
neiššifruojamą gniutulą. Kitaip nei 
paminklai, šios akutės netyčia iš-
saugotos dabarčiai, kad jų neapi-
brėžtumas primintų sovietmečio 
totalinio stebėjimo sistemą jau ne-
bekartojant žinomų tiesų. Neparo-
dyta išdavystė, neįgarsintas smūgis, 
nepapasakotas skausmas gali veikti 
stipriau, ypač kai visa tai sukoncen-
truota į apskritimą. 

Antroji reikšmė. Sėdėjimo anoje 
akutės pusėje laikas buvo ilgas – ar 
kas nestebėtas įsivaizduoja buvimą 

kameroje vien su savimi pačiu gal-
būt amžinai, kai ta nepermatoma 
akis – vienintelis ryšys su kitu, o 
tas kitas – tave čia įkalinusios sis-
temos anoniminis atstovas? Kiekvie-
noje akutėje laikas susisuka apie 
kenčiantį, o gal atgailaujantį, o gal 
nuobodžiaujantį „aš“ tarsi į nykios 
dabarties kamuolį, nenusitęsda-
mas į jokią ateitį, tirpstant praei-
ties uodegai. 

Trečioji reikšmė – jei susigrąžin-
sime mąstant apie kalėjimo vienu-
tes prarastąjį kosminį vaizdinį, kon-
kretybės nutols. Parodoje apsupta 
šių žydrų, geltonų, baltų, rausvų 
akių jaučiausi lyg patekusi į prie-
vartos ir skausmo observatoriją. 
Istorinės aplinkybės nesvarbios, 
nes geismas sunaikinti neparankų 
kitą, žvilgsniu priversti jį paklusti 
savo valiai yra amžinas. Šia prasme 

„Stebėjimas“ yra universalus ir per-
skaitomas ne tik mūsų nuo sovietų 
prisikentėjusiame regione, bet gal 
ir visoje Žemėje.

Paroda veikia iki birželio 3 d.

Eglė Bertašienė

Nuo to laiko, kai futuristas Car-
las Carrà paskelbė manifestą, ku-
riame šalia kitų meno šakų pami-
nėjo ir kvapą, praėjo daugiau nei 
šimtmetis, bet net ir šiandien, kai 
jau gerą dvidešimtmetį pasaulinė 
kvapų meno scena vis intensyvėja, 
Lietuvoje olfaktorija daug kam te-
bėra mįslė ir gal net „ne visai me-
nas“. Pavienių atvejų būta ir mūsų 
kultūriniame areale: prisimenu 
Vidmanto Bartulio performansus, 

Meditacija nosiai
„Hortus apertus“ kvapų paroda „Kabantieji sodai“ 

kuriuose muzika sklido kartu su 
čia pat scenoje gaminamo maisto 
kvapais, vis dar gyvos legendos apie 
fluxus hepeningams artimą Gintaro 
Sodeikos „Baza-Gaza“, kurioje ša-
lia garso ir videovaizdo reikiamu 
momentu buvo paskleidžiami oro 
gaiviklių aerozoliai ir deginamos 
gumos dūmas, užfiksavau ir Lais-
vydės Šalčiūtės Latako gatvėje vy-
kusį projektą, kai ant nebeveikian-
čio Vilniaus konditerijos fabriko 
„Pergalė“ fasado buvo eksponuoja-
mos fotografijos, o šalia jų – buvu-
sią erdvę aktualizuojantys kepamų 

ir čia pat žiūrovams dalijamų vaflių 
kvapai. Akivaizdu, kad visais tais 
atvejais kvapas tarnavo tik kaip pa-
pildomas dėmuo. 

Visai kitu keliu pasuko „Hortus 
apertus“ grupė, nuosekliai kurianti 
išimtinai olfaktorijos srityje. Dažnai 
dirbama tik su kvapu, dėmesys tel-
kiamas tik į tai, ką galima užuosti, 
šitaip atsiribojant nuo bet kokių 
kitų dirgiklių, o jeigu tokie ir yra, 
tai būtent jie įgauna papildančio 
dėmens vaidmenį arba – dažniau – 
tampa sinkretinio reiškinio dalimi. 
Galbūt todėl šios grupės parodos, 

tarsi saugant publiką nuo nerei-
kalingų ir stipresnių už kvapą sti-
muliatorių, paprastai nėra vizua-
liai įspūdingos ir akis čia veikiau 
nuobodžiauja nei tyrinėja. Kūrė-
jams svarbesnė edukatoriaus mi-
sija, kuri tarsi įpareigoja visus at-
ėjusiuosius sulaikyti, prisijaukinti 
ir patraukti vien kvapais, o tai kone 

magijos seansui prilygstantis ritua-
las, nes jis nepažintas, neįprastas ar 
net baugokas. Ta misija tikriausiai 
ir bus atsakymas į tai, kodėl „Hor-
tus apertus“ pasirinktos temos bei 
raiškos būdai visuomet yra nuosai-
kūs, patogūs, neišbalansuojantys ir 

N u k elta į  7  p s l .

Kalėjimo celės durų akutė. Buvęs „Stasi“ kardomasis kalėjimas Rytų Berlyne, Vokietijoje
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Šundaktarystė kaip strategija
Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“ Šiuolaikinio meno centre

niekaip nesukrečiantys, veikiau 
atvirkščiai – užliūliuojantys ma-
loniu būviu ir akimirkos pasiten-
kinimu, dažnai net ir hedonistiški. 
Ir ši pozicija yra atvirai priešinga 
tai, kuri vyrauja šiandienos Vakarų 
Europos ar JAV galerijų erdvėse, kur 
uodėjas dažniau bus sukrėstas nei 
pamalonintas. Kvapų menininkai 
labiau linkę šokiruoti, nustumti 
ant patyriminių pojūčių ribos ar 
net už jos. 

Nežinau, kuria kryptimi toliau 
eis „Hortus apertus“, tačiau pastara-
sis jų darbas, balandžio 9 d. – gegu-
žės 6 d. eksponuotas Nacionalinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje, pratęsia 
tai, kuo buvo ir pradėta. Debiutavę 
prieš 7 metus „Rožių sodo“ projektu, 
kuriame viskas sukosi aplink rožės 
aromatą ir mėginimą jį atkurti, at-
veriant kiekvienos iš pasirinktų šios 
gėlės rūšių kvapų skirtybes, šiuo-
kart jie vėl atsigręžė į sodą kaip per-
sonažą, dargi (turbūt visai atsitikti-
nai) atliepdami dabartinę pasaulinę 

parfumerijos pramonės tendenciją, 
eskaluojančią Edeno sodų ir apskri-
tai gamtos temas. Gal šios grupės 
pavadinimas nėra atsitiktinis suta-
pimas („hortus apertus“ lotynų k. – 
atvertas sodas)?

„Kabančiuosius sodus“, kurių 
ašis – 10 skirtingų kvapų, susi-
telkusių po kybančiais skaidriais 
gaubtais, priskirčiau olfaktorinio 
peizažo bei natiurmorto žanrams, 
tapomiems kelerius metus maišy-
tais ir gludintais aromatais. Auto-
riai net kūrinių aprašymais tarsi 
nesąmoningai imituoja vizualiųjų 
menų parodos eksponatus, tik vie-
toje „aliejaus“, „akrilo“, „drobės“ 
ir „kartono“ šalia pavadinimų fi-
gūruoja „natūralios kvapiosios 
substancijos“, „sintetinės moleku-
lės“, „etanolis“. O ir toliau kalbant 
apie kvapų kūrybą galima pasitelkti 
menotyrines sąvokas bei visuoti-
nai įsigalėjusias estetines katego-
rijas, nes netgi čia šis universalus 
instrumentarijus yra tinkamas ir 
gerai veikia. Uodžiant romantišką 
pasaulėžiūrą išpažįstančios grupės 

„Hortus apertus“ kvapus, esi tarsi 
nuvedamas ir švelniai stumteli-
mas ant įsivaizduojamo meditaci-
jos kilimėlio kontempliuoti žydė-
jimo, ilgesio, nykimo, prisiminimų, 
sapnų. Laimės Kiškūnės „Vyšnias 
skabantys varnėnai“, Gaelio Peltier 

„Pietų kraštų sodai“, Nomedos Juce-
vičienės „Kelias pro žydintį krūmą“, 
Vitos Mašalienės „Obuolių sodas“, 
Eglės Stankevičiūtės „Vystančios 
rožės“, Jurgos Katakinaitės „Žiedų 
ilgesys“ kuria nostalgiškus ir melan-
choliškus pojūčius žadinančius aro-
matus iš primirštos vaikystės dienų, iš 
Oskaro Milašiaus poezijoje tvyrančio 
rudens, iš vidujai keičiančių klajonių 
po Viduržemio kraštus. Visgi visus 
idiliškus išgyvenimus vienu kvaps-
nio kirčiu suardo į megapolio realybę 
nutrenkianti Inos Kučinskės „Terasa 
ant dangoraižio stogo“. Dokumentiš-
kai atkurtas saulėje kaistančios stogo 
dangos garas išsklaido visa, kas sun-
kiai pasiduoda žodžiams ir riebiais 
tamsiai giliais potėpiais suformuoja 
lengvai atpažįstamą pramoninį pei-
zažą. Taip, šalia idealizuotų sodo 

vaizdinių jis netgi ir realybėje atro-
dytų tarsi senų parkų teritorijoje išdy-
gęs šiuolaikinės architektūros statinys. 
Ir dar vienas darbas, Veronikos Gri-
bauskaitės „Labirintas“, tame tarps-
tančių kvapniausių žiedų ir vaisių 
kontekste įneša kito – aitroko, rūsčiai 
žalio kasdienybės skonio, beje, labai 
įtikinamai atkuriančio vešliai sužėlu-
sio sodo labirinto įvaizdį.

Istorinės tiesos ieškotojomis ir 
kvapų restauratorėmis pavadin-
čiau Laimę Kiškūnę dėl jos „Galeno 
sodo“ ir Redą Valentinavičienę dėl 
(at-)sukurtos kabančiųjų Babilono 
sodų „Žemės“. Iš rašytiniuose šal-
tiniuose užsilikusių nuotrupų ir 
dabartiniuose mokslo tyrimuose 
aptiktų faktų jos sudėlioja tolimas 
mitines realybes su kone fiziškai 
juntamo karščio, saulės, šviesos 
nutviekstais objektais. 

Ieškau atsakymų, kodėl olfak-
torija mūsiškio meno sferoje taip 
retai tesutinkama, ir greičiausiai 
tiesos trupinių bus pribyrėję visur 
po truputį: gal neįdomu, gal tiesiog 
nepažįstama ir dar neatrasta, gal 

prisibijoma užstrigimo paviršiuose, 
kurie nepajėgūs sugeneruoti lanky-
tojus keičiančių patirčių, gal sunkiai 
įvaldoma ir suvaldoma? Išties, ma-
nipuliacijų jau egzistuojančiais kva-
pais gali nepakakti sudėtingai idė-
jai įgyvendinti, o kvapo kūrimas ir 
technologijų jam „įmontuoti“ ir eks-
ponuoti išmanymas reikalauja speci-
finių žinių ir nuoseklaus domėjimosi 
šia sritimi. „Hortus apertus“ koman-
doje taip pat kuria ne menininkai 
(jei peržiūrėtume jų įgytas profesi-
jas), o tiesiog aktyvūs kvapų kultū-
ros entuziastai, ir tai yra dar vienas 
bruožas, tarsi patvirtinantis taisyklę.

