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Gedėjimo ir gyvenimo
kaimynystė

11-osios Kauno bienalės paroda mieste „Yra ir nėra“
Monika Krikštopaitytė

Jau, ko gero, reikia pamiršti apie
tekstilės bienalės Kaune laikus, kai
ji veikė kaip savotiška atsvara neaiškiam šiuolaikinio meno etapui
Vilniuje, tradicinės / taikomosios /
fiziškai skaudančios dailės pasipriešinimą tendencijai, kur dominavo
biurokratinius rašinėlius primenantys, vizualinio sterilumo siekiantys
kūriniai, Jeano Baudrillard’o išvadinti nieku. Tekstilės bienalė buvo
gyva, dar „bėganti su vilkais“, siūlė
odą, kailį, kraują, persipynusias gyvenimo nytis. Gana įspūdingą tarptautinį aspektą. Truputį ilgiuosi jos.
Praėjo jau daugiau nei keli sezonai,
kai bienalė atitolo nuo savo pirminio sumanymo – tekstilės – ir
tapo tiesiog Kauno bienale. Pasirinkusi niekuo neįpareigojantį pavadinimą bienalė laikėsi įsikibusi
tarptautinio aspekto, nesibodėjo
senos meilės žanrų, išgyveno ieškojimo etapą. Porą kartų buvo „nei
žuvis, nei mėsa“ – nei toji tekstilės, nei visiškai šiuolaikinio meno,
o konkursinės atrankos įvairiaveidis produktas. Galų gale ir pas mus
Karolina Freino, „Santaka. Paminklas Emmai Goldman“. 2017 m.
įsivyravusi dailės įvairovė nebeprovokavo atsvaros vaidmens, bet vis deco žavesio Centrinį Kauno paštą. bus nepriekaištinga. Pukytės gerdėlto organizatorių ambicijos, biu- Autorinis mąstymas pasiteisino su bėja buvau nuo tada, kai ji reguliarokratinis išmanymas, o su tuo ir kaupu, todėl ir šiųmetinė bienalė riai publikuodavo savo esė „7 meno
galia tik augo. Paskutines dvi bie- veikė ta pačia schema – organiza- dienose“, vėliau esė susibūrė į dvi
nales formavo nebe atrankos komi- cija pasiūlo galią ir nuostabią va- knygas. Pukytė rašė apie lietuvius
sija (kad ir kaip žiūrėsi, atsakomybė dybą, dar ir visiškai kontroliuojamą Anglijoje, apie paradoksus, visada
čia visada išsilydo dėl atsainaus „ne sklaidą, tačiau mąstoma viena galva, rasdama tobulą formą, kurios net
mano pasirinkimas“), o konkretūs meninės ašies formavimas yra lais- mažiausias detales gindavo nuo reįtakingi asmenys.
vas ir nepriklausomas. Tai yra prak- daktorių lyg lūšis lūšiuką. Nuo pat
Dešimtąją kuravo prancūzų tiškai išsipildžiusi laukinė kūrėjo pradžių buvau ir jos, kaip menininmeno teoretikas ir kuratorius Ni- fantazija, net šiek tiek bauginanti kės, gerbėja, dėl taurių ir buitinių lycolas Bourriaud. Vien jo pavardė nevaržomomis galimybėmis...
gių suderinimo: mitologinio mosto
yra šiuolaikinio meno (klausimų)
Vien sužinojus, kad bienalę ku- ir parko tualetų prozos, hegzametro
ikona, o paroda įsikraustė į įdo- ruos principinga ir drąsios vaizduo- ir emigranto pamišimo, vaikystės ir
miausius miesto pastatus, pavyz- tės menininkė ir rašytoja Eglė Paudžiui, ir taip visų mylimą dėl art lina Pukytė, buvo aišku, jog paroda N u k e lta į 6 p s l .
M . K r i k š to pa i t y t ė s n u ot r .
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Muzika

Dainininkų šventė

Mintys po Tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso
Giedrė Kaukaitė

Pirmasis Virgilijaus Noreikos konkursas rugsėjo 16–22 d. įsiveržė į
vėsų Vilnių tarsi gaivus ir galingas
pavasario škvalas, pripildęs Lietuvos sostinę daugiau nei pusšimčio
balsų iš viso pasaulio. 27 sopranai,
6 mecosopranai, 9 tenorai, 13 baritonų ir 1 bosas-baritonas dainavo
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje pirmo turo
programas. Į antrą turą pateko 21, o
trečią pasiekė tik 7: 3 tapo laureatais,
4 diplomantais. Pirmųjų turų dalyviams fortepijonu talkino drauge
su dainininkais atvykę jų nuolatiniai, likusiems – mūsų akademijos
pianistai. Trečiasis turas vyko Nacionaliniame operos ir baleto teatre,
akompanuojant teatro simfoniniam
orkestrui, diriguojant maestro Modestui Pitrėnui.
Pirmuoju konkurse dainavusio
baritono Dmitro Voronovo pasirodymas priminė seniai susiklosčiusią
nuomonę: ukrainiečiai balsingi ir
jų gimtoji šalis puoselėja geros dainavimo mokyklos tradicijas. Kita
mintis: šis konkursas bus aukšto
lygio. Toji mintis pasitvirtino: visi
konkurso dalyviai – profesionalai,
gebantys įveikti sudėtingiausią operinį repertuarą – visi baigę solidžias
muzikos mokyklas, konservatorijas,
akademijas pas išskirtinius pedagogus; visi lankę dainavimo garsenybių meistriškumo kursus; daugelis
stažavęsi garsiuose teatruose; daugelis, nors ir jauno amžiaus, jau debiutavę ar pakviesti debiutuoti svarbiose pasaulio scenose. O laimėjo
tie, kurie tarp tų profesionalių pajėgiųjų išsiskyrė atlikimo technika,
muzikalumu, vokaliniais duomenimis, emocionalumu ir artistiškumu.
Šiais kriterijais vertinimo komisijos
nariai rėmėsi balus dainininkams
skirdami slaptai, o vidurkį išvedė
kompiuteris. Taip pasiekta visiško
objektyvumo.
Aukšto konkurso lygio nuojautą
patvirtino ketvirtuoju numeriu
dainavęs Pietų Korėjos baritonas
Kyubong Lee – 34-erių metų dainininkas, mokęsis Feraros G. Frescobaldi konservatorijoje (Italija) ir
Folkvango menų universitete Esene
(Vokietija), laimėjęs pirmąsias vietas tarptautiniuose Davide’o Vinolo
ir Longronjo miesto konkursuose,
antrąsias tarptautiniuose ARD,
„Grandi voci“, Renatos Tebaldi ir
Gran Prix Marios Callas konkursuose. Šio dainininko repertuare
jau ne viena pagrindinė baritono
partija: Rigoletas, Marčelas, Grafas di Luna, Silvio, Belkorė... Vilniaus konkurse K. Lee meistriškai
padainavo tiek bel canto, tiek romantizmo bei verizmo operų arijas. Puiki Belkorės kantilena, Rodrigo dramatizmas, rafinuotas
Mozarto Grafo Almavivos humoras
2 psl.

Valentinas Dytiukas, Modestas Pitrėnas

pirmame ture – artikuliuotas garsas,
tiksli dinamikos ir štrichų kaita, tolygus balso skambėjimas visuose registruose, geras skonis ir saikas – sudarė kone idealo įspūdį. Ir vis dėlto
pasąmonėn įsibrovė klaustukas: kas
lemia tobulą rezultatą: tik užsispyrimas ar taip pat ir talentas? Kas
toji K. Lee interpretacija: atlikimo
originalas ar tobula jo kopija? Laikytas konkurso favoritu K. Lee finale buvo apdovanotas tik diplomu.
Akivaizdi nuoskauda dainininko
veide, kurios jis niekaip negalėjo
ir nenorėjo slėpti, buvo vienintelė
tikra emocija – jos pritrūko techniškai tobulam dainavimui.
Pirmame ture ilgokai teko laukti
mūsiškio baritono Modesto Sedlevičiaus, jis pasirodė trisdešimt trečias.
Prieš devynetą metų jonavietis jaunuolis, baigdamas chemijos studijas
Vilniaus universitete, kartu baigė
ir parengiamuosius dainavimo

Konkurso diplomantai

kursus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, docento Deivido
Staponkaus klasėje. Tolesnės studijos – Manheimo aukštesniojoje
muzikos mokykloje, dalyvavimas
meistriškumo kursuose, netrukus – sėkmė tarptautiniuose konkursuose ir laimėta stipendija į „La
Scala“ teatro akademiją, o čia jau
ir keli pirmieji vaidmenys. Dabar
Modestui tik dvidešimt devyneri!
Prieš porą dešimtmečių tokia jauno
dainininko trajektorija būtų buvusi
absoliučiai neįmanoma.
Klausytojai šiltai sutiko tėvynainį,
o jo dainavimas pranoko visus lūkesčius: kokybiškas ryškaus tembro

Modestas Sedlevičius

balsas, be jokių pastangų įveikia- debiutuos Glyndebourno festivamas diapazonas, puiki vokalinė lyje Ernesto vaidmeniu Gaetano
technika, žavus sceninis įvaizdis, Donizetti operoje „Don Pasquale“.
išskirtinis temperamentas, puikus Konkursui pasirinktame lyrinio
humoro jausmas ir ypatinga cha- tenoro repertuare vyravo bel canto
rizma tarsi šampano pursluose iš- operų arijos, leidusios klausytojams
maudė publiką. Hamleto arija „O, gėrėtis gražiu, švariu dainininko
vin dissipe la tristesse...“ iš Am- tembru, puikia kvėpavimo technika
broise’o Thomaso operos „Hamle- ir plačiu diapazonu, muzikalumu,
tas“, Ūdrio arija iš Vytauto Klovos išmintimi, emocine pusiausvyra ir
„Pilėnų“, nuskambėjusi su patriotiš- stabilumu. Tačiau ir šis dainininkas
kai herojišku įkvėpimu, ir Dandinio laureatu netapo. Išklausius Mooną,
arija „Come un’ape ne’giorni d’ap- ir vėl apninka prieštaringos minrile“ iš Gioacchino Rossini operos tys... Ar gali rytietiškas prigimti„Pelenė“ parodė, kad Modestas iš- nis mąstymas idealiai sutapti su
mano stilių ir scenoje jaučiasi lyg Vakarų kultūros tradicija? Kuriuo
žuvis vandeny, kartu nepažeisda- momentu puiki atlikimo produkmas trapios skonio ir saiko ribos. cija tampa menu? Kuri linija vertinGirdėjome gamtos apdovanoto gesnė: pagal liniuotę, ar „iš rankos“?
žmogaus, ryškios asmenybės ar- (Gal kriterijams jau turi įtakos ir šių
tistišką išsisakymą, kai kaunamasi dienų vadyba, kai iš atlikėjo perkane dėl prizo, o dėl dvasios šventės. mas produktas, nelaukiant jo uniTriumfuojantis M. Sedlevi- kalumo, nes projektų tempai spaučiaus pasirodymas I ture nubrėžė džia...). Paradoksalu, bet tobulas
produktas keistu būdu praranda
gyvybę, jam pristinga dvasios.
S. Moonas, kiek šiltesnis už savo
tėvynainį, džiugiai aiktelėjo iš nuostabos, išgirdęs, kad jį, taip pat apdovanotą diplomu, asmeniška pinigine premija pažymi pats maestro
Virgilijus Noreika: jaunystėje dainavęs lyriniu tenoru, mūsų legendinis dainininkas negalėjo neįvertinti
jaunojo korėjiečio meistriškumo.
Atidžiai įsižiūrėkite į Virgilijaus
Noreikos siluetą konkurso reklaminiame skyde. Dizaineris ten išryškino keturis šviesulius, tiksliai
simbolizuojančius meninio rezulM . M i k u l ė n o n u ot r a u ko s
tato slėpinio formulę: protas – balsas – širdis – stuburas (valia)! Jie to
ir sėkmingą tolimesnę trajektoriją. paties dydžio ir to paties ryškumo.
Jam atiteko antroji premija ir buvo Jei visi keturi komponentai veiks
suteikta galimybė debiutuoti Lietu- sinchroniškai, rezultatas bus gevos ir Estijos nacionaliniuose ope- ras. Tiesa, visais atvejais sinchroros ir baleto teatruose. Taigi talen- niškumas nebus mechaniškas, jis
tingąjį tėvynainį išgirsime dar šį pulsuos, jautriai įsiklausydamas: jei
sezoną.
ir užplaks tankiau gyva širdis, tai
Trisdešimt trejų lyrinis tenoras valia išlygins ritmą, neleis kvėpaiš Pietų Korėjos Sehoonas Moonas vimui užkilti, tuomet balsas, proto
baigė dainavimo studijas ir debiu- vadovaujamas, gebės kurti.
tavo Seule, pelnė prestižinio tarpGalime tik nujausti, kaip nutautinio Hanso Gaiboro konkurso kentės atlikimas, jei nepaisant
Austrijoje laureato vardą, prisijungė kurio nors komponento, likusieji
prie „La Scala“ akademijos, dainavo bus perspausti. Kartais rezultatas
ir Maskvos Didžiajame teatre, tapo būna net komiškas. Štai 34-erių sotarptautinių konkursų „Operalia“ pranas Kyoung A Yim, studijavusi
bei Francisco Viñas finalistu, šiemet Pietų Korėjos Younsei universitete,

vėliau baigusi Parmos konservatoriją Italijoje, debiutavusi „Teatro
89“ Milane Čio čio san vaidmeniu,
laimėjusi prizines vietas Gaetano
Zinetti, Giovani Battista Rubini
bei „Pustina Canto“ konkursuose,
Vilniuje, pirmajame ture, sužavėjo
ir kone sukrėtė klausytojus. Ji įtaigiai atliko Šimenos ariją „Pleurez...
pleurez, mes yeux!..“ (Jules’io Massenet „Sid“), Čio čio san ariją „Un
bel di vedremo“ (Giacomo Puccini
„Madam Baterflai“) ir Wally ariją
„Ebben? Ne andrò lontano“. Dainininkės įsijautimas buvo stulbinamas, tarsi ribinis, dėl to atleidome
jai intonavimo netikslumus ir šiek
tiek per daug intensyvų vibrato.
Tačiau antram turui pasirinkta sudėtinga Aidos arija „Qui Radames
verrà“ (Giuseppe’s Verdi „Aida“)
išdavė dainininkę prasilenkus su
sveika nuovoka ir dėl to nesusidorojus su ne savo balso tipo tesitūra.
Negelbėjo, o tik kenkė gausybė savitikslių, nereikalingų gestų... Aidos arijos pasirinkimas nebuvo
atsitiktinis – mat dainininkės trečiojo turo repertuaras turėjęs būti
dar dramatiškesnis. Į trečiąjį turą
Yim nepateko.
Lyginant skirtingų šalių atlikėjų pasirodymus, neaiškumus išsprendė ukrainiečių tenoro Valentino Dytiuko pasirodymas. Tai buvo
toji retai pasitaikanti tikroji meninės apraiškos komponentų vienovė,
kai balsas, išmintis, jausmai ir valia
pulsuoja išvien. Prisidėjo ir gimtoji
vakarietiška terpė bei europietiškas
mąstymas. V. Dytiuką buvau girdėjusi prieš trejus metus vykusiame
25-ame tarptautiniame Michailo
Glinkos konkurse Maskvoje. Buvau
to konkurso vertinimo komisijos
narė. Tuomet 26-erių Valentinas
pelnė Grand Prix ir tapo publikos
numylėtiniu. „Esate jaunas Pavarotti!“, – sveikinau jį. Vilniaus konkurse jis taip pat sužibėjo. Ypatinga
V. Dytiuko vertybė – jo individualumas. Kompozitoriaus ir poeto
padiktuotą medžiagą jis atlieka kaip
brangią asmenišką savastį, suteikdamas jai pakiliai romantizuotų
bruožų. Tai dainininkas nuo Dievo.
Šiuo metu Valentinas yra Ukrainos
nacionalinio Taraso Ševčenkos
operos ir baleto teatro stažuotojas
ir ruošia Lenskio (Piotro Čaikovskio „Eugenijus Onieginas“), Vodemono („Jolanta“), Makdufo (Verdi
„Makbetas“), Pinkertono (Puccini
„Madam Baterflai“), Alfredo (Verdi
„Traviata“) ir Izmaelio („Nabukas“)
partijas. Džiaugdamiesi pelnytai
Vilniuje laimėta pirmąja premija ir
pakvietimu debiutuoti Kauno muzikiniame teatre, linkėkime Valentinui Dytiukui tolesnės sėkmės ir
tikėkimės sulaukti mūsų teatre jo
nuostabaus Lenskio, Rudolfo, o galbūt ir Alfredo.
N u k e lta į 3 p s l .
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Gintaro Rinkevičiaus suburti
Valstybinio simfoninio orkestro sezono pradžios koncertas
Živilė Ramoškaitė

Maestro Gintaras Rinkevičius praėjusį penktadienį pradėjo dvidešimt devintąjį savo įkurto orkestro
sezoną. Koncertas sutraukė pilnutėlę Kongresų rūmų salę, jo klausėsi
gausūs orkestro gerbėjai ir melomanai, taip pat Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir žinomi
valstybės asmenys. Nuo kėdžių pašokusi publika ilgais plojimais sutiko salėje pasirodžiusį Prezidentą
Valdą Adamkų su ponia Alma. Garbiosios poros dėmesys svarbiems
kultūros renginiams kelia visuotinį
susižavėjimą ir pagarbą.
Koncerto programa buvo kaip
reta patraukli, daugiausia sudaryta iš Giacomo Puccini veikalų.
Italų genijaus muzika savo magišku
grožiu ir emocingumu pajėgi prasiskverbti net į akmeninę širdį. Regis,
tuo įsitikinęs orkestro vadovas. Tačiau publikos dėmesį traukė ne tik
muzika, bet ir puikūs vakaro solistai, ypač retokai Lietuvoje pasirodantys Edgaras Montvidas ir Kostas Smoriginas. Laimingai sutapus
aplinkybėms užsienio teatruose
dainuojantys orkestro bičiuliai šįsyk galėjo pasirodyti kartu, o prie jų
dueto prisijungė Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Viktorija
Miškūnaitė. Dainininkei Kongresų
rūmų scena pažįstama iš Wolfgango Amadeus Mozarto operos
„Visos jos tokios“, kurioje ji sėkmingai dainavo Despiną, bet koncerte
su Valstybiniu simfoniniu orkestru
pasirodo pirmąsyk. „Dabar galėsiu
drąsiai sakyti, kad dainavau su visais
Lietuvos orkestrais“, – džiaugėsi solistė. Dar vienas svarbus koncerto
dalyvis – Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras.
Pirmoje dviejų dalių vakaro dalyje klausėmės G. Puccini jaunystėje
sukurtų „Šlovinimo Mišių“ („Missa
di Gloria“). Šio veikalo atlikimo iniciatorius Edgaras Montvidas džiaugėsi, kad išsipildė jo kelerių metų
svajonė. Mišriam chorui, dviem solistams (tenorui ir baritonui) ir simfoniniam orkestrui skirtos penkių
At k e lta i š 2 p s l .

