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Ką tik baigėsi vienas svarbiausių
kasmetinių lietuviško teatro sezono
įvykių – Vilniaus tarptautinis teatro
festivalis „Sirenos“, jau keturioliktasis. Per dvi rudens savaites nuo
rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio
buvo parodyti šeši užsienio programos spektakliai ir dešimt naujausių lietuviškų (tarp jų – viena premjera). Festivalio pristatymas spaudai
ir būsimiems žiūrovams vyko kaip
solidarumo akcija su vienu iš užsienio programos spektaklių režisierių
Kirilu Serebrennikovu. (Maskvos
Gogolio centro įkūrėjas ir vadovas
jau beveik pusmetį laikomas areštuotas, pateikus kaltinimus dėl Centro finansinės veiklos pažeidimų.
Manoma, kad tikroji persekiojimo
priežastis – režimo atžvilgiu kritiška Gogolio centro ir jo vadovo
veikla. Kirilas Serebrennikovas
negalėjo atvykti į Vilnių kartu su
savo režisuoto spektaklio grupe. Jis

nebuvo išleistas ir į Romą, kur jam nedidelių kambarių ir juos junturėjo būti įteiktas prestižinis Eu- giančio ovalinio holo struktūra,
ropos teatro sąjungos „Naujosios įkurdinta „Menų spaustuvės“ Juoteatro realybės“ apdovanojimas). dojoje salėje, panardino lyg į sanPrie šios „Sirenų“ akcijos pasisa- darią kapsulę į laiką, sustojusį ties
kymais menininko laisvės bei me- gyvenimo ir mirties riba. Kiekvienininko ir valdžios santykių tema nas kambarys, įrengtas naudojant
prisijungė ir lietuvių režisieriai.
jame skambančio balso savininkui
O pati „Sirenų“ užsienio pro- priklausiusius daiktus, nuotraukas,
grama prasidėjo visišku pianis- dokumentus, baldus, tapo miniasimo. Nuo „NACHLASS, kam- tiūrine prabėgusio gyvenimo scena
barių be žmonių“ tylos, iš kurios su unikaliu scenovaizdžiu. O holo
kreipėsi atsisveikinančiųjų su gy- lubose blausiai švytėjo keistas ževenimu balsai – diktofonu įrašyti mėlapis su blyksinčiu šviesos taškeneįkyrūs liudijimai apie save ir sa- liu, įsižiebiančiu kaskart, kai pasauvotiški testamentai pasiliekantiems. lyje miršta dar vienas žmogus – rodos,
„Nachlass...“ kūrėjai, režisieriai Ste- kas porą sekundžių.
fanas Kaegi (pažįstamas iš „Rimini
Keliavimo iš vieno kambario į
Protokoll“ trupės, kuri yra viena iš kitą ritmas (kiekviename jų pasiseptynių šios teatrinės instaliacijos lieki aštuonias minutes, ir dar kekoprodiuserių) ir Dominicas Hu- lios praeina, kol iš vieno kambario
beris bei videomenininkas Bruno patenki į kitą) visiškai atkirto nuo
Deville’is įrašė šiuos monologus visko, kur ir kas buvai prieš patekligoninėse, slaugos namuose, re- damas į šį limbą. Tie kambariai, kuliginėse bendruomenėse, laido- riuose skambėjo įrašyti galbūt dar
jimo paslaugų biuruose ir notarų
kontorose. Jų sumanyta aštuonių N u k e lta į 5 p s l .
1 psl.

Muzika

Trisdešimtasis „Vilnius Jazz“
Festivalio įspūdžiai
Algirdas Klova

Jubiliejiniai festivaliai rengiami
įvairiai, o „Vilnius Jazz“ vadovas
Antanas Gustys, nuo pat pradžių
akcentuojantis, kad renginys skirtas naujam, šiuolaikiniam džiazui,
nutarė trisdešimtąjį švęsti su geriausiais, kertiniais naujosios muzikos atlikėjais. Aišku, sunku nustatyti, kada džiazas iš tikrųjų yra labai
šiuolaikiškas, nes jis pats, o ir požiūris į jį keičiasi visą laiką. Tai, kas
prieš tris dešimtis metų mums atrodė avangardas, šiuo metu skamba
labai įprastai ir švelniai; kas kadaise
galbūt keldavo protestą, dabar jau
atrodo normalu ir miela širdžiai.
Tačiau visi festivalio koncertai
buvo tikrai įdomūs, nebuvo nė vienos nuobodžios, neįdomios grupės.
Gerai padirbėta jas pasirenkant!
Kalbėdamas apie tą naujumą
ir modernumą tuojau prisimenu
„priešstartinį“ „Vilnius Jazz“ koncertą, kurį mums dovanojo svečiai
iš Islandijos – pianistės Sunnos
Gunnlaugs trio. Labai mėgstu šiaurietišką, mažų šalių muziką. Nors
kompozicijas grupei rašo visi jos
nariai, o jų įkvėpimo šaltiniai patys
įvairiausi – nuo islandiškų melodijų
iki Balkanų ritmų, Pietų Amerikos
folkloro, Tomo Waitso ir George’o
Gershwino, – man gražiausia buvo
šaltu, tyliu lyrizmu persmelkta islandiškoji muzika. Kūryboje trio
lyderė dažniausiai remiasi islandų
folkloru. Savo šalyje ji labiausiai
vertinama už gebėjimą natūraliai
ir elegantiškai sulydyti niujorkietiškos dvasios džiazą ir skandinavišką lyrizmą bei melancholiją.
Sunna užaugo mažame Islandijos
pusiasalyje netoli Reikjaviko, džiazą
studijavo JAV, ten ištekėjo už amerikiečių būgnininko Scotto McLemore’o, dabar jis trio narys. Nors
Scottas buvo roko muzikantas,
groja labai subtiliai, puikiai jaučia
muziką. Taigi, amerikietiškasis ir
islandiškasis pradai organiškai susilydė trio muzikoje, kuri, manau,
nėra labai naujoviška, tačiau tas
šiaurietiškas etniškumas, sumišęs
su JAV džiazu, įneša gaivumo į šio
kolektyvo muzikavimą.
Prancūzų džiazas festivalyje „Vilnius Jazz“ – nebe naujiena, tačiau
„Hope Quartet“ ir jo lyderis Henri
Texier čia dar nėra buvę. Man labai
patiko šio kolektyvo susigrojimas,
ramybė, nepaprastai gražios kompozicijų temos. Kontrabosininkas
H. Texier scenoje jau penkis dešimtmečius, džiazą groja nuo paauglystės, tiesa, pradžioje tai darė
fortepijonu. Jo scenos partnerių gretose beveik visos dabarties
džiazo žvaigždės, o koncertų žemėlapyje – visi žemynai. Scenoje
Henri elgesys su kontrabosu primena bendravimą su kažkuo gyvu.
Jo garsas švelnus, bet sodrus, natos
2 psl.

Barry Guy, Paul Lytto, Evan Parker (D. Britanija)