Beje, ką tik prasidėjusi Veneci-
jos bienalė tarp atidarymo savaitės 
renginių siūlo ir vieno stipriausių 
kvapų medijų kūrėjo ir pionie-
riaus Peterio de Cupere’s projektą. 
Gėlės, teršiančios orą ir į aplinką 
klastingai skleidžiančios ne joms 
įprastą malonų aromatą, o išmeta-
mųjų dujų kvapą, pasiūlo visiškai 
netikėtą ir diskusijas generuojantį 
sodo, ekologijos temų rakursą. Su 
sodais gali būti ir taip. 

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Šis išsamumo nesigviešiantis teks-
tas yra grynas atsitiktinumas, kaip 
ir tos kelios baugios sekundės, kai 
Roberto Narkaus parodoje mane 
nukrėtė elektros srovė. Tai ne me-
tafora. Elektra tikrai nukrėtė, matyt, 
pajutusi, jog tai bus pats geriausias 
įvedimas į šią parodą. Narkaus kū-
rybos organizavimo principai yra 
verti atskiro dėmesio, o jų nežinant 
(aš žinau tik truputį daugiau nei vi-
dutiniškai) įmanomas tik šarlata-
niškas aiškinimas. Bet pagalvojus 
apie Narkų šarlataniškumas iškyla 
kaip vienas esmingiausių raktažo-
džių, geriausiai atspindinčių jam 
aktualų pseudomeninių ar pseu-
domokslinių veiklų charakterį. 

Šarlatanus gydytojus mūsų krašte 
vadindavo šundaktariais. Nežinau, 
ar menininkas apie tai galvojo, iš-
klijuodamas ekspozicijos sienas di-
dintais šunų ėdalo vaizdais, galbūt 
tai daugiau atsitiktinumas, irgi ne 
mažiau reikšmingas Narkaus kūry-
bos principas, kuriuo jis pirmiausia 
ir prisistato, teigdamas, jog užsiima 
aplinkybių vadyba atsitiktinumų 
ekonomikoje. Didžiosios salės eks-
pozicijoje matomas didesnio meni-
ninko kurstomo proceso fragmen-
tas, kuris, menininko teigimu, dar 
išsivystys į kažką daugiau. 

Narkus yra pseudomokslinės 
mąstymo krypties patafizikos se-
kėjas, įsteigęs Vilniuje Patafizikos 
institutą ir aktyviai bendradar-
biaujantis su kitų šalių patafizikais, 
rengiantis eksperimentines meni-
ninkų stovyklas Kartenoje, įkūręs 
menininkų dienos centrą „Au-
tarkia“, menininkų bei privataus 
verslo bendradarbiavimo platformą 

„Vizionierius“. Jis yra hermiško tipo 
kūrėjas: dinamiškas, mikliai ma-
nevruojantis, pernešantis ir akumu-
liuojantis „nurautas“ idėjas. Todėl 
parodos pavadinimas „Nešėjas“ ge-
rai apibūdina ir jos kūrėją. 

Didžiojoje salėje plytinti paroda 
priminė keistą futuristinį peizažą, 
kuriame kiekvienas elementas eg-
zistuoja pagal numatytos ir nenu-
matytos tvarkos santykius. Hori-
zonto liniją kuria iš senų kino filmų 
rekvizitų sumeistrauta rampa, nuo 
lubų nukarę tinklų voratinkliai, kur 
ne kur erdvėje išsidėstę daiktai: pre-
kybinės dėžės, dažų kibiras, kopė-
čios, mikroautobuso kėdžių eilė, 
taisyklingai ratus suka niekieno 
nevairuojami krovininiai keltuvai. 
Šiame improvizuotame industri-
niame ar pramoniniame peizaže 
netrūksta veikėjų, jais tampa žiū-
rovai, vaikštinėjantys pirmyn atgal 
su planšetiniais kompiuteriais ir 
ieškantys nematomų parodos ele-
mentų – papildytos realybės. Paro-
dos interaktyvumas nuteikia va-
liūkiškai (ne iš vieno girdėjau, jog 
labai smagu joje lankytis su vaikais). 
Tačiau vizualiai estetiška ir fiziškai 
judri scenografija turi ir distopijos 
elementų, verčia galvoti apie gyvų 

organizmų ir robotizuotos kasdie-
nybės santykius ir ateitį, ideologijų 
ir idealų žlugimą, absurdą ir farsą. 

Nors parodos vaizdas išoriškai 
technologizuotas, – specialiai jai 
suprogramuota papildytos realy-
bės dimensija parodoje, interne-
tinė svetainė, kurioje generuojamas 
dirbtinio intelekto ir menininko 
aplinkos žmonių pokalbis, salėse 
be žmogaus pagalbos važinėjan-
tys keltuvai, – prasiskverbianti ži-
nutė nėra monolitiškai susieta su 
technokratiška ar technokritiška 
futuristine vizija. Ši paroda gilu-
mine intencija atsiremia į dabartį 
ir žmogiškosios prigimties nulemtą 
grįžimą prie tęstinumą ir saugumą 
užtikrinančių archetipinių vaizdi-
nių. Nes, kaip teigia sociologė Mona 
Lynch, per greitos aplinkos permai-
nos gali pakenkti psichologiniam 
žmogaus stabilumui, todėl ateities 
jaudulys turi būti tvirtai susietas su 
praeities stabilumu. Narkus į tech-
nologinės raidos neišvengiamybę, 
grėsmes žiūri su reflektyviu hu-
moru, pavesdamas krovininiams 
keltuvams judėti pagal skirtingus 
scenarijus: vienas juda ratu priri-
šus vairą paprasčiausia virve, ki-
tas – dėl sudėtingo ir ilgai trukusio 

programavimo. Galiausiai abu at-
lieka tą patį veiksmą. Taigi neaišku, 
ar progresyvumas yra tik iliuzija, 
kuo galima pasitikėti, o kuo ne, 
kaip ir neįmanoma pasakyti, ar paro-
doje esančio menamo mikroauto-
busiuko sėdynės „veža“ priekin, ar 
atgal. Parodos mikroklimatas persi-
sunkęs dvejone, išnykimo ir atsira-
dimo netikėtumu. Planšetėje sugau-
tas išlydytą plastmasę primenančių 
figūrų vaizdas vos žengus žingsnį 
į šoną išnyksta, prasmės jungiasi 
tarpusavyje ir greitai mutuoja. Ne-
atsitiktinai nuolatinis parodos pa-
lydovas – kaukė, kuri šmėkščioja 
visoje su paroda susijusioje atribu-
tikoje. Patys to nežinodami kaukes 
užsideda ir parodos lankytojai, pa-
keldami planšetinius kompiuterius-
kaukes į savo akių lygį. 

Kaukės įvaizdis – universalus 
ir daugiasluoksnis. Mąstant apie 
Narkaus kūrybines strategijas, ne-
jučiomis išplaukia vienas daugelio 
tautų mitologijoje svarbus persona-
žas, žinomas triksterio pavadinimu. 
Įvairiose kultūrose paplitusios skir-
tingos jo apraiškos – personifika-
cijos, iškristalizuotos Renesanso ir 
baroko laikotarpiu (nors jų provaiz-
džiai siekia senovės Egipto, antikos 
laikus). Pavyzdžiui, Pulčinela Neapo-
lyje, Arlekinas (arlecchino – pajacas) 
Venecijoje, Polišinelis Prancūzijoje, 
Sančas Pansa Ispanijoje, Kasperas 
Vokietijoje, Petruška Rusijoje.

Socialinėje ir politinėje antro-
pologijoje šie personažai plačiai 
interpretuojami kaip tam tikros 
archetipinės struktūros, pavidalai, 
perteikiantys ambivalentišką pir-
mapradiškumo paradigmą, neat-
siejamą nuo pereinamosios (limi-
nalios) visuomenės būklės. Todėl 
triksteriai dažnai pasirodo krizių, 

politinių suiručių, revoliucijos lai-
kotarpiais arba jas inicijuoja, dėda-
miesi pranašais. 

Menininko kaip revoliucijų vė-
liavnešio simbolinė figūra lydėjo 
žmoniją nuo jos pradžios. Jo vaidmuo 
revoliuciniais momentais dar labiau 
sustiprėdavo (karą šlovinę futuris-
tai, revoliucijos idėjomis degę rusų 
konkstruktyvistai etc.). Narkus pri-
mena mums, kad galbūt ateitis atėjo 
greičiau, negu mes spėjome suvokti, 
o menininkas gali pirmas įžengti ir 
ištyrinėti nežinomas teritorijas. Savo 
inicijuotoje platformoje „Vizionie-
rius“ jis remiasi dar 1825 m. Simono 
Olinde Rodrigeso parašytame esė 

„Meninininkas, mokslininkas, in-
dustrialistas“ suformuluota mintimi, 
kad menas įgalina socialines, poli-
tines, ekonomines reformas, todėl 
menininkai yra patys tinkamiausi 
žygiams priešakinėse linijose. Jie – 
socialiniai vizionieriai, keliantys 
klausimus ir siūlantys idėjas, kurias 
mokslininkai gali permąstyti, o pra-
monė ieškoti pritaikymo būdų. Šios 
idėjos mūsų laiku, kai vis labiau įsi-
šaknija kūrybinės industrijos ir star-
tuoliškas mąstymas, technologijos 
tobulėja žaibiškai, įgauna naują ir 
prasmingą aktualumą. Galbūt atėjo 
laikas naujiems manifestams, vizi-
onieriškų idėjų pernešinėjimui iš 
fronto šiapus, spekuliavimui ir nau-
dingam perpardavinėjimui, šarlata-
niškoms pranašystėms ar šundak-
tariškam gydymui nuo naujų, dar 
nepažįstamų ligų? Tokios, sakytume, 
abejotinos veiklos yra nesankcio-
nuotos, todėl išsaugojusios pasau-
lio egzistavimui būtiną pirmykščio 
kūrybiškumo gaivalą ir produkty-
vumo potencialą. 

Paroda veikia iki gegužės 28 d.

Atkelta iš  6  psl .
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Žvaigždžių paradas
Laukiamiausi jubiliejinių Kanų filmai

Šį trečiadienį, gegužės 17 d., pra-
sidėjo 70-asis Kanų kino festivalis – 
svarbiausias metų kino renginys. 
Oficialiojoje jo programoje, kurią 
sudaro konkursas ir „Ypatingas 
žvilgsnis“, daug garsių režisierių ir 
aktorių vardų. Į konkursinę pro-
gramą įtrauktas ir Sergejaus Lozni-
cos vaidybinis filmas „Nuolankioji“ 
(„Krotkaja“), prie kurio gamybos 
prisidėjo Lietuva. Tai sušiuolaikinta 
Fiodoro Dostojevskio „Romiosios“ 
versija. Nors pagrindinė filmo he-
rojė tebėra auka, šįkart ji kenčia ne 
dėl vyro – palūkininko, o dėl Ru-
sijos provincijai būdingų aplinky-
bių. Pagrindinius vaidmenis filme 
sukūrė rusų teatro žvaigždės Vasi-
lina Makovceva, Roza Chairulina, 
Lija Achedžakova, epizodiniame 
vaidmenyje pasirodo dramaturgas 
Nikolajus Koliada. Programoje 

„Dvi režisierių savaitės“ įvyks pasau-
linė Šarūno Barto filmo „Šerkšnas“ 
premjera. Tai bendros gamybos 
su Ukraina, Lenkija ir Prancūzija 
filmas, kurio veiksmas nukelia į 
Ukrainoje vykstančio karo zoną. 
Šio filmo žvaigždė – Vanessa Pa-
radis. Didžiojo konkurso žiuri va-
dovauja Pedro Almodovaras, ati-
darymo ir uždarymo, įvyksiančio 
gegužės 28-ąją, ceremonijas veda 
Monica Bellucci. 