Dar vienas man jau pažįstamas
dainininkas – baritonas iš Mongolijos Badlaras Chuluunbaataras –
tame pačiame Glinkos konkurse
Maskvoje prieš trejus metus yra laimėjęs antrąją premiją. Badlaras turi
puikų, sodraus tembro, galingą, plataus diapazono balsą. Dainavimo
jis mokėsi Mongolijos muzikos ir
šokio koledže, tobulinosi Maskvos
Gnesinų muzikos akademijoje. Jis
yra bent devynių tarptautinių konkursų laureatas, debiutavęs Sankt
Peterburgo Marijos teatre. Vilniaus
konkurse jo padainuotos Rodrigo
(Verdi „Don Karlas“), Malatestos
(Donizetti „Don Pasquale“), Don

dalių mišios – tikras muzikinis atradimas. Gal kadaise jos ir buvo pas
mus atliktas, bet niekas to nebeprisiminė. Klausytis kūrinio buvo labai įdomu jau vien dėl to, kad jis
visai nepanašus į žinomas muzikines mišias, išskyrus tradicinį lotynišką tekstą, su kuriuo muzika labai
glaudžiai susijusi (kartais ji, galima
sakyti, iliustruoja tekstą). Dėmesį
užvaldė gaivi, spalvinga, pagavi muzikos tėkmė, aiškiai artikuliuotos,
harmoningai įformintos muzikinės mintys. Ir tai sukūrė vos dvidešimt dvejų metų kompozitorius!
Jis puikiai valdė formą, meistriškai
eksperimentavo su harmonija, drąsiai naudojo įdomius sąskambius
ir netikėtus harmoninius nukrypimus bei moduliacijas. Iš kai kurių
fragmentų jau galėjome atpažinti
būsimą operų meistrą. Stebino taip
pat gana savita išraiškinga instrumentuotė, darnus paskirų orkestro
balsų audinys. Įspūdingas dinamines bangas ir kulminacijas diktavo
žodinis tekstas, ekstazės nušviestus
pakilius garsus keitė tylutėliai jausmingi maldos šnabždesiai. Tokia tylia, šviesia malda kūrinys ir baigiasi.
Antroje, labiausiai išplėtotoje
Mišių dalyje kompozitorius meistriškai įpynė ne tik emocingus solinius epizodus (jų esama ir kitose
dalyse), bet ir iškilmingą fugą. Minėti ir neminėti G. Puccini kūrinio
privalumai atsiskleidė dėl įtaigaus
ir išbaigto atlikėjų muzikavimo. Vedami tvirtos ir jautrios G. Rinkevičiaus rankos, Kauno choras, orkestras,
E. Montvidas ir K. Smoriginas pateikė
emocionalią, dinamiškai lanksčią ir
meniškai ryškią interpretaciją. Vertėtų kuria nors proga ją pakartoti.
Antra koncerto dalis buvo skirta žymiausių G. Puccini operų fragmentams, juos paįvairino Gaetano Donizetti ir Georges’o Bizet kūriniai. Ją
Viktorija Miškūnaitė pradėjo populiariąja Mimi arija, kurią jautriai padainavo, o paskui kartu
su E. Montvidu atliko Mimi ir
Rudolfo duetą iš pirmojo „Bohemos“ veiksmo. Solistai sėkmingai
kūrė gimstančios meilės atmosferą. Dėmesį traukė išpuoselėtas,

išraiškingas, kupinas spalvų Mon- keitė finalą. Tad esama trijų redak- gal kiek perspaustas. Paprastai ditvido vokalas.
cijų. Susidomėjusiems siūlau susi- delis ir stiprus balsas reikalauja toĮ sceną suėjęs choras kartu su rasti internete „Covent Garden“ te- kios pat didžiulės drausmės.
K. Smoriginu efektingai padainavo atro įrašą, kuriame Magdą dainuoja
Tris operos „Toska“ fragmendramatišką Enriko ariją ir sceną iš mūsų publikai jau pažįstama An- tus – Skarpijos, Kavaradosio ir Tosoperos „Liučija di Lamermur“, vi- gela Gheorghiu.
kos arijas – keitė populiarusis Nasapusiškai atskleidusią turtingus
Koncerte klausėmės V. Miškū- diro ir Zurgos duetas iš Georges’o
šio solisto balso resursus. Sodrus naitės ir E. Montvido dueto. Pir- Bizet operos „Perlų žvejai“ pirmojo
tembras, puiki dikcija, lanksti iš- miausia buvo jausmingai atlikta veiksmo. E. Montvido ir K. Smoraiškinga frazuotė sužavėjo publiką, Rudžero arija iš pirmojo veiksmo. rigino iš širdies plaukiantys balsai,
apdovanojusią solistą bravo šūks- Lyriškai arijai solistas suteikė rei- aukštyn skriejanti muzika visiškai
niais ir aplodismentų audra.
kiamos aistros ir turtingų spalvų. Jo sutapo su bičiuliška šventinio vaKoncertą tęsė du fragmentai balsas visuose registruose, taip pat karo atmosfera. Įkaitusias publikos
iš G. Puccini operos „Kregždutė“. ir aukštajame, įkopusiame į viršu- emocijas dar labiau pakurstė konPas mus šis veikalas nebuvo staty- tinę b, skambėjo labai išraiškingai. certo pabaigoje atliktas šmaikštus
tas. Palyginti su kitomis kompozi- Finalinis duetas su Magda – gau- Adinos, Belkorės ir Nemorino tertoriaus operomis, „Kregždutė“ il- sus dramatizmo, aistras keičia ne- cetas iš Gaetano Donizetti „Meilės
gai nesulaukė populiarumo, bet viltis, įtampą – liūdesys. Muzikoje eliksyro“ pirmojo veiksmo.
pastaraisiais dešimtmečiais įvai- siaučia dinaminės bangos, kaista ir
Visą vakarą grojęs Valstybinis
rūs teatrai ėmė ją statyti. E. Mon- vėsta emocijos. Staigius crescendo simfoninis orkestras savo misiją
tvidas dalyvavo bent dviejuose šios keičia piano, aštrias replikas – ty- atliko pagirtinai. Gražiai skamoperos pastatymuose Londone ir lūs atodūsiai. E. Montvidui ši mu- bėjo styginiai ir arfa, tiksliai grojo
Leipcige. Operos siužetas grįstas zika gerai žinoma, o V. Miškūnaitė pūtikai, jautriai – mušamieji. Man
kurtizanės Magdos meilės istorija, ją parengė naujai. Pradžioje solistė regis, kad ir akustika salėje buvo
pasibaigiančia išsiskyrimu su my- dainavo iš natų, stengdamasi kuo nepalyginti geresnė nei anksčiau.
limuoju Rudžero. G. Puccini ne- raiškiau perteikti tekstą. Išraiškin- Belieka linkėti sėkmingo naujojo
buvo patenkintas šiuo paskutiniu giau jai sekėsi dainuoti viduriniame sezono.
savo scenos veikalu ir kelis kartus registre, viršutinis buvo aštrokas,

Žuano (Mozarto „Don Žuanas“)
arijos pasižymėjo solidžia įtaiga,
gera stiliaus nuovoka ir interpretacijos branda. Jeleckio arija „Ja vas
liubliu“ (Čaikovskio „Pikų dama“)
ir Mazepos „O, Marija“ („Mazepa“)
skambėjo su tikro aristokrato taurumu, galėtum net patikėti, kad jos
parašytos pačiam Badlarui. Kaip
daug lemia tiksliai pasirinktas repertuaras! Šio rytiečio dainavimas
nebuvo Vakarų kultūros kopijavimas, jam nestigo savasties. Dainininkas pelnė trečiąją premiją.
Spontaniška pinigine premija
konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Lilija Šukytė apdovanojo
puikiai pirmame ture pasirodžiusią,

bet kompiuterio į trečiąjį „nepra- pakenkė nežymus tremolo, bet žileistą“ Liną Dambrauskaitę, prof. nant, kad jai tik dvidešimt šešeri,
Sigutės Stonytės absolventę. Būna, reikia tikėtis, kad šis defektas bus
kad net šimtoji balo dalis užkerta išgyvendintas. Ryški buvo ir lenkų
kelią. Beje, Lina neatrodė sutrikusi sopranas Olga Maria Olszynska. Jai
ar nusiminusi. Puikią savitvardą at- pristigo sceninio įvaizdžio ir artisspindėjo ir jos profesionalus bei įtai- tiškumo. Neturėti jokių pretenzijų
gus dainavimas, o sceninis įvaizdis tapti laureate – taip pat nieko gero.
kėlė asociacijų su Sandro Botticelli Kam tuomet pildyti konkurso paminiatiūra.
raišką? Tokios nekovojančios buvo
Kompiuteris „nepraleido“ ir dau- ir du puikūs mūsų mecosopranai –
giau galimų finalistų. Aš asmeniš- Anastasija Lebedyantseva, prof. Irekai žavėjausi bulgarų mecosopranu nos Milkevičiūtės studentė, ir jau
Svetlina Stojanova, šiuo metu stu- pasižymėjusi operos solistė Eglė
dijuojančia Škotijos karališkojoje Šidlauskaitė. Su didžiausia meile
konservatorijoje. Jai puikiai akom- šioms dainininkėms juokais noriu
panavo mūsų pianistė Nijolė Ba- paklausti: „Kuklumas žmogų puoranauskaitė. Galbūt dainininkei šia, bet kam taip puoštis?“
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Edgaras Montvidas, Viktorija Miškūnaitė, Kostas Smoriginas, Gintaras Rinkevičius ir LVSO

G . B ata š č i u ko n u ot r .

Diplomantėmis tapo du koloratūriniai sopranai – baltarusė Margarita Levčiuk ir ukrainietė Tetjana
Žuravel. Pastaroji pelnė net ir publikos simpatijų prizą. Štai iš ko verta
pasimokyti sceninės drąsos ir mokėjimo save pateikti. Konkursas!
Apdovanojimo ceremonijoje
nuoširdžiai padėkota ir pianistams.
Daugelis jų buvo vertingi solistų
partneriai. Konkurso dalyviai jau
išskrido į savo gimtuosius kraštus,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koridoriai ištuštėjo ir pritilo...
Antrasis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas pakvies po ketverių metų. Susitikime!

3 psl.

Dailė, Muzika

Meno espreso

Trumpa parodų Vilniuje apžvalga

Aistė Paulina Virbickaitė

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė,
Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai
ir tremtiniai
Tapytojos Sigitos Maslauskaitės parodos tema – pabėgėliai ir
tremtiniai. Vienoje galerijos salėje
rodomi paveikslai, vaizduojantys
tokius personažus kaip Abraomas,
Kainas, Adomas ir Ieva, kitoje – iš
spaudos nuotraukų pertapyti pabėgėlių iš Sirijos ir Šiaurės Afrikos
vaizdai, o trečiame aukšte įkurta
videoinstaliacija.
Lietuvoje menininkai retokai reaguoja į aktualius šalies ar pasaulio
įvykius, lyg vis dar vengdami liestis
prie politinių, ekonominių ar socialinių problemų. Savo paveikslais kalbanti apie skaudžią pabėgėlių temą menininkė supranta, kad
taip situacijos nepakeis. Kita vertus – abejingas tylėjimas priimtinas ne visiems. Todėl Sigita tapo.
Ši paroda ne tik skatina apmąstyti menininkės stipriai išplėstas
pabėgimo, tremties ar prieglobsčio
temas. Tai ir proga pamatyti kiek
kitokią jos tapybą. Įprastai Sigita
kuria ilgai, ant drobės lėtai ir sodriai klodama sluoksnį po sluoksnio. Šiuo metu rodomi paveikslai
sukurti per gan trumpą laikotarpį
ir tapybos prasme yra gerokai skaidresni, tačiau išlaikę žiūrovams gerai pažįstamus menininkės komponavimo ir koloristinius principus.
Paroda galerijoje „Kairė–dešinė“
(Latako g. 3) veikia iki rugsėjo 30 d.
Rugsėjo 30 d. (šeštadienį) 14 val.
vyks ekskursija su menininke.
Andrius Erminas, Žmogiškasis
faktorius. Sodai
Skulptorius Andrius Erminas
visą galerijos erdvę pavertė kolektyviniams sodams ir žmogaus veikloms juose dedikuota instaliacija,

Anonsai

Prasideda naujas koncertų
„Alma mater musicalis“
ciklas
Spalio 2 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje suskambės pirmieji naujojo 2017–2018 m.
„Alma mater musicalis“ koncertų
sezono akordai. Koncertuos LR
Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė pianistė profesorė
Veronika Vitaitė, jos dukra profesorė Aleksandra Žvirblytė ir anūkas Paulius Anderssonas. Šį vakarą, skambindami atskirai ir kaip
ansamblis „Dinastija“, trijų kartų
atlikėjai pateiks M.K. Čiurlionio,
F. Schuberto, F. Chopino, S. Rachmaninovo ir kitų kompozitorių kūrinius fortepijonui.
4 psl.

temų. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro Japonijos motyvų, vietoj to – linijos
realistiniai peizažai su simbolizmo, lengvumas, gausybė pustonių bei
romantizmo ar impresionizmo na- šviesos ir šešėlių žaismas. Antrojo
tomis, yra ir šiek tiek figūrinių pa- ciklo kūriniai mažesnio formato ir
veikslų, daugiausia portretų.
atlikti tušu. Čia linija kietesnė, vaizKaip įprasta Paveikslų galerijoje, duojamos „architektoninės nyksmo
čia rengiamoms parodoms niekas arabeskos“ – griūvančio, irstančio
net neieško architektūrinių ar ap- ir neatpažįstamo miesto neatpažįsšvietimo sprendimų. Tačiau šioje tami fragmentai. Viena vertus – iš
parodoje tapybą papildo dar vie- aiškių linijų kuriamas piešinys labai
nas įdomus aspektas – paveikslų aiškus ir racionalus, bet Lukošaičiui,
rėmai. Brangūs ir įspūdingi, įvai- regis, ne mažiau svarbi intuicija ir
rios stilistikos rėmai kartais net už- nuojauta.
Menininko Tomo van Houtryve
gožia ramius gamtos vaizdus ir paįvairina eilėmis sukabintų paveikslų fotografijose vizualiai taip pat vymonotoniją.
rauja linija ir šviesa bei šešėlis. Jis iš
Paroda Vilniaus paveikslų gale- oro fotografuoja karinius veiksmus
rijoje (Didžioji g. 4) veikia iki lap- įvairiose šalyse. Žiūrint iš viršaus
kričio 19 d.
žmonių figūros pasikeičia, užleisdamos vietą šešėliams, neįprastai
Mindaugas Lukošaitis, Vaiz- akiai atrodo ir pastatų, gatvių bei
duotė. Kompozicija. Sapnas; To- kitų objektų planai. Šalia įdomių vimas van Houtryve, Žydro dangaus zualių efektų menininkui svarbūs ir
František Jakub, „Gamtos giesmė“. 1906 m.
B a n ko „Č e s ká s po ř i t e l n a “ n u o s av y b ė
dienos
socialiniai klausimai apie su bepiloMindaugas Lukošaitis pristato čiais orlaiviais susijusią besikeičiansudaryta iš objektų, kurių kiekvieną kolektyvinių sodų buitimi. Juk ji naujausius savo piešinius iš dviejų čią asmeninio privatumo, sekimo ir
galima vertinti ir kaip savarankišką pasakoja apie kartą, kuri panie- ciklų: „Sapnavau Japoniją“ ir „Kom- šiuolaikinio karo prigimtį.
kūrinį.
kinamai atsisakė sodų kultūros ir pozicijos“. Pirmojo ciklo kūriniai
Parodos galerijoje „Vartai“ (VilJei reiktų dviem žodžiais apibū- buitinio meistravimo šeštadienio atlikti grafitu. Juose nėra konkrečių niaus g. 39) veikia iki spalio 13 d.
dinti Andriaus Ermino skulptūras, rytais, tačiau vis tiek užaugo su šiais
sakyčiau – sąmojingas išradingu- reiškiniais.
mas. Tai būdinga ne tik šios parodos
Paroda „Pamėnkalnio“ galerijoje
kūriniams. Menininkas turi kažką veikia iki spalio 3 d.
bendra su tais auksarankiais mėgėjais, kurie, pagalvoję ir pasirausę
Banko „Česká spořitelna“ koleksavo sandėliuke, netikėčiausiomis cijos šedevrai
priemonėmis ir būdais išsprendžia
Vilniaus paveikslų galerijoje pribeveik bet kokią problemą. Taip ir statoma Čekijos banko sukaupta
šis menininkas skulptūras dažnai XIX–XX a. pr. čekų dailės kolekcija.
kuria iš rastų arba panašių į rastas Tai – net keturios salės tvarkingai
medžiagų.
vienas prie kito sukabintų paveikslų
Skulptorius nesišaipo iš auksa- (apie 100 kūrinių, kuratorės Duňos
rankių sodininkų ir sodų buities. Panenkovos atrinktų iš didžiulės
Jis replikuoja su šypsena, tarsi per- banko kolekcijos).
imdamas šios pamažu nykstanParoda patiks konservatyvesnio
čios rūšies tradicijas, ir kuria keis- skonio, paprasto grožio išsiilgutus pseudofunkcionalius ar atvirai siam žiūrovui. Tokie, matyt, buvo
puošybinius objektus. Paroda bus ir čekų bankininkai: paveikslai nei
juokinga ir įdomi kiekvienam, labai dideli, nei maži, nei labai ryšbent epizodiškai susidūrusiam su kūs, nei blankūs ir būtinai neutralių Mindaugas Lukošaitis, iš serijos „Kompozicijos“. 2016 m.
Jau dvidešimt ketvirtus metus edukologijos universiteto choru vadovė Jolanta Kisielytė-Sadausklausytojus po Šv. Jonų bažny- „Ave Vita“ (vadovas ir dirigentas kienė) choru ir orkestru. Vakaras
čios skliautais suburia Lietuvos Kastytis Barisas), kameriniu or- „Baltas paukštis“, rengiamas su Vymuzikų rėmimo fondo rengia- kestru „Credo“ (meno vadovas tauto Kernagio fondu, leis prisiliesti
mas ciklas. Šiais metais čia laukia Remigijus Vitkauskas), dainų ir prie dalelės Lietuvos nacionalinės
įdomūs susitikimai su Lietuvos šokių ansamblio „Šviesa“ (meno kultūros ir meno premijos laureato
Vytauto Kernagio gyvenimo ir kūrybos. Savo mintimis vakare dalinsis jo sūnus Vytautas Kernagis, kino
kritikės Izolda Keidošiūtė ir Rūta
Oginskaitė, poetas, kino ir teatro
režisierius Vytautas V. Landsbergis, kompozitorius Andrius Kulikauskas. Vakaras „Džiazo meistrai
ir jaunieji atlikėjai“ bus skirtas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatams Viačeslavui
Ganelinui, Vladimirui Tarasovui ir
Vladimirui Čekasinui. Koncertuose
taip pat pagerbsime LR Vyriausybės
kultūros ir meno premijos laureatus – muzikologę, humanitarinių
Ansamblis „Credo“
mokslų daktarę, profesorę Gražiną