Marc Ducre trio (Prancūzija) ir Liudas Mockūnas

užgavimas tikslus, bet labai pajaus- demoniškai dainuojantis Stefanas stilių ir žanrų lydinį ir dar bandyti
tas ir apgalvotas, frazuotė visiškai ne- Gonzálezas. Jis dalyvauja daugy- išmušti publiką iš vėžių. Įvairiai vapriekaištinga, protinga, bet kiekvieną bėje džiazo, noise, pankroko, free dinama ši kūryba, laviruojanti tarp
kartą kitokia. Jo sūnus, Sébastienas džiazo kolektyvų, muzikuoja vie- džiazo, akademinės muzikos, inTexier, puikiai valdantis saksofoną ir nas ir su kitais muzikantais. Gru- dustrinio noizo, gal net kartais roko,
klarnetą, yra vienas ryškiausių alto pės lyderis, kartais, rodos, liekantis elektroakustinių eksperimentų.
saksofonininkų savo šalyje. Tačiau antrame plane, kontrabosininkas Apskritai, muzika, besitęsianti be
mane sužavėjo ir kitas saksofonu ir kompozitorius I. Håkeris Flate- pertraukos, buvo gerai organizuogrojęs atlikėjas François Cornelou- nas džiazą studijavo Trondheimo tos formos, nors gal minimalistinė
pas – savamokslis talentas. Jo labai konservatorijoje ir grojo su įvairio- pradžia galėjo būti kiek trumpesnė,
gražus tembras, malonus garsas, mis Skandinavijos grupėmis, kol kiek blaškė eklektiška orkestro apaiškūs štrichai, tiksli garso išgavimo 2009 m. persikėlė į Teksasą ir čia ranga ir elgsena, tačiau nuostabiai
attaca – tai aiški jo muzikavimo su įkūrė ir grupę, ir avangardo festivalį graži baigiamoji dalis atpirko viską.
smuikininku Dominique’u Pifarély „Sonic Transmissions“. Taip jau suLenkų kilmės amerikiečių elek(taip pat kadaise grojusio festiva- tapo, kad abiejų koncertų grupių ly- troakustinės muzikos kūrėjas, mullyje „Vilnius Jazz“) įtaka. Darniai į deriai – aukščiausio meistriškumo timedijos artistas Robas Mazurekolektyvą įauga jaunas būgnininkas kontrabosininkai.
kas savo pasirodymą pradėjo kiek
Gautier Garrique’as.
Pirmasis festivalio kolektyvas iš chaotiškai, nesusikaupęs, todėl
Antrasis spalio 12-osios kon- Lietuvos scenoje pasirodė spalio manęs niekaip neįtikino savo imcerto kolektyvas pateisino visus 13-osios vakare. Tai mums visiems provizacijomis tarp tylos ir garso,
lūkesčius ir prieš tai girdėtus ko- gerai žinomi muzikantai: Dmitrijus bet maždaug nuo trečio kūrinėlio
mentarus. Tai nepaprastai impul- Golovanovas (fortepijonas, klavi- viskas susikristalizavo, jo muzika
syvus ir spontaniškas ansamblis iš šiniai), Janas Maksimovičius (sak- mane pagavo ir nebepaleido. Buvo
sofonai) ir Arkadijus Gotesmanas malonu jausti Robo susidomėjimą
(mušamieji), susibūrę į trio „Infil- world music elementais ir labai sėtrators“. Kolektyvas pristatė savo ką kmingą bei skoningą jų panaudotik pasirodžiusią kompaktinę plokš- jimą autorinėse kompozicijose. O
telę, taip ir pavadintą – „Infiltrators“. finalas, kuriame liko tik balsas ir
Jų kompozicijose gražiai persipina perkusija (be jokių elektronikų ir
akustika ir elektronika, džiazo ir mikrofonų), apskritai buvo tobuakademinės muzikos elementai, las. Galbūt dėl domėjimosi pasaulio
improvizacinė ir kompozicinė kū- muzika, prieš jo pasirodymą sceryba. D. Golovanovas 2007 m. yra noje išvydome vieną WOMEX mulaimėjęs „Vilnius Jazz“ konkursą gės, šiemet vykstančios Lenkijoje,
„Jung Power“, po kurio prasidėjo Katovicuose, vadovių Martyną Marilgas džiazo kelias. Prie ryškiausių kowską. Manau, gerai, kad į šį solo
Lietuvos džiazo kūrėjų priskiria- koncertą nebuvo įtraukti R. Mazumas saksofonininkas Janas Maksi- reko videodarbai, tapyba, skulptūros
movičius, o Arkadijus Gotesmanas ir t.t. (ką jis mėgsta daryti), nes tai
jau tris dešimtmečius yra žinomas gerokai blaškytų dėmesį.
Tristan Honsinger
Bijau būti neoriginalus, bet man
kaip vienas įdomiausių būgnininkų.
Labai smagu, kai scenoje girdi pro- bene ryškiausias festivalyje pasiJAV, kurį Ostine, Teksaso valstijoje, fesionalius muzikantus, pastebi jų rodė kelių kartų talentingiausius
įkūrė norvegų kontrabosininkas In- meistriškumą, ryšį, suvoki kom- Olandijos improvizuotojus suviegebrigtas Håkeris Flatenas, teigian- pozicijos formą, konstrukciją ir jų nijęs „Instant Composers Pool Ortis, kad tokia grupė gali gyvuoti klausydamasis pajunti malonumą. chestra“ (ICPO), šiemet švenčiantik Teksase, jos negalėtum įkurti
Scenoje trio pakeitė publikos nu- tis kūrybinės veiklos 50-metį. Šį
Norvegijoje ir net Čikagoje. Klau- mylėtinis, švedų saksofonininkas ir kolektyvą kadaise įkūrė šiais mesantis koncerto negalėjai nepaste- kompozitorius Matsas Gustafsso- tais miręs garsus džiazo pianistas
bėti, kad viena jų kompozicija gali nas su griausmingiausiu savo ko- ir kompozitorius Misha Mengelbūti ultra džiazinė, o kita atitinka lektyvu „Fire! Orchestra“. Aišku, su- bergas, kartu su į Lietuvą šiemet
visus sunkiojo metalo standartus. rinkti koncertams tokį didžiulį, po atvykusiu 75-metį švenčiančiu lePirmiausiai į akis ir ausis krenta visą pasaulį išsibarsčiusį kolektyvą gendiniu būgnininku Hanu Benaukščiausias grupės narių profe- labai sunku, juolab kad dar reikia ninku ir jau iš šio pasaulio išėjusiu
sionalumas, muzikalumas, žanrų ir repetuoti. Gal tas repeticijų de- didžiu džiazo anarchistu Willemu
įvairovės pajautimas. Ypač įdomus ficitas šiek tiek ir pasijuto scenoje, Breukeriu (jis yra koncertavęs „Vilyra vibrafonu ir kitais mušamaisiais juk nėra lengva suvaldyti tokią eks- nius Jazz“ su savo „Willem Breugrojantis bei labai išraiškingai, net presiją, kūrybingumą, beprotišką ker Kollektief “). Skambėjo ne viena

D. K lov i e n ė s n u ot r a u ko s

M. Mengelbergo parašyta ar aranžuota kompozicija, o koncerto pabaigoje buvo padainuota jo daina ir
visų choru ištartas – „Ačiū, Miša!“
Pagalvojau, kokia graži muzikantų
pagarba kolektyvo įkūrėjui.
Ypač malonu koncerte buvo pamatyti ir išgirsti tokius grandus
kaip violončelininkas Tristanas
Honsingeris ir būgnininkas Hanas
Benninkas – orkestro senbuvius,
kurie ne tik malonina ausį savo instrumentais, bet, turėdami nuostabų
humoro jausmą, papildo programą
vizualiniais pokštais, šokiais ir dar
daugeliu smagių elementų. Sužavėjo programos stilistinis įvairiapusiškumas, tačiau persunktas kažkokiu vienijančiu, viską jungiančiu
paprastumu, tikrumu, nuoširdumu.
Matyti šį šlovingą kolektyvą Vilniuje – ypatingas įvykis.
Sekmadienio popietę turėjome
progos išgirsti visus festivalyje organizuojamo konkurso „Vilnius
Jazz Young Power“ finalo dalyvius
ir 2015 m. laureatus „Brave Noises“.
A. Gustys labai didžiuojasi savo sumanytu konkursu ir džiaugiasi kiekvieno laureato pasiekimais. Manyčiau, kad su kiekvienais metais
konkursas šiek tiek silpsta, kartojasi
jo dalyviai, tie patys groja vis kitose
sudėtyse. Šių metų laureatų – grupės „Džiazlaif “ – kompozicija ir jos
atlikimas manęs neįtikino.
Paskutiniame, daugelio labiausiai lauktame koncerte, pasirodė legendiniai atlikėjai: saksofonininkas
Evanas Parkeris, kontrabosininkas
Barry Guy ir būgnininkas Paulas
Lyttonas. Nerandu žodžių šio koncerto komentarams – tai buvo taip
organiška, techniškai tobula ir muzikiniai vientisa, kad ką nors pridėti
prie pasakyto buklete vargu ar galėčiau: kolektyvo nariai kartu muzikuoja jau 45-erius metus, nesiliaudami eksperimentuoti ir tobulinti
savo muzikinės kalbos. Trio keri gebėjimu žaibiškai reaguoti į scenos
situacijas ir tarpusavio impulsus.
O niekada nepailstantis saksofono
virtuozas E. Parkeris yra tituluojamas vienu novatoriškiausių ir įdomiausių šių dienų saksofonininkų,
N u k e lta į 3 p s l .
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Praturtinantis ir sušildantis
VII tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio įspūdžiai
Paulina Nalivaikaitė

Skeptikai galėtų suabejoti, ar apskritai dabartiniam žmogui reikia
sakralinės muzikos, kai paties sakralumo (religijos) poreikis neretam būna „proginis“ – Kalėdos,
Velykos, dar galbūt vestuvės. Todėl
sakralinės muzikos festivalis gali atrodyti kaip naivokai optimistiška
avantiūra masių skoniui neretai
pataikaujančioje muzikos rinkoje.
Vis dėlto valstybinio choro „Vilnius“
organizuojamas Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis liudija, jog
šios spėlionės klaidingos: jau septintąjį kartą vykusiam festivaliui
pavyksta išties sudominti žmones.
Rugsėjo 1 d. prasidėjęs VII tarptautinis Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis siūlė aštuonis skirtingo turinio koncertus (vienas
įvyko ir Vilniuje, ir Kaune). Manau,
jog daugelis galėjo išsirinkti bent po
vieną jo skoniui įtinkantį. Skambėjo
įvairių epochų kūriniai, šalia gausybės užsienio autorių – nemažai ir
lietuvių kūrėjų muzikos, skirtingi
žanrai, netikėtos aranžuotės ir, žinoma, skirtingi kolektyvai.
Viena iš pradinių 2011-aisiais gimusio festivalio iniciatyvų buvo prisidėti prie Vilniaus kariliono įrengimo Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčioje. Karilionas suskambo
2015 m. ir nuo tada puošia Vilniaus
Lukiškių aikštės ir gretimos aplinkos garsinę erdvę varpų gaudesiu.
Šiemet festivalyje buvo išryškinta
iki tol, regis, neakcentuota kryptis:
pateisinant Šv. Jokūbo vardą, festivalis dedikuotas Santjago de Kompostelos Šv. Jokūbo keliui (Camino
de Santiago) ir Europos Tarybos
Santjago de Kompostelos deklaracijos 30-mečiui. Ir nauja partnerystė
su Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, ir išplėsta festivalio geografija,
surengiant koncertą Alytuje, liudija siekį įprasminti šio šventojo
ir jo vardu pavadinto piligriminio
At k e lta i š 2 p s l .

naujų saksofono technikų išradėju,
centrine europietiško free džiazo
figūra.
Festivalį baigė įspūdingas prancūzų gitaristo Marco Ducret trio:
kontrabosininkas Bruno Chevillonas ir būgnininkas Éricas Échampard’as, jiems padėjo Liudas Mockūnas. Liudas vėl labai išradingai
naudojo visus savo saksofonus ir
klarnetą. Pristatydamas šį projektą
M. Ducret gražiai pasakė, jog tai
bus muzikavimas su draugu ir su
draugais. Mat su savo trio jis groja
jau 22-ejus metus, o su L. Mockūnu –
daugiau nei dešimt. Šioje programoje buvo sujungtas duetas ir trio,
kas pagimdė puikų kvartetą, nors
visą laiką jautėsi, kad abu „vienetai“
paprastai groja skirtingą muziką.