Nuo tada, kai balandžio vidu-
ryje buvo paskelbti pagrindinės 
programos filmai, spaudoje vis 
pasirodo laukiamiausių filmų są-
rašai. Festivalio išvakarėse savąjį 
pristatome ir mes. Kanų senbuvius 
žurnalistai ironiškai vadina klubu. 
Michaelis Haneke – vienas garsiau-
sių šio klubo narių. Dukart „Auk-
sine palmės šakele“ apdovanotas 
režisierius naujame filme „Lai-
minga pabaiga“ („Happy End“) 
pasakoja apie pagyvenusią porą 
(Isabelle Huppert ir Jeanas-Louis 
Trintignant’as), gyvenančią Pran-
cūzijos šiaurėje, Kalė mieste. Jie 
nepastebi migrantų krizės ir tai 
savaime negali gerai baigtis. Re-
klaminis filmo šūkis formuluoja 
pagrindinę temą: „Visas pasau-
lis aplinkui ir mes, gyvenantys 
jo centre, esame akli.“ Galima 

suprasti, kad Haneke kalbės apie 
Europos buržuazijos krizę. 

Vis dar Kanų naujokas yra Yor-
gosas Lanthimosas, nors prieš ke-
lerius metus festivalis apdovanojo 
jo kontroversišką ir lietuvius su-
žavėjusį filmą „Omaras“. Šiemet 
konkurse jis parodys „Šventojo 
elnio nužudymą“ („The Killing of 
a Sacred Deer“). Kaip ir dera eks-
centriškam kūrėjui, filmą jis kūrė 
Cincinatyje (JAV) ir net pakvietė 
vaidinti vietos indėnų vadą. Ta-
čiau pagrindinius vaidmenis filme 
sukūrė Colinas Farrellas ir Nicole 
Kidman. Farrellas vaidina genialų 
chirurgą, apsiimantį globoti keistą 
berniuką, provokuojantį grėsmin-
gus ritualus. Kidman vaidina chi-
rurgo žmoną. Bet tai ne vieninte-
lis jų duetas. Sofios Coppolos filme 

„The Beguiled“ (tai 1971 m. Dono 
Siegelio filmo, kuriame vaidino 
Clintas Eastwoodas, perdirbinys) 
Farrellas vaidina sužeistą ir pasikly-
dusį Pilietinio karo kareivį iš Šiau-
rės, kuris patenka į uždarą moterų 
pensioną kažkur miškuose prie Mi-
sisipės. Prasideda kova už kareivio 
širdį, joje dalyvauja ne tik Kidman, 
bet ir Elle Fanning, Kirsten Dunst 
herojės. 

Kidman – viena populiariausių 
šiųmetinių Kanų aktorių, ją bus ga-
lima pamatyti ir specialiame seanse 
rodomose naujose serialo „Top of 
the Lake: China Girl“ (rež. Jane 
Campion, Ariel Kleiman) serijose 
bei ne konkurse rodomame Johno 
Camerono Mitchello filme „Kaip 
kalbėtis su merginomis vakarė-
liuose“ („How to Talk to Girls at 
Parties“) – Neilo Gaimano moks-
linės fantastikos kūrinio ekraniza-
cijoje. Jo veiksmas nukels į 8-ojo 
dešimtmečio Londono priemiestį 
ir pasakos apie drovaus paauglio 
pastangas susipažinti su mergino-
mis. Vaikinukas nenutuokia, apie 
ką kalbėtis su tomis „atvykėlėmis iš 
kosmoso“. Bet merginos iš tikrųjų 
atvyko į Žemę iš kosmoso ir turi 
blogų ketinimų.

Ne konkurse bus parodytas 
ir dokumentinio kino klasiko, 
filmo „Shoah“ autoriaus Claude’o 

Lanzmanno „Napalmas“ („Na-
palm“). Jis buvo kuriamas Šiaurės 
Korėjoje. Devyniasdešimt vienų 
metų režisieriaus santykiai su šia 
šalimi ypatingi, tad filmas gali būti 
labai netikėtas. Savo memuaruose 
režisierius yra rašęs, kad 1955 m. 
Korėjoje (tada Lanzmannas buvo 
karo žurnalistas) jis sutiko medici-
nos seserį, su kuria praleido nuos-
tabią dieną. Jis nesuprato korėjietiš-
kai, tik vieną žodį „Napalmas“, kurį 
pasakė moteris, kai nusivilko palai-
dinę ir Lanzmannas pamatė randą 
jai po krūtimi. 

Neformalaus Kanų klubo narys 
yra ir rusas Andrejus Zviagincevas. 
Prieš kelerius metus Kanuose ro-
dytas jo „Leviatanas“ sulaukė „Os-
karų“ nominacijos. Zviagincevas 

žvilgsnio“ programoje parodys 
filmą „Dirbtuvės“ („L’atelier“). 
Kaip ir „Klasėje“, naujame filme 
režisierius dirba su dokumentine 
medžiaga ir pasakoja apie uždarą 
bendruomenę – rezidenciją pra-
dedantiesiems rašytojams. Prižiū-
rimi patyrusios literatės jie rašo 
savo romanus Provanso mieste-
lyje La Sjota – tame pačiame, kur 
broliai Lumière’ai 1895-aisiais 
užfiksavo kino juostoje traukinio 
atvykimą. 

Sinefilų širdis suvirpins ne vie-
nas šiųmetinių Kanų filmas. Tarp 
pačių kontroversiškiausių konkur-
sinių, be abejo, bus Michelio Haza-
naviciaus „Le Redoutable“. Reži-
sierius, regis, elgiasi akiplėšiškai. 
Jo filmo herojus – gyvas kino kla-
sikas Jeanas-Lucas Godard’as. Fil-
mas prasideda 1967-aisiais, kai Go-
dard’as (Louis Garrel) susipažįsta su 
dvidešimčia metų jaunesne Anne 
Wiazemsky (Stacey Martin, pažįs-
tama iš „Nimfomanės“). Netrukus 
prasidės jų romanas, Wiazemsky 
atsidurs Godard’o „Kinės“ – lais-
vos F. Dostojevskio „Velnių“ ekra-
nizacijos – filmavimo aikštelėje. 

„Le Redoutable“ sukurtas pagal 
autobiografines Wiazemsky kny-
gas, kurios jau savaime yra lyg filmo 
scenarijus. Bus proga pamatyti ne 
tik aistringos meilės istoriją, bet 
ir susipažinti su tada maoizmu ir 
trockizmu susižavėjusio Godard’o 
idėjiniais bei meniniais ieškojimais. 

Jei dar negirdėjote apie Noah 
Baumbachą, kurio filmas „Frances 
Ha“ tapo tiksliausiu tūkstantmečio 
kartos portretu, Kanai privers pati-
kėti, kad jis – ne tik Woody Alleno 
tradicijų tęsėjas bei pagrindinis 
Niujorko intelektualų ir šiuolaiki-
nio Niujorko gyvenimo metrašti-
ninkų, bet ir vienas įdomiausių jau-
nųjų kūrėjų. Konkursinis jo filmas 

„Mejerovičių istorijos“ („The Meye-
rowitz Stories“) pasakoja vienos 

disfunkcionalios Niujorko šeimos 
istoriją, balansuojančią ties žydiško 
anekdoto riba. Susirinkę į iškilmes, 
suaugę vaikai bando išsivaduoti iš 
šeimos patriarcho ir valdingo tėvo 
(Dustin Hoffman) valdžios. Taip 
pat filme vaidina Emma Thompson, 
Adamas Sandleris ir Benas Stilleris.

„Kerol“ režisierius Toddas Hayne-
sas šiemet į Kanus sugrįžta su filmu 

„Wonderstruck“, kurio tema – žmo-
gaus ir visuomenės konfliktas. Fil-
mas sukurtas pagal vaikams skirtą 
Briano Selznicko knygą ir pasakoja 
dvi paralelines skirtingų laikų is-
torijas – našlaičio Brajano, kuris 
1977-aisiais gyvena JAV Vidurio 
Vakaruose, ir Brodvėjaus žvaigž-
dės dukters Rouz, kuri gyvena 1927 
metų Niujorke. Berniukas nori rasti 
savo tėvą, mergaitė įsimylėjo pa-
slaptingą aktorę. Abu personažus 
jungia nenoras susitaikyti su juos 
supančiu pasauliu ir kurtumas. Pa-
grindinius suaugusiųjų vaidmenis 
filme sukūrė Julienne Moore ir Mi-
chelle Williams. 

„Ypatingo žvilgsnio“ programą 
atidarys aktoriaus ir režisieriaus 
Mathieu Amalrico „Barbara“. Tai 
biografinis pasakojimas apie pran-
cūzų dainininkę Barbarą, kuri tapo 
7-ojo dešimtmečio simboliu. Daini-
ninkę suvaidino aktorė Jeanne Ba-
libar, pati įrašiusi ne vieną dainų 
albumą. Amalricą bus galima pa-
matyti Kanų atidarymo filme – ne-
konkursiniuose Arnaud Desple-
chino „Ismaelio fantomuose“ 
(„Les Fantomes d’Ismael“). Kuriant 
sudėtingą filmą kino režisierių už-
klumpa buvusi mylimoji, kurios 
Amalrico herojus nematė dvide-
šimt metų. Amalrico partnerės – 
Charlotte Gainsbourg ir Marion 
Cotillard. 

Parengė Ž. P. 

57-ojoje tarptautinėje 
Venecijos meno bienalėje 
išdalinti apdovanojimai

Gegužės 13 d. žiuri, sudarytas iš 
Manuelio J. Borja-Villelo (žiuri 
pirmininkas, Ispanija), Frances-
cos Alfano Miglietti (Italija), Amy 
Cheng (Taivanas), Ntone’o Edjabe’o 
(Kamerūnas), Marko Godfrey’aus 
(Didžioji Britanija) išdalino Vene-
cijos bienalės apdovanojimus.

„Auksinis liūtas“ už geriausią Na-
cionalinį pasirodymą skirtas Vo-
kietijai, jai atstovauja Anne Imhof. 

Komisaras: ifa (Institut für Aus-
landsbeziehungen) ir Užsienio rei-
kalų ministerija. Kuratorė: Susanne 
Pfeffer. Eksponavo: Anne Imhof. 
Vieta: Giardini. Apdovanojimas 
skirtas už galingą ir trikdančią ins-
taliaciją, kuri kalba apie sudėtingą 
dabartį. Ekspozicija kelia nerimą, 
stulbina architektūra, kuri anali-
zuoja santykius su vaizdais, objek-
tais, kūnais ir garsais.

Specialus paminėjimas skirtas 
Brazilijai, jai atstovauja Cinthia 
Marcelle. Komisaras: San Paulo 
bienalės fondas. Prezidentas: João 
Carlos de Figueiredo Ferraz. Kura-
torius: Jochenas Volzas. Eksponavo: 
Cinthia Marcelle. Vieta: Giardini. 

Instaliacija patraukia pakeista, įtrau-
kiančia erdve, kur neįmanoma 
jaustis saugiam. Ir instaliacijos 
struktūra, ir videodarbas, pareng-
tas kartu su Tiago Mata Machado, 
kviečia gilintis į šiandienos Brazi-
lijos visuomenę.

„Auksinis liūtas“ už geriausią me-
nininko pasirodymą parodoje „Viva 
Arte Viva“ skirtas Franzui Erhar-
dui Waltheriui (gimusiam 1939 m. 
Vokietijoje, gyvenančiam Fuldoje). 
Vieta: Arsenale-Corderie. Jo kūri-
nys per formas, spalvas, medžiagas, 
skulptūrą verčia žiūrovą įsitraukti 
keliais būdais, padeda ieškoti at-
sakymo, kaip gyventi tranzitinėje 
dabartyje.