Daunoravičienę (ją pristatys muzikologė Jūratė Katinaitė) ir dirigentą
Romualdą Gražinį. Lietuvos kompozitorių kūrinius atliks solistė Ernesta Juškaitė ir kamerinis choras
„Aidija“. LR Vyriausybės kultūros
ir meno premijos laureato, poeto
Rimvydo Stankevičiaus kūrybos
vakare „Poezija – tai vagystė iš nebūties“ poetinis žodis persipins su
W.A. Mozarto muzika, o ją atliks
Vilniaus universiteto kamerinis
orkestras (meno vadovas ir dirigentas Paulius Bernardas Koncė).
„Alma mater musicalis“ koncertų ciklą užbaigs tarptautinių konkursų
laureačių seserų Daunyčių ansamblis „Regnum musicale“. Visus ciklo
koncertus, kaip ir kasmet, komentuos muzikologė Laimutė Ligeikaitė.
LMRF inf.
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Teatras

Kaip kalbėti, kai neturime ką pasakyti?
Gabrielės Tuminaitės „Fantazijus“ Vilniaus mažajame teatre
Rimgailė Renevytė

Bene prieš metus naujai duris atvėrusioje erdvėje „Kvartalas“
(buvusiame dekoracijų sandėlyje
Labdarių gatvėje) buvo parodytas
Gabrielės Tuminaitės spektaklio
„Fantazijus“ eskizas, kurio premjera
šį rugsėjį Vilniaus mažasis teatras
pradėjo savo naująjį sezoną. „Fantazijus“ žiūrovus pasiekė jau virtęs
spektakliu, nušlifuotas, „išvalytas“
nuo nereikalingų elementų, aktorių kuriami personažai išgryninti
ir paruošti gyvenimui.
Visgi panašu, jog siekiant išbaigto
rezultato galbūt kiek persistengta.
Tarytum nebeliko to pirminio aktoriaus impulso, žaidimo, gyvybės
ir subtilaus santykio su vaidinama
pjese, kurie buvo ryškūs kuriant eskizą. Pirmiausia, paradoksalu tai,
kad teatro scena, regis, tapo pagrindiniu „Fantazijaus“ priešu: režisierės pasiūlyto atviro, ieškančio ir nepretenzingo buvimo scenoje viziją
varžo kažkodėl pasirinkta tradicinė
jos forma. Gabrielė Tuminaitė kartu
su savo bendrakursiais (aktoriai
Martynas Nedzinskas, Tomas Rinkūnas (Fantazijus), Miglė Polikevičiūtė, Agnė Šataitė, Elžbieta Latėnaitė (vaidinusi eskize), Daumantas
Ciunis, Kirilas Glušajevas (vaidinęs eskize), Tomas Stirna, Tomas
Kliukas) tarsi ieško teatrinės kalbos,
autentiško būdo ištverti šioje pertekliaus, chaoso ir nuobodulio pritvinkusioje kasdienybėje. 1834 m. parašyta prancūzo Alfredo de Musset
drama „Fantazijus“ pasirodė kaip
niekad artima siekiant prakalbinti
šių dienų žmogaus sumaištį, vynu
liejamą jaunystę, neegzistuojančią
meilę, nusidėvėjusią ir jau seniai

Martynas Nedzinskas (Fantazijus)

L . Va n s e v i č i e n ė s n u ot r a u ko s

užmirštą prasmę ir ilgos žiemos spektaklį užsivelkami, o po jo tuoj
vienatvę. Pjesės centre esantis Fan- pat paliekami scenoje ar grimo
tazijus, nesuprastas poetas vienišius, kambaryje. O eskize matyti aktocinikas ir kartu romantikas, mėgi- riai nė nemėgino slėptis už personantis prisijaukinti neviltį, paver- nažų, o jei ir mėgino, tai sąmoninčiamas laike sustingusiu, dramos gai šaržuodami arba pasitelkdami
vyksmą tarsi pro stiklą stebinčiu autoironiją, kurią, beje, ir laikyčiau
personažu. Viena vertus, pro šalį viena didžiausių spektaklio stiprylekiantys įvykiai – karaliaus juok- bių. Šiomis priemonėmis tarsi buvo
dario mirtis, princesės Elzbietos siekiama teatrą pasitelkti ne tik kaip
vestuvės, Mantujos princo atvyki- instrumentą ar būdą kalbėti iš jo
mas – nestebina Fantazijaus, viskas neišeinant, bet kaip galimybę tiejam pažįstama tarsi jau seniai būtų siog būti „tarp“, šitaip užklausiant
įvykę, tačiau kita vertus, jis nelieka ir pačią teatrinę tikrovę. Kaip pasaįvykių nuošalyje – bėgdamas nuo kyti, kad nebeturime ko pasakyti?
kreditorių įsitaiso karaliaus juok- Kad „naujos“ formos pasensta vos
dariu, tampa princesės draugu, o tik užgimusios, o jų gausybė slepia
pjesės pabaigoje dėl jo kaltės kara- dykumą. „Drauge, tai ką veiksim
liui netgi paskelbiamas karas. Ta- šį gražų vakarą? – Bet ką, tik naujo
čiau spektaklyje šie įvykiai, nors ir romano tai nerašysim“, „Jau nebesvarbūs (kad ir kokie sąmoningai sijuokiu iš to, kas naujo sugalvobanalūs jie pasirinkti), tarsi palie- jama, gal pasijuoksiu iš to, ką žikami paraštėje, visa, nelyginant į nau“, – sako Fantazijus. Galbūt šis
kokį amžinojo sugrįžimo mitą, su- aktorių ir žiūrovų susitikimas netelkiant į Fantazijaus poeziją.
turėjo virsti spektakliu?
Palyginti su eskiziniu „FantaziTegu ir padriką, bet savo atvijaus“ variantu, teatro scenoje į tra- rumu nenuspėjamą visumą, taip
dicines teatrines taisykles įsprausti žavėjusią „Fantazijaus“ eskize, baigpersonažai nutolo nuo aktorių, tapo tame spektaklyje tarsi bandoma
kaukėmis, kostiumais, kurie prieš dirbtinai suklijuoti. Kadangi tiek

Anonsai

„Aura 27“ kelionės laiku:
nuo civilizacijos priešaušrio iki ateities vizijų
Spalio 5–8 d. Kaune jau 27-ą kartą
vyks Tarptautinis šokio festivalis
„Aura“. Festivalio publikai šiemet
siūloma spalvinga programa, kviečianti atsiduoti gravitacijai, pažinti
Japonijos šiuolaikinį šokį, patirti
fantasmagoriškas ateities pranašystes ir gvildenti amžinas žmogiškų
santykių temas.
Šiemet festivalyje kaip niekad
gausu Kauno šokio teatro „Aura“
premjerų. Spalio 5 d., „Aura 27“
atidarymo vakarą, lauks vokiečių
kompanijos „Bodytalk“ įkūrėjų –
choreografės Yoshiko Waki ir režisieriaus Rolfo Baumgarto – spektaklis „Glück / Laimė \ Счастье“,
lydimas scenoje gyvai atliekamos
muzikos. Prieš daug metų pamatytas Birutės Letukaitės spektaklis
„Aseptinė zona, arba Lietuviškos

„Gravitacija“

O rg a n i zato r i ų n u ot r .

sutartinės“ vokiečių kūrėjams pa- festivalyje „Fabbrica Europa“ Floliko neišdildomą įspūdį, tad šie nu- rencijoje ir nekantriai laukia pasisprendė susirasti „Aurą“ ir pasiūlyti matymo su lietuviška publika. Spabendradarbiavimą. Šokio kritikai lio 6 d. VDU scenoje bus parodytas
„Bodytalk“ teatrą apibūdina kaip ra- spektaklis, sukurtas remiantis judriu
dikalų, brutaliai juokingą, grubų ir žaidimu „Twister“, kuriame dalynegailestingą.
vaudami šokėjai spalvingai įpina
Tą patį vakarą bus sušokta ir pa- savo prisiminimus, patirtis ir intysaulį nuo JAV iki Indijos apkeliavu- mius pasakojimus.
sio spektaklio „Godos“ 2-oji dalis
Festivalis šiemet ypač alsuoja To(choreogr. B. Letukaitė).
limaisiais Rytais ir jų estetika. VieDar viena Kauno šokio teatro nintelis buto šokio teatras Baltijos
„Aura“ premjera – „Twister“ (cho- šalyse „Okarukas“ vėlų penktadiereogr. Salvo Lombardo, Italija). Spek- nio vakarą publikai pristatys naktaklis jau pristatytas prestižiniame tinį festivalio spektaklį „Bejausmis“.
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dramaturgijos, tiek vizualumo (scenografijos autoriai Marija Olšauskaitė ir Jurgis Paškevičius) atžvilgiu
siekiama išlaikyti spektaklio vientisumą ir nuoseklumą, į visumą
sunkiai įsilieja vis pasikartojantys nemotyvuoti aktorių kvailiojimai, žaidimai ar utriruota vaidyba. Tuomet ir patys personažai
tarsi „iškrenta“ iš šios visumos, o
neišvengiamo beketiško laukimo
(juokdario laidotuvės, princesės
vestuvės) nuotaiką, kaip pagrindinę spektaklio atmosferą, nustelbia personažų „bėgimas“ paskui
draminius įvykius. Toks paklusimas tradicinei siužeto linijai slopina tą buvimo, laukimo galimybę,
kuri taip smarkiai buvo juntama
„Fantazijaus“ eskize. Tiesa, režisierė
abiem atvejais scenoje įkurdina gyvai spektaklio muziką atliekančią
grupę „Kabloonak“ ir tai itin pagyvina ir prijaukina visą spektaklio
erdvę, tačiau nesuteikia ansambliui
teisės „dalyvauti“ veiksme įgarsinant, įkūnijant aktorius ar jiems
antrinant.
Peršasi mintis, jog tąsyk lemiamą
reikšmę įgijo neįpareigojanti erdvė,

sukūrusi tokias pat laisvas, žiūrovo
ir aktoriaus santykio nevaržančias
aplinkybes. Nors per metus (nuo
eskizo iki spektaklio) pasikeitė ir
dalis aktorių – Agnę Šataitę pakeitė Miglė Polikevičiūtė, Kirilą
Glušajevą – Mantas Vaitiekūnas,
Elžbietą Latėnaitę – Rasa Jakučionytė, prisijungė keletas kitų, o Nedzinsko Fantazijus surado sau antrininką – Tomą Rinkūną, pirminę
spektaklio nuotaiką bandyta prisiminti ir šiandien, tačiau groteskiška
princesė dingo, liko vien egzaltuota
kvaištelėjusi mergelė, Fantazijaus
melancholija pavirto į savigailą,
Sparko nuoširdumas staiga tapo visažinyste, o save šaržuojanti guvernantė – tiesiog naivuole. O galėjo
būti nenušlifuotos, nenuspėjamos
ir todėl gyvos mizanscenos, neišmoktas ir todėl dar girdimas tekstas, sutrikę ir todėl tokie artimi, su
aktorių nuoširdumu sumišę personažai, ištįsęs, be pradžios ir pabaigos, bet tėkmę sugrąžinantis laikas,
nesutelktas ir todėl nesukaustytas
ir laisvas žvilgsnis. Nejau režisierė
išties patikėjo juokdario mirtimi?

Šis darbas tyrinėja žmogaus pri- iš Izraelio parodys spektaklį „Gravigimtį ir būtį, pasitelkdamas moks- tacija“. Du šokėjai pasirodymą sulinės fantastikos žanrą, budistinį rengs ant neįprastos scenos – prižvilgsnį į pojūčius. Teatrui vadovauja pučiamos platformos, kuri leidžia
Paryžiuje reziduojančių menininkų jiems žaisti su žemės trauka. Juodu
pora – lietuvių kūrėja Sakurako ir varžosi dėl publikos meilės, stengPhilo Vono (Prancūzija).
damiesi nurungti vienas kitą įvaiRytietiški motyvai spalio 7 d. tę- riose varžybose, rinkdami choreosis japonų šiuolaikinio šokio vakare. grafinius balus už greitį, pusiausvyrą
Žiūrovų lauks net keturios Tolimai- ir jėgą. Šis spektaklis – puikus pasiais Rytais dvelkiančios miniatiūros. sirinkimas visai šeimai, pavergianVakaro atmosferą teatre kurti padės tis jaunuosius žiūrovus dinamika, o
japoniškos arbatos degustacija.
vyresnius – nesibaigiančia žmogišFestivalio žvaigžde šiemet vadi- kųjų santykių istorija.
namas N-18 ženklu pažymėtas šveiFestivalį užbaigs žymaus prancarų kompanijos „Alias“ spektaklis cūzų choreografo Rachido Ouram„Antes“. Jis nukels publiką į laukinį dane spektaklis „Tordre“. Didžiojoje
civilizacijos priešaušrį: 12 judančių Nacionalinio Kauno dramos teatro
nuogų kūnų, perpildyti energijos, scenoje – dviejų moterų duetas: šopotencialo ir gyvybės. Spektaklio kėja Lora Juodkaitė su jos užburiankūrėjai klaus, kas vyko prieš mus, čiu sukiniu ir šokėja Annie Hanauer
iki žmogui įkliuvus į socialinės su rankos protezu. Scenoje vykstanevoliucijos tinklą? Koks buvo vy- tis šokis pripildytas seseriškos vieras? Kokia moteris? Kas jiems teikė natvės ir gyvenimo, kur vieno kūno
gyvybės? Kokios emocijos valdė istoriją keičia kita – dar intymesnė
ir jautresnė.
gyvenimą?
„Aura 27“ programoje netrūks ir
fizikos – publikos numylėti kūrėjai Festivalio „Aura“ inf.
5 psl.
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Gedėjimo ir gyvenimo kaimynystė
At k e lta i š 1 p s l .

kalašnikovo ect. Jos akiratis visada
platus, o užmojis nekuklus. Kitaip
tariant, Pukytė savo kritiniu mąstymu, atkaklumu ir veržliu talentu
yra ikona meno moterims ir vyrams.
O be to, ji viena įdomiausių Lietuvos rašytojų. Todėl bienalės laukiau
nekantriai. Kaip gerbėja.
Jeigu trumpai – pagrindinė paroda
mieste yra ypač aktuali, neformaliai
jaudinanti (ypač žydiškoji jos dalis) ir įdomi naujų formų paieška.
Kritikuoti galima tik Pukytės pamėgtu priekaištu kitiems menininkams-kuratoriams, kad kuratoriai
proteguoja savą ratą ir save (parodoje kaip nežinoma autorė dalyvauja Pukytės mama Dita Pukienė
ir kuratorės gyvenimo draugas Antonas Lukoszevieze). Kaip gerbėja,
kažkiek išmananti mėgstamos autorės braižą, manau, kad Pukytė tą
daro tyčia, taip ironizuodama „savo
ratelio“ tradiciją. Kita vertus, minėti
šeimos autoriai ne tik kad nedaro
gėdos, bet ir puikiai papildo pasirinktą temą. Pukienė pati yra gera
rašytoja, o Lukoszevieze – avangardinės muzikos kūrėjas ir atlikėjas. Šiuo atveju galioja Laimos
Kreivytės išaiškinimas apie menininkų draugystes ir vienas kito pasikvietimus: jei manai, kad kas nors
blogai kuria, negali su juo nuoširdžiai draugauti, vis tiek išlenda. Vis
dėlto šioje istorijoje ironijos linija,
kur visais frontais laimima, turėtų
dominuoti.
Net jei kas nors norėtų šeimyninį aspektą laikyti trūkumu, kiti
kūriniai tai privers pamiršti. Kvapą
gniaužia, kad visi tie drąsūs sumanymai gavo leidimus Kauno savivaldybėje, ir už tai galima tik žavėtis bienalės organizacija. Čia, ko
gero, reikia minėti bienalės vadovę
Virginiją Vitkienę, kuri per neilgą
laiką sugebėjo įgyti tokį didelį
pasitikėjimą.
Iš rizikingų projektų galima minėti japono Tatzu Nishi „Laisvę“,
kur menininkas Juozo Zikaro
Laisvės statulą aptveria ir įkelia į
tarsi tikrą virtuvę, o žiūrovai gali
joje lankytis, liesti pačią „laisvę“,
dabar stovinčią ant stalo. Galbūt
(organizatorių) laukta ir (valdininkų) bijota, kad nepriklausomybės simbolio panauda menui gali
būti suprasta kaip išniekinimas. Kol
kas pasipiktinimo negirdėti. Galbūt
paaiškinimas, kad buvo laikas, kai
apie laisvę galima būdavo kalbėti
tik prie virtuvės stalo, viską išsprendžia. Galbūt slapčia daugelis norėjo
atsidurti arti sparnuotos moters ir
nužvelgti ją iš arti. Ypač įvertinti tą
graikiškai nurengiantį rūbą. O gal
net ir nesusipažinusiems su antipaminklinimo judėjimu ar šiuolaikinio paminklo supratimu jau kiek
pabodo, kad geriausi dalykai būtinai turi būti kažkokie nutolę, iki
dausų išaukštinti ir niekaip su juo
pačiu asmeniškai nesusiję...
6 psl.