kelio reikšmę, o smalsesnius – ir pasidomėti, kuo gi ypatingas tasai Šv.
Jokūbo kelias. Jo atšakos driekiasi
ir per Lietuvą, ir Alytus buvo pasirinktas neatsitiktinai – jis yra vienas
iš Šv. Jokūbo žiedo maršruto miestų.
Festivalio rengėjai tikisi, kad ateityje koncertinė geografija bus išplėsta įtraukiant ir daugiau regionų,
per kuriuos veda Šv. Jokūbo kelias.
Pirmieji festivalio koncertai nuskambėjo rugsėjo 1 d. Kaune, Šv.
Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, ir rugsėjo 2 d. Vilniuje, jau
festivalio „namuose“ – Šv. apaštalų
Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Čia
koncertavo festivalio svečiai – Hartbergo sakralinės muzikos draugijos choras (dirigentas Johannesas
Steinwenderis) iš Austrijos. Tai
mėgėjų kolektyvas, laikomas reikšminga Hartbergo miesto kultūrinio
gyvenimo dalimi, aktyviai propaguojantis sakralinę ir pasaulietinę
chorinę muziką. Choras atliko įvairių dabarties austrų kompozitorių
kūrinių programą, kurią iš dalies
galima laikyti ir edukacine – tai
reta galimybė susipažinti su dešimčia vienos šalies šiuolaikinių
kompozitorių.
Kiek neįprastame amplua rugsėjo 13 d. pasirodė dainų ir šokių
ansamblis „Lietuva“ (meno vadovas Giedrius Svilainis). Sakralinė
muzika nėra šio ansamblio repertuarinė preferencija, kolektyvas
labiausiai žinomas dėl stilizuoto
folkloro atlikimo, tad koncertas
„Lietuvai“ turėjo būti šioks toks iššūkis ir meninės veiklos paįvairinimas. Visgi koncerto programa
buvo pusiau sakralinė – skambėjo
Algirdo Martinaičio „Aleliuja“ chorui a cappella, Giedriaus Svilainio
lietuviškos mišios „Jo valia“ ir Vaclovo Augustino Cantate Domino – bei
pusiau pasaulietinė: nors Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Preliudo ar Josepho-Hectoro Fiocco
Allegro sakraliniais kūriniais nepavadinsi, kaip ir Erico Whitacre’o
Tikrai nuostabu, kad buvo leista tai
pajausti, išgirsti, kas yra grojama su
Liudu ir kas su trio. Netgi pagalvojau,
jog būtų puiku, jei L. Mockūnas nuolat grotu su Marco Ducret trio. Būtų
nuostabus kvartetas! Tiesiog fenomenalus gitaros virtuozas M. Ducret šioje programoje jautėsi kaip
žuvis vandenyje. Jis vadovavo muzikiniam veiksmui, stilistinei darnai
ir visam programos organizavimui.
Spalio 13-ąją sostinės Rusų dramos teatre paskelbtas 14-asis festivalio apdovanojimo „Už nuopelnus
Lietuvos džiazui“ laureatas. Akcinės bendrovės „A cappella“ įsteigtas prizas atiteko muzikologei Rūtai Skudienei. Toks pasirinkimas
visiškai logiškas. Šiemet festivalyje
buvo pristatyta italų muzikologo
Francesco Martinelli knyga apie
Europos džiazą („The History of
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bei Shao Suan Low lopšinių, jie,
išskyrus energingą Fiocco kūrinį,
savo švelnia nuotaika gana neblogai derėjo koncerto erdvėje. Tačiau
labiau norėtųsi pasvarstyti apie svetimų kultūrų kūrinių mėginimą
„sulietuvinti“ naudojantis liaudies
instrumentų skambesiu – kūriniai
specialiai aranžuoti liaudies instrumentų orkestrui. Taip, jie skambėjo
savitai, naujomis spalvomis, tačiau
ar tai apskritai buvo tikslinga? Muzika dėl to „lietuviškesnė“ ar juolab „sakralesnė“ netapo, vietomis
skambėjo dirbtinokai, ir nemanyčiau, kad strategija šitaip plėsti repertuarą neturi trūkumų. Vis dėlto Choras „Vilnius“ su solistais ir vyr. dirigentu Artūru Dambrausku
galima pagirti kolektyvo siekį eks- po baigiamojo koncerto
D. M at v e j e vo n u ot r .
perimentuoti, ieškoti naujovių ir
būdų, kaip šiandienos klausytojus
Lietuviški festivalio „grynuoliai“ šio rusų kompozitoriaus chorinius
priartinti prie mūsų tautos liaudies buvo rugsėjo 20 ir 24 d. koncertai. opusus (pernai buvo atliktas jo
kūrybos.
Vien lietuviškos muzikos programą Koncertas chorui). Koncerto praFormato požiūriu išskirtiniu fes- parengė ilgamečiai festivalio daly- džioje skambėję A. Schnittke’s Trys
tivalio renginiu laikytinas rugsėjo viai Šiaulių valstybinis kamerinis sakraliniai himnai a capella buvo
16 d. įvykęs VU giedojimo mokyklos choras „Polifonija“, o vieno ryškiau- kukli įžanga į dramatišką kūrinį,
„Schola Cantorum Vilnensis“ ir sių lietuvių choro muzikos kūrėjų esu tikra, ne vienam klausytojui
kompozitoriaus Gintaro Samsono Vaclovo Augustino muzika grožė- sukėlusį stiprių emocijų dėl plaprojektas „Amžinybės virpėjimas“, jomės rugsėjo 24 d. surengtame jo čios ekspresijos paletės ir įtaigaus
kuriame į vientisą tarytum misteriją autoriniame koncerte „...dėkui Tau atlikimo – prie choro prisidėjo sosusijungė grigališkojo choralo gie- už Tavo dovanas“, kurį parengė fes- listai Erika Kviatkovskaja (sopradojimas ir gyvos elektronikos garsai. tivalio šeimininkas choras „Vilnius“ nas), Ieva Skorubskaitė (sopranas),
Turiu pripažinti, kad šis koncertas (vyr. dirigentas Artūras Dambraus- Vilija Mikštaitė (mecosopranas),
asmeniškai mane domino bene la- kas), dirigavo autorius. Tačiau aps- Laimonas Bendaravičius (tenoras)
biausiai, tačiau rezultatas kiek nu- kritai didesnės ar mažesnės lietu- ir instrumentininkų ansamblis. Tai
vylė. Tikėjausi, kad abu atlikimo viškos muzikos inkrustacijos buvo kūrinys, be didelių žodinių deklabūdai bus sujungti į organišką vi- beveik visų festivalio koncertų dalis, racijų įrodantis choro pajėgumą ir
sumą, giedojimui suteikiant naujų išskyrus festivalio pradžią – minė- meninę išraišką.
spalvų ir netikėtų kontekstų, tačiau tus austrų pasirodymus – ir kulmiIšskirčiau keletą svarbesnių fesmuzikinė medžiaga buvo dėliojama naciją, skirtą Alfredo Schnittke’s tivalio aspektų. Šalia akivaizdaus
veikiau ne sintezės, o antitezės prin- kūrybai. Manau, jog šis gestas, są- fakto, kad tai yra sakralinei muzikai
cipu, paeiliui kaitaliojant elektro- moningas ar ne, yra prasminga viso skirtas festivalis, taigi, išnaudojanniką ir giedojimą. Be to, gerokai renginio visumos detalė: juk sakra- tis mažiau dėmesio gaunančią nišą,
kliuvo antroje pusėje „įsismarka- linė muzika įprastai pirmiausia sie- minėčiau porą programos ypatybių.
vusi“ elektronika: iš pradžių apsu- jama su Vakarų Europos kūrybiniu Pirmiausia, nemažai dėmesio skipusi visai derančiais ambient gar- palikimu, su šalimis, turinčiomis riama lietuvių ir kartu moderniai
sais, kiekviename savo epizode ji vis kultūriškai gilias religinės muzikos bei šiuolaikinei muzikai. Šių krypgreitėjo, kol galiausiai pavirto kone tradicijas, o Lietuvoje tiek sakra- čių muzikos sklaida plečia klausyį popsišką „bumčiką“. Šiaip ar taip, linė, tiek apskritai profesionalioji tojų akiratį ir sakralinės muzikos
smagu, kad atsiranda kūrėjų, ieš- muzika turi palyginti neilgą isto- ribų suvokimą (kad tai nėra bažnykančių naujų muzikos formų ir pri- riją. Smagu, kad kolektyvai jos ne- tinės giesmės ar „kadaise“ parašyta
ėjimo prie labai gilias, dogmatiškas ignoruoja, surasdami balansą tarp muzika, kad ji taip pat kuriama čia
tradicijas turinčios muzikos.
užsienio kūrybos lobynų ir patrio- ir dabar). Kitas aspektas, kurį notinių paskatų. Spalio 1 d. nuskam- rėčiau išskirti – festivalio bendruoEuropean Jazz“), kurioje visa lie- bėjęs berniukų ir jaunuolių choro meniškumas. Bendradarbiaujama
tuviškoji dalis parašyta būtent R. „Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir vyr. su vietos religine bendruomene,
Skudienės. Gaila, kad knyga aprėpia dirigentas Vytautas Miškinis) kon- broliais dominikonais, suteikiamos
įvykius tik iki 2000-ųjų, taigi Lietu- certas „Tarp dangaus ir žemės“ buvo sąlygos visiems gėrėtis profesionavos (ne sovietinių laikų) džiazas čia proga šalia įvairių epochų kūrinių liu menu (visi festivalio renginiai
tik su „trumpomis kelnytėmis“. Su- pasiklausyti dviejų V. Miškinio ci- buvo nemokami); tai nėra „menas
darytojas išsamiai papasakojo apie klų („Trys žvilgsniai į Dievo Motiną“ dėl meno“ festivalis, jis neatsiejaknygą (kuri pasaulį išvys gal tik kitų ir Missa brevis „Pro pace“). O tokie mas nuo žmonių bendruomenės.
metų liepos mėnesį), jos idėjas, ap- koncertai kaip minėtas V. Augus- Galiausiai sveikintina, jog dar larašomas dalis.
tino autorinis parodo, jog lietuviška – biau gryninama festivalio tapatybė,
Festivalio koncertų pertraukose ir dar sakralinė – muzika gali būti glaudžiai jį susiejant su Šv. Jokūbo
taip pat skambėjo džiazo muzika – pajėgi pritraukti itin gausią publiką keliu. Tai gražus kultūrinis įprasiš vinilo plokštelių, kurias patefo- ir dovanoti žmogui tokias būtinas minimas, tikriausiai atversiantis
nais suko įgudę žinovai. Žinoma, nuskaidrinančio, šviesaus grožio naujas festivalio plėtros strateginegalima pamiršti nedidelių garso akimirkas.
jas, bendradarbiavimo galimybes
įrašų krautuvėlių Rusų dramos teŠalia V. Augustino autorinio kon- ir kultūrinės reikšmės augimą. Toatro fojė ir jam session bare „Pa- certo, festivalio puošmena neabe- dėl Šv. Jokūbo festivalis yra reikšviljonas“. 30-asis festivalis įvyko. jotinai laikyčiau ir baigiamąjį kon- minga iniciatyva, pripildyta kultūKas toliau? Rusų dramos teatro certą su A. Schnittke’s Requiem. rinių prasmių, lavinanti klausytojus,
rekonstrukcija?..
Sudėtingą kūrinį parengęs choras galiausiai sušildžiusi ir nušvietusi
„Vilnius“ jau antrus metus iš eilės Šv. šio niūraus rudens dienas.
Algirdas Klova
Jokūbo festivalyje pristato svarbius
3 psl.