„Sidabrinis liūtas“ daug žadan-
čiam jaunam menininkui atiteko 
Hassanui Khanui (gimusiam 1975 m. 
Jungtinėje Karalystėje, gyvenan-
čiam Kaire). Vieta: Giardino delle 
Vergini. Į menininką atkreiptas 
dėmesys dėl intymumo, kuris atsi-
skleidžia kūrinyje ir rodo subtilias 
jungtis tarp balso, garso ir hori-
zonto. Jo kompozicija, skirta vie-
šam parkui, sukuria įsismelkiančią 
patirtį, kuri nuostabiai sujungia tai, 
kas politiška ir poetiška.

Žiuri taip pat nusprendė atskiru 
paminėjimu išskirti du menininkus.

Išskirtas Charlesas Atlasas (gi-
męs 1949 m. JAV, gyvenantis Niu-
jorke). Vieta: Arsenale-Corderie. 

Įsiminė jo kūrinio montavimo su-
manumas, kur susilieja natūralu-
mas ir dirbtinumas, o žodžiai kelia 
svarbius klausimus apie susierzi-
nimą, seksualumą ir klasę.

Išskirtas ir Petritas Halilajas 
(gimęs 1986 m. Kosove, gyvenan-
tis tarp Bocolo, Berlyno ir Prišti-
nos). Vieta: Arsenale – Corderie/
Sale d’Armi G – Giardini/Centrinis 
paviljonas. Jis pastebėtas už vaiz-
duotę skatinančias intervencijas į 
Arsenalo ir Centrinio paviljono ar-
chitektūrą, kalbančias apie Kosovo 
istoriją ir vaikystės prisiminimus. 

Daugiau bienalės informacijos 
galima rasti: www.labiennale.org

Kronika

visada kritiškai vertino Rusijos ti-
krovę. Penktasis režisieriaus filmas 

„Nemeilė“ („Neliubov“) analizuoja 
šeimą, atsidūrusią ties skyrybų riba. 
Sutuoktinių barnius nutraukia dvy-
likamečio sūnaus dingimas. Zvia-
gincevas yra prisipažinęs, kad šį 
filmą įkvėpė Ingmaro Bergmano 
kūryba. Prodiuseris Aleksandras 
Rodnianskis teigia, kad Zviagince-
vas analizuoja savo herojų poelgius 
žiūrovui įprastose buitinėse aplin-
kybėse, tačiau už konkrečių žmo-
nių istorijų jo filmuose visada slypi 
apmąstymai apie žmogaus prigimtį. 
Pagrindinius vaidmenis filme su-
kūrė „Satirikon“ teatro aktorė Mar-
jana Spivak ir režisierius Aleksejus 
Rozinas. Šiam filmui valstybė ne-
skyrė pinigų, jį finansavo Europos 
fondai. Kol kas nežinoma ir prem-
jeros Rusijoje data. 

2008 m. „Auksine palmės ša-
kele“ už filmą „Klasė“ apdovano-
tas Laurent’as Cantet „Ypatingo 

„Nemeilė“

„Le Redoutable“
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Nostalgija jau nebe ta
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Dešimt metų ir likęs 
gyvenimas
Filmą iš Kinijos retai pamatysi kino 
teatrų repertuare, bet Feng Xiao-
gang komedija „Aš nesu ponia 
Bovari“ („Wo bu shi Pan Jin Lian“, 
Kinija, 2016), manau, sudomins 
ne tik kinų kino gerbėjus. Pasta-
rieji gal net nusivils, nes sėkmin-
gas populiarių komercinių filmų 
kūrėjas Feng Xiaogang vargu ar 
pretenduoja būti didžiųjų meis-
trų Zhang Yimou ar Chen Kaige 
stiliaus tęsėju. Nepaisant preten-
zingai išversto pavadinimo, filmo 
herojė neturi nieko bendro su Gus-
tave’o Flaubert’o romanu: originalo 
pavadinime minima Pan Jin Lian 
yra klasikinės kinų kultūros pikta-
darė, archetipiška lemtingoji mote-
ris. Būtent tokią pravardę Kinijos 
kaimelio gyventojai prilipino filmo 
herojei Ksuelian, kuri dešimt metų 
drumsčia ramius provincijos van-
denis. Ksuelian reikalauja teisin-
gumo, nes jaučiasi apgauta ir paže-
minta. Sutarusi fiktyviai išsiskirti su 
vyru, kad pagerintų buities sąlygas, 
ji negali susitaikyti su mintimi, kad 
vyras ją apgavo ir gyvena su kita. 
Ksuelian reikalauja, kad teisėjas 

panaikintų nuosprendį ir tada ją 
išskirtų iš tikrųjų.

Pirmoji filmo pusė rodo, ką gali 
padaryti išduota, orumą ir teisin-
gumą ginanti moteris. Ieškodama 
teisybės ji pereis visas teisingumo 
pakopas, taps valdininkų ir teisėjų 
siaubu, sugriaus ne vieną sėkmingą 
karjerą, nes galiausiai pasieks Pe-
kiną ir ten atsiguls po Tautos kon-
greso dalyvio mašina. Tautos iš-
rinktasis į Ksuelian atkreips brangų 
dėmesį ir ilgai buksavusi biurokra-
tinė mašina ims judėti, tačiau ga-
lutinis sprendimas nebesugrąžins 
lauktos pusiausvyros. Dramatiškas 
filmo finalas liudija brandų heroję 
suvaidinusios pirmo ryškumo kinų 
žvaigždės Fan Bingbing talentą ir 
priverčia iš naujo prisiminti visas 

Ksuelian peripetijas, kitaip suvokti 
šios paprastos, neišsilavinusios, bet 
aštriu liežuviu ir humoro jausmu 
apdovanotos kaimietės motyvus. 

„Aš nesu ponia Bovari“ režisierius 
surado tinkamą pasakojimo into-
naciją – komizmas čia neatsiejamas 
nuo dramos, satyra – nuo kruopš-
čiai ir tiksliai įvardytos kasdieny-
bės, monotonijos filme atsiranda 
tik persiritus į antrą pusę, kai Ksue-
lian veiksmai vis labiau įgyja gro-
tesko atspalvį. Intonaciją atitinka 
ir filmo vaizdas. Ksuelian namuose 
filmuoti vaizdai primena senas kinų 
miniatiūras: lyg sekdamas anksty-
vųjų nebylių filmų kūrėjais, kurie 
kadre išryškindavo veidą ar svarbią 
detalę, uždengdami likusią jo dalį, 
Feng Xiaogang rodo provincijos 

gyvenimo vaizdus, stilizuodamas 
juos lyg naivius ir spalvingus pa-
veikslėlius. Jau išplėsti, kvadratiniai 
kadrai rodo miestus ir pirmiausia Pe-
kiną, kuriame sprendžiamas visos 
tautos ir konkretus Ksuelian likimas. 

Tačiau moters drama – tik viena 
iš „Aš nesu ponia Bovari“ temų. Šis 
kameriškas filmas – ir satyriškas 
kinų biurokratijos bei visuose vi-
suomenės sluoksniuose išvešėjusios 
korupcijos tyrinėjimas. Kartu tai ir 
bandymas suprasti šių dienų kinų 
mentalitetą, juolab kad biurokratija, 
regis, persmelkė visus visuomenės 
sluoksnius. Kiekvienas Ksuelian 
oponentas – valdininkas ar teisė-
jas – turi giminaičių, draugų, ko-
legų, kurie tampa aktyviais dramos 
dalyviais, nes vieni suinteresuoti 
padėti valdininkui ir patys iš to ką 
nors gauti, kiti atvirkščiai – užimti 
prasikaltusiojo vietą. Pagaliau net 
nereikia turėti ryšių su valdžia, kad 
galėtum pakenkti kaimynui. Kai 
Ksuelian sumanys pasikarti, sodo 
savininkas patars jai tą daryti kai-
myno sode, nes taip konkurentas 
gali prarasti dalį savo išaugintų gė-
rybių pirkėjų.

„Aš nesu ponia Bovari“ sulaukė 
ne tik Kinijos ar Azijos kino ap-
dovanojimų, bet ir San Sebastiano 
kino festivalio „Auksinės kriauklės“ 

geriausiam filmui ir prizo už geriau-
sią moters vaidmenį Fan Bingbing. 
Tačiau po filmo negalėjau atsikratyti 
minties, kad kritikuodami biurokra-
tiją „Aš nesu ponia Bovari“ kūrėjai 
kartu ir šlovina valdžią, kuriai esą 
rūpi kiekvienas eilinis žmogus. Fil-
mas man priminė dabar itin mėgs-
tamą posakį apie „minkštąją galią“ 
ir senus sovietinius filmus, kritikuo-
jančius biurokratus. Tai dažniausiai 
būdavo komedijos, kurių herojus 
arba herojė, naiviai pakilę į kovą su 
biurokratijos mašina, po visų ko-
miškų peripetijų gaudavo simbo-
lišką morką. Panašiai kaip ir Ksue-
lian, kurios problemas po dešimties 
beviltiškos kovos metų bando spręsti 
(žinoma, ne savo noru) vietiniai biu-
rokratai, nes pagaliau gavo tokį nu-
rodymą „iš viršaus“. Ksuelian ilgai 
trukusi kova nebepadės, bet naivų 
žiūrovą gal net sujaudins vaizdai, 
kuriuose aukščiausi šalies pareigū-
nai kalbasi apie tai, kaip padėti mo-
teriai, net žino jos vardą bei bėdas. 
Taip ekrane ir vėl pasikartoja mėgs-
tamas totalitarinių valstybių teiginys, 
esą aukščiausiai valdžiai nuoširdžiai 
rūpi net provincijos nelaimėlės liki-
mas, tik ji nenutuokia, kaip elgiasi 
žemiausios grandies pareigūnai.

Živilė Pipinytė

Kai prisimenu 7-ąjį ir 8-ąjį praėjusio 
amžiaus dešimtmečius, iškart pa-
juntu nostalgiją, nes tai buvo laikas, 
kai viskas keitėsi iš esmės – kinas, 
mados, papročiai, muzika, litera-
tūra. Ir, svarbiausia, man atrodė, jog 
viskas dar prieš akis. Kažką pana-
šaus, regis, patiria net tie, kurių tada 
dar nebuvo. Užtat šiuolaikiniuose 
filmuose tiek daug Vudstoko, mini 
sijonėlių ir stilingų interjerų. 

Thomas Vinterbergas gimė 
1969 m., bet pasižiūrėjus jo per-
nykštę „Komuną“ (LRT Kultūra, 
24 d. 21 val.) gali pamanyti, kad jis 
ilgisi anų laikų, nes vaikystę taip 
pat praleido komunoje, tarp, jo žo-
džiais tariant, „daugybės bepročių 
ir nesibaigiančio juoko“. „Komunos“ 
herojai architektas Erikas (Ulrich 
Thomsen), televizijos laidų vedėja 
Ana (nuostabioji Trine Dyrholm) ir 
jų paauglė duktė Frėja, mirus Eriko 
tėvui, 1970-aisiais persikrausto į jo 
didelius namus prestižiniame Ko-
penhagos rajone. Jie nenori gyventi 
vieni, todėl nusprendžia įkurti ko-
muną – pasikviečia (prieš tai su-
rengę komišką atranką) draugų ir 
bendraminčių. Kompanija gerai 
leidžia laiką ir tiki, kad taip bus 
visada. Bet režisierius stengiasi iš-
vengti pabodusių stereotipų – hipių, 
narkotikų, sekso, nuogybių. Komu-
nos gyvenimas filme sukasi aplink 
didelį stalą, todėl svarbiausia, kad 
kiekvienas narys pagal iš anksto 
sudarytą grafiką plautų indus, ga-
mintų maistą. Buvimas kartu – lyg 
mitas, prie kurio Vinterbergas bijo 
per daug priartėti. 