Kai matau ant languota klijuote
dengto stalo pastatytą moterį, negaliu apsispręsti, ar ji aukštinama
(stalas – jos postamentas), ar žeminama (moterys ant stalo paprastai yra vyrų linksmybei, o vėliava
tuomet virsta stulpu, aplink kurį
galima suktis). Bet kuriuo atveju,
nieko gera, nes net ir aukštinimas
reiškia išstūmimą iš realių pozicijų.
Čia norisi prisiminti dailės istorikės Bojanos Pejič mintis (dėstytas
2010 m. paskaitoje „Lyties kontrolė.
Moters alegorija kaip maskaradas“
prie parodos „Moters laikas. Skulptūra ir kinas“ Nacionalinėje dailės
galerijoje), kad moterys viešose
skulptūrose ir paminkluose dažniausiai būna alegorijos, o vyrai –
konkretūs asmenys. Todėl moterys
dažniausiai išlieka. Tiesa, Zikaro
„Laisvė“ buvo nukelta, nes nebuvo
motinystė ar pavasaris. Man norisi
suabejoti kita tradicinio paminklinimo kliauza ir paklausti, ar nesielgiame su savo vertybėmis taip
M . K r i k š to pa i t y t ė s n u ot r .
prastai kaip su moterimis? T.y. ar Konstantinas Bogdanas jaun., „300000“. 2017 m.
visų taurių jausmų ir minčių neiškeldiname iš kasdienio gyvenimo pasakojimas iš konferencijos, skir- keistos išvaizdos vytį įgrūs per jėgą, klausimams, Hoheiselis tampa
į ritualo sritį?
tos Vilniaus didžiajai sinagogai ar ne. Ar Vilniaus savivaldybė su- vienu ryškiausiu renginio akKaip pagrindinis paminklų sta- paminėti, kur buvo keliami klau- gebės atsispirti bent šiai dovanai ir centu. Kartu su architektu Andretymo trūkumas bienalės autorių ir simai, kaip elgtis, norint ją įpras- parodys turinti stuburą.
asu Knitzu Vilijampolėje, Sąjungos
kalbėtojų buvo išskirtas užmaršties minti. Vienas atvykęs izraelietis paMenininkas Hoheiselis ne vi- aikštėje, jis vėl naudojasi griaunaprovokavimas. Teoretikas Jamesas sakė, kad „jei mus žudė ir griovė, tai sada siūlo griauti, štai 2009 m. va- mąja jėga, tik jau nekviečia buldoE. Youngas, menininkas Horstas nereiškia, kad mes turime griauti sarą buvo sukūręs įsimintiną darbą zerių, o išnaudoja tai, kas yra. SoHoheiselis tikina, kad paminklo (dabar ten stovintį darželį)“. Kitaip Vilniaus sinagogai paminėti – ant vietmečiu ten, kur anksčiau buvo
pastatymas yra užmiršimo forma. tariant, su atmintimi nėra taip jau mokyklos užuolaidų ir žaliuzių per- Kauno žydų getas, suformuotas arEkskursijoje po bienalę kuratorė paprasta. Tai ypač akivaizdu dabar- kėlė išlikusias sinagogos nuotrau- chitektūrinis landšaftas su keturiais
pasakojo, kad Hoheiselis Europos ties aktualijoje – Vilniaus Lukiškų kas. Kūrinys buvo sunaikintas kaip bronziniais pano, skirtais komjaužydų atminimo įamžinimo kon- aikštėje, kur baigiamas įgyvendinti ir sinagoga. Apskritai jį nedaug kas nuoliams šlovinti. Vėliau toji pereikurse siūlė ne statyti, o sugriauti. kažkoks aikštės projektas (komuni- pastebėjo. Buvo vasara, mažai kas nama vieta tapo apleista, nudužusi
Ne ką kita, o Brandenburgo vartus – kacijos stoka akivaizdi), iki tol buvo (http://archyvas.7md.lt/lt/2009-07- ir išdaužyta, čia kuriami lauželiai,
didybės simbolį, nes nėra formos, iki anekdoto daug nesėkmingų 10/daile_2/mirazai_ir_erdviu_alo- šiukšlinama. Bet koks bandymas
kuri būtų adekvati padarytai žalai. konkursų, o dar tiek pat paminklo gika.html) sureagavo.
aikštelėje ką nors pastatyti baigdaProjektas, suprantama, buvo nepa- kovotojams už laisvę rinkimo turų...
Šį kartą, su bienalės pajėgom ir vosi išniekinimu. Hoheiselis to išsirinktas. Kitą dieną mane pasiekė Liko tik paskutinis rebusas – ar tą pagrindiniu dėmesiu paminklų niekinimo ir ieškojo. Lyg kokiame
antikos mite „už miesto sienų“ pameta meno palaikus (paslaptingo
turinio dėžes, ant kurių parašyta
„dužus, atsargiai“), kad juos „maitvanagiai sukapotų“. O naikinimas
primintų kitką, kas buvo sunaikinta –
daugybę žydų kilmės kauniečių.
Asociacijai megztis padeda didelės
geto griuvėsių nuotraukos, įterptos
vietoj kadaise buvusių bronzinių
pano. Jos taip susilieja su aplinka,
kad ne iškart ir pastebi. Griovimo
peizažas baugina, nes materializuoja tvyrantį griovimo instinktą.
Dar kraupiau gali pasijusti gavęs vieną iš polietileninių maišelių „Aibės“ parduotuvėje. Ant jo
bus parašyta „į kairę“ arba „į dešinę“. Tie, kurie turėjo eiti į kairę,
buvo kitą rytą IX forte sušaudyti,
o tie, kurie į dešinę – irgi nužudyti,
tik vėliau ir įvairiau, bet keliems
pavyko išgyventi. Iš viso apie 30
000 žmonių (maišelius rankomis
menininkė sunumeravo drauge su
Jono ir Petro Vileišių vidurinės mokyklos moksleiviais). Anas žydams
Tatzu Nishi, „Laisvė“. 2017 m.
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Svečiuose pas kultūros piligrimą
Andrzejaus Strumillo 90 metų jubiliejus
Saulius Mažylis

Rugsėjis prasidėjo kaip įprasta: baigėsi vasara, baigėsi atostogos, prasidėjo darbai. Bet štai vieną dieną paskambino Arūnė Tornau ir pakvietė
važiuoti į Vygrių plenerą „Eremas“,
skirtą Andrzejaus Strumillo 90
metų jubiliejui. Reikia pažymėti,
kad apskritai lietuvių dailininkų
sudėtį Vygrių plenere entuziastingai kuravo menininką ir jo veiklą
geriausiai pažįstanti Aleksandra
Jacovskytė. Apie Strumillo žinojau
tiek, kad lenkų šiuolaikinei dailei
jis svarbus kaip mums Vladas Vildžiūnas, taip pat kad 2008 m. Vilniaus operos ir baleto teatre jis kūrė
scenografiją operai „Orfėjas ir Euridikė“ (režisierius Jonas Jurašas).
Pleneras vyko ežerų apsuptame
Vygrių vienuolyne, kurį, karaliaus
Jono Kazimiero Vazos remiami, iš
Italijos atvykę kamaldulių vienuoliai pastatė XVII a. II pusėje. Dabar
čia veikia kūrybinių dirbtuvių centras, biblioteka, svečių namai. Plenero dalyviai buvo apgyvendinti
senojoje eremitijoje, pirmą kartą
gyvenau kamaldulio namelyje, kuris, pasirodo, yra labai patogus ir
gyventi, ir kurti.
Pirmąsias dvi dienas plenero dalyviai (šeši lenkai, du baltarusiai ir
du lietuviai (Kunigunda Dineikaitė
ir aš) ramiai sau kūrėme, o trečiąją
dieną pasirodė menininkas, poetas,
dramaturgas, visuomenės veikėjas,
kitaip tariant, žmogus legenda – Andrzejus Strumillo. Po pietų išėjau į
lauką ir kaktomuša susidūriau su
ką tik atvykusiu profesoriumi, kuris
širdingai lietuviškai pasisveikino ir
užpildė šią ir kitas pleneristų dienas nuoširdžiu dėmesiu svečiams,
įdomiomis istorijomis, diskusijomis, globa. Vykome į prieš 32
metus įsigytą menininko sodybą
Mačkova Rudoje, kur veikia galerija-dirbtuvė, atsiveria vaizdingas
Juodosios Ančios vingis, apstu senų
ir šiuolaikinių meno kūrinių, knygų,
At k e lta i š 6 p s l .

skirtas „renginys“ vyko 1944 m. ir
vadinosi „Didžioji akcija“. Kūrinio
autorė Jenny Kagan yra išgyvenusių Kauno žydų dukra. Demokratų
aikštėje, kurioje tai vyko, nėra jokio
ženklo apie buvusį siaubą.
Jau šie du stipriai paveikiantys
kūriniai žymi ryškų akcentą žydų
tema. Prie jos tinka ir Karolinos
Freino „Santaka. Paminklas Emmai Goldman“, kur Nemuno ir
Neries jungties tolumoje violetinis
plūduras Morzės abėcėle pasakoja
garsios kovotojos už žmogaus teises
autobiografiją „Gyvenant savo gyvenimą“. Prisijungus prie www.goldman.bienale.lt žybsniai tampa žodžiais. Goldman buvo žydų kilmės,
septynerius metus gyveno Kaune,

Andrzej Strumillo

A u to r i a u s n u ot r .

įdomybių. Sodybos pievoje ganosi
arabų ristūnai, suklūstantys, kai
menininkas juos pašaukia vardais.
Važiavome į Suvalkus, apžiūrėjome „Strumillo galeriją“, kurioje
eksponuojami įvairiais laikais sukurti menininko darbai. Suvalkuose aplankėme ir kasmet rengiamą skulptorių plenerą, jame taip
pat dalyvavo lietuvis Tomas Vaičaitis. Miesto parke eksponuojami
ankstesnių simpoziumų dalyvių
darbai, tarp jų Ksenijos Jaroševaitės,
Vlado Urbanavičiaus, Kunoto Vildžiūno. Buvusioje sinagogoje Seinuose veikia paskutinių Andrzejaus
Strumillo darbų paroda „Skrydis“.
Sinagogos erdvė, dramatiški psalmių tekstai, apanglėjusios angelų
figūros sudaro paveikią visumą. Ši
įspūdinga paroda po Naujųjų metų
bus eksponuojama Vildžiūnų galerijoje Vilniaus Jeruzalėje.
Galbūt todėl, kad yra gimęs Vilniuje ir čia praleidęs dalį vaikystės,
Andžejus Strumila vis grįžo prie
bendros istorijos temos, su nostalgija dalinosi lietuviškais prisiminimais: minėjo žymius vardus
ir pavardes, politinius įvykius, susitikimus. Matėsi, kad profesorius
myli mūsų istoriją, nes atneštą didžiulę jo paties kartu su Czesławu
Miłoszu ir Tomu Venclova sudarytą

LDK istorijos knygą („Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego“, 2009),
prie kurios prisidėjo mūsų mokslo
dotacijos, sklaidė ir aptarinėjo taip,
tarsi mokėtų atmintinai. Gėrėjosi ir
mano jam padovanota knyga „Jėga
ir grožis jo šventovėje. Bažnytinio
paveldo muziejaus rinkiniai“ (2014).
Šiais metais profesorius išleido albumą „Namas“ („Dom“): įspūdingo dizaino ir pavyzdinės kokybės knyga iliustracijomis ir tekstais
pristato menininko sodybą, jos gyventojus, čia apsilankiusius žmones,
vykusius koncertus ir meninius
projektus.
Į liaupses ir nusistebėjimus, kaip
vienas žmogus tiek spėja nuveikti,
senasis menininkas atsakydamas
guodėsi, kad vis dėlto daug sugaišo nereikalingiems dalykams
ir kad jei galėtų atsukti laiką atgal,
daugiau laiko skirtų savo didžiajai
meilei – tapybai. Minėjo vieno savo
peizažo istoriją, kaip 1999 m. prieš į
Vygrius atvykstant popiežiui Jonui
Pauliui II, pro būsimus popiežiaus
kambarių langus dvi savaites tapė
mažą paveikslėlį su vaizdu į Ančios
ežerą, kad popiežius Romoje prisimintų šį vaizdą.
Andrzejus Strumillo – kultūros piligrimas, sukaupęs didžiules
meno kolekcijas (didžiąją jų dalį

tačiau ir tai niekur neminima. Nors
yra kuo didžiuotis.
Masiškai dingusių (nužudytų ir
turėjusių slėpti tapatybę) žmonių
gedi ir daugiau kūrinių: Adina siūlo
nunešti ir palikt tėvui akmenėlį,
kaip ženklą, kad lankei ir ieškojai
(„Paimkite akmenėlį ir nuneškite
prie Ugniagesių gatvės 12-o namo
durų“); Jenny Kagan „Murmesiai“,
Philipo Millerio „Ikh vil nit visn – Nenoriu žinoti“ – vaiduokliški garsai ir
žydų vaiko daina, kur jam sakoma,
kad jis turi pamiršti save, savo motiną ir savo kalbą. Paulina Pukytė
atiduoda pagarbą Nyderlandų karalystės konsului Janui Zwartedijkui, kuris išdavė 2345 vizas nuo
nacių bėgusiems žydams. Prieš
einant pas Japonijos konsulą Čijūnę Sugiharą reikėjo užsukti pas
Zwartedijką. Kadangi buvo neleista

pakabinti atminimo lentos ant 29-o
Laisvės alėjos namo, ji kabo ant 42-o.
Pukytė atranda, kad skaičius 42 yra
vertas fantastinio romano elementas, o šiame kontekste ištrėmimo-bėgimo istorija įgauna epinį atspalvį.
Dar vienas Pukytės kūrinys vyksta
kasdien vidurdienį Demokratų aikštėje. Dainuojama jidiš kalba.
Žydiški akcentai dominuoja ne
tik todėl, kad kuratorės senelis buvo
Kauno žydas ir tema jai rūpi asmeniškai. Ne mažiau svarbi priežastis,
kad Kaune, be IX forto ir poros atminties lentų, žydų gyvenimas ir
mirtis tarsi išsitrynę iš atminties.
O trečioji priežastis galėtų būti ta,
kad ši tema yra ypač sudėtinga ir
jau ne kartą gliaudyta pasaulinėje
praktikoje ir teorijoje. Kitaip tariant,
turinti savo istoriją ir iššūkius, su
kuriais galime megzti diskusiją.
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perdavęs Lenkijos muziejams), jam
nesvetima niekas: nei bizantiškos
ikonos, nei šiuolaikinis menas, nei
kaligrafija, nei feisbukas. Strumillo
darbai dalyvavo parodose visame
pasaulyje, menininkas surengė per
šimtą asmeninių parodų ir buvo apdovanotas daugybe premijų, keliais
valstybiniais prizais. Stebėjausi, kad
ir vėl pasitvirtino taisyklė, jog kuo
žmogus garsesnis, tuo paprastesnis
ir laisvesnis, kad galima bendrauti
kaip su draugu, be baimių, skrupulų, nesivaržant. Susiginčijome
tik vieną kartą dėl Józefo Piłsudskio, mat, profesoriaus nuomone, jei
Piłsudskis prie Varšuvos nebūtų sumušęs bolševikų, Lietuvai 1918 m.
būtų buvę nepalyginamai sunkiau,
o gal net ir neįmanoma galvoti apie
nepriklausomybę. Toliau karštai
diskutuojant, išsidaviau, kad rašysiu „7 meno dienoms“, profesorius
juokdamasis meldė neminėti mūsų
nesutarimo.
Išvažiuodamas aplankiau Vygrių
kapinaites, kur palaidota 2011 m.
mirusi menininko žmona Danuta
ir jau iškaltas Andžejaus vardas ir
gimimo data. Pagavo nostalgiškas
jausmas, kad, panašiai kaip dabar
Vygriuose, taip 1992 m. Štutgarte,
viename paskutinių Johno Cage’o
koncertų 99 smuikams, sutikau
patį Cage’ą su džinsais ir megztuku,

atvykusį paklausyti savo kūrinio ir
kaip seniems draugams per pertrauką linksmai ir nevaržomai apie
viską pašnekėti.
P. S. Andžejus Strumila gimė
1927 m. spalio 23 d. Vilniuje. Vaikystę praleido prie Žeimenos upės,
netoli Švenčionių, iš kur kilusi jo
mama, buvodavo taip pat Lydoje,
Naugarduke. Prieš Antrąjį pasaulinį
karą buvo patarnautojas Vilniaus Šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
1945 m. pasitraukė į Lenkiją, studijavo Lodzės aukštojoje valstybinėje
meno mokykloje, vėliau Krokuvos
dailės akademijoje. Tarp 1949–1953 m.
ėjo asistento pareigas šiose mokyklose. 1977–1980 m. buvo Krokuvos dailės akademijos profesoriumi, 1987–1988 m. – katalikiško
Teologijos akademijos Suvalkų filialo dėstytoju. 1982 m. laimėjo konkursą vadovauti Jungtinių Tautų
Organizacijos Niujorke Graphic
Presentation Unit leidinio skyriui.
Niujorke dvejus metus vadovavo
ONZ, UNESCO, FAO ir UNICEF
leidybiniams projektams. Grįžęs iš
Amerikos į Lenkiją, įsikūrė Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Čia menininkas ir kuria, taip pat užsiima
žemdirbyste, žirgų auginimu ir visada laukia svečių, ypač iš Lietuvos.