Teatras

Laisvė kaip religija
Kijevo teatras scenoje ir gatvėse
Daiva Šabasevičienė

Sakoma, kad britų politikas, Nobelio taikos premijos laureatas
Winstonas Churchillis Antrojo
pasaulinio karo įkarštyje paprašytas „nukreipti“ kultūrai skirtus
pinigus „svarbesnėms“ sritims pareiškė: „O tai dėl ko tada kovoti, jei
ne dėl kultūros?“ Posovietinės šalys
pirmiausia išsiskiria savo iškreiptu
požiūriu į kultūrą. Ir tai tęsiasi jau
pernelyg ilgai.
Buvau pakviesta pristatyti Lietuvos teatrą tarptautinėje konferencijoje, kuri vyko Kijeve, XIV tarptautinio festivalio „Marija“ programoje.
Festivalis pavadintas garsios aktorės Marijos Zankoveckos vardu, o
jį organizuoja šių dienų Ukrainos
teatro žvaigždė Larysa Kadyrova.
Trisdešimt metų vaidinusi Lvovo
nacionaliniame dramos teatre, prieš
dvidešimt penkerius metus ji buvo
pakviesta į Kijevą, į Ivano Franko
nacionalinį dramos teatrą, kuriame
dirba iki šiol. Zankovecka tarytum
tapo Kadyrovos dvasine mokytoja,
tikint, kad jų kūrybinė misija yra
pasauliui garsinti Ukrainos teatrą.
Dar dirbdama Lvove Kadyrova
buvo pavadinta pirmąja Nepriklausomybės šaukle, nes kiekvienas naujas kūrinys pirmiausia spinduliavo meile tėvynei, tautai. Savo
kūriniuose aktorė daug dėmesio
skyrė liaudies dainoms, ukrainiečių kalbai. Todėl nieko nuostabaus,
kad Ukrainoje vykstančio karo fone
šios aktorės veikla įgyja ryškų politinį atspalvį. Tai įkvepia ir primena
1990-ųjų Lietuvą.
Ukraina šiandien yra viena iš
jautriausių pasaulio vietų, bet kultūra joje nesustoja. Nors valstybė

Kronika

Kino studijos
„Mėgėjas“ filmai nuo
šiol ir internete
Šiemet 55-erių metų jubiliejų švenčiančios kino studijos „Mėgėjas“
kūrybą nuo šiol bus galima pamatyti specialioje internetinėje svetainėje. Bus galima ne tik pamatyti filmus, bet ir susipažinti su „Mėgėjo“
istorija, studijos nariais, pasižiūrėti
įspūdingą nuotraukų kolekciją, filmavimui naudotą techniką bei pelnytus apdovanojimus.
Projektu siekiama ne tik sukurti
internetinį archyvą, kuriame būtų
sudėti „Mėgėjo“ studijos sukurti ir
suskaitmeninti filmai, bet ir supažindinti su studijos veiklos istoriniu kontekstu, prisidėti prie kino
mėgėjų istorijos dokumentavimo,
kūrybos sklaidos bei populiarinimo.
1962 m. Kėdainiuose gydytojo
Vitolio Laumakio ir inžinierius
Adolfo Morėno iniciatyva įkurta
kino studija „Mėgėjas“ – viena
4 psl.

dėl besitęsiančio karo kultūrai skiria vien grašius, ukrainiečiai ieško
būdų naujam jos renesansui, kurį
viltingai išgyvena įprasmindami
laisvę kaip savo religiją – toks milžiniškas šūkis dengia vieną iš atstatomų Maidano namų. Didelė šalis,
didelė tauta, didelis kultūrinis palikimas. Jiems rūpi Lietuva: ne tik
kaip draugiškiausia šalis jų atžvilgiu, bet ir dėl to, kad jie daug žino
apie šiuolaikinį lietuvių teatrą, pažįstamą iš įvairių gastrolierių, kuriuos į Kijevą prisivilioja visokiausiais būdais. Pavyzdžiui, festivaliui
„Marija“ valstybė skyrė 1000 eurų,
bet jis įvyko.
Festivalyje spalio 4–9 d. buvo
suvaidinta penkiolika spektaklių.
Tarp kūrinių iš Ispanijos, Slovakijos,
Lenkijos, Armėnijos, Azerbaidžano,
Turkijos, Ukrainos Lietuvai atstovavo Birutės Mar spektaklis „Dostojevskio angelai“, sukurtas Lietuvos
rusų dramos teatre. Šią monožanro
aktorę kartkartėmis tenka matyti
įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose ir kiekvieną kartą stebėtis,
kaip ir kuo ji išsiskiria iš kitų šalių kūrėjų. Nuo Samuelio Becketto
laikų, nuo spektaklio „Žodžiai smėlyje“, kurio paskutinius štrichus sudėjo Rimas Tuminas, Mar sukūrė
margą monospektaklių panoramą.
Ir žanrų, ir turinio prasmėmis skirtingi spektakliai festivaliuose įgyja
išskirtines pozicijas ir susilaukia
ovacijų. Netrukus Mar spektaklis
„Ledo vaikai“, pastatytas Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre, keliaus į Maskvą. Tai didelis psichologinis išbandymas. Kad ir kur Mar
važiuotų, kad ir ką vaidintų, paprastai ji atsisako bet kokių titravimo
paslaugų. Ši aktorė per gan trumpą
laiką stengiasi vaidmenis paruošti
pirmųjų mėgėjiškų kino studijų
sovietų Lietuvoje. 1963–2004 m.
darbų kolekcijoje yra šešiasdešimt
vienas filmas, nufilmuotas nespalvotoje 16 mm kino juostoje. „Mėgėjo“ filmai išsiskiria menine verte,
formos originalumu, jų kūrimo
aplinkybėmis ir metodais. Šie filmai – unikalus XX a. Kėdainių istorijos šaltinis ir reikšmingas mėgėjų
kino pavyzdys. 2013 m. „Mėgėjo“
filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentu ir įrašyta
į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Šiemet už kūrybios ir gyvenimo
pasiekimus kino studija „Mėgėjas“
ir jos įkūrėjai Vitolis Laumakys ir
Adolfas Morėnas pagerbti Lietuvos
kino operatorių asociacijos (LAC)
apdovanojimu „Ąžuolas“.
Su kino studijos „Mėgėjas“ kūryba galima susipažinti internetinėje svetainėje studijamegejas.lt ir
sekti naujienas FB paskyroje: Kino
studija „Mėgėjas“.
„Kinfo“ inf.

ta kalba, kuria kalbama vienoje ar
kitoje šalyje. Yra spektaklių, kuriuos ji vaidina ne tik lietuviškai,
rusiškai ar angliškai, bet ir prancūziškai. „Ledo vaikų“ kelionei Mar
ruošia rusišką spektaklio variantą.
„Dostojevskio angelai“ Kijeve
įgavo simbolinę prasmę. (Kijevo
globėjas – arkangelas Mykolas.) O
žuvusieji Maidane pavadinti „Dangaus šimtine“ („Nebesnaja sotnia“) –
nors žuvusiųjų gerokai daugiau.
Maidano pakraštyje, taip pat abipus gatvės, vedančios į teatrą – žuvusiuosius menantys paminklai.
Keli jų aktorės Birutės Mar akivaizdoje buvo vandalų išniekinti.
Ukrainiečiai myli lietuvius. Pagrindinis argumentas: „Jūs priėmėte mūsų sužeistuosius į savo
ligonines.“ Jie myli ir mūsų kultūros atašė Jurgį Giedrį, kuris visada
atviras visoms kultūrinėms iniciatyvoms. Giedrys nėra formalus
statistinis diplomatas. Gal taip yra
ir dėl to, kad jis – teatro žmogus.
Ukrainiečius ypač sujaudino, kad
Giedrys atvyko į konferenciją ir
išklausė didžiąją dalį pranešimų.
Kaip tik konferencijos dieną visame
mieste buvo sustabdytas eismas,
nes iš vakaro vyko net keli išpuoliai.
Tai ne tik nesutrukdė suplanuotai
konferencijai, bet ir dar labiau sutelkė susirinkusiuosius.
Be pranešimų, kurių metu buvo
pristatyti skirtingų šalių teatrai,
atskira konferencijos dalimi tapo
naujų teatro knygų pristatymas.
Dalyvavo ne tik autoriai, leidėjai,
bet ir mokslininkai, sugebantys
be didelių įžangų iš karto „atakuoti“ savo žiniomis. Taip plačiai
buvo pristatytos keturios F. Garcìa
Lorcos naujai išverstos mažosios
pjesės „Paprasta autosentimentalė“,
„Apie meilę“, „Šešėliai“, „Jehova“
(„El Primitivo Auto Sentimental“,
„Del Amor“, „Sombras“, „Jehová“)
ir Dmitro Drozdovskio studija,
skirta Garcìa Lorcai. Ukrainos
nacionalinio dramos teatro direktorius Michailas Zacharevičius
pristatė savo knygą „Revoliucija ir
teatras“, analizuojančią 1992–2001 m.
šio teatro sociokultūrinę dinamiką.
Knygos autoriui buvo svarbu įvardyti teatro tęstinumą: pagrindinis
XX a. pradžios ukrainiečių teatro
kūrėjas Oleksandras Kurbas buvo
jo mokytojo mokytojas. Teatro istorijos ir dabarties analizė, vadybinis teatro aspektas ir politika tapo
pagrindinėmis aptarimo dalimis.
Teatrologė Alla Pidlužna pristatė
garsų ukrainiečių menininką Volodimirą Dachną, animatorių, režisierių, scenaristą, garsių karikatūrų
autorių. Knyga „Volodimiro Dachnos kodas“ išleista kaip autentiškas
laikotarpio dokumentas, naudojant
filmų kūrėjo ranka užrašytas „partitūras“. Ukrainiečių menas sunkiai įsivaizduojamas be Oleksandro Dovženkos įtakos, kuris šioje