Vinterbergas iškart neatskleidžia 
kortų, nors jau filmo pradžioje gali 
įtarti, kad jis pasakos apie šeimos 
dramą. Juk Anos noras keisti gyve-
nimo būdą ir įpročius neatsirado 
tuščioje vietoje. Tik geri ketinimai 
retai pasiduoda įgyvendinami. Di-
džiulė komunos šeima vis dažniau 
turi stebėti Anos ir Eriko santykių 
griūtį, kurią paskatina ir jaunutė 
Eriko meilužė. Vinterbergas stebi 
savo herojus iš kito laiko distanci-
jos, bet juk nostalgija neatsiejama 
nuo supratimo, kad viskas kada 
nors baigiasi – jaunystė, meilė, gy-
venimas. Taip jis išvengia tradicinio 
meilės trikampio spąstų. Pirmąjį 

„Dogmos ’95“ filmą „Šventė“ apie 
tradicinės, melo persmelktos šei-
mos žlugimą sukūręs Vinterbergas 
iki šiol išliko provokatorius. Tik šį-
kart jis kalba apie tai, kaip sunku iš-
siskirti su įsivaizdavimais apie san-
tuoką, artumą, meilę, bendrumą.

Pas mus visai nežinomas britų re-
žisierius Terence’as Daviesas (g. 1945) 
sukūrė nedaug filmų, bet laikomas 
vienu autorinio kino klasikų. Apie 
Davieso filmą „Terenso Deiviso 
trilogija“ („The Terence Davies tri-
logy“, 1983) Jakubas Socha yra rašęs: 

„Visa anglų režisieriaus kūryba – 
tai nesibaigiantis autobiografinis 
filmas, bandymas atkurti prarastą 
iš laiko iškritusio „aš“ integralumą. 
Šis procesas reikalauja grįžti į pra-
eitį, nes Daviesas įtikinėja, kad iš 
tikrųjų turime tik ją. Visa kita yra 
netvaru – dabartis mums pra-
bėga, ateitis nenumatoma. Į pra-
ėjusį laiką besigręžiantis žmogus 

bando į jį pasižiūrėti iš distancijos, 
kad kažkokiu būdu susigrąžintų sa-
vęs akceptavimą. Ir kartu atgautų 
ateitį.“

TV3 (20 d. 00.10) parodys Da-
vieso filmą „Gili aistros jūra“ (2011). 
Jis nukels į 6-ojo dešimtmečio An-
gliją. Hester (Rachel Weisz) rašo 
atsisveikinimo laišką. Savižudybei 
nepasisekus, ji užsidaro bute ir min-
timis nuolat grįžta į praeitį, kur yra 
nuobodi santuoka su įtakingu tei-
sėju Wiljamu (Simon Russell Be-
ale) ir aistringas romanas su pilotu 
Fredžiu (Tom Hiddleston), vis dar 
išgyvenančiu Antrąjį pasaulinį karą. 
Daviesas taip pat rodo meilės tri-
kampį, tik čia herojė geidžia savo 
meilužio, bet suvokia, kad emoci-
nio ryšio tarp jų būti negali, todėl 
santykiai neišvengiamai nutrūks. 
Vyras vis dar myli Hester ir nori 
ją susigrąžinti. Hester vyro nuo-
širdžiai gaila, bet ji jau tapo kita, 
atsidūrė kitame gyvenimo taške ir 
nesugebėtų vėl tapti aukštųjų sferų 
džentelmeno žmona. 

„Gili aistros jūra“ – 1952 m. Lon-
done pastatytos Terence’o Ratti-
gano pjesės ekranizacija. Nebe pir-
moji – 1955 m. filmą pagal ją sukūręs 
Anatole’is Litvakas pagrindiniam 
vaidmeniui pakvietė Vivien Leigh. 
Rattiganas į pjesę sudėjo daug au-
tobiografinių motyvų. Visą gyve-
nimą jis buvo priverstas slėpti, kad 
yra homoseksualus (Daviesas taip 
pat yra gėjus, jo filmuose ši tema 
skamba dažnai), o parašyti pjesę jį 
įkvėpė mylimojo, kuris nusinuo-
dijo dujomis, mirtis. Tą dieną, kai 

sužinojo apie jo mirtį, Rattiganas 
nusprendė, kad kita pjesė prasidės 
savižudybės scena. 

Amerikiečio Terry Gilliamo kar-
jeros pradžia siejasi su britų „Monty 
Python“ grupe – jis gamino garsiųjų 
pašaipūnų animacines užsklandas, 
kartais vaidindavo jų skečuose, 
kartu kūrė ir jų vaidybinius filmus. 
Gilliamas ir vienas pirmųjų kino 
postmodernistų – jo „Brazilija“ iki 
šiol išsiskiria ir vizualumu, ir ironija. 

LRT Kultūra (20 d. 23 val., LRT, 
21 d. 00.30) parodys Gilliamo filmą 

„Baimė ir neapykanta Las Vegase“ 
(1998), sukurtą pagal Hunterio 
S. Thompsono autobiografinę to 
paties pavadinimo knygą. Veiksmas 
prasideda, kai žurnalistas Hanteris, 
pasivadinęs Rauliu Djuku (Johnny 
Depp), išsirengia į Las Vegasą ra-
šyti apie motociklininkų varžy-
bas. Kartu su juo važiuoja daktaru 
Gonzo (Benicio del Toro) pasiva-
dinęs teisininkas. Vyrai vežasi ir la-
gaminėlį, pilną įvairiausių narko-
tikų. Tikslas suformuluotas taip: 

„Tas, kas išlaisvina savyje žvėrį, ne-
bejaučia skausmo būti žmogumi.“ 
Todėl žurnalisto misija atsiduria 
antrame plane. 

Galima sakyti, kad filme viskas 
yra šlykštu – veikėjai, narkotinės 
vizijos, kičo pragaras Las Vegasas. 
Trumpai tariant, tai ne amerikietiš-
kas sapnas, o tikras amerikietiškas 
košmaras. Baimės taip pat filme 
daug – veikėjai bijo būti demas-
kuoti policininkų, viešbučio, ku-
riame apsistojo, sąskaitų, kaltinimų, 
kad suvedžiojo nepilnametę. Tačiau 
didžiausia jų baimė – pasišlykštėti 
pasauliu ir savimi. Arba suprasti, 
kad niekas neturi prasmės. 

Ekrane – 1971-ieji, vyksta karas 
Vietname, vienas po kito miršta 
perdozavę maištaujančio jaunimo 
stabai, trumpai tariant, baigiasi „gė-
lių vaikų“ aukso amžius. Gal todėl 
Deppo herojus taip nostalgiškai pri-
simena 7-ojo dešimtmečio pradžią, 
kai gyvenimas dar turėjo tikslą ir 
prasmę. Gilliamas jaučia nostalgiją 
hipių rojui ir kuria rekviem kontr-
kultūrai, tik katarsio jo filme negali 
būti. Užtat yra puikus Deppas, ku-
riam dabar, ypač po dar vieno filmo 
apie Karibų piratus, taip pat gali pa-
justi nostalgiją.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Nauji filmai

„Komuna“

„Aš nesu ponia Bovari“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 20 d. – Vyganto Paukštės personalinė 
tapybos paroda

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
VDA Tekstilės katedros trečio kurso 
studentų Austės Guogaitės, Severijos 
Žukauskytės, Lan Anh Nguyen, Lijanos 
Skrockaitės, Mildos Skukauskaitės, Kor-
nelijos Maslovaitės, Luko Tomaševičiaus 
paroda „Kodas“

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

Telšių galerija
Telšiai, Kęstučio g. 3
Paroda „Tautinis kostiumas. 
Interpretacijos“
iki 26 d. – „Dizaino savaitė“

Gegužės 19–28
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir žodžiai Itali-
jos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 metų 
iki šių dienų“
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 
1918–1940 m.“
NDG fojė – vieno objekto paroda „Giraitė 
yra gražu“

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

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai 
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“ 
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir akse-
suarų kolekcijos) 
Paroda „Geras dizainas“ 
Tarptautinė paroda „Roundabout Baltic“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Lietuvos išeivijos dailės fondo ir „Lewben 
Art Foundation“ paroda „Nuo realizmo iki 
objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos 
išeivijos dailės fondo kolekcijoje“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
iki 28 d. – Julijos Daniliauskienės karpinių 
paroda (iš ciklo „Istorija ir dailininkas“)
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose 
medaliuose“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Slanime atgijusi Antika. Lietu-
vos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio 
gobelenai“
Tarptautinė paroda „Pranciškaus Skorinos 
keliais su „Belgazprombank“ 
Senasis Baltijos sidabras iš privačios 
kolekcijos

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 28 d. – Roberto Narkaus paroda „Nešėjas“
Grupinė paroda „Ateitys“
Algirdo Šeškaus fotografijų paroda „TV“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 27 d. – Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės 
paroda „Apie viską ir apie nieką“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 20 d. – Romualdo Rakausko fotografijų 
paroda „Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Valentyno Odnoviuno fotografijų paroda 

„Stebėjimas“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Jurgio Tarabildos kūrybos paroda „Don’t 
Ask Why“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda 

„Pavasaris“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Skulptūros simpoziumo „Gurgutis 2017 ir 
kitaip“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Dalios Kasčiūnaitės tapybos, piešinių ir 
fotografijos paroda „Su savimi...“
Projekto „Tyla, garsas, tyla“ paroda (daly-
viai Algimantas Černiauskas, Rūta Eidukai-
tytė, Indrė Ercmonaitė, Meda Norbutaitė, 
Nijolė Šaltenytė, Vytautas Tomaševičius, 
Marta Vosyliūtė)
Almyros Weigel (Lietuva, Vokietija) ir Ute 
Wennrich (Vokietija) popieriaus meno paroda 

„Šviesa ir šešėliai“
Vaikų darbų paroda „Nupiešk man avį“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 24 d. – Mariaus Jonučio paroda „Myliu“ 

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Annikos Kedelauk ir Rainerio Kaasiko-Aas-
lavo juvelyrikos paroda „Jungtis / Pilka 
hedonisto kasdienybė“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Dano Aleksos paroda „43H“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 27 d. – dailės studijos „Piešiu – medi-
tuoju“ vadovės Ingos Dambrauskienės ir 
studijos lankytojų dailės darbų paroda

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 26 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda 

„On Passe a l’Orange“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
iki 24 d. – miniatiūrų paroda 

„Diena-naktis“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Leono Urbono tapybos darbų paroda „Kos-
minės svajos iš Terra Australis“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 20 d. – Viačeslavo Jevdokimovo-Karma-
litos tapybos paroda „Buvo...“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
iki 21 d. – Algirdo Savicko 100-osioms 
gimimo metinėms skirta paroda „Kartos 
ir likimai“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapy-
bos paroda „Persijos atšvaitai“