Tačiau yra ir kita dalis kūrinių, ir nebejaučiame, ką jie reiškia. Tokurie įsižiūri į miestą kaip savo da- dėl įvardijimas bent skaičiais kviebarties objektą. Dainius Liškevičius čia suvokti šios matematikos žiaudovanoja seną (rekonstrukcijos rumą. Garso instaliacija susipina su
metu išluptą) Laisvės alėjos grindinį stoties informacijos, praeivių pokalKauno miesto muziejui. Norintys bių garsais. Gyvenimas vyksta, gedėjituoktis eis pro luitus Rotušėje. Ce- mas ir nauja diena pinasi. Taip ir šios
mento plytelės reprezentuoja vietos bienalės kūriniai smelkiasi į skirtingą
svarbą, „šaligatvio šlifavimą“, susiti- laiką, į dabartimi apgyvendintas netikimus ir išsiskyrimus, pasirodymą kėčiausias miesto vietas: „Sodros“ klipasipuošus ir susideginimą – viską, entų aptarnavimo salę, skelbimų puską reiškia pagrindinė miesto arte- lapius, parduotuvę, šventorių, aikštes ir
rija. Konstantinas Bogdanas jaun. gatves, jau nebeegzistuojančias gatves
Kauno geležinkelio stotyje, 1-ame ir namus, kur Adomas Mickevičius ne
perone, per garsiakalbį skaičiuoja be reikalo neoniniu užrašu klausia:
iki 300 000. Lėtai ir ilgai, atrodo, „Kur aš?“ (Jonas Oškinis ir Raimunbe galo. Tik taip galima imti nors das Krukonis, „Gdziež jestem? Adam
kiek nutuokti, ką reiškia sulaužytų Mickiewicz“).
likimų apimtis. Tiek žmonių trauBienalei priklauso ir trys labai
kiniais buvo išvežta į Sibirą. Tačiau įdomios parodos Kauno Parodų
naujų aukų, sužeistų, pabėgusių ir rūmuose, bet čia jau kita tema.
Visa informacija www.bienale.lt
išvarytų skaičius girdime kasdien
7 psl.
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Kino terapijos seansai Gdynėje
42-ojo lenkų vaidybinių filmų festivalio laureatai
Živilė Pipinytė

Pastaraisiais metais Gdynės lenkų
vaidybinių filmų festivalis pripratino prie gerų ir labai gerų konkursinių filmų. Šiemet kartais net
suabejodavau, ar patekau į tą patį
festivalį, nes kai kurių kokybė atrodė neįtikėtinai prasta. Tačiau
kolegos lenkai, regis, į tai nelabai
kreipė dėmesio, kuluaruose jie pasišaipydavo iš pačių silpniausių, bet
viešai džiaugėsi įdomiais jaunų režisierių filmais. Jie ir dominavo
abiejuose konkursuose – Pagrindiniame ir „Kito žvilgsnio“.
Išskirtinis šios naujos trisdešimtmečių kartos bruožas – žanrų ir
temų įvairovė bei profesionalumas.
Režisieriai moka sklandžiai pasakoti istorijas, dirbti su aktoriais,
išnaudoti visas vaizdo ir garso galimybes, tik kartais, regis, nelabai
ką turi pasakyti. Kita vertus, ne
viename debiutiniame filme matyti, kaip jo autorius bando sudėti
į kūrinį ne tik skaudžias problemas,
bet ir viską, kas jam asocijuojasi su
šiuolaikiniu kinu. Toks man pasirodė ir „Auksiniais liūtais“ apdovanotas debiutanto Piotro Domalewskio filmas „Tyli naktis“ („Cicha
noc“). Savo prizą filmui atidavė ir
festivalyje akredituoti žurnalistai.
Pagrindinis filmo herojus Adamas
(Dawidas Ogrodnikas apdovanotas
už geriausią vyro vaidmenį) Kūčių
vakarą netikėtai sugrįžta iš Olandijos namo – į kaimą kažkur prie
Suvalkų. Didelė šeima rengiasi iškilmingai vakarienei, bet ir švenčių šurmulys neužgožia kasdienių
įtampų – konflikto tarp Adamo ir
jo brolio, mesti gerti bandančio
šeimos tėvo (Arkadiusz Jakubik)
ir nuolat abejojančios, ar tai pavyks, mamos, senelio alkoholiko,
kuris yra visos šeimos siaubas. Pamažu aiškėja nelaukto Adamo apsilankymo tikslai – jis nori pradėti
Olandijoje savo verslą. Kad planai
būtų įgyvendinti, Adamas turi skubiai gauti šeimos sutikimą parduoti
senelio namą, nes antraip neįtikins
verslo partnerio. Adamo ir jaunesniojo brolio konflikto mįslė bus
įminta tik filmo pabaigoje.
Veiksmas, kuriam antrina jauniausios sesutės skaitmenine kamera filmuojami epizodai, apima
vieną dieną ir beveik neišeina iš
ankštų namų, nebent tik į kiemą ar
senelio sodybos prieigas. Čia viskas atpažįstama – ir tradicinė mišrainė, ir popiežiaus portretas ant
sienos, ir „Vienas namuose“ televizoriaus ekrane. Terpė atkuriama
realistiškai ir kruopščiai, kad pabaigoje dar papildomai įgytų ir
metaforišką skambesį, kaip kad
purve skendintis namų kiemas ar
finalinis gaisras. Iš pradžių gali pasirodyti, kad Domalewskis bando
sekti Cristi Puiu filmu „Sieranevada“, tačiau režisieriui rūpi kas
8 psl.

„Tyli naktis“

kita, nors ir jis taip pat rodo tra„Sidabriniais liūtais“ apdovanodicinės šeimos situaciją, jos ryšių tas Joannos Kos-Krauze ir Krzyszirimą.
tofo Krauze’s (jis mirė vykstant pa„Tylioje naktyje“ Domalewskis rengiamiesiems darbams) filmas
bando suprasti, kaip paprastą lenkų „Paukščiai gieda Kigalyje“ („Ptaki
šeimą paveikė masine tapusi emi- śpiewają w Kigali“) – visiška „Tygracija. Adamas – ne pirmasis iš- lios nakties“ priešingybė. Čia dovykęs uždarbiauti į užsienį. Jo tė- minuoja įmantri forma, nuolat trūvas taip pat beveik visą laiką dirbo kinėjantis pasakojimas, rafinuotai
užsienyje. Todėl vaikai jį vis kaltina, gražūs preciziškai sukomponuoti
esą kai tėvo reikėjo, jo nebuvo ša- kadrai. Filmo tema itin aktuali –
lia. Vyras tai suvokia, bet vieninte- imigrantų adaptacija kitos kultūliame ilgame monologe prisipažįsta ros pasaulyje. Tai, kas vyksta tarp
manęs, jog užsienyje galės pasijusti dviejų pagrindinių filmo veikėjų –
žmogumi, o ne tik lenku, ir tik da- mokslininkės ornitologės (Jowita
bar supratęs, kad ten visada liks len- Budnik) ir iš Ruandos žudynių jos
kas, o žmogumi pasijuto tik savo išgelbėtos merginos tutsės (Eliane
šalyje. Šis gana deklaratyvus tėvo ir Umuhire – abi aktorės apdovanosūnaus pokalbis – viso filmo cen- tos už geriausią moters vaidmenį,
tras, juolab kad Adamas nesiren- filmui taip pat skirtas prizas už gegia grįžti, jis nori likti Olandijoje, riausią montažą), žiūrovas iš dao tėvas prisipažįsta, kad neišdrįso lies turi susikurti pats. Veiksmas

„Paukščiai gieda Kigalyje“

taip pasielgti. Be abejo, šis pokalbis prasideda 1994-aisiais, kai mokslisvarbus, bet jis savaip supaprastina ninkei pavyksta ištrūkti iš masinių
filmo ištarmę, kaip ir sesutės prisi- žudynių apimtos Ruandos kartu
pažinimas, kad Kūčių naktį ji nori su jos akyse nužudyto padėjėjo
būti kartu su visais šeimos nariais. dukterimi. Patirtas siaubas nepa„Tyli naktis“ – aktualus, šiuolai- liks abiejų – išgelbėtoji iš pradžių
kiškas, tiksliai Piotro Sobocińskio atsisakys gelbėtojos globos, pateks
jaun. nufilmuotas kūrinys, bet man į pabėgėlių centrą, norės nusižupristigo to, kas vadinama antruoju dyti. Gelbėtoja paliks darbovietę ir
dugnu. Gal taip atsitiko todėl, kad bandys iš naujo sudėlioti savo gyfilme daug šalutinių linijų ir perso- venimą. Herojės nuolat ties nervų
nažų, neturinčių aiškios dramatur- krizės riba, regis, negali būti kartu,
ginės funkcijos, bet kadre sukurian- nors jas pernelyg skaudžiai sieja
čių realistišką šeimos efektą. Nors, patirti išgyvenimai, kurių Lenkikita vertus, gal užtenka fiksuoti bū- joje niekas kitas negali suprasti. Po
seną, kai visi ilgisi efemeriškos pil- trejų metų jos kartu sugrįš į Ruandą.
natvės, kuri įmanoma tik toli nuo Viena, kad rastų nužudytų artimųjų
namų? Gal filmo herojų dvejonės, palaikus ir juos palaidotų, kita, kad
ar savo šalyje galima būti laimin- pagaliau patirtų pusiausvyrą. Angam, ir yra pats tiksliausias visuo- troji filmo dalis Ruandoje atrodo
menės būsenos įvardijimas?
autentiškesnė – joje tiksliai atkurta

patirtą tragediją tik pradedančios
suvokti šalies atmosfera.
Žiuri, kuriam vadovavo vienas
lenkų kino veteranų Jerzy Antczakas, prizą už geriausią režisūrą paskyrė „Pėdsako“ („Pokot“) kūrėjoms Agnieszkai Holland ir Kasiai
Adamik. Prizas pelnytas, nors, man
regis, filmas vertas daugiau. „Pėdsakas“ išsiskiria originalia pagrindine
veikėja: Agnieszkos Mandat suvaidinta pensininkė Dušeiko – vienintelė brandaus amžiaus pagrindinė
filmo herojė tarp visų konkursinių
filmų personažų (į tai atkreipė dėmesį bravūriškai kūrėjų spaudos
konferencijas vedęs kritikas Łukaszas Maciejewskis). Režisierės
į šiuolaikinės ironiškos pasakos
formą meistriškai įvilko trilerį, detektyvą, taiklias pastabas apie Lenkijoje vykstančias permainas, ekologišką ištarmę ir pasakojimą apie
moterį, kuri nori gyventi pagal savo
susikurtas taisykles. „Pėdsakas“
skamba kaip nepriklausomos dvasios manifestas, papasakotas kone
eksperimentine kino kalba.
Panašiu keliu, regis, žengia ir
prizus už geriausią scenarijų bei
debiutą pelniusi Lodzės kino mokyklos studentė Jagoda Szelc. Jos filmas „Bokštas. Šviesi diena“ („Wieża.
Jasny dzień“) trikdo nuo pat pirmųjų
kadrų, kai į kaimo sodybą kažkur
kalnuose įvažiuoja automobilis. Pas
sodybos šeimininkę Mulią atvyko
brolio šeima ir seniai nematyta sesuo Kaja. Ji – ilgam dingusi tikroji
Mulios auginamos Ninos motina.
Szelc lyg ir pasakoja tradicinę istoriją apie tai, kaip šeima susirenka
švęsti Ninos Pirmosios komunijos,
bet kartu režisierė tarsi akumuliuoja kadre visas šių dienų žmonių realias ir metafizines baimes
(kad ir prarasti darbą, kai paimtas
kreditas), nuojautas, išgyvenamą
realybės netikrumą. Subjektyvi,
nervinga kamera, kadre tvyrantis
keistas garsas (gal arti griaudėjančio karo?), sugrįžtančio laiko efektas (kai trumpam pasikartoja prieš
tai vykęs dialogas) iškart sukuria
ateities, kurioje, pasak titrų, vyksta
filmo veiksmas, atmosferą. Metafizika filme gretinama su kasdieniškais, taikliais dialogais, juokingomis scenelėmis, pasisėdėjimais
prie vaišių stalo, iškyla prie upės.
Iš lovos nesikelianti motina staiga
pradeda vaikščioti (jos monologas
apie tai, kaip gimdė kiekvieną savo
vaiką, – vienas šviesiausių filmo
epizodų), kunigas per pamaldas
pamiršta elementarias frazes, pasivaikščiojimai miške persmelkti
grėsmės – čia ieškoma karo pabėgėlio, o Kaja visus vaišina gėrimu,
kuris užmigdo, o gal ir nunuodija.
Todėl finalas skamba dviprasmiškai: atsibudę (o gal prisikėlę) filmo
herojai kartu su kitais kaimiečiais
žengia kalnais, lyg priešais save regėtų tai, ko plika akimi pamatyti
neįmanoma.

Prieš trejus metus Gdynės „Auksinius liūtais“ už filmą „Dievai“ apie
pirmąkart Lenkijoje širdį persodinusį chirurgą Zbigniewą Religą
apdovanotas Łukaszas Palkowskis
konkurse vėl pristatė sėkmės istoriją, atitinkančią geriausią Holivudo komercinio kino kanoną. Filmas pelnė žiūrovų prizą, bet kitaip
ir negalėjo būti.
„Geriausias“ („Najlepszy“) personažas taip pat turi realų prototipą –
tai triatlono „Double Ironman“ nugalėtojas Jerzy Górskis. Veiksmas
nukelia kelis dešimtmečius atgal, į
Lenkijos pakraštį Legnicą. Jaunasis
filmo herojus (Jakub Gierszał) kadaise sportavo ir buvo perspektyvus
plaukikas, bet dabar dienas ir naktis
leidžia narkomanų landynėje kartu
su pirmąja meile Gražina. Žingsnis
po žingsnio jie grimzta vis gilyn į
narkotikų liūną. Tai perteikia ir ryškus grimas, deja, ne viename filmo
kadre veikėjus paverčiantis beveik
zombiais. Tragiška atomazga neišvengiama, vaikinas nuolat perdozuoja ir atsiduria ligoninėje. Kapstytis iš liūno jį paskatins žinia apie
Gražinos nėštumą. Taip veikėjas atsidurs Marko Kotańskio įkurtame
garsiajame „Monar“, ne vienam
padėjusiame atsikratyti narkotikų
priklausomybės. Filmo herojus
suvokia, kad galės būti su dukrele
tik tada, kai išsikapstys, juolab kad
Gražina guli ištikta komos, o jos
tėvas neleidžia bendrauti su vaiku.
Tai ilgas procesas: iš pradžių jis
turi atgauti jėgas, pradeda bėgioti,
važinėti dviračiu, susidomi triatlonu.
Kai vaikinas tampa stipriausiu Lenkijoje ir gauna kvietimą vykti į JAV
„Double Ironman“ varžybas, jis patenka į autokatastrofą. Gydytojai sako,
kad galės vaikščioti, bet bėgioti – niekad. Šiuo gyvenimo momentu veikėjui padeda anksčiau sutikta gydytoja.
Skausmingos pastangos atsistoti ant
kojų – tik vienas būdas priartėti prie
tikslo. Herojui pavyksta tai, kas atrodė neįmanoma. Jis vyksta į JAV,
laimi ne tik varžybas, bet ir ilgus
metus trukusią kovą su narkotikais.
Filmui baigiantis, kai ekrane po
vaidybinių pasirodė herojaus triumfą užfiksavę archyviniai varžybų kadrai, Gdynės muzikiniame
teatre susirinkusi publika pradėjo
ploti. Plojimai tęsėsi ir filmui pasibaigus. Scenoje prie „Geriausio“ kūrybinės grupės prisijungė ovacijomis sutiktas Górskis. Jis kalbėjo apie
tai, kad dabar svaiginasi tik vienu narkotiku – gyvenimu. Ovacijos truko
gerą pusvalandį salei stovint ir išgyvenant neįtikėtiną bendrystę. Tai
buvo lyg kolektyvinės terapijos seansas. Pagalvojau, kad Lenkija dar
niekad nebuvo tokia susiskaldžiusi
kaip pastaraisiais metais, bet „Geriausias“ teikia vilčių, kad vienybė
įmanoma. Tegu tik kino salėje.
Gdynė – Vilnius
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Pasiūlymai ties riba
Krėsle prie televizoriaus
Dabar kūrėjai orientuojasi į žiūrovus, kurie kiekviename žingsnyje
susiduria ne su originalais, o su
perdirbiniais, nesvarbu, ar tai meno
kūrinys, ar aukštoji mada, ar viešieji ryšiai. Ypač šis teiginys tinka
televizijai, kur dauguma laidų turi
savo, švelniai tariant, prototipus.
Todėl visokių „Lietuvos balsų“ žiūrovams turėtų patikti Briano Percivalio „Knygų vagilė“ (TV3, 30 d.
21.05) – pasakojimas apie devynmetę mergaitę Lizelę, kuri Antrojo
pasaulinio karo išvakarėse nacių atimta iš mamos komunistės atvyksta
į Miuncheną pas ją įvaikinusią porą
(Geoffrey Rushas ir Emily Watson).
Skurdžiuose jų namuose mergaitė
pagaliau išmoksta skaityti. Knygos –
vienintelis Lizelės džiaugsmas, jos
padeda suprasti aplinką ir save.
Sophie Lellouche filmo „Paryžius–Manhatanas“ (TV1, šįvakar,
29 d. 23.05) veikėja vaistininkė
Alisa (Alice Taglioni) yra didelė
Woody Alleno gerbėja. Gyvenimo
prasmės ji ieško įsivaizduojamuose
pokalbiuose su savo numylėtiniu.
Alisa visaip edukuoja Alleno filmų
nemačiusius pažįstamus, žarsto Alleno citatas. Tačiau filmo liežuvis
neapsiverčia vadinti sinefilišku – viskas čia pernelyg banalu ir tvarkinga,
išskyrus tą akimirką, kai kadre pasirodo Allenas.
Kartais pavartau interjerų žurnalus ir nustembu, kad šiuolaikiniuose butuose beveik nematyti knygų. Todėl sudomino Jimo
Sheridano filmo „Klastingi namai“ (TV3, 30 d. 23.05) veikėjas –
knygų leidėjas Vilas, kurį suvaidino
Danielis Craigas. Perskaitęs originalų pavadinimą „Dream House“