„Dostojevskio angelai“

knygoje taip pat atsispindi ne tik
kaip pirmtakas, bet ir kaip idėjinis
savo tėvynės tyrinėtojas, palikęs
gilius pėdsakus sekėjams. Kino
fonas visoje ukrainiečių kultūroje
labai ryškus.
Valerijaus Fialko „Ukrainos teatras XX a. antrojoje pusėje: vaizdinė kalba“ puikiai parodė, kodėl
teatrui skirtoje knygoje tekstas
turi būti artimai susijęs su iliustracijomis. Nikolajus Šemetas pristatė
knygą apie Charkove gimusią vieną
garsiausių XX a. I pusės teatrinių
kostiumų dailininkių Barbarą Karinską. Knyga „Interpretacijos“ ir
paroda, skirta šiai menininkei, eksponuojama teatro fojė.
Kijevas – didelis miestas, todėl
ir jo kultūrinis fonas labai įdomus.
Tai gali pastebėti ant kiekvieno
kampo: Federico Fellini vardu pavadintas ne tik kino teatras, bet ir
kavinė, viešbutyje prie pusryčių
stalo skamba kino muzika. Muziejai, nors ir apšiurę, pilni įdomių
parodų. Pavyzdžiui, „Eneida“,
kurioje eksponuojama Ivano Kotliarevskio dar 1798 m. ukrainiečių
kalba sukurta „Eneidos“ parodija,
kur vietoj Trojos karo herojų veikia
Zaporožės kazokai. Keliose didžiulėse salėse – ukrainiečių „Eneidos“
tema sukurti kūriniai: grafika, tapyba, filmai, muzikiniai spektakliai,
keramika, įvairios parafrazės (1970 m.
įsikūrė roko grupė „Enei“, kuri „kopijavo“ „The Beatles“). Ekspozicija
atspindi kūrybingos tautos išmonę
ir sugebėjimą sisteminti meno kūrinius. Michailo Bulgakovo muziejus įrengtas šeimos name, kur garsus rašytojas praleido vaikystę: čia
gausu memorialinių daiktų, kurie
eksponuojami kartu su tariamais
romano „Baltoji gvardija“ herojų
daiktais; lyg sudvigubinta tikro ir
literatūrinio gyvenimo instaliacija.
Puiki gidė, kasoje – įvairūs leidiniai, kalendorius su Bulgakovo gyvenimui svarbiomis datomis (tomis
dienomis miesto bendruomenė
kviečiama į įvairius renginius),
laiškų kambarys, arbatos gėrimo
veranda, kurioje kasdien žmonės
gali ateiti pamedituoti. Jautiesi

taip, lyg Bulgakovas vaikštinėtų
čia pat. Šie namai pilni ir moljeriško šėlsmo. Atsidūrus juose po
„Tartiufo“ premjeros ypač įdomiai
nuskamba Bulgakovo išskirtinis dėmesys Molière’ui. O greta jų norom
nenorom pastatai Oskarą Koršunovą. Taip giminingos sielos ir susitinka. Kaip ženklas – lietuviškas
„Meistro ir Margaritos“ vertimas
Bulgakovo knygų lentynoje.
Kadaise menininkai rinkosi kavinėje, kuri buvo vadinama „Хлам“
(Художники, литераторы, актеры
и музыканты – dailininkai, literatai, aktoriai ir muzikantai), šiandien yra kavinė „Прах“ („Palaikai“). Skubi į Kijevo Pečorų laurą,
o pakeliui atsitrenki į ką tik smarkiai sužeistą žmogų, kurį čia pat
profesionaliai tvarsto policininkai.
Vos ne kiekvienoje gatvėje – piketai,
demonstracijos. Kaštonų nuklotas
miestas bando paslėpti kraujo dėmes, bet iš sąmonės jų išvalyti niekas negali. Vakare miestas virsta
gyva teatro scena. Pagrindinėje
Kreščiatiko gatvėje didžiulis būrys
stebi profesionalius hiphopo šokėjus, o už dešimties metrų kažkokioje arkoje it skulptūros sustingę
žmonės su didžiuliu plakatu protestuoja prieš Kinijos diktatūrą, netoliese jaunimas su plakatu „Debiliški
šokiai“ kviečia jungtis šokiams. Ir
visa tai – savaitės viduryje. Žmonės
buriasi dėl įtampos ir ieško meninės išraiškos norėdami atitolti nuo
realybės. Jie kuria teatrą čia pat, gatvėje.
Teatras jiems reikalingas.
Ukrainiečių teatro menininkai
kelis kartus įvairiuose kontekstuose minėjo, kad pavargo nuo
dokumentinio teatro, kurio aplink
labai daug. Kaip tik tuo metu Nacionaliniame dramos teatre buvo
rodomas neseniai sukurtas spektaklis – Pedro Calderóno de la Barcos „Gyvenimas – tai sapnas“. Salė
buvo perpildyta.
Nors miestas į mus žvelgia pro
senus, dar sovietmečiu įdėtus langus, žiūrovai į teatrą atneša labai
daug gėlių.
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Teatras

Gero teatro beieškant
At k e lta i š 1 p s l .

gyvų, bet daugiausia jau nebūtin fiziškumu ir galutine baigtim orga- – pasyviai stebėti. Prie stalo susoiškeliavusių žmonių, prieš mirtį nizmo funkcijoms sustojus, ir gy- dintų žiūrovų ir tarp jų vaidinančių
apžvelgiančių savo prabėgusius vybe rizikuojantis parašiutų sporto aktorių fizinis artumas niekaip nėra
gyvenimus, balsai išties priminė tą entuziastas – visų jų gyvenimai, prie išnaudojamas. Sėdėjimas prie vieno
vietą, kur, anot krikščioniškos mito- kurių gali prisiliesti šiuose indivi- stalo nepaskatina jokiems mainams,
logijos, atsiduria nekrikštytų miru- dualiai įrengtuose kambariuose, yra jokiai apytakai. Net tarp taip arti
sių vaikų arba gerų, bet nekrikštytų taip ramiai ir išmintingai priimti, esančių aktorių ir žiūrovų egzisžmonių sielos. Ne tik dėl to, kad tai nuo bet kokių apgailestavimų ir tuoja nepramušama siena. Aktosavotiška sustingusios laikinybės bet kokios patetikos apvalyti, kad riai susitelkę į savo skaitomus teksvieta, bet labiausiai todėl, kad tai išeidamas iš šitos „Nachlass...“ kap- tus, net žvilgsniais nesusitikdami
vieta, kurioje, regis, neegzistuoja sulės išsineši jūrą ramybės ir ben- su žiūrovais išvaidina ir išdeklakaltė. Laisva nuo kaltės vieta. Tai drystės su kitais visad link pabaigos muoja ilgą (poros valandų) monnorisi pakartoti, už tai jauti dėkin- artėjančiais gyvenimais pojūtį.
tažą iš teatro dokumentų (prašymų,
gumą tiems aštuoniems ant mirKitas dokumentais grįstas „Si- laikraščių iškarpų, administracities slenksčio stovėjusiems asme- renų“ spektaklis „Teatro atmi- jos sprendimų, laiškų etc.). Sudainims ir „Nachlass...“ instaliacijos nimo akmenys“ (Karlsrūhės „Ba- nuoja vieną kitą to meto melodiją,
kūrėjams. Nes nė vienas iš šiuose disches Staatstheater“), kitaip nei o viską lydi ekranuose abipus sce„kambariuose be žmonių“ įgarsintų pirmasis, regis, nerizikavo niekuo. nos rodomos vaizdo projekcijos:
gyvenimų niekaip nėra teisiamas Režisieriaus Hanso-Wernerio tie patys skaitomi dokumentai, arar smerkiamas. Vienodai vertingi Kroesingerio sumanymas prikelti chyvinės nuotraukos ar filmuota
čia tampa ir skaudūs praregėjimai, iš užmaršties nacių valdymo me- medžiaga iš 4-ojo dešimtmečio
ir praradimai, ir dideli pasiekimai, tais iš teatro (o kai kuriais atvejais pradžios Vokietijos miesto (pačios
ir kukliausios biografijos: tiek vo- ir iš gyvenimo) pašalintų žmonių Karlsrūhės). Vėlgi, visi ingredientai
kiečių bankininko ir jo žmonos, likimus – nepriekaištingas. Mintis geri, bet spektaklio dramaturgijai
kadaise patikėjusių Hitlerio pro- puiki: atsiversti archyvuose saugo- kurti taip pat neišnaudoti, kaip ir
paganda, o vėliau susivokusių, tiek mas teatro darbuotojų bylas ir leisti publikos susodinimas prie bendro
laikrodžių fabriko darbininkės ar praeičiai priartėti. Kad pažintume, su aktoriais stalo: tarp filmuotos
visą gyvenimą sekretore išdirbusios pajaustume ir atpažintume, paga- medžiagos ir aktorių pristatomų
moters, kuri norėjo tapti artiste, bet liau, kad paskirtume keletą savo konkrečių žmonių istorijų nekutaip ir nepabandė (miniatiūrinėje valandų keturiems sumaitotiems riamos jokios veiksmingos sąsajos.
scenoje prožektoriumi nušviestas likimams – keliems iš neaprėpia- Visas re(n)ginys įstringa į savo neguli baltas minkštas jos megztinis, o mos daugybės gyvenimų, iš kurių komunikabilų deklaratyvumą ir lajį numezgusioji ir dėvėjusioji jau iš- buvo pasityčiota. Bent šitaip teig- bai prailgsta.
keliavo į pasirinktos mirties kliniką dami, kad teisingumas egzistuoja.
Italų grupė „Motus“ (iš Riminio),
Šveicarijoje). Toks pats nuo bet ko- Režisūrinis sumanymas susodinti Nacionalinio Mažojoje parodžiusi
kios kaltės išteisintas yra ir nepagy- aktorius ir žiūrovus prie vieno ar- monospektaklį „MDLSX“, atvežė
doma liga sergantis pusamžis vyras, chyviniais dokumentais nukrauto aktorę Silvią Calderoni – tokį nemotelio kambaryje palikęs atsisvei- stalo irgi skambėjo daug žadančiai. įtikėtiną mažutį dinamitą, gyvą
kinimo videoįrašą paauglei dukrai
Vis dėlto jau čia į „Atminimo energijos srautą, kuris galėtų skal(tam įraše jis meškerioja įsibridęs akmenis“ įsimetė deklaratyvumas dyti uolas. Kuris tas uolas ir skaldo –
upės vagoj, saulės nutviekstas, kaip (nesinori sakyti „netiesa“): iš tiesų visuomenės sukurtas ribojančias
kad jiedu mėgo, kol jis buvo svei- jokios bylos kartu nėra vartomos ir baudžiančias nuostatas, sukurkas), ir pamaldus Šveicarijos musul- ir, tiesą sakant, į jokią tikrą ben- tas daugumos patogumui, bet užmonas, tikintis, kad siela po mirties drystę aktoriai žiūrovų nekviečia. smaugiančias tų nuostatų neatitinkeliaus į rojų, todėl ramiai besirū- Publika (tiksliau, jos dalis, nes kiti kančią mažumą. „MDLSX“ reiškia
pinantis būsimu savo kūno perve- geri du trečdaliai sėdi įprastose žiū- middle sex (vidurinė lytis) ir kalba
žimu ir palaidojimu Stambulo kapi- rovų eilėse abipus scenos) tiesiog apie prievartą, patiriamą dėl neanėse. Toks pats teisus ir neurologas, sėdi ne ten, kur sėdėti įprasta, bet titikimo nė vienai iš įprastų lyties
neabejojantis absoliučiu žmogaus jų vaidmuo lieka pats įprasčiausias kategorijų. Ir apie sunkią, asmens