Užupio „Galera“ 
Užupio g. 2a
Petro Lincevičiaus darbų paroda 

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Džiugo Palukaičio paroda „Nuo pradžios 
iki Druskininkų“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „TIXE. Naujai įgyti kūriniai 
2011–2016“
Operos solistės Marijonos Rakauskaitės 
135-mečiui skirta paroda „Dainavimas – 
mano malda“
Juozapo Kalniaus Vlado Balsio audiovizua-
linė instaliacija „863758498“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Kauno tarptautinės grafikos bienalės kon-
kursinė paroda „Fragmento evoliucija“ 
iki 28 d. – paroda „Polish design: in the 
Middle of“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Algio Griškevičiaus tapybos, fotografijos 
bei objektų paroda „Iliuzijos“
Bendruomenių platformos „Mažosios isto-
rijos“ paroda „Didžioji pramonė“ 

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 20 d. – Kauno tarptautinės grafikos bie-
nalės jaunųjų kūrėjų paroda „Fragmento 
(r)evoliucija“

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Manto Mikulevičiaus žalvario miniatiūrų 
paroda
Tarptautinė dailės disciplinų dėstytojų kū-
rybos paroda „Kvadratas 10“

Kauno menininkų namai
V. Putvinskio g. 56
Suomijos menininkų grupinė komikso 
meno paroda „Tempora Mutantur“
iki 20 d. – tarptautinė komikso meno paroda 

„Fragmento dekonstrukcija“ 

Klaipėda 
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis. Nematyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 19 d. – Kinijos šiuolaikinio meno paroda 

„Kas aš? 798 įspūdžiai“
nuo 20 d. – paroda „Vietiniai simboliai – 
Klaipėdos veidas?“ 

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Audriaus Naujokaičio (1961–2012) fotogra-
fijų paroda „New York, New York“ 

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Ramūno Paniulaičio (1957−1982) kūrybos 
retrospektyva

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Ramūno Grikevičiaus tapybos darbų paroda 

„Susitikimas Indėnų žemėse“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Virginijos Urbonavičienės akvarelės 

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Indros Grušaitės tapybos paroda „Rene-
sanso pavasaris“

Šiauliai

„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Remigijaus Venckaus fotografijų paroda 

„Trans-kaimas-lt“
nuo 19 d. – Henrikos Bartkutės tapybos 
paroda „Saulės žaidimai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Kristinos Inčiūraitės paroda
Daso Vegaso personalinė paroda „Įvertinimas“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 21 d. – Romualdo Balinsko tapybos paroda 

„Balos“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 28 d. – Rūtos Povilaitytės tapybos paroda 

„Aplankykite parką“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
19 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus, dir. – 
J. Geniušas
20 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KA-
RALIENĖ“. Choreogr. – G. Williamsonas 
(D. Britanija). Muzikos vad. ir dir. – D. Ge-
ringas (Vokietija). Dir. – M. Staškus
21 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
20 d. 18 val. – „LAIMĖ“ („Naujasis Baltijos šokis“)
21 d. 15, 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
23 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas
Mažoji salė
19 d. 19 val., 20, 21 d. 16 val. – PREMJERA! 

„ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atomi-
nės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių 
pasakojimus). Rež. – J. Tertelis, K. Werner 
23 d. 19 val. – „PAKALNUČIŲ METAI“. 
Rež. – V. Kuklytė („Knygos teatro“ spektaklis) 
24 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
25 d. 19 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
26 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU 
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
Studija
26 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 

Vilniaus mažasis teatras
27 d. 12 val. – PREMJERA! „LAIMĖ YRA 
LAPĖ“ (pagal E. Dačiūtės ir A. Kiudulaitės 
knygą). Rež. ir insc. aut. M. Verbiejus, sce-
nogr. ir kost. dail. L. Songailaitė. Vaidina 
D. Rudytė ir P. Valaskevičius

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
19 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
20 d. 14 val. – „COLIUKĖ“. Rež. – R. Matačius
21 d. 12 val. – „KARLSONAS, KURIS GY-
VENA ANT STOGO...“ (pagal A. Lindgren 
apysaką). Insc. aut. ir rež. – E. Jaras 
23, 24 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GA-
BRIELIS BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas
25 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS 
MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas
26 d. 18 val. – teatro ir kino projektas 

„TERITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio prie-
sakus sūnui). Insc. aut. ir rež. – 
A. Pukelytė

Oskaro Koršunovo teatras
19, 20 d. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖ-
DRA“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. 
Rež. – O. Koršunovas
24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. 
Rež. – K. Glušajevas
26 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VES-
TUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
19 d. 18.30 – PREMJERA! „LEGENDA APIE 
DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir
J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“). 
Rež. – R. Atkočiūnas
20 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. 
Rež. – K. Krasilnikovaitė

Muzika

Fortepijonų salone „Organum“ tęsiasi festivalis „Atvirų fortepijonų die-
nos“. Gegužės 23 d. 19 val. jame groja Lietuvos Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatai Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas. Jau nuo 
1989-ųjų jie puoselėja fortepijoninio dueto žanrą, traukia dėmesį įdomiai 
formuojamomis programomis, interpretacinių stereotipų nesuvaržytomis 
idėjomis. Koncerte skambės M.K. Čiurlionio Simfoninė poema „Miške“ 
(J. Aleksos transkripcija), C. Saint-Saënso Variacijos Beethoveno tema, 
teatrališka G. Kuprevičiaus pjesė „Dvynukai“, E. Griego „Sena norve-
giška daina ir variacijos“ bei spalvomis žaižaruojanti D. Milhaud siuita 

„Skaramušas“.

Teatras

Gegužės 25–28 d. verta nukeliauti į uostamiestį, kur vyks tarptautinis 
lėlių teatro festivalis „Materia Magica“. Jo rengėjai siekia pristatyti tokį 
lėlių teatro meną, kuris peržengia amžiaus ir įsišaknijusių stereotipų ri-
bas, jungia tradicinę šios teatro rūšies raišką su naujosiomis bangomis ir 
eksperimentiniais ieškojimais, tarpdisciplininę jo prigimtį – su grynomis 
formomis. Lėlių teatro ir kino ritualai vyks Klaipėdos lėlių teatre, ,,Kul-
tūros fabrike“, Dramos teatre, piliavietėje ir tiesiog gatvėse.
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Bibliografinės žinios

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

21 d. 12 val. – Vilniaus choreografijos mokyklos 
„Nuotaika“ koncertas. Rež. – O. Tamašauskienė
21 d. 19 val. – LRDT grupės „Berloga“ koncertas
23–25 d. 19, 21 val. – „KODAS: HAMLET“ 
(pagal W. Shakespeare'o tragediją „Hamle-
tas“). Rež. – O. Lapina

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
21 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
Mažoji salė
20 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-
sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
Trakų pilyje
V. 22–25 d. 11, 13 val. – Just. Marcinkevi-
čiaus „VORO VESTUVĖS“. Scen. aut. ir 
rež. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
„Naujasis Baltijos šokis'17“
19, 20 d. 19.30 Menų spaustuvės kieme – 

„DARWISHO KOŠMARAS“. Choreogr. – 
B. Fury (Belgija)
19 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „KLASIKINIS 
GROŽIS“. Choreogr. – T. Törmä (Suomija); „KI-
TUR“. Choreogr. – A. Schiattarella (Šveicarija)
19 d. 20 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„AGONIJA“. Choreogr. – V. Jankauskas 
(V. Jankausko šokio teatras) 
20 d. 16.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„B IR B DIALOGAS“. Choreogr. ir atlik. G. 
Grinevičiūtė ir A. Lisičkinaitė
20 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
20 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai 
po „Menų spaustuvę“ „Šiltnamis atsiveria“
21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
22, 23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų 
pirmadieniai mažyliams“. Trys afrikiečių 
pasakos. Idėjos autorė S. Degutytė („Stalo 
teatras“)
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „IŠORINIAI 
POJŪČIAI“. Rež. ir choeogr. – A. Vilkaitytė 
25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-
RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-
grama „Atvira erdvė‘13“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTA-
SIS PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir 
L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras 

„Low Air“) 
26, 27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PRA-
ŠOME ĮJUNGTI MOBILIUOSIUS TELEFO-
NUS“ („Taika Box“, Suomija)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
19, 24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
21 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
21, 23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 

„NORIU MAITINANČIOS DIENOS IŠ TAVO 
RANKŲ“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno 
šokio teatras „Aura“)
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. 
Rež. – V. Bareikis 
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS 
IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – V. Visockis
24 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskai-
tės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. – V. Visockis
25, 26 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“). Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
19 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMARKE-
TAS“. Rež. – A. Veverskis
21 d. 15 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas
26 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. – A. Jankevičius 

Kauno lėlių teatras
19 d. 18 val. – koncertas „Prisilietimas“. 
Atlikėjai A. Zakarauskas (tenoras), V. Miš-
kūnaitė (sopranas), L. Dužinskas (fortepi-
jonas). Dalyvauja LNOBT artistų styginių 
kvintetas: A. Litvaitytė, N. Kižienė, V. Raš-
kevičiūtė-Gelgotė, D. Leigienė, R. Šlekaitis
20 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTO-
RIJA“. Insc. aut. ir rež. – O. Žiugžda 
21 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
21 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
21 d. 18.30 Mažojoje salėje – „PAMIRŠTOS 
PRINCESĖS“ (šokio teatras „PADI DAPI Fish“)
21 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
24, 25 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys, 
scenogr. – A. Šimonis, komp. – M. Bialobžes-
kis. Vaidina R. Šaltenytė, K. Macijauskas, 
R. Idzelytė, D. Švirėnas, S. Šakinytė, N. Sabu-
lytė, N. Narijauskaitė ir kt.
26 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunska-
jos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
20 d. 18.30 – F. Wildhorno „BONI IR KLAIDAS“
21 d. 12 val. Teatro kolonų salėje – N. Sinke-
vičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“
27 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
19 d. 18 val. Kultūros centre – E. O’Neilo 

„MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius 
25 d. 18 val. Kultūros centre – M. Lado „LABAI 
PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
19 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. 
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė 
20 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas
21 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos 

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
24 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS 
PARKE“. Rež. – P. Stoičevas
25 d. 18 val. Panevėžio apylinkės teisme – 
teatrinis projektas „Russia today“. J. Puli-
novič „MERGAITĖS SVAJONĖ“. Rež. – 
L.M. Zaikauskas
26 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“. 
Rež. – L.M. Zaikauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
19 d. 19 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje – II Šiaurės Lietuvos chorų festi-
valio pradžios koncertas. Lietuvos kameri-
nis orkestras, berniukų ir jaunuolių choras 

„Ąžuoliukas“. Programoje V. Miškinio, 
W.A. Mozarto kūriniai
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertų 

sezono pabaigai. „Carmina burana“. Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 
Kauno valstybinis choras. Solistai X. de 
Maistre (arfa), V. Talerko (sopranas), A. Bag-
donavičius (kontratenoras), V. Juozapaitis 
(baritonas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
H. Villa-Loboso, J. Rodrigo, C. Orffo kūriniai 
21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – choro muzikos koncertas. 
Choras „Bel canto“ ir Purdue universiteto 
choras „Purdue Varsity Glee Club“ (JAV). 
Programoje Lietuvos ir JAV chorinė muzika

Vilnius
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
24 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas su kompozitoriaus V. Jakubėno muzika 
ir Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos 
ugdytiniais 

Valdovų rūmai
25 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
trečiasis tarptautinis M. Scacchi senosios 
muzikos festivalis. G. Martinezas (klavesi-
nas, vargonai, JAV, Danija)

Kotrynos bažnyčia
20 d. 17 val. – Lietuvos dailės muziejaus 
vyrų choras „Varpas“ (meno vad. ir dir. 
J. Kalcas, koncertmeisterė V. Pečiukonytė), 
Vilniaus mokytojų namų moterų romansų 
ansamblis „Juodoji rožė“ (meno vad. A. Va-
siliauskas), I. Belickienė (smuikas). Kon-
certo vedėjas J. Šalkauskas
21 d. 18 val. – chorinės muzikos koncertas. 
Dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų cho-
ras „Western Michigan University Choral“