pagalvojau, kad bus kur paganyti
akis į knygų lentynas. Apsirikau ir
iškart perspėju, kad filmas ne apie
knygas, nors leidėjas su žmona
(Rachel Weisz) ir dukterimis persikelia į ramų provincijos miestelį,
kad pagaliau pats pradėtų rašyti.
Tik netrukus jis sužinos, kad name
kadaise įvyko žiauri žmogžudystė.
Trumpai tariant, dabar visi, filmų
veikėjai taip pat, ieško teigiamų
pavyzdžių, bet intelektualu tapti
vis sunkiau. Daug lengviau – elito
atstovu.
Pirmadienio vakarą LRT „Dėmesio centre“ matėme dviejų mentalitetų susidūrimą – sovietinio ir
vakarietiško. Kauno technologijų
universiteto rektorius Petras Baršauskas įrodinėjo, kad nenuplagijavo savo disertacijos, o kitas
profesorius – Algirdas Avižienis
iš Kalifornijos – šypsojosi klausydamasis aistringų rektoriaus kalbų.
Avižienio argumentus patvirtino
elektroninė tikrinimo programa,
beje, visų pseudomokslininkų siaubas. Baršauskas manęs neįtikino: jei
jis prieš dvidešimt metų rašė ranka
ir todėl daug vėliau nesuvaldė išnašų bei citatų, vadinasi, jau prieš
tuos dvidešimt metų nemokėjo rašyti mokslinio darbo. Įdomu, kuo
viskas baigsis, bet svarbiausia man
pasirodė ne tai, o du skirtingi požiūriai į mokslą. Avižienis pradėjo
savo žygį prieš buvusią ir esamą
Kauno nomenklatūrą, nes yra įsitikinęs, kad tokio lygio mokslininkas
kaip Baršauskas negali vadovauti
technologijų universitetui. Avižienis jaučiasi asmeniškai atsakingas
už tai, kad Lietuvos aukštosios mokyklos būtų gero lygio. Bijau, kad

toks požiūris pas mus liks nesuprastas, nes sovietų žmogus (net ir
buvęs) visada įsitikinęs, kad kitas
gali kautis tik už save. Homo sovieticus suprantamesni Baršausko
argumentai. Štai kaip jis kalbėjo
apie save: „Kitas dalykas, ar jums
neatrodo keista, kad universitetas
laimingas turėdamas tokį vadovą ir
per šešerius metus matydamas aiškius rezultatus. Kiekvienas tai mato.
Aš didžiuojuosi, kad pasiekiau daug
daugiau negu kolega vadybinėje srityje. Jeigu mes imamės moralizuoti,
tai turėtų daryti žmonės, kurie patys yra absoliučiai švarūs.“
Laimingų universitetų nesu matęs, o argumentas apie moralizavimą primena tą, kurį mėgo sovietų
ideologai, pirštais badydami amerikiečius: „O pas jus negrus karia.“
Pašiurpino ir Baršausko kalbos kultūra – jis kalba lyg koks pakaunės
remonto dirbtuvių mechanikas, bet,
kaip suprantu, jaučiasi esąs tikrasis
Lietuvos elitas.
Jei jau pradėjome apie universitetus ir elitą, Neilo LaBute’o „Daiktų
kontūrai“ (LRT, 30 d. 24 val.) bus
visai į temą. Šio filmo herojus Adamas (Paul Rudd) tampa mokslinio
eksperimento auka. Jis studijuoja ir
dirba apsaugininku galerijoje. Ten
Adamas susipažįsta su jauna menininke Evelina (Rachel Weisz). Diplominio darbo vadovas sakė, esą
ji turi sukurti kažką, kas pakeistų
pasaulį, bet Evelina nusprendė pakeisti kito žmogaus pasaulį, o tuo
kitu ir tapo Adamas. Iš pradžių jis
pradėjo laikytis dietos, paskui liovėsi krimsti nagus, ėmė kitaip rengtis ir net pakeitė nosies formą. Kasdien Adamas tapdavo vis geresne

savo versija, tačiau ėmė keistis ne
tik jo išorė, bet ir vidus. Dramaturgas ir kino režisierius Neilas LaBute’as ne pirmą kartą apverčia mitus:
„Daiktų kontūruose“ tai Pigmaliono
mitas. Tačiau režisieriui labiau rūpi
ne postmodernistinis žaidimas, o
meninio pasisakymo ribos: kur
baigiasi menas, o kur prasideda
akių dūmimas. Ne tik pjesėse, bet
ir filmuose bei serialuose jis lieka
ištikimas Davido Mameto ir Samo
Shepardo tradicijai – yra moralistas,
apnuoginantis šiuolaikinę veidmainystę, rodantis prarają tarp to, kuo
tikime, ir to, kaip elgiamės.
LaBute’ą veikė ir JAV kino raidai svarbūs Sydney’o Pollacko filmai, kuriuose šis rodė amerikiečių
mitų ir svajonių žlugimą, maištaujančius personažus, net beviltiškoje
situacijoje metančius iššūkį sistemai. 1979-aisiais sukurtą Pollacko
„Elektrinį raitelį“ šeštadienį (30 d.
21 val.) parodys LRT Kultūra. Robertas Redfordas filme vaidina buvusį rodeo čempioną, kuris priverstas reklamuoti pusryčių košę. Kita
filmo herojė – žurnalistė. Ją suvaidino Jane Fonda. Šiemet abu aktoriai Venecijoje atsiėmė „Auksinius
liūtus“ už indėlį į pasaulinį kiną, o
ceremonijos pabaigoje buvo parodytas naujas filmas – Ritesho Batry

„Mūsų sielos naktyje“, kur Redfordas ir Fonda vėl suvaidino įsimylėjusią porą. Laikas kartais sustoja.
Dougo Limano filmo „Ties riba į
rojų“ (LNK, šįvakar, 29 d. 21 val.)
veikėjas Viljamas Keidžas (Tom
Cruise) žūsta mūšyje, kai netolimoje ateityje ateiviai iš kitų planetų įsibrauna į Žemę. Tačiau žuvęs jis patenka į laiko kilpą, todėl
turi nuolat kovoti tame pačiame
mūšyje ir mirti vis iš naujo. Bet
kiekvienas mūšis Keidžą tik labiau
priartina prie mįslės, kaip nugalėti priešą, įminimo. Filmas aktualus, nes jo veikėjai ir šįkart išgelbės žmoniją. Kitas aktualus savaitės
filmas – Evano Goldbergo ir Setho
Rogeno 2014 m. juodoji komedija
„Interviu su diktatoriumi“ (LNK,
29 d. 23.15). Jos herojai – televizijos prodiuseris ir žurnalistas (Jamesas Franco ir Sethas Rogenas) nusprendžia paimti interviu iš jaunojo
Šiaurės Korėjos diktatoriaus. Tačiau
netrukus į juos kreipiasi CŽV su
pasiūlymu nužudyti Kimą. Šis filmas – dar vienas įrodymas, kad riba
tarp fikcijos, grotesko ir tikrovės vis
mažiau pastebima.

Rudenį, bent jau Vilniuje, gyvenimas monotoniškas: darbas – kino
festivalis – namai, ir taip kasdien.
Perskaitę naują „Kiną“ galėsite geriau susiplanuoti ateitį ir nepaklysti
tarp filmų, juolab kad nuo spalio 5 d.
prasideda Lenkų kino festivalis. Jo
filmus pristato Izolda Keidošiūtė. Ji
parašė ir aktorės Danutos Szaflarskos, kuriai šiemet skirta festivalio turi ką pasiūlyti. Festivalio prograretrospektyva, portretą. Szaflarskos moje – aktualūs dokumentiniai filistorija verta filmo: karjerą teatre mai, rodantys šių dienų problemas
ji pradėjo 1939-ųjų rudenį Vilniuje, ir sudėtingus likimus, diskusijos ir
vėliau kovojo Varšuvos sukilime, o susitikimai su filmų autoriais. Šio
karui pasibaigus tapo pirmojo vai- festivalio retrospektyva pristatys pridybinio pokario filmo – Leonardo pažintą prancūzų kino dokumentiBuczkowskio „Uždraustų dainų“ – ninką Rithy Panhą. Su rubrika „Iš
žvaigžde. Šiame filme ji vaidino arčiau“ žurnale režisierių pristato
kartu su dar vienu Vilniaus teatralų Narius Kairys. Jis kruopščiai analinumylėtiniu Jerzy Duszyńskiu. Ak- zuoja režisieriaus filmus, kuriuose
torė teatro scenoje pasirodydavo iki Rithy Panhas grįžta į savo gimtinę
pat mirties šių metų sausį, kine ji vai- Kambodžą ir iš skirtingų žmonių pridino ir perkopusi šimto metų slenkstį. siminimų nuotrupų bando rekonsSpalio 12 d. prasidėsiančio „Ne- truoti kruvino Raudonųjų khmerų
patogaus kinas“ rengėjai taip pat teroro priežastis ir pasekmes.

Lapkričio 9 d. prasidės „Scanorama“. Festivalio programoje – šiųmetiniai Kanų laureatai bei dvi retrospektyvos: Michaelio Haneke’s
ir Luchino Visconti. Apie didįjį
italų režisierių parašė Živilė Pipinytė, kuriai „Visconti neatsiejamas
nuo XX amžiaus – audringų revoliucijų, totalitarinių režimų, maištų
ir masinių žmogžudysčių laikų. Jis
skausmingai išgyveno vienos didingiausių iliuzijų – didžiosios kultūros utopijos žlugimą.“
Gediminas Kukta straipsnyje
„Viena prieš visus“ pristato amerikiečių aktorę Elizabeth Moss. Kukta
pradeda taip: „Šios aktorės vaidybai
tiktų ledkalnio ar vulkano metafora:
ir televizijos serialuose, ir filmuose
didžioji jos herojų drama yra giliai
panirusi, kunkuliuojanti viduje, o
mes matome tik mažą viršūnėlę,
vieną kitą su trenksmu išsviestą
karštos lavos gniutulą.“
Tik literatūros ir kino viršūnėlę
straipsnyje „Kartu, bet atskirai“
užkabina Pipinytė, nusprendusi
pasiaiškinti jų santykių istoriją. Ji
bando suprasti, kaip literatūra paveikė kiną, kai jis tik atsirado, ir
kaip tie santykiai klostosi dabar, ko

kino kūrėjai išmoko iš literatūros
ir atvirkščiai, prisimena primirštus
filmus, kurių veikėjais tapo tikri ir
išgalvoti rašytojai.
Linas Vildžiūnas recenzuoja ką
tik pasirodžiusį enciklopedinį leidinį „Lietuvos kinematografininkai“. Jo sudarytoja Rasa Paukštytė
padarė milžinišką darbą ir į knygą
sudėjo ne tik kino kūrėjų biografijas,
bet ir tekstų apie juos fragmentus.
Trumpai tariant, viskas, ko nežinojote apie lietuvių kiną ar bijojote
paklausti, yra leidinyje – užtenka jį
atsiversti.
„Kino teatro“ rubrikoje Aistė Račaitytė recenzuoja Sofios Coppolos „Lemtingą pagundą“, Gediminas Kukta – Christopherio Nolano
„Diunkerką“, Ieva Tumanovičiūtė –
Katell Quillevere „Dovanoju širdį“,
Elena Jasiūnaitė – Igorio Cobileanskio „Kartą Rytų Europoje“, Rimgailė Renevytė – Jano Hrejbeko
„Mokytoją“. Ramūnas Pronckus
„Namų kino“ rubrikoje siūlo (arba
ne) pasižiūrėti Xavier Dolano „Tai
tik pasaulio pabaiga“, Jordano Peele’o „Pradink!“, Zacho Braffo ir Arthuro Lewiso „Senus lapinus“ bei
Chado Stachelskio „Johną Wicką 2“.

„Lietuvių filmotekoje“ rasite dvi
nuomones apie naujausią Šarūno
Barto filmą „Šerkšnas“. Būdamas
energingo žanrinio kino gerbėjas
Pronckus recenzijoje „Papjauta motyvacija“ neigia bet kokius šio filmo
privalumus. Šiai nuomonei oponuoja Ieva Toleikytė. Recenzijoje
„Pasaka su (ne)laiminga pabaiga“
ji siūlo ne vertinti filmą remiantis
Barto kinui svetimais kriterijais, bet
pamatyti tai, ko nepastebi paviršutiniškų aktualijų ištroškęs žvilgsnis.
Jorė Janavičiūtė pasikalbėjo su JAV
gyvenančiu ir ten kino besimokiusiu Tomu Vengriu, kuris baigia filmuoti savo pirmąjį pilno metražo
vaidybinį filmą „Gimtinė“. Įdomu,
kaip tautiečiai priims jo žvilgsnį į
Lietuvą.
Pipinytė feljetone prisimena Stalino mėgstamų filmų režisierių Grigorijų Aleksandrovą. Jai pasirodė,
kad šio režisieriaus skonis artimas
nepriklausomos Lietuvos ideologams. Jei manote, kad ji klysta, pasižiūrėkite „Emiliją iš Laisvės alėjos“
arba paskaitykite naują „Kiną“.

Nauji leidiniai

Rudens „Kino“ skaitymo
malonumai
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„Elektrinis raitelis“
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Parodos

Tekstilės galerija „Artifex“

Grafo galerija

„7md“ rekomenduoja

Gaono g. 1

Trakų g. 14

Vilnius

iki 30 d. – Rygos dizaino ir meno mokyklos

Aisčio Kavaliausko paroda „Stebėtojas“

Muzika

Nacionalinė dailės galerija

paroda „HEX pex TEX“

Konstitucijos pr. 22

Rašytojų klubas

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

K. Sirvydo g. 6

„Muzikos galerija“

Pasaulinę muzikos dieną – spalio 1-ąją – švęskime kartu! Sekmadienį
12 val. Filharmonijos didžiojoje scenoje muzikuos, improvizuos Lietuvoje
ir pasaulyje žinomi atlikėjai – liaudies dainininkė Veronika Povilionienė,
saksofonininkas Petras Vyšniauskas, vargonininkė Renata MarcinkutėLesieur ir talentingi jaunieji muzikai, prieš keletą metų susibūrę į styginių
kvartetą „SinChronic“. Šis kolektyvas dažnai pasirodo su akordeonininku
Martynu Levickiu, yra gastroliavęs Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje ir įvairiuose Lietuvos miestuose.

Antakalnio g. 17

Teatras

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 5 d. – paroda „Académie de Vilna –
Vilniaus piešimo mokykla“
nuo 5 d. – paroda „Vilnius. Topophilia“
(suformuota iš advokatų kontoros „Ellex
Valiunas“ kolekcijos)
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
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 aksesuarų kolekcijos)
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus

Dominikonų g. 15

nuo X. 2 d. – Godos Balbieriūtės akvarelės

Dainiaus Labučio fotopaveikslų paroda

ir piešinių paroda „Augalai ir grybai“

„Amžinas atvaizdas“

Savičiaus g. 11

Vokiečių g. 2

Paroda ,,Lietuvių dailės draugijai – 110“

Paroda „Slavs and Tatars. Iš lūpų į lūpas“
Malvinos Jelinskaitės paroda „Auksas ir žuvis“
13-oji Baltijos trienalė „Preliudas“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 30 d. – Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės tapybos paroda „Prie Babilonijos upių.
Pabėgėliai ir tremtiniai“
„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 30 d. – Ericho Salomono ir Barbaros
Klemm paroda „Šuolis laike“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Stasio Povilaičio fotografijų paroda „Viena
Galąstojo diena“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki X. 3 d. – Andriaus Ermino paroda „Žmo-

Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“

giškasis faktorius. Sodai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Galerija „Vartai“

A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925–1979).

Vilniaus g. 39
Mindaugo Lukošaičio paroda „Vaizduotė.
Kompozicija. Sapnas“
T. van Houtryve (Belgija) paroda „Žydro
dangaus dienos“

Mažoji retrospektyva“

Galerija „Aidas“

Lietuvos nacionalinis muziejus

A. Jakšto g. 9

Arsenalo g. 1

Galiaus Kličiaus paroda „Tapyba...“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.

Pylimo galerija

Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

Pylimo g. 30

Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras

Jolitos Česonytės tapybos paroda

tautos istorijos ir kultūros keliuose“
Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų
piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda
„Dvarų keliais“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Lietuvos istorija šiuolaikiniuose
medaliuose“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atradimų paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26

AV17 galerija
Totorių g. 5
iki 30 d. – Rimanto Milkinto paroda
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Jay Gardo paroda „It’s the Frame Not the
Painting“
Galerija „Kunstkamera“

„Spalvų vėjas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Antano Šerono tapybos paroda „Iš tylos atėję“
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

iki 30 d. – Kazio Varnelio 100-ųjų gimimo

muziejaus Tolerancijos centras

metinių paminėjimui skirtos parodos:

Naugarduko g. 10/2

žvelgia pro objektyvą“, „Iš Kazio Varnelio
dovanoto palikimo: žemėlapių kolekcija“,
„Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945–1950 m.“, „Albertas Gurskas.
Kaligrafija“
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“
Vilniaus dailės akademijos parodų
salės „Titanikas“
Maironio g. 3
nuo X. 3 d. – paroda „Tapyba: Bronius Gra-

Vytauto Poškos paroda „Erdvė“
„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Gintaro Zinkevičiaus fotografijų paroda
„Atsitrenkimai“

Kaunas

Paroda „Nechama“
Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Gintaro Zinkevičiaus „Filmų paroda“
Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“
Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Fotoparoda „Kadišas Lietuvos medinėms
sinagogoms“
Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12

Spalio 4 d. 11, 11.30, 12 ir 12.30 Valstybiniame jaunimo teatre premjera –
instaliacijų spektaklis vaikams „Apie baimes“. Olgos Lapinos režisuotas
spektaklis klausia, kaip priimame savo baimes? Ar baimė gali būti pozityvi? Ši kelionė po teatro erdves rekomenduojama žiūrovams nuo 7 metų.