Anonsai

Prasideda „Gaida“
Netrukus prasidės 27-asis tarptautinis aktualiosios muzikos festivalis
„Gaida“. Atidarymo koncerte spalio
21 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą mūsų krašte gyvai
nuskambės įžymaus JAV kompozitoriaus, filmo „Jaunystė“ („Youth“,
rež. Paolo Sorrentino) muzikos
autoriaus, „Grammy“ ir Pulitzerio
muzikos premijos laureato Davido
Lango kūriniai, kuriuos atliekant dalyvaus ir garsus violončelės virtuozas
iš Izraelio Gavrielis Lipkindas. Grieš
Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko.
Repatriantų iš Maskvos šeimoje
1977 m. gimęs G. Lipkindas gana
anksti pradėjo muziko karjerą,
koncertavo prestižinėse salėse su
svarbiausiais pasaulio orkestrais
ir batutos meistrais. Violončelininkas studijas baigė Tel Avivo bei

Gavriel Lipkind

Frankfurto menų universitetuose,
studijavo Naujosios Anglijos konservatorijoje, pelnė apdovanojimų
reikšminguose tarptautiniuose
konkursuose – tapo Mstislavo
Rostropovičiaus, Leonardo Rose’o,
Emanuelio Feuermanno, ARD konkursų laureatu.
Būdamas 23 metų atlikėjas nutraukė aktyvią veiklą, trejus metus
gyveno kaimelyje Reino kalnuose
netoli Frankfurto, bendravo su
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„NACHLASS, kambariai be žmonių“

savivertę ir psichiką žalojančią padėtį, kurioje dėl visuomenės spaudimo atsiduria žmonės, iš prigimties (arba dėl tam tikrų aplinkybių)
jau ir taip gavę daug didesnę naštą
nei kiti. Bet „MDLSX“ nuostabus
pirmiausia dėl to, kad liudija gyvybinę jėgą: nepasiduoti, ištrūkti,
išsiveržti ir atrasti formą gyventi
sau tinkamu būdu, sugerti gyvybės džiaugsmą ir išspinduliuoti
džiaugsmą būti laisvam, nepaisant
nieko ir visko.
Puikiai dramaturgiškai sukomponuoto (režisieriai Enrico Casagrande ir Daniela Nicoló, dramaturgės Daniela Nicoló ir pati
Silvia Calderoni) monospektaklio
(kuris formos požiūriu turi ir performanso, ir dj partitūros bruožų)
svarbiausias koziris ir energetinė
ašis yra aktorė Silvia Calderoni.
Androginiško kūno, išraiškingo
lyg antrasis veidas (regis, taip sumodeliuoti kūną gali tik itin intensyvus savo kūniškumo suvokimas ir nuolatinis buvimas judesy,
ieškant sau autentiškos, bet kokį
automatizmą atmetančios raiškos)
aktorė Silvia Calderoni iš didžėjaus
pulto grodama vieną dainą po kitos,
mimika, gestais, šokio judesiais ir
balsu pirmu asmeniu perteikia iš
kelių dokumentinių istorijų (viena –
jos pačios) sudėliotą pasakojimą. Į
jį natūraliai įsiterpia nuorodos, kaip
į komplikuotos lytinės tapatybės asmenis žiūrėta nuo seniausių laikų
iki visai netolimos praeities, bei

D. M at v e j e vo n u ot r .

šiuolaikinės lyčių teorijos žinios,
dėstomos universitetuose. Aktorės monologą komentuoja scenos
atpakalį dengiančiame ekrane
pasirodantys videovaizdai (šviesų
dailininkas ir videoprojekcijų autorius Alessio Spirli). Šalia mėgėjiškai artimųjų nufilmuotų fragmentų
iš pačios aktorės vaikystės ir paauglystės ir kitų nelengvą kelią lydinčių kadrų įkomponuojami stulbinančio grožio ir juslumo (lyg
kokia vaizdinė Mapplethorpe’o gėlių fotografijų ir O’Keeffe’s tapybos
sandauga) augalų žiedų vaizdai – bežodė gyvybės, kūniškumo, juslumo
ir jausmo adoracija.
Vienu momentu spektaklyje nuskamba mintis, kad „žmoguje (visuose žmonėse) egzistuoja skandalo
galimybė“. „MDLSX“ kontekste
„skandalas“ tampa gyvybės, autentiškumo, drąsos, tikrumo aistros sinonimu. Kai Silvia Calderoni juda
scenoje, visai arti publikos, ir nusimetusi drabužius sušoka intymiausius savo (ir savo kuriamo sceninio
personažo) gyvenimo momentus,
žiūrovams lyg ir turėtų būti nejauku.
Bet nėra. Viską išgrynina ir apvalo
ta beveik laukinė, neįtikėtina aktorės energija, noro sutapti su savimi
be jokių prisitaikymo kompromisų
drąsa. Iššūkis be agresijos, besiveržiančio prasiskleisti pumpuro jėga.
Išsisakymas už save ir visus tuos,
kuriems primetami apribojimai
užspaudžia pačią gyvybės arteriją.

kompozitoriais, gilinosi į repertuarą savo sumeistrautą violino basso – tai beviltiškumą, užduodanti esminį
ir eksperimentavo su naujais muzi- į mažą violončelę panašus styginis klausimą apie mirtį ir gyvenimą.“
kos instrumentais bei atlikimo tra- instrumentas, suteikiantis galimybę
Taip pat koncerte skambės Dadicijomis. Grįžęs į koncertinę sceną, griežti repertuarą smuikui, altui ar pu- vido Lango „Simple Song #3“ soG. Lipkindas išleido dvi kompakti- čiamiesiems. Tad G. Lipkindo gro- pranui ir kameriniam orkestrui iš
nes plokšteles: savo aranžuočių įrašą jamų kūrinių sąraše – daugybė retų Paolo Sorrentino filmo „Jaunystė“,
„Miniatiūros ir folkloras“ ir Johanno partitūrų, naujų užsakymų ir jo kompozitoriaus bičiulių atminimui
Sebastiano Bacho siuitas violončelei. paties aranžuočių. Be to, 2018 m. skirtas „Wed“ styginiams ir vienas
Netrukus pasirodė dar keturi atlikėjo pradžioje veiklą pradės naujas te- naujausių D. Lango darbų – „Shade“
albumai su garsiųjų koncertų violon- levizijos kanalas „concertlab.com“, fortepijoniniam trio ir styginiams.
čelei bei G. Lipkindo kvarteto įrašais. dedikuotas ekscentriškai ir įvairia- Dainuos sopranas Agnė Stančikaitė,
Tarp naujausių koncertų – pasiro- lypei G. Lipkindo asmenybei.
gros fortepijoninis trio „FortVio“
dymai su Peterburgo Marijos teaGavrielis Lipkindas ne pirmą (Indrė Baikštytė – fortepijonas,
tro orkestru, diriguojant Valerijui kartą koncertuos Vilniuje – prieš Ingrida Rupaitė – smuikas, PoviGergijevui, Briuselio filharmonijos trejus metus „Gaidos“ festivalyje las Jacunskas – violončelė). Roberto
orkestru, kuriam dirigavo Anthony jis pirmą kartą Lietuvoje atliko Šerveniko diriguojamas Lietuvos
Witas ir Michelis Tabachnikas, bei Philipo Glasso Koncertą violon- kamerinis orkestras šiame koncerte
Tokijo miesto simfoniniu orkestru čelei „Naqoyqatsi“ ir sulaukė publi- rengia ir dvi pasaulines premjeras –
ir maestro Eliyahu Inbalu. Atlikėjas kos ovacijų. Šį kartą jis atvyksta tai JAV gyvenančių lietuvių kompogriežia unikalia 1702 m. Bolonijoje pristatyti Lietuvos publikai Davido zitorių Alberto Navicko „Atminties
italų meistro Aloysiuso Michaelo Lango kūrinį „Concerto (World to linijos“ ir Žibuoklės Martinaitytės
Come)“ violončelei ir kameriniam „Šviesotamsos trilogija“ fortepijonui
Garani pagaminta violončele.
Gavrielis Lipkindas neretai va- orkestrui (2010). Pasak kompozito- ir kameriniam orkestrui, ją skamdinamas „violončelės Maveriku“ ir riaus: „Ši kompozicija – tarsi malda, bins pianistas Gabrielius Alekna.
„provokuojančiu mąstytoju“. Vio- kupina savistabos ir asmeniškumo.
lončelininkas dažnai į rankas ima Tai meditacija apie tikėjimą ir „Vilniaus festivaliai“ inf.
5 psl.