„Muzikos galerija“ 
Gedimino pr. 37
19 d. 18 val. – „Potsdam trio“: A. Bankas 
(Kanada), D. Ventula (Prancūzija), 
C. Beckmann (Vokietija)

Kaunas
Kauno Šv. Jurgio Kankinio 
(pranciškonų) bažnyčia
20 d. 16.30 – Kauno styginių kvarteto 
(K. Beinarytė, A. Mikutytė, E. Lapinskė, 
S. Bartulis) koncertas „Muzika ir medita-
cija“. Mintimis dalinsis Kauno Šv. Jurgio 
konvento brolis kun. J.M. Žukauskas OFM. 
Programoje G.P. da Palestrinos, J.S. Bacho, 
W.A. Mozarto, L van Beethoveno, A. Glazu-
novo kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
20 d. 17–23 val. – akcijos „Europos muziejų 
naktis“ renginiai (nakties renginiai lanky-
tojams yra nemokami)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

22 d. 18 val. Meno erdvėje – mėnraščio „Me-

tai“ gegužės numerio pristatymas. Daly-

vauja D. Opolskaitė, M. Balakauskas, 

S. Vasiliauskas, R. Tamošaitis ir žurnalo 

vyriausiasis redaktorius A. Šimkus

25 d. 17.30 – J. Rimšos paskaita „Džiazo le-

gendos: Janui Garbarekui – 70“

Valdovų rūmai
27 d. 14 val. – ekskursija po parodą „Sla-
nime atgijusi Antika. Lietuvos etmono 
Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai“ su 
muziejaus gidu
23, 24 d. – tarptautinė mokslinė konferen-
cija „Vieno valdovo ištikimi pavaldiniai...: 
Lietuva ir Saksonija valdant vetinams“

Lietuvos teatro sąjunga
22 d. 18 val. – D. Storyk ir R. Vilkaičio spek-
taklis „Balys Didysis“, skirtas B.Sruogos 
atminimui

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Baladės link kvadrato pilnaties / Romas Daugirdas. – Vilnius : Versus aureus, [2017]. – 111, [1] 
p.. – ISBN 978-9955-34-666-1 (įr.)

Dulkės : romanas / Hugh Howey ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. – Vilnius : Alma 
littera, 2017. – 397, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2765-0 (įr.)

Jausmo ir minčių blyksniai : proza, poezija, publicistika / Algirdas Radvilavičius. – Jonava : 
Dobilo leidykla, 2017. – 127, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-409-113-1

Kelionė laiko spirale : fantastinė novelė / Gitana Jazdauskienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2017. – 
171, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-366-3 (įr.)

Kvarteronė : romanas / Thomas Mayne Reid ; [iš rusų kalbos] vertė Petras Velička. – Vilnius : 
Alma littera, 2017. – 405, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 13). – Tiražas 4000 
egz.. – ISBN 978-609-01-2781-0 (įr.)

Laiškai iš praeities : [romanas] / Iona Grey ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vil-
nius : Alma littera, 2017. – 446, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2774-2 (įr.)

Literatūrinės slinktys : jaunųjų rašytojų kūryba. – [Vilnius] : Slinktys, 2017. – ISSN 2424-5348

2017 / Monika Baltrušaitytė, Simonas Bernotas, Simonas Bulotas ... [et al.]. – 2017. – 1 dė-
klas (5 kn.). – Tiražas 300 egz.

Mirusiųjų vynas : [romanas] / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – 
Vilnius : Vaga, 2017. – 237, [3] p.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-5-415-02461-2 (įr.)

Norma : [romanas] / Sofi Oksanen ; iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė. – Vilnius : 
Versus aureus, [2017]. – 331, [4] p.. – ISBN 978-9955-34-656-2

Paskutinė diena : [ką darytum sužinojęs, kad gyventi liko tik šios 24 valandos] / [į avantiūrą 
įvėlė Monika Malinauskaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 142, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2787-2 (įr.)

Prisiminimai apie mano liūdnąsias kekšes : [romanas] / Gabriel García Márquez ; [iš ispanų 
kalbos] vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 93, [2] p.. – Tiražas 2500 
egz.. – ISBN 978-609-01-2766-7 (įr.)

Sidhartha : indiška poema / Hermann Hesse ; iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – 
5-asis patais. leid.. – Kaunas : Trigrama, [2016]. – 158, [2] p.. – ISBN 978-9955-477-29-7 (įr.)

Skrydis virš gegutės lizdo : [romanas] / Ken Kesey ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – 
4-asis patais. leid.. – Kaunas : Trigrama, [2016]. – 398, [2] p.. – ISBN 978-9955-477-27-3 (įr.)

Stiprybės galia : [atsiminimai] / Vaclovas Butkys. – Vilnius : Kriventa, 2017. – 131, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – Tiražas 60 egz.. – ISBN 978-609-462-076-8

Sužeistas : eilėraščiai, 1996-2017 / Juozas Nekrošius. – Vilnius : Alka, 2017. – 198, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-540-45-8

Tarp Kauno ir Londono… : [romanas] / Giedrė Biliotavičiūtė. – Kaunas : Diremta, 2017. – 653, 
[1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-905-28-8

Tuo taku ten : „skudurėliai“, straipsniai, apsakymai, pjesės / Kazys Saja ; [iliustracijos 
Ugnės Žilytės]. – Vilnius : Vaga, [2017]. – 220, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-5-415-02458-2 (įr.)

Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. – 
Šiauliai : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2017. – ISSN 1392-0669

[Nr.] 36 (2017). – 2017. – 152 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.

Vegetarė : [romanas] / Han Kang ; iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas-Kačinskas. – 
Vilnius : Vaga, 2017. – 204, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-415-02460-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Džino užkeikimas : [apysaka] / Tom Percival ; iš anglų kalbos vertė Dalia Judita Vabalienė ; 
[dailininkas Tom Percival]. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 169, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 
1600 egz.. – ISBN 978-609-01-2788-9 (įr.)

Geriausias draugas : [pasakojimas] / Petras Žemkauskas ; [dailininkė Ieva Židonytė-Ka-
valiauskienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2017. – 20, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 100 
egz.. – ISBN 978-609-445-356-4

Ypatingų vaikų namai : [romanas] / Ransom Riggs ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – 
Vilnius : Alma littera, 2017. – 406, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-
2785-8 (įr.)

Išklerusio autobuso detektyvas / Tomas Dirgėla ; iliustravo Rytis Daukantas. – Vilnius : Tyto 
alba, 2017. – 307, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-237-9 (įr.)

Maša ir Lokys : mažasis giminaitis : [juokingi nutikimai]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2017]. – 
24 p., [1] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-05-0126-9

Maša ir Lokys : [nuspalvink pasaką] / [iliustracijos: M. Shantyko, N. Zalomaeva]. – Vilnius : 
Egmont Lietuva, 2017. – [16] p., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-05-0134-4

Tolimiausias krantas : romanas / Ursula K. Le Guin ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – 
Vilnius : Alma littera, 2017. – 282, [2] p.. – (Fantastikos klasika). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-01-2779-7 (įr.)

Troliai : [nuspalvink pasaką]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2017]. – [16] p., [2] įd. lipdukų lap. : 
iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-05-0135-1

Vincukas ir katinėlis / [Pranas Mašiotas] ; [parengė Asta Gaižutienė] ; [dailininkė Ieva Ju-
knytė]. – Kaunas : Šviesa, 2017. – 8, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – (Skiemeninės pasakos). – Ti-
ražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-430-06783-0
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Savaitės filmai

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

Gegužės 19–25
Ki no re per tu a ras

Man esi viskas  ** 
Sentimentalus žiūralas paaugliams, kurio pagrindas – Nicolos Yoon 

knyga. Aštuoniolikmetė filmo herojė Medė (Amandla Stenberg) apdo-
vanota didžiule vaizduote ir labai smalsi, bet dėl retos ligos ji negali pa-
likti hermetiškų savo namų. Medė įsimyli ką tik atsikrausčiusį kaimyną 
Olį (Nick Robinson), kuris bando nepaisyti merginos ligos. Medė ir Olis 
žiūri vienas į kitą pro langus, neturėdami jokių galimybių vienas kitą pa-
liesti. Jie trokšta kartu pažinti pasaulį, patirti pirmąją meilę ir pasirengę 
rizikuoti, kad galėtų būti kartu. Režisierės Stellos Meghie filme taip pat 
vaidina Ana de la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor Hickson, Danube R. Her-
mosillo, Robertas Lawresonas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Paskutinė šeima  ***** 

Filmo veikėjai – realūs žmonės. Bet tai ne biografinis filmas, nors dai-
lininkas Zdzisławas Beksińskis ne vieną dešimtmetį fotografijose, vaizda-
juostėse kasdien fiksavo šeimos gyvenimą. Tais kasdienybės liudijimais ir 
pasinaudojo filmo kūrėjai. Tragišką Beksińskių šeimos likimą režisierius 
debiutantas Janas Matuszyńskis perkėlė į vaidybinį filmą, kuris prasideda, 
kai 1977-aisiais iš provincijos atvykusi šeima – vyras, žmona, sūnus ir dvi 
močiutės – įsikuria dar tik statomame Varšuvos daugiabučių rajone. Regis, 
Beksińskiai gyvena taip, kaip visi, tik gal yra uždaresni, labiau pasinėrę 
į darbus. Jų gyvenime daug kančios, ligų, nesusikalbėjimo, bet kartu ir 
kūrybos, pasiaukojimo, nesibaigiančios kovos su depresija. Tai ne filmas 
apie menininką ir ne kriminalinė drama, bet pasakojimas apie asmeninį 
gyvenimą, kuriame beveik neegzistuoja politika ar didžioji istorija, nors 
žiūrovas gali stebėti net keliasdešimt Beksińskių gyvenimo metų. Puikus 
aktorių trio – Andrzejus Sewerynas, Dawidas Ogrodnikas ir Aleksandra 
Konieczna – priverčia žiūrovus susimąstyti apie šeimos, kūrybos, meilės 
prasmę. Pernai sukurtas filmas jau sulaukė dešimčių tarptautinių ir lenkų 
apdovanojimų (Lenkija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Ratas  ***

Jameso Ponsoldto filmas perkels į netolimą ateitį. Mei Holand (Emma 
Watson) įsidarbina „Rate“ – galingiausioje pasaulyje interneto bendrovėje. 
Ji sužavėta korporacijos šiuolaikiškumu ir jos steigėju, socialinių medijų 
guru Imonu Beiliu (Tom Hanks). Darbas įtraukia merginą, bet netrukus 
ji taps pavojingo Beilio žaidimo dalimi: šis siūlo merginai dalyvauti eks-
perimente, kuris pakeis žmonių įsivaizdavimą apie individo galimybes ir 
asmeninės laisvės ribas. Mei nesuvokia pavojų. Tik sužinojusi siaubingą 
tiesą apie „Ratą“ ji padarys viską, kad ištrūktų iš korporacijos ir išgel-
bėtų savo draugus bei visą žmoniją. Tačiau Mei nežino, kaip toli siekia 
jos darbdavių galimybės (JAV, JAE, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Svetimas: Covenant  ****