Spektakliai

Vilniaus mažasis teatras
29 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus

Vilnius

V. Putvinskio g. 55

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko

teatras

30 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.

akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“

29 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR

Rež. – R. Tuminas
X. 1 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“.

muo 29 d. – tarptautinio meno projekto

DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas

GNAP (Global Nomadic Art Project) paroda

30 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“.

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

M. Žilinsko dailės galerija

Dir. – J. Geniušas

3 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija po

X. 1 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ

Vilniaus mažąjį teatrą

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

4 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARA-

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

Nepriklausomybės a. 12
Suomijos nepriklausomybės 100-osioms
metinėms skirta suomių fotomenininkų
darbų paroda „Nepriklausomybė pro
objektyvą“ (Sara Hornig, Riitta Päiväläinen,
Harri Pälviranta, Juha Suonpää ir Juuso
Westerlund)
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
„Kauno bienalės 2017“ parodos: „Ateini ar
išeini?“, „Iš ko padaryti paminklai“, Sophie
Calle paroda „Atsitraukimas“
Bendruomenių platformos „Mažosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė“
iki X. 1 d. – paroda „Vytautas Eigirdas
(1957–2012). Tapyba“
Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
„Kaunas Photo“ festivalis. Mayumi Suzuki
(Japonija) paroda „Atkūrimo testamentas“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
iki X. 8 d. – „Kaunas Photo“ festivalio paroda
„Lenkijos vandenys“

Ligoninės g. 4
Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybos paroda

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

„Jonas Dovydėnas į Kazio Varnelio kūrybą

Čiurlionio namai

Šiuolaikinio meno centras

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Tado Vincaičio paroda „Nuo gatvės iki
galerijos“
Irmos Leščinskaitės paroda „Tapyba. Šiuolaikinės technologijos“
Žygimanto Augustino paroda „In 550“

LIENĖ“. Choreogr. – G. Williamsonas

rež. – A. Dapšys

(D. Britanija). Muzikos vad. ir dir. – D. Ge-

4 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT

ringas (Vokietija). Dir. – M. Staškus

GODO“. Rež. – R. Tuminas

5 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“.

5 d. 18.30 – F. García Lorcos „KRUVINOS

Dir. – J. Geniušas

VESTUVĖS“. Rež. – P. Ignatavičius

6 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – J.M. Jauniškis

6 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Im-

Nacionalinis dramos teatras

provizacijos teatras“)

Didžioji salė

Oskaro Koršunovo teatras

29 d. 18.30 – PREMJERA! A. Herbut „LO-

29 d. 14 val. OKT studijoje – PREMJERA!

KIS“. Rež. – Ł. Twarkowski, scenogr. –

naitė. Vaidina D. Kundrotaitė, J. Jankelai-

komp. – B. Misala, choreogr. – P. Sakowicz,

tytė, A. Šuminskaitė

vaizdo projekcijų aut. – J. Lech. Vaidina

X. 1 d. 14 val. OKT studijoje – PREMJERA!

D. Gumauskas, R. Saladžius, V. Sodeika,

I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“.

S. Bareikis, N. Savičenko, E. Latėnaitė,

Rež. – O. Koršunovas

A. Gintautaitė, D. Šilkaitytė, G. Ivanauskas,

2 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskai-

A. Danusas

tės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

30 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“.
Rež. – Y. Ross
X. 3 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas
4 d. 19 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“.
Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)
6 d. 19 val. – „Sirenos'17“: „ARTIMAS MIESTAS“. Rež. – K. Serebrenikovas
Mažoji salė
30 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis, K. Werner
X. 1 d. 16 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

Rež. – J. Vaitkus
CARĄ SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
1 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
4 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova
6 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „NE-

KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

Augusto Bidlausko grafikos darbų paroda

NIMO AKMENYS“. Rež. – H.-W. Kroesinger

jauskaitė, šviesų dail. – E. Sabaliauskas.

„Laba diena, pone“

IŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. – A. Gintautaitė, komp. – J. Tulaba, dail. – D. Sama-

Valstybinis jaunimo teatras

Vaidina LMTA Vaidybos ir režisūros katedros

Klaipėdos galerija

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

studentai

Bažnyčių g. 6

BAS“. Rež. – A. Latėnas

iki X. 4 d. – Elenos Čechovskajos (Maskva)

30 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30,

Vilniaus teatras „Lėlė“

tapybos paroda „Spalvų šventė“

X. 4 d. 11, 11.30, 12.12.30 teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“.

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

Rež. – O. Lapina
X. 1 d. 18 val. – „JOBO KNYGA“ (pagal

Žemaitės g. 83

Senąjį Testamentą). Rež. – E. Nekrošius

iki X. 3 d. – festivalio „Šiaulių Monmartro

(„Meno fortas“)

Respublika 2017“ plenero dailininkų paroda

3 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „PASIRIN-

„Miestas“

KIMAS“. Rež. – V. Bareikis

Sližys, Mindaugas Skudutis“

Galerija „Medūza“

Dailės galerija

Rež. – O. Lapina

Visų Šventųjų g. 9

Vilniaus g. 245

iki 30 d. – Mariaus Abramavičiaus paroda

iki X. 7 d. – Lauros Guokės paroda „Lietuvos

10 psl.

LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais).

5 d. 19 val. – „Sirenos ’17“: „TEATRO ATMI-

4 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“.

„Užupis: mitai ir realybė“

Rež. – A. Jankevičius
30 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS

Baroti galerija

nuo 29 d. – Živilės Jasutytės tapyba

iki 30 d. – paroda „Skin Nahk oda“

gal V. Sorokino romaną).

Aukštoji g. 3/3a

Teresės Jankauskaitės keramikos paroda

Pilies g. 44

Rusų dramos teatras
29 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pa-

X. 1 d. 12 val. – A. Puškino „PASAKA APIE

žys, Henrikas Natalevičius, Raimundas
„Akademijos“ galerija

„TRANS TRANS TRANCE“. Rež. – K. Gudmo-

F. Lédé, kost. dail. – D. Gudačiauskaitė,

kaime“

6 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal
W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“).
Rež. – A. Latėnas

Didžioji salė
30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus
„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
X. 1 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus
„VORO VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. –
A. Mikutis
6 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį).
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
Mažoji salė
30 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“.
Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis
X. 1 d. 14 val. – „SAULĖS VADUOTOJAS“ .
Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis
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„Menų spaustuvė“
29 d. 16 val. Kišeninėje salėje – „Sirenos ’17“.
„ANTIKRISTAS“. Rež., scenogr. – A. Areima
(A. Areimos teatras)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

X. 2 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų

29 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno

bažnyčioje – dvidešimt ketvirtas „Alma ma-

GROŽINĖ LITERATŪRA

ter musicalis“ koncertų sezonas. Fortepijo-

Dalia : Dalios Grinkevičiūtės gyvenimas : biografinė apybraiža / Dalia Kotryna Baliutavi-

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

30 d. 13 val. Kišeninėje salėje – edukacinis

30 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės

spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRE-

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso

ninės muzikos vakaras „Dinastija“. Dalyvauja pianistai V. Vitaitė, A. Žvirblytė,

TAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė

knygą). Rež. – A. Dilytė

P. Anderssonas, E. Korickis (bosas). Kon-

(„Stalo teatras“)

30 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič

certo vedėja muzikologė L. Ligeikaitė

X. 1–8 d. – teatro festivalis „Sirenos ’17“
(visą programą žiūrėti www.sirenos.lt)

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
X. 1 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Gra-

1 d. 17.30 Juodojoje salėje – elektroninių garso

jausko „MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIE-

praktikų festivalio „Ahead“ atidarymas

VAS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 19 val. Stiklinėje salėje – „VAKARAS P“.

5, 6 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strind-

Rež. ir atlikėjai B. Ivanauskas, A. Dubaka

bergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Von Kleist
„SUKULTAS ĄSOTIS“. Rež. – R. Sturua (Telavio Vaja Pšavelio dramos teatras, Gruzija)
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
X. 1 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! M. Maeterlincko „ŽYDROJI
PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis
3 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė
4 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.
Rež. – T. Erbrėderis
4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
5 d. 14 val., 6 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – „MECHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“).
Rež. – A. Areima
5 d. 21 val. Rūtos salėje – „Aura 27“. „KODĖL
NE...?“ (Tchekpo šokio trupė)
6 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
7 d. 18 val. Rūtos salėje – „Aura 27“. „ANTES“.
Choreogr. – G. Botelho („Alias“, Šveicarija)
7 d. 20 val. Rūtos salėje – „Aura 27“. Japonijos šokio vakaras
Kauno valstybinis muzikinis teatras
29, 30, X. 1 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno
„MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. –
J. Janulevičius, scenogr. – V. Jakutis, kost.
ir grimo dail. – K. Daujotaitė, choreogr. –
D. Bervingis. Vaidina A. Apšega, R. Urbietis,
I. Goleckytė, R. Vaicekauskaitė, K. Alčauskis, R. Baranauskas, Ž. Voronovas, V. Bemovas, D. Bervingis ir kt.
4, 5 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius
6, 7 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas, dir. – R. Šumila
Kauno kamerinis teatras
29, 30, X. 3, 4 d. 18 val. – PREMJERA!
M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. –
G. Varnas, scenogr. ir kost. dail. – J. Skuratova. Vaidina A. Ašmonas, G. Laskovas,
B. Ivanauskas, A. Jasiukėnas
X. 1 d. 12, 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“.
Rež. – A. Dilytė
2 d. 18 val. – K. Marčiulyno „PASKUTINIS
LAIŠKAS IŠ VIENUOLYNO“

Bibliografinės žinios

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras
Žvejų rūmuose
29 d. 19 val.– „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“ (šokio
spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino
romaną)
X. 1 d. 13 val. – koncertas skirtas muzikos
ir pagyvenusių žmonių dienai. Atlikėjai
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
orkestras
6 d. 19 val. – teatralizuotas koncertas „Ispaniškoji sarsuela“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
29 d. 18.30 Kultūros centre – R. Lamoureux
„SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė
30 d. 18 val. Kultūros centre – M. Pagnolio
„DUONKEPIO ŽMONA“.
Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
29 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas
30 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK
ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas
X. 1 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“.
Rež. – L.M. Zaikauskas
6 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.
Rež. – J. Glombas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
29 d. 18 val. Kretingos kultūros centre – kamerinės muzikos koncertas. Čiurlionio
kvartetas ir solistai V. Talerko (sopranas),
E. Davidovičius (tenoras)
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Y. Arai (smuikas).
Dir. – R. Šervenikas. Programoje J. Brahms,
F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai
X. 1 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas visai
šeimai „Švenčiame Pasaulinę muzikos
dieną“. Styginių kvartetas „Sinchronic“:
S. Tankevičius (I smuikas), R. Chijenaitė (II
smuikas), G. Zaneuskaitė (altas), I. Pikalavičiūtė (violončelė); V. Povilionienė (vokalas), P. Vyšniauskas (saksofonas), R. Marcinkutė-Lesieur (vargonai)
Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
X. 1 d. 12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo
ir Jokūbo bažnyčioje – „Tarp dangaus ir žemės“. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. ir vyr. dir. V. Miškinis),
Trakų fanfarinis orkestras (vad. R. Podelis
ir A. Mišeikis). Dalyvauja L. Kuliešiuvienė
(klavišiniai). Dirigentai L. Balandis, R. Po-

Nacionalinė dailės galerija
X. 1 d. 12, 13.30, 15, 16.30, 18 val. – opera
„Saulė ir jūra“. Rež. ir scenogr. – R. Barzdžiukaitė, libreto aut. – V. Grainytė, komp.
ir muzikos rež. – L. Lapelytė
Kotrynos bažnyčia
4, 5 d. 19 val. – Šventinis Maskvos Danilos
vienuolyno vyrų choras
Muzikos galerija
Antakalnio g. 17

čienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 143, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. –
ISBN 978-609-474-042-8 (įr.)
Homo viator : [eilėraščiai] / Ija Ginaitė ; [dailininkė Daiva Zarevičienė]. – Kaunas : Naujasis
lankas, 2017. – 167, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-046-6
Karo lakūnas ; Pietų paštas : romanai / Antoine de Saint-Exupéry ; iš prancūzų kalbos vertė
Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 261, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN
2351-5236 ; 4). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1573-2 (įr.)
Laimės talismanas : meilės lyrika / Vijolė Stanislovaitienė ; [nuotraukų autorius Algis
Pranckevičius]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 111, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. –
ISBN 978-609-474-063-3
Lietuvos kelias : poema, eilėraščiai / Vytautas Kniežauskas. – Mažeikiai : [Meškinas], 2017. –
33, [2] p.. – Tiražas 60 egz.. – ISBN 978-609-95889-4-0
Likimo vėjai : romanas / Aldona Lavickienė. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir para-

X. 3 d. 18.30 – „Rožinis gyvenimas“ (pagal

mos fondas] „Baltasis balandis“, 2017. – 214 p.. – ISBN 978-9955-823-18-6

E. Piaf). Atlikėjai R. Rapalytė (aktorė, dai-

Likimo vingiai : [eilėraščiai ir proza] / Antanas Jonutis Kadagys. – Kaunas : Naujasis lankas,

nininkė) ir D. Slipkus (pianistas)

2017. – 173, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-474-057-2

Šiauliai

445, [1] p.. – ISBN 978-609-474-035-0

Kamerinė salė „Polifonija“
6 d. 18 val. – sezono atidarymo koncertas
„Griūvančios sienos“. Atlikėjai I. Anastassia
(fortepijonas, Suomija), Hamburgo kamerata (Vokietija), Šiaulių valstybinis kamernis choras „Polifonija“. Dir. – M. Barkauskas. Programoje J.S. Bacho, J.Ch. Bacho,

Liūdesio juostų rašytojas : romanas / Petras Deltuva. – [Kaunas] : Naujasis lankas, 2017. –
Meilės ieškotojai : [laiškų pjesė] ; Ir vienąkart… : [prisiminimų esė aktorės Rūtos Staliliūnaitės 80-čiui] / Petras Palilionis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 55, 63, [2] p. : iliustr.,
faks., portr.. – Tiražas 77 egz.. – ISBN 978-609-474-061-9
Nepalikime marių vienų… : poezija, proza / Genovaitė Krogertaitė-Aniūnienė ; [nuotraukos
autorės]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 99, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN
978-609-474-055-8

W.A. Mozarto kūriniai

Nuotakos suknelė : [romanas] / Rachel Hauck ; [iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė]. –

Va k a r a i

Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2017]. – 381, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN

Vilnius
Rašytojų klubas
29 d. 19 val. – renginys iš ciklo „Atradimai:
knyga ir rašytojas“. Rašytojos A. Žagrakalytės autorinis kūrybos vakaras su nauja poezijos knyga „Štai:“. Kartu su autore vakare
dalyvauja literatūros kritikė N. Butnoriūtė
X. 2 d. 17.30 – J. Žąsinaitės naujo romano
„Azuritijos kardinolai“ pristatymas. Daili-

978-9955-29-351-4
Pamiškės sodyba : eskizai / Jonas Laurinavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 79, [1] p. :
iliustr.. – ISBN 978-609-474-049-7
Panakačio saulėtekių odisėjos : iš Lietuvos kaimo rašytojo kūrybos metraščių / Virginijus Bielskis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2016- .[Kn.] 2. – 2017. – 143, [1] p. : iliustr., faks.,
portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-039-8
[Kn.] 3 : iš Lietuvos kaimo rašytojo kūrybos metraščių (Panakatis) : laiškai, rašiniai, kūryba, sveikinimai. – 2017. – 183, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN
978-609-474-056-5
Paskutinė laukinė : [romanas] / Trudi Canavan ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vil-

ninkės G. Balbieriūtės akvarelės ir piešinių

nius : Alma littera, 2017. – 605, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2940-1 (įr.)

parodos „Augalai ir grybai“ atidarymas. Da-

Stepių vilkas : romanas / Hermann Hesse ; iš vokiečių kalbos vertė Zita Mažeikaitė. – Vil-

lyvauja knygos autorė J. Žąsinaitė, dailininkė
G. Balbieriūtė, rašytoja G. Adomaitytė, literatūrologė Ž. Kolevinskienė, istorikas A. Tyla,
solistė R. Juzukonytė, pianistė A. Motuzienė
5 d. 17.30 – naujos knygos „Maironis. Laiškai. Atsiminimai“ pristatymas ir susitiki-

nius : Alma littera, 2017. – 212, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 3). – Tiražas
1600 egz.. – ISBN 978-609-01-1477-3 (įr.)
Surasi save dalindamas : [eilėraščiai] / Alfonsas Vaičiulis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. –
207, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-474-044-2 (įr.)
Tafo klajonės : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. –

mas su knygos sudarytoju literatūrologu

Vilnius : Alma littera, 2017. – 398, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-2935-7 (įr.)

E. Žmuida. Maironio poeziją ir ištraukas iš

Tėvyne, tik tau gyvenu : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė ; [iliustruota Daivos Zarevičienės pie-

knygos skaitys literatūrologė R. Dragenytė

šiniais]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 215, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN

Atviros Lietuvos fondo namai

978-609-474-051-0 (įr.)