Fotografija, Dailė

Kaip netapti didžėjumi
Beno Šarkos projektas „Drozofilos, didžėjai ir džedajai“
Kęstutis Šapoka

Kaip pasakoja Benas Šarka, „priešistoriniais laikais, kol jokių didžėjų
nebuvo, gyveno tikrieji džedajai ir
drozofilos. Nežinia kodėl, staiga
džedajai dingo ir liko tik drozofilos. Mokslininkai manė, kad drozofilų smegenyse išliko prisiminimai apie džedajus. Drozofilos buvo
genetiškai modifikuotos. Tačiau
mutavusios drozofilos užkrėtė vaisius ir daržoves savo kiaušinėliais.
Pirmieji užkrėstų vaisių paragavo
Amerikos juodaodžiai apie 1969
metus. Mutavęs drozofilų genas,
pakliuvęs į Amerikos juodaodžių
smegenis, pakeitė jų elgesį ir jie pradėjo save vadinti didžėjais.
Kiek vėliau vienam mokslininkui
pavyko implantuoti prisiminimus
į drozofilų smegenis. Bet mutavęs
drozofilų genas padarė drozofilas
gudrias ir užblokavo jų smegenyse
prisiminimus apie tikruosius džedajus. Kai gudriosios drozofilos
antrą kartą užkrėtė vaisius ir daržoves, žmonės irgi tapo ypatingai
gudrūs. Tokiu būdu susiformavo
naujas žmonių genotipas ‒ gudrusis didžėjus. Visi masiškai virto didžėjais. Tik kiškučiai nepavirto didžėjais, nes yra bailūs, o jų bailios
smegenys neįsileido drozofilų mutavusio gudrumo geno.“
Iš tiesų, parodos galerijoje
„Si:said“ (galerijos sumanytojai
ir kuratoriai Rolandas Marčius
ir Skaistė Marčienė) leitmotyvas ‒
kiškučių „nuotykiai“. Nors formaliai tai yra tarsi personalinis Beno

Šarkos projektas, jame dalyvauja,
prisideda prie parodos (abėcėlės
tvarka) Vladas Balsys, Saulius Jokužys, Edmundas Lukminas, Paulius
Sadauskas ir Remigijus Treigys.
Ko gero, Benas Šarka yra vienas autentiškiausių antrosios Nepriklausomybės avangardistų, nes
tarsi tas kiškutis išvengė tiek „tyliųjų modernistų“, tiek ir vadinamosios „Emisijos“ kartos estetinių
klišių ir karjeros (formavimo) stereotipinių modelių. Galbūt todėl, kad
gyveno toliau nuo Vilniaus? Kita
vertus, Šarka savitai varijuoja abiejų
minėtų stovyklų ‒ tiek sovietmečio
tariamų „tylenių“, tiek „išleistųjų į
apyvartą“ 10-ajame dešimtmetyje –
kai kuriuos socioestetinės kalbos
elementus.
Beno Šarkos performatyvioje kūryboje svarbios mitologinės potekstės, „pirmykščio žmogaus“ motyvai,
„šamaniški“ elementai. Kiškutis – per
Beno Šarkos kūrybą balta gija „einantis“ personažas – akcijų, performansų-spektaklių dalyvis. Šarkos
kiškučių baltos kaukės primena
teroristų kaukes, tik su kiškio ausimis, kartu panašios į meksikietiškas Mirties kaukes (baltų atitikmuo
būtų – Sovijus). Kiškutis, kaip mito
personažas, gali galerijoje ar viešoje
erdvėje elgtis kaip tinkamas, daryti
ką nori, socialines situacijas paversti kvaziteatru ar farsu, o farsą
ir kvaziteatrą – socialine situacija.
Taigi paroda – dviejų kiškučių
(Beno Šarkos ir Vlado Balsio) improvizuotų akcijų Klaipėdos mieste
fotodokumentacijos, užfiksuotos
Pauliaus Sadausko, išdėliotos ant

galerijos grindų. Kai kurios situacijos yra „pastatyminės“ arba netgi
„studijinės“, o kai kurios labiau tęstinės, situacinės. Tokios galėtų būti
kiškučių kelionė viešuoju transportu į Lėbartų kapines, esančias
Klaipėdos pašonėje, ir kapų tvarkymas. Arba vizitas pas kirpėją ir
ausų trumpinimas.
Kai kurios „pastatyminės“ akcijos pasižymi savita simbolika – kaip
antai pozavimas su dalgiais rankose
(„Klaipėdos vėtrungės“) Atgimimo
aikštėje, kurioje sovietmečiu stovėjo paminklas Leninui. Prie „pastatyminių“ galima būtų priskirti ir
videofilmukus, kuriuose „vaidina“
tie patys du kiškučiai. Čia teatrališkas ar teatrinis (?) kičas paverčiamas savo paties parodija. Ne veltui
Šarka savo „Gliukų“ teatrą – vieno
aktoriaus trupę – vadina teatro
trupu (rusiškai „trup“ – lavonas).
Iškirptos kiškučių galvos dėliojamos akcijų nuotraukose tarsi
pratęsiant jose užfiksuotas situacijas ir tampa papildomomis jų dalyvėmis. Iš tų nuotraukų, iš kurių
buvo iškirptos kiškučių galvos, ant
grindų dėliojama dėlionė, kuri vadinasi „Remigijaus Treigio laiškas
Gintautui Trimakui, parašytas Beno
Šarkos“. Nors Treigys dievagojasi
niekada jokio laiško Trimakui nerašęs, netgi Šarkos rankomis...
Taip pat ekspozicijoje dalyvauja
keletas objektų iš kiškučių akcijų.
Eksponuojamos skaros, pirktos
„Humanoje“ (kiškučiai tam tikra
prasme yra humanoidai, humanidos). Neapsieta ir be akcijos – visi
minėti parodos dalyviai, apsirengę

Performanso fragmentas

P. S a da u s ko n u ot r .

juodai, prieš projekto atidarymą
užtvėrė įėjimą į galeriją savimi ir
nedideliu staliuku su vaišėmis. O
Benas Šarka mačete pjaustė lašinius,
raugintus agurkus ir raikė duoną,
siūlydamas, netgi reikalaudamas
susirinkusiųjų „priimti Komuniją“ –
suvalgyti sumuštinį su lašiniais –
jeigu nori patekti į parodą. Anot
Šarkos, „sveikas maistas yra pati
geriausia apsauga nuo stresų, patiriamų šiuolaikinį meną propaguojančiose galerijose“.
Reikėtų tarti keletą žodžių ne tik
apie specifinį šarkišką performatyvumą, bet ir teatrališkumą. Jeigu tai
nebūtų Šarkos teatrališkumas, atsirastų „banalumo“ ar „mėgėjiškumo“
rizika. Tačiau Šarka yra Šarka, taip
pat Benas yra Benas. Jis gali atlikti
performansą, suvaidinti be galo
ilgą ir fiziškai varginantį spektaklį,
o gali, pasitelkęs vudu technikas,
palikęs savo kūną, tuo metu žiūrovams atliekantį performansą, ateiti pas ką nors iš mūsų per sapnus.
Tik reikia iš anksto susitarti. Paprastai tinkamiausias Šarkos dvasiai laikas – pirma valanda po vidurnakčio.
Apskritai tariant, Benas Šarka yra ne
žmogus, menininkas, teatralas, šarlatanas, herojus, dvasia, demonas ar

kolektyvas, o epocha. Be pompastikos, monumentalumo, pretenzijų.
Šarkai nerūpi „teisinga“, kitaip
sakant – karjeros estetika. Nors karjera jo, ko gero, nesugadintų. Jam
rūpi apriorinis performatyvumas,
kartais patenkantis ir į konvencinės estetikos zoną. Tuo blogiau tai
konvencinei estetikai. Nepaisant
„parodų“, „performansų“ ar „spektaklių“ šiokių tokių rėmų, Šarkos
performatyvumas neturi ribų. Tai –
gyvenimas. Galbūt ir mirtis. O gyvenimo arba mirties ritualai kartais
daug teatrališkesni net už klasikinį
teatrą. Ribų ir tabu iš tiesų nėra.
Juos sukuria meno sistema.
P.S. Beje, Šarka diskretiškai prasitarė, kad balti kiškučiai-humanoidai yra tarsi Vilnių apsėdusių angelaičių antipodai, saugantys nuo
tų šlykštynių uostamiestį. Šarka didžiuodamasis pareiškė, kad iki šiol
kiškučiai sugebėjo netapti didžėjais,
išlikti džedajais ir tokiu būdu jie neįsileido į Klaipėdą nė vieno angelaičio – parazitinės „drozofilų“ rūšies.
Paroda veikia iki lapkričio 3 d.
Galerija „Si:said“ (Daržų g. 18 (centrinis
įėjimas, iš Aukštosios g.), Klaipėda)
Dirba ketvirtadieniais‒penktadieniais 15‒18 val.

Garsai, skaičiuojantys tylą

Konstantino Bogdano jaun. kūrinys „300 000“ Kauno meno bienalėje

Tyla yra garso priešingybė. Dvi
opozicijos, kurios niekada neegzistuoja kartu. Tai nesutaikomos jėgos.
Kai yra viena, nėra kitos. Ir atvirkščiai. Tačiau šį kartą garsas, sutrikdęs
tylą, prabyla būtent apie ją.
Geležinkelio stotyje visada gali
justi trintį tarp garso ir tylos. Kai
ramų laukimą perskrodžia atvažiuojančio traukinio triukšmas.
Kai Vilniaus stotyje moteris prabyla
apie traukinio atvykimo ir išvykimo
laiką, kelią, peroną. Kauno geležinkelio stotyje daug tyliau nei Vilniaus.
Tik ne šiandien. Tylą čia sugriauna
taip pat skaičiai. 145 678. Nurodantys kažką. Tik ne laiką, kelią, peroną.
145 679. Kažką iš kažkur. Vyriškas
balsas atsklinda iš įprasto, niekaip
nepaženklinto garsiakalbio. 145 680.
Garsas yra neapčiuopiamas. Jis
yra ir nėra. Kaip ir menininko
6 psl.

Konstantino Bogdano jaun. garso kūno. 145 682. Balsas kaip ir siena, daugiausiai yra išbuvęs 45 minutes.
instaliacija „300 000“ (2017), skirta ant kurios kabo garsiakalbis. Pilka Tokia tyla, pasak mokslininkų, su11-ajai Kauno bienalės, analizuojan- spalva simbolizuoja ramybę. Ra- kelia haliucinacijas, skausmą. Bogčios paminklo (ne)galimybes, pagrin- mybę, kurią ir sudrumsčia garsas. dano kūrinys taip pat veikia kaip
dinei parodai „Yra ir nėra“ (kuratorė 145 683. Ji simbolizuoja ir atgailą. priminimas apie tylą ir jos kePaulina Pukytė). Iš garsiakalbio sklin- Nuolatinis skaičiavimas yra tarsi liamą skausmą. Apie susimąstymą,
dantys skaičiai nuo 1 iki 300 000 nėra malda, atgaila. 145 684. Tik keistai keliantį skausmą. Apie ištremtų
beprasmiai. Jie skaičiuoja žmones, nedvasinga. Gal dėl to, jog šian- žmonių skausmą. Kolektyvinį vikurie sovietinės okupacijos metu dienos žmogui ji tapusi tokia pat sos tautos skausmą. Tačiau, kitaip Konstantinas Bogdanas jaun., „300 000“
buvo ištremti. Tai paminklas, ku- svetima kaip ir sovietmetis bei jo nei Minesotoje, čia garsas sklinda
ris yra ir nėra. Kaip ir garsas, kaip tremtys. Kadangi nuo garso negali nuolat. 145 687. Jis sunkiai pakelia- socialdemokratų, palikusių poziir žmonės. Kurių čia išties nebėra. tiesiog nusisukti ar jo sustabdyti, mas kaip ir tyla. Vargu ar žmogus ciją, ir joje likusių skaičių. 11, 8. Apie
Kurie išties niekada ir nelaukė atva- telieka kartu sukandus dantis ken- prie šios instaliacijos iškęstų 45 mi- pabėgėlių kvotas. Lietuva įsipareižiuojančio traukinio. Kurių istorijos tėti. Dalyvauti atgailoje ir prašyti nutes. 145 688. Nuolatinis skaičiavi- goja priimti jų net (ar tik) 1105. Apie
skamba per tyliai, o jų skambesyje ramybės, tylos. 145 685. Jis kalba, mas varo iš proto. Klausyti skauda. juokingą bazinės pensijos didinimą.
per mažai tylos.
tu tyli. Pro sukąstus dantis netari Susimąstyti skauda taip pat. 145 689. 10 eurų. Girdžiu, kaip žmonės stenTyla išties neegzistuoja. Tai fik- nė žodžio.
Nors žmogus mėgsta kalbėti, ty- giasi negirdėti. Kitų skaičių. 145 692.
cija. Ji yra, bet nėra. Žmogus neTačiau lėtas skaičiavimas palieka lėti lengviau. Ypač apie skaudžius
Natūraliosios aibės skaičių, kugirdi tylos, garsas jį supa visur. Jis erdvės tylai. 145 686. Žmonės kalba, dalykus. Tyla užmigdo skausmą, riais skaičiuojame ne daiktus, o
negali nuo jo pabėgti. Negali nuo jog tikroji tyla yra kontempliacija. priverčia jį pamiršti. 145 690. Žmo- žmones. 145 693. Natūraliosios aijo pabėgti ir Kauno geležinkelio Susimąstymas. Aukščiausia paži- gus, bijodamas tylos, ją nutrau- bės skaičių, kalbančių apie nenastotyje. Tai traukinio triukšmas, nimo forma. Mes tylime, bet tyloje kia pokalbiu. Apie viską, apie ką tūralius įvykius ir likimus. 145 694.
privatūs pokalbiai ar, kaip šįkart, būname retai. Minesotoje, tyliau- nemėgstame tylėti. 145 691. Apie Apie pseudokalbėjimą. Kai kalbame,
skaičiai. 145 681. Monotoniškas bal- siame pasaulyje kambaryje, kuris prognozuotos ir esamos tempesas tarsi šalta ranka priglunda prie sugeria net 99 proc. garso, žmogus ratūros skirtumą. +22, +16. Apie N u k e lta į 7 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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Amputacija ar eutanazija?
Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus sienų tapybos likimo vingiai
Kristina Stančienė

Spalio 5 d. „Litexpo“ centre vykusioje parodoje „ARCHzona 2017“
buvo surengtas Birutės Žilytės ir
Algirdo Steponavičiaus sienų tapybai Naujųjų Valkininkų ligoninėje
„Pušelė“ (Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų tuberkuliozės skyrius) skirtas renginys
„Paslaptingas švytėjimas“. Pristatyta
įspūdinga natūralaus dydžio sienų
tapybos kūrinio fragmento kopija –
2,3 x 32 m skaitmeninis atspaudas
ant aliuminio kompozito plokštės.
Projektą sumanė ir įgyvendino „Vilniaus galerijos“ įkūrėjas Audrius
Klimas. Kaip žinia, monumentalioji
Žilytės ir Steponavičiaus tapyba,
nors ir paskelbta valstybės saugomu
objektu, šiandien yra smarkiai suniokota. Jos ilgus metus nesigailėjo
nei ligoninės pacientai, nei pastato
valdytojai, nemokšiškais remontais
taip pat pabloginę kūrinio būklę.
Tad verslininko iniciatyva buvo
nutarta freską atkurti – kompiuterinėmis programomis „užgydyti“
visas žaizdas, o virtualiame „restauravime“ dalyvavo ir Žilytė.
Šis projektas lyg ir turėtų suteikti
šiek tiek optimizmo – galbūt vertingo kūrinio problema bus plačiau
išgirsta, o meno kūriniai Lietuvoje
vis dažniau taps garbės ir prestižo
ženklu? Tegul tai tik kokybiška
sienų tapybos reprodukcija, tačiau
dabar ji tapo „kilnojama“, ją galima eksponuoti įvairiose erdvėse
ir taip skleisti žinią apie unikalų
mūsų moderniojo meno šedevrą.
„Vilniaus galerijoje“ galima įsigyti
ir freskos fragmentų skaitmeninių
atspaudų. Tai eilinis įrodymas, kad
privatus verslas yra kur kas išradingesnis nei valstybinės institucijos,
nuo kurių priklauso tolimesnis
sienų tapybos likimas.
Renginio metu kalbėjo projekto
iniciatorius Klimas, Ramutė Rachlevičiūtė, Rasa Butvilaitė, Sigutė
Chlebinskaitė, Regina Urbonienė,
Audrys Karalius. Buvo skaitomos
Žilytės ir Steponavičiaus mintys,
At k e lta i š 6 p s l .

bet išties nekalbame. Apie pseudotylą. Kai tylime, bet negirdime
tikrosios tylos.
Bogdanas, kaip teigiama, šaltu,
kompiuteriniu balsu siekė suabejoti kalbėjimo šiomis temomis nuoširdumu. Ir išties. Garso instaliacija
ir jos poveikis reprezentuoja tikrąją
situaciją. Prie šio paminklo, kitaip
nei prie kitų, labiau tradicinių, nesinori būti. Stovėti, klausytis, gėrėtis.
145 695. O net ir nufotografuoti nėra ką.
Nuo jo tiesiog norisi bėgti. 145 696. Imi
dairytis traukinio. Keiktis, kad durys dar neatsidaro. 145 697. Tai nuolatinio bėgimo atspindys. Skausmo
malšinimo bėgant į tylą ar nuo tylos

nukeliančios į romantišką, paslaptingą gamtos, mitų ir autentiškų išgyvenimų pasaulį. Į svaigią meditaciją žiūrovus trumpam panardino
Žilvino Landzbergo videoprojekcija
su freskos vaizdais. O žiūrovų minioje
mačiau šmėžuojant ir drabužių dizainerio Aleksandro Pogrebnojaus sukurtus marškinėlius su Valkininkų
sienų tapybos motyvais. Skambėjo
komplimentai dailininkų kūrybai,
daugelis dalijosi vaikystės prisiminimais apie jų iliustruotas pasakų
knygas ir, žinoma, apie vaikų kavinės „Nykštukas“ interjerą.
Visdėl to džiugesį nustelbė liūdnos
Valkininkų sienų tapybos ateities
perspektyvos: 2017 m. vasarą Kultūros paveldo departamentas pagaliau skyrė lėšų restauravimo darbams, tačiau Sveikatos apsaugos
ministerija staiga viešai paskelbė,
jog „Pušelė“ iki metų pabaigos bus
uždaryta. Į sunerimusių dailės istorikų draugijos narių kreipimąsi
SAM atsakė, kad ligoninės pastatas bus perduotas valstybės turto
fondui, o sutartis dėl restauravimo
darbų nutraukiama. Panašų atsakymą gavo ir Lietuvos dailininkų
sąjunga, kuri kreipėsi ne tik į SAM,
bet ir į LR Seimo kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį,
KPD vadovę Dianą Varnaitę. Išeitų,
kad ligoninės pastatas netrukus liks
tuščias. Kol atsiras naujas jo valdytojas, sienų tapyba ir vėl liks neapibrėžtam laikotarpiui „įšaldyta“.
Deja, dažniausiai bešeimininkius
statinius nuniokoja vandalai ir jie
greitai tampa nebetinkami naudoti.
Naujieji Valkininkai galėtų tapti
traukos objektu, nes tai keliais aspektais savita vieta. Ji susijusi su
XIX a. carinės Rusijos geležinkelio
tinklo plėtra. Apie tai šiandien primena statinių kompleksas, įtrauktas į kultūros paveldo saugomų
objektų sąrašą: mūrinis grakščių
formų geležinkelio stoties pastatas,
vandens bokštas ir buvęs stoties
viršininko namas – dailus medinukas, gausiai puoštas drožinėtomis detalėmis. Vėliau, sovietmečiu,
dėl natūralios gamtinės aplinkos ir
į beprasmį pokalbį. Kasdienybės
šurmulį, artimesnį nei šis. 145 698.
Kur dominuoja kiti skaičiai.
Pokalbiai tęsiasi. Apie viską, apie
ką nemėgstame tylėti. Sensacingą
Žalgirio pralaimėjimą Neptūnui.
64:73. Apie sviesto kainas, mušančias visus rekordus. Nuo metų pradžios kaina pakilo 40,1 proc. Apie
drastiškus alkoholio akcizus. Alaus
pardavimas sumažėjo 14,5 proc.
Apie šį pusmetį padidėjusią emigraciją. Yra 31 731 apie išvykimą
deklaravęs asmuo. Girdžiu, kaip
žmonės stengiasi negirdėti. Kitų
skaičių. 145 699.
Paroda veikia iki lapkričio 30 d.
Informacija apie parodą Kauno mieste bienale.lt
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patogios dislokacijos (šalia ir Vilniaus–Druskininkų plentas) čia
buvo viena po kitos steigiamos ir
įvairios medicinos įstaigos. Pokariu – respublikinė tuberkuliozės ligų
ligoninė, o 7-ajame dešimtmetyje
garsaus širdies chirurgo Algimanto
Marcinkevičiaus iniciatyva gerokai
praplėstuose jos pastatuose įkurtas
vienas pirmųjų Lietuvoje kardiochirurginės reabilitacijos centrų
(dabar – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos
centro IV stacionarinės reabilitacijos
skyrius). Vienas garsesnių šio centro
pacientų – skulptorius Stanislovas
Kuzma, kurio čia praleistą laiką
primena grakštus medinis angelas,
stovintis reabilitacijos centro parke.
O vaikų sanatorijos „Pušelė“ pastatų kompleksas, 1970 m. suprojektuotas Eduardo Chlomausko
ir Zigmanto Liandzbergio, nuostabaus dzūkiško pušyno apsuptyje
buvo kone renesansinis sovietmečio projektas, dar ir šiandien stebinantis savo užmojais – didžiulis gyvenamasis korpusas, erdvios
bendrosios patalpos, lauko baseinas, išpuoselėti gėlynai, miško takai. 1969–1972 m. būtent čia Žilytė
ir Steponavičius nutapė 12 paveikslų
sienų tapybos ciklą kelis sanatorijos
korpusus