Kosminio laivo „Covenant“ ekipažas, atvykęs kolonizuoti kitoje galak-
tikos pusėje esančią nežinomą planetą, greit susivokia, kad tai, kas jiems 
iš pradžių atrodė rojus, iš tikrųjų yra tamsus ir pavojingas pasaulis. Vie-
nintelis jo gyventojas – androidas Deividas (Michael Fassbender), kuris 
išsigelbėjo po nepavykusios „Prometėjo“ misijos. Suvokęs neįtikėtiną 
grėsmę, iš porų sudarytas ekipažas bandys pabėgti. Kurdamas dar vieną 
nemirtingojo „Svetimo“ tęsinį, Ridley Scottas vis dėlto išsaugojo sugebė-
jimą priversti žiūrovus žavėtis jo vaizdingomis, niūriomis, art deco stilių 
primenančiomis fantazijomis. Taip pat vaidina Katherine Waterson, Billy 
Crudupas, Danny McBride’as, Demianas Bichiras, Carmen Ejogo, Jussie 
Smollettas, Callie Hernandez (JAV, Australija, N. Zelandija, D. Britanija, 
2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

„Man esi viskas“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
19, 22–25 d. – Bernvakaris Australijoje 2 
(Australija) – 14, 16.15, 19.35, 21.45; 20, 
21 d. – 11.45, 14, 16.15, 19.35, 21.45
19–25 d. – Man esi viskas (JAV) – 11.30, 13.40, 
15.55, 18.30, 20.45
Ratas (JAE, JAV) – 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.15
19 d. – Audrys (rež. A. Matvejevas) – 19 val.
25 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, 
JAV) – 19 val.
19–25 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 11, 
13.05, 15.15, 17.25
Svetimas. Covenant (JAV, Australija, N. Ze-
landija, D. Britanija) – 13.40, 16.20, 18.15, 
20.10, 21.30
Ponas kūdikis (JAV) – 11.10, 12.30, 13.30, 16, 
17.50 (lietuvių k.); 20, 21 d. – 11.20 (originalo k.)
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (JAV) – 12, 
18 val.; Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(3D, JAV) – 15, 21 val.
Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 14.50, 
18.30; Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 21.30
Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 19, 21.40
20, 21 d. – Drakono užkeikimas (Ukraina) – 11.10
19–25 d. – Smurfai: pamirštas kaimelis 
(JAV) – 13.30
Gražuolė ir pabaisa (JAV) – 15.45
Tobuli melagiai (Italija) – 18.40
Atvirame kosmose (Rusija) – 21 val.

Forum Cinemas Akropolis 
19 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Austra-
lija) – 11, 14, 16.20, 18.20, 20.40, 23 val.; 
20 d. – 14, 16.20, 18.20, 20.40, 23 val.; 21 d. – 
14, 16.20, 18.20, 20.40; 22–25 d. – 11, 14, 16.20, 
18.20, 20.40
19, 20 d. – Ratas (JAE, JAV) – 12.20, 16.40, 19, 
21.30, 23.50; 21–25 d. – 12.20, 16.40, 19, 21.30
19, 20 d. – Man esi viskas (JAV) – 11.30, 14.50, 
17.05, 19.20, 21.10, 23.59; 21–25 d. – 11.30, 14.50, 
17.05, 19.20, 21.10
25 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, 
JAV) – 18.30
19, 22–24 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.30, 
13.20, 16, 18 val.; 20, 21 d. – 10.30, 11, 13.20, 
16, 18val.; 25 d. – 10.30, 13.20, 16 val.
19, 20 d. – Svetimas. Covenant (JAV, Austra-
lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 13.50, 15.40, 
16.30, 19.10, 21.50, 22.50; 21–25 d. – 13.50, 
15.40, 16.30, 19.10, 21.50
19–25 d. – Virtuvė 2. Finalas (Rusija) – 12.40, 
15.20, 18.30, 21.40
Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 10.10, 12.10, 14.20
19, 22–25 d. – Smurfai: pamirštas kaimelis 
(JAV) – 13.30; 20, 21 d. – 10.20, 13.30
19–25 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, 
JAV) – 12, 17.50
19, 20 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(JAV) – 11.10, 18.40, 23.30; 21–25 d. – 11.10, 18.40
19–25 d. – Karalius Artūras. Kalavijo le-
genda (3D, JAV) – 15, 20.50
Drakono užkeikimas (Ukraina) – 11.20
19–24 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 20.20; 
25 d. – 21.40; 19, 20 d. – Greiti ir įsiutę 8 
(JAV) – 21.25, 23.20; 21–25 d. – 21.25

Skalvija
19 d. – Man esi viskas (JAV) – 16.50; 21 d. – 
15 val.; 23 d. – 16.40; 24 d. – 18.50; 25 d. – 16.50
19 d. – Aš nesu ponia Bovari (Kinija) – 18.40; 20 d. – 
15 val.; 22 d. – 19.20; 23 d. – 18.30; 25 d. – 20.40
19 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) – 
21.10; 20 d. – 18.20; 21 d. – 21 val.; 22 d.  – 17.20; 
23 d. – 21 val.; 24 d. – 16.50; 25 d. – 18.40

20 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20.20; 
24 d. – 20.40
20 d. – Holivudas pasiūlė per mažai (dok. f., 
rež. R. Oičenka) – 17.40
21 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež. A. Sto-
nys) – 16.50
21 d. – Kino klasikos vakarai. Bulvarinis 
skaitalas (JAV) – 18 val.
22 d. – Seansas senjorams. Paskutinė šeima 
(Lenkija) – 15 val.

Pasaka
19 d. – Šokėja (Prancūzija) – 17 val.; 20 d. – 13.30; 
22 d. – 18.15
19 d. – Ratas (JAE, JAV) – 19.15; 20 d. – 21.30; 
21 d. – 18.15; 23 d. – 20.30; 25 d. – 21.45
19 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 21.30; 20 d. – 
17 val.; 21 d. – 16.15, 20.30; 22 d. – 21 val.; 
23 d. – 18.45; 24 d. – 18.30; 25 d. – 17.30
19 d. – Mano draugas Borisas Nemcovas. 
Diskusiją veda V. Chernozub – 17 val.
19 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 19.30; 
20, 25 d. – 19 val.; 21 d. – 19.45; 22, 24 d. – 
18.45; 23 d. – 18 val.
19 d. – Karalius Artūras. Kalavijo legenda 
(JAV) – 21.45; 22 d. – 20.30; 24 d. – 21 val.
19 d. – Francas (Vokietija, Prancūzija) – 17.45; 
21 d. – 15 val.; 22 d. – 18.30
19 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokietija) – 
20 val.; 23 d. – 20.15
19 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 22 val.; 20 d. – 19.45; 25 d. – 21.15
20 d. – Tarnaitė (Japonija, P. Korėja) – 18.30; 
21 d. – 17 val.; 24 d. – 20.30
20 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Britanija) – 
21.15; 25 d. – 21.30
20 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 13.45; 
21 d. – 14.30
20 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija, 
Prancūzija) – 15.30
20 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 13 val.; 23 d. – 18.15
20 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokie-
tija) – 15 val.; 21 d. – 20.45
20 d. – Saldžių sapnų (Prancūzija, Italija) – 
17.15; 24 d. – 18.15
20 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, 
Bulgarija) – 21.45
21 d. – „Youngblood“ studentų filmų per-
žiūra – 12 val.
21 d. – Man viskas gerai, mano angele (Ja-
ponija) – 13.30
21 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
13 val.; 24 d. – 20.45
21 d. – Taksiukas (JAV) – 17.15
22 d. – Etiopija, Turgaus ekonomika (Afri-
kos dienos) – 17.30
22 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 20.45
23 d. – Kenija. Mobiliųjų sąžinė (Afrikos 
dienos) – 17.30
23 d. – Ledi Makbet (D. Britanija) – 20.45
25 d. – Liūtas (JAV, Australija) – 15 val. 
(Senjorų arbatėlė)
25 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ul-
vydas) – 15.15
25 d. – Spausk gaiduką! (D. Britanija, Pran-
cūzija) – 15.30
25 d. – Irano reivas (dok. f., Šveicarija) – 17.15

Ozo kino salė
19 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 18 val.
19 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19.40; 
20 d. – 20.30; 24 d. – 20.10
20 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija, 
Prancūzija) – 15 val.; 25 d. – 17.30
20 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 16.20; 
24 d. – 18 val.

20 d. – Šokėja (Prancūzija) – 18.30
23 d. – Holivudas pasiūlė per mažai 
(dok. f., rež. R. Oičenka) – 17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
Gegužės 24 d. kino teatras nedirbs
19–23, 25 d. – Bernvakaris Australijoje 2 
(Australija) – 20, 22.15 
Ratas (JAE, JAV) – 15.20, 17.50, 20.20, 22.50
19, 22, 23, 25 d. – Man esi viskas (JAV) – 12.20, 
16.50, 19, 21.10; 20, 21 d. – 16.50, 19, 21.10
25 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, 
JAV) –18.30
19, 20 d. – Svetimas. Covenant (JAV, Austra-
lija, N. Zelandija, D. Britanija) – 13.50, 16.30, 
19.10, 21.50, 23.20; 21–23, 25 d. – 13.50, 16.30, 
19.10, 21.50
19–23, 25 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.30, 
12.50, 15.20, 17.40
20, 21 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 
12.20, 14.30
19 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis (JAV) – 
10.45; 20–23, 25 d. – 10.45, 22.40
19–23, 25 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis 
(3D, JAV) – 13.40, 19.30
Karalius Artūras. Kalavijo legenda (3D, 
JAV) – 16.40; Karalius Artūras. Kalavijo le-
genda (JAV) – 10.20, 22.30
Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 19.45
Drakono užkeikimas (Ukraina) – 11.10
Smurfai: pamirštas kaimelis (JAV) – 10.10, 13.10
Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ulvydas) – 
11 val.
19 d. – Pradink (JAV) – 22.40
19, 22, 23, 25 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 14.30

Romuva
19 d. – Tarp mūsų (Izraelis, Prancūzija) – 19 val.; 
20 d. – 16 val.; 21 d. – 14 val.; 24 d. 18 val.
19 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Prancū-
zija) – 21 val.
20 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 14 val.; 
25 d. – 20 val.
20 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 18 val.; 
24 d. – 20 val.
20 d. – Tai tik pasaulio pabaiga (Kanada, Pran-
cūzija) – 20.15; 23 d. – 20 val.; 25 d. – 18 val.
21 d. – Liūtas (Australija, JAV) – 16 val.
23 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež. 
A. Stonys) – 18 val. 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
19–24 d. – Bernvakaris Australijoje 2 (Austra-
lija) – 13.25, 15.50, 19.35, 21.50; 25 d. – 13.25, 
15.50, 21.50
19–25 d. – Ratas (JAE, JAV) – 10.30, 13.35, 
18.20, 21 val. 
Man esi viskas (JAV) – 11.10, 16.05, 18.10
25 d. – Karibų piratai. Salazaro kerštas (3D, 
JAV) – 18.30
19–24 d. – Ponas kūdikis (JAV) – 10.20, 
12.35, 14.55, 17.15; 25 d. – 10.20, 12.35, 14.55
19–25 d. – Svajoklis Budis (JAV, Kinija) – 10.10, 
12.20, 14.30, 16.40; Svetimas. Covenant 

(JAV, Australija, N. Zelandija, D. Britanija) – 

13, 15.40, 18.50, 21.30; Virtuvė 2. Finalas 

(Rusija) – 18.30, 20.30; Karalius Artūras. 

Kalavijo legenda (JAV) – 12, 20.50; Karalius 

Artūras. Kalavijo legenda (3D, JAV) – 18 val.

Galaktikos sergėtojai. II dalis (3D, JAV) – 14.45

20, 21 d. – Galaktikos sergėtojai. II dalis 

(JAV) – 10.40

19–25 d. – Greiti ir įsiutę 8 (JAV) – 21.10