X. 4 d. 17.30 – diskusija „Kokį vaidmenį

Tikėjome savo laime : romanas / Juozas Kundrotas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 237,

atlieka religija šiuolaikinių Europos ir Lie-

[3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-474-038-1 (įr.)

tuvos visuomenių gyvenime?“. Dalyvauja

Vakarienė rojuje : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Ina Ja-

sociologė K. Zielinska (Jogailaičių universitetas), filosofas A. Bielskis, filosofas ir
religijotyrininkas A. Navickas. Diskusiją
moderuoja sociologė, religijotyrininkė
M. Ališauskienė
Čiurlionio namai
X. 7 d. 16 val. – E. Aleksandravičiaus paskaita „Meno ir menininkų draugystės XIX a.
tautų pavasary“. Koncertinę programą
„E. Morawskis ir M.K. Čiurlionis: bičiuliai
istorijos kryžkelėje“ atliks S. Zubovienė,
R. Zubovas (fortepijonas) ir A. Liutkutė (sopranas). Programoje E. Morawskio kūriniai
Namų teatras „Arbatvakariai“
Liepkalnio g. 12-5A

kaitė]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2017]. – 80, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas
3000 egz.. – ISBN 978-9955-29-352-1
Žurnalisto kelio atšvaitai : [publicistika, eilėraščiai ir vertimai] / Justas Paleckis ; [sudarė
Mėta Juodaitytė]. – Vilnius : Žuvėdra, 2017. – 494, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978609-8089-96-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Kaip veikia širdies akinukai? / teksto autorius Edmond Prochain ; dailininkas Vincent
Lefebvre ; [iš prancūzų kalbos vertė Ignacijus Daukša]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2017]. – 58, [4] p. : iliustr.. – (Nukritęs iš dangaus). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-9955-29-346-0
Nykštukų šalyje : poemėlė / Stanislovas Abromavičius ; [Danguolės Lunskienės, Aušros
Čapskytės, Vidos Alesienės ir Aurelijos Kurienės dailės studijos „Aura“ (Kaunas) vaikų
piešiniai]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2017. – 39, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN
978-609-474-033-6

delis, V. Miškinis

X. 5–7 d. 18 val. – arbatvakaris „Liudvisė.

NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

Vilnius

E. Tulevičiūtė

2017. – 400 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-38-584-4 (įr.)

Kauno lėlių teatras

Kongresų rūmai

Valdovų rūmai

Vaikų anekdotai 3 / [dailininkė Rūta Baltakienė]. – Vilnius : V. Račickas, 2017. – 175, [1] p. :

30 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal

6 d. 19 val. – G. Januševičius (fortepijonas),

X. 4 d. 18 val. – aktoriaus ir režisieriaus

W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

A. Latėno kūrybos vakaras „Svietiškos

X. 1 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“.

Dir. – M. Ozoliņis. Programoje G. Gersh-

giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Pau-

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

Rež. – A. Stankevičius

wino, S. Prokofjevo kūriniai

lius Širvys“

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

5 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

7 meno dienos | 2017 m. rugsėjo 29 d. | Nr. 31 (1225)

Nuo Vilniaus iki Konstantinopolio“. Rež. –

Pasakos / Beatrix Potter ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius : Alma littera,

iliustr.. – ISBN 978-609-475-048-9 (įr.)

11 psl.

R ugsėjo 29–spalio 5
Savaitės filmai

Kino repertuaras

(Prancūzija) – 15.15

Vilnius

29, X. 1, 3 d. – Baris Sylas: Amerikos sukčius

1 d. – Kartą Rytų Europoje (Rumunija, Lie-

Forum Cinemas Vingis

(JAV) – 21 val.

tuva, Moldavija) – 17.15

29–X. 5 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 13.20, 16,

30, X. 2, 4 d. – Amerikietis žudikas (JAV) – 20.40

3 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 17.45

18.50, 21.30

30, X. 2, 4 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems

4 d. – Ateivis (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30

Meilė angelų mieste (Rusija) – 11.20, 16.10,

(Rusija) – 20.40

4 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 19.30

18.30, 21 val.

Skalvija

5 d. – Lenkų kino festivalis. Volta – 19val.

Besivaikantys mirtį (JAV) – 14.50, 18.45, 21.15
X. 1 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Kanada, JAV) – 11 val.
3 d. – spektaklis „NT Live'17. Jerma“ – 21 val.
5 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049
(3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 21 val.
29–X. 5 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –
Apie meilę. Tik suaugusiems ***

11.30, 13.50, 16.15, 18, 20.30

Prieš porą metų Anna Melikian sukūrė novelių filmą „Apie meilę“, kuris
sulaukė didelės sėkmės, todėl dabar pasirodo jo tęsinys. Tai taip pat novelių filmas apie Maskvos gyventojų meilės nuotykius, tik šįkart Melikian
yra meno vadovė, o noveles kūrė jauni rusų režisieriai Nigina Saifulajeva,
Pavelas Ruminovas, Natalja Merkulova, Rezo Gigineišvilis, Jevgenijus Šeliakinas ir Aleksejus Čupovas. Veiksmas ir vėl perkels į vasaros Maskvą.
Filmo herojai – paprasti žmonės, kurių kiekvienas turi savo meilės istoriją. Vaidina Anna Michalkova, Ravšana Kurkova, Johnas Malkovichius,
Ingeborga Dapkūnaitė, Goša Kucenka, Fiodoras Bondarčiukas, Viktorija
Isakova, Jurijus Kolokolnikovas (Rusija, 2017). (Vilnius)

Kingsman. Aukso ratas (D. Britanija, JAV) –

Besivaikantys mirtį ***

Grupė studentų medikų atlieka pavojingus eksperimentus su klinikine
mirtimi. Jie nori sužinoti, kas vyksta žmogui mirus. Trumpam sustabdydami vienas kito širdį, jie patiria artimas mirčiai būsenas. Tačiau studentai
pamiršta, kad peržengus ribą reikia būti pasirengus viskam. Nielso Ardeno Oplevo filme vaidina Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Jamesas Nortonas, Kiersey Clemons, Kieferis Sutherlandas, Madison Brydges
(JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Dar stipresnis ***

12, 15, 18.10, 21.10
Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 11, 13.15,
15.40 (lietuvių k.); 13.30 (originalo k.)
Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 11.30,
17.30
Paryžius gali palaukti (Japonija, JAV) – 18.20
Emodži filmas (JAV) – 11.10, 16.30
30, X. 1 d. – Emodži filmas (3D, JAV) – 12.30
30, X. 1 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –
11.15, 14 val.
29–X. 5 d. – Tas (JAV) – 16.15, 21.30
Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, JAV) – 19.15
Ratai 3 (JAV) – 16 val.
Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada, P. Korėja,
JAV) – 13.45
30, X. 1 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 11.45
29, X. 1 d. – Septynios seserys (D. Britanija,
Prancūzija, Belgija, JAV) – 20.40

Jeffo Baumano, kuris 2013 m. per teroro aktą Bostono maratone neteko abiejų kojų ir buvo priverstas viską pradėti iš naujo, istorija. Davido
Gordono Greeno filmas sukurtas pagal Baumano ir Breto Witterio knygą.
Pagrindinius vaidmenis sukūrė Jake’as Gyllenhaalas, Tatiana Maslany,
Miranda Richardson ir Clancy Brownas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

30, X. 2, 4 d. – Partneris (Rusija) – 20.40

Geras laikas ****

Forum Cinemas Akropolis

„Jų filmai padarys juos legendomis“, – jau dabar neeilinę sėkmę niujorkiečiams Benui ir Joshua Safdie pranašauja kino kritikai. Naujausias brolių
filmas buvo pristatytas Kanuose, pelnė apdovanojimą už geriausią muziką,
buvo drąsiai pavadintas „naująja klasika“, o kūrėjai greitai užsitarnavo kino
vunderkindų vardą. Niujorkiečiai kuria vizualų kino reginį, kurį prisodrina
dinamikos, ryškių spalvų, tik jiems būdingo kadro pojūčio ir elektroninės
muzikos. Robertas Pattinsonas vaidina Konį, kuris po nesėkmingo banko
apiplėšimo bando išlaisvinti policijai įkliuvusį jaunėlį, rimtų raidos sutrikimų turintį brolį Niką (Ben Safdie). Jis jaučiasi kaltas, nes įkalbėjo brolį
jam padėti. Vieną naktį Konis bandys bet kokia kaina patekti pas Niką ir jį
išlaisvinti (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Tas ***

29, X. 1, 3, 5 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems (Rusija) – 20 val.
30, X. 2, 4 d. – Diunkerkas (JAV, D. Britanija,
Olandija) – 20 val.
29, 30 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 13.10, 18.20,
21.40, 23.20; X. 1–5 d. – 13.10, 18.20, 21.40
29, 30 d. – Meilė angelų mieste (Rusija) – 11,
13.30, 16.50, 19, 21.10, 23.59; X. 1–5 d. – 11,
13.30, 16.50, 19, 21.10
29, 30 d. – Besivaikantys mirtį (JAV) – 18, 20.30,
23.40; X. 1–5 d. – 18, 20.30
29, 30 d. – Dar stipresnis (JAV) – 15.45,
19.10, 23 val.; X. 1–5 d. – 15.45, 19.10
X. 1 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Kanada, JAV) – 12.20
5 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049

Kai Meino valstijos Derio miestelyje pradeda dingti vaikai, grupė jų bendraamžių turi stoti akistaton su didžiausiomis savo baimėmis. Jų kelyje
atsiranda piktas klounas Penivaizas – žudikas, besimėgaujantis svetimu
skausmu. Andreso Muschietti filmas remiasi Stepheno Kingo knyga. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Jaedenas Lieberheras, Jeremy Ray Tayloras, Sophia
Lillis, Billas Skarsgardas, Finnas Wolfhardas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

11.15, 13.05, 15.40, 19.30, 21.40; 5 d. – 11.15,

Viktorija ir Abdulas ****

29, 30 d. – Tas (JAV) – 15.20, 18.15, 21.20,

Stepheno Frearso filmo veiksmas prasideda 1887 m. birželį. Vyksta karalienės Viktorijos (Judi Dench) karūnavimo penkiasdešimtmečio iškilmės. Tačiau šešiasdešimties aštuonerių karalienė nuobodžiauja ir jaučiasi
vieniša. Jos pageidavimo į Vindzoro rūmus atvyksta nauji tarnai iš Indijos. Tarp jų – jaunas gražuolis Abdulas Karimas (Ali Fazal). Jis sudomina karalienę. Tarp jų užsimezga draugystė. Abdulas tampa karalienės
patikėtiniu, pokalbių partneriu ir hindi kalbos mokytoju. Jam pavydima,
prieš jį rezgamos intrigos, o jo santykiai su karaliene aptarinėjami ne tik
Anglijoje, bet ir visame pasaulyje. Filmas sukurtas pagal Shrabani Basu
knygą, jo premjera įvyko rugsėjo pradžioje, Venecijos kino festivalyje
(D. Britanija, JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Milda Brukštutė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

12 psl.

1 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis

nija, JAV) – 20.40

Dar stipresnis (JAV) – 13.30, 18.30, 21.40

„Viktorija ir Abdulas“

29, X. 1, 3 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Brita-

(3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 21 val.
29–X. 4 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –
13.05, 15.40, 20.40, 21.40
29–X. 4 d. – Kingsman. Aukso ratas (D. Britanija, JAV) – 12, 15, 18.30, 21.30
23.45; X. 1–5 d. – 15.20, 18.15, 21.20
29, 30, X. 2–5 d. – Lego Ninjago filmas (Da-

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
29 d. – Olegas ir keistieji menai (Ispanija) – 17 val.

5 d. – Aukštyn kojom (Austrija, Vokietija) –
21.15

29 d. – Saulės miestas (Gruzija, JAV, Kata-

Ozo kino salė

ras, Olandija) – 18.30 (seansą pristatys rež.

29 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) –

R. Oneli)

18 val.; X. 2 d. – 18 val.; 4 d. – 19.10

29 d. – Pelešiano tyla (Italija) – 21 val.

X. 2 d. – Siena: tarp Rytų ir Vakarų (rež.

30 d. – programa vaikams „Sau ir draugui“ –

N. Medutytė) – 19 val.; 4 d. – 18 val.

14 val. (seansą pristatys rež. H. Nitteberg)

3 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 18 val.

30 d. – Perprogramuoti sapnai (Austrija,

3 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 19.40

Vokietija, D. Britanija) – 16 val.
30 d. – Diksilendas (Ukraina, Latvija, Vokie-

Kaunas

tija) – 18 val. (seansą pristatys prodiuserė

Forum Cinemas

I. Bicevska ir filmo herojė P. Tarasenko);

29, 30 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 15.35, 19.30,

X. 1 d. – 17 val.

22.10, 23.40; X. 1–5 d. – 15.35, 19.30, 22.10

30 d. – Kalabrija (Šveicarija) – 20.30

29–X. 5 d. – Dar stipresnis (JAV) – 17.20,

X. 1 d. – Laiškai iš Bagdado (JAV, D. Brita-

20 val.

nija) – 15 val.

Besivaikantys mirtį (JAV) – 10.50, 19.15,

1 d. – Gelbėk mus nuo pikto (Italija, Pran-

21.50

cūzija) – 18.40

Meilė angelų mieste (Rusija) – 21.40

1 d. – Nulinės dienos (JAV) – 20.30

X. 1 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Ka-

2 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 17.10;

nada, JAV) – 10.40

3 d. – 18.30 (seanse dalyvaus režisierius);

5 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049

4 d. – 21 val.; 5 d. – 16.30

(3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 21 val.

2 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, JAV) –

29–X. 4 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) –

15 val. (seansas senjorams); 3 d. – 16.20

11.10, 13.20, 14.50, 16.30, 17.50, 20.10, 22.30;

2 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 19 val.; 4 d. – 16.50

5 d. – 11.10, 13.20, 14.50, 16.30, 17.50, 20.40,

3 d. – Dar stipresnis (JAV) – 21 val.; 5 d. –

22.30

21 val.

29–X. 5 d. – Kingsman. Aukso ratas (D. Bri-

5 d. – Lenkų kino festivalis. Marija Kiuri (Len-

tanija, JAV) – 13.20, 13.30, 19, 22 val.

kija, Belgija, Prancūzija, Vokietija) – 18.30

Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 10.40,

Pasaka

13, 15.25, 17.10

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
29 d. – Trys skrybėlės (rež. R. Rakauskaitė) – 18 val.
30 d. – Saulės miestas (Gruzija, JAV, Kataras) – 19 val.
29 d. – Paryžius gali palaukti (Japonija,
JAV) – 17.45; 30 d. – 15 val.; X. 1 d. – 14.45;
2 d. – 17.30; 3 d. – 17.30, 19.15; 5 d. – 17.15
29 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 9.45,
19.45; 30 d. – 17, 19 val.; X. 1 d. – 16.45, 21 val.;
2, 3 d. – 19.30; 4 d. – 21.30; 5 d. – 19, 21.15
29 d. – Dar stipresnis (JAV) – 19.15; X. 1 d. –
18.45; 2 d. – 19 val.; 3 d. – 21.15
29, X. 2 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 21.30; 30,
X. 3, 5 d. – 21 val.; 1 d. – 20.30
29 d. – (Ne)laukti svečiai (Belgija, Prancūzija) – 18.15; 30, X. 2 d. – 19.15; 1 d. – 19 val.;
3 d. – 21.30; 5 d. – 17.45
29 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,

Lego Ninjago filmas (3D, Danija, JAV) – 12.40,
15 val.
Džiunglių būrys (Prancūzija) – 10.10, 12.30,
16.40
Tas (JAV) – 16.20, 18.45, 22.50
29, X. 3, 5 d. – Paryžius gali palaukti (Japonija, JAV) – 11, 20.40; 5 d. – 11 val.
30, X. 2, 4 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, JAV) – 18.15
29–X. 5 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 10.20
Emodži filmas (JAV) – 12.15
Bjaurusis aš 3 (JAV) – 14.25
30, X. 1 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada,
P. Korėja, JAV) – 10.30
29, X. 1, 3 d. – Baris Sylas: Amerikos sukčius
(JAV) – 22.40
30, X. 2, 4 d. – Amerikietis žudikas (JAV) –
22.40

Turkija) – 20 val.; 30, X. 5 d. – 17.30; 1 d. –

Romuva

15 val.; 2 d. – 17.45; 3 d. – 19.45; 4 d. – 21.45

29 d. – Loganų sekmė (JAV) – 18.45; 30 d. –

29 d. – Geras laikas (JAV) – 21.30; 30 d. – 21.15;

16 val.; X. 1 d. – 14 val.; 3 d. – 20 val.

X. 1 d. – 20.45; 2 d. – 21 val.; 4 d. – 19.45; 5 d. – 19.30

29 d. – (Ne)Laukti svečiai (Prancūzija) –

30 d. – Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 13 val.

21 val.

30 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Britanija,

30 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 14 val.;

nija, JAV) – 10.20, 12.20, 14.50, 17.10;

JAV) – 15.15; X. 1 d. – 18.15; 2 d. – 21.15; 3 d. –

4 d. – 17.30

X. 1 d. – 10.20, 14.50, 17.10

17.15; 5 d. – 15 val.

30 d. – Geras laikas (JAV) – 18.15

29–X. 5 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Da-

30, X. 4 d. – Madam (Prancūzija) – 21.30;

30 d. – Lūšna turtuolių rajone (D. Brita-

nija, JAV) – 11.30, 13.50

1 d. – 16.30; 2 d. – 17.15; 3 d. – 17.30

nija) – 20.15

Emodži filmas (JAV) – 10.10, 12.30, 14.40

30 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 13.15

X. 1 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,

Džiunglių būrys (Prancūzija) – 14.30, 16.50

30 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) –

Turkija) – 16.15; X. 5 d. – 17.30

Partneris (Rusija) – 16.10, 18.10

15 val.; X. 1 d. – 13 val.

1 d. – Kartą Rytų Europoje (Rumunija, Lie-

Operacija „Riešutai“ 2 (Kanada, P. Korėja,

30 d. – Dovanoju širdį (Belgija, Prancūzija) –

tuva, Moldavija) – 18 val.

JAV) – 10.30

17.15; X. 4 d. – 17.45

3 d. – Amžinai stilingos (rež. L. Plioplytė) –

Kiškių mokykla (VOkietija) – 12.40
30, X. 1 d. – Ratai 3 (JAV) – 10.40

X. 1 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 12.45

18 val.

1 d. – Arčiau debesų (Belgija) – 13.15

4 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 19.30
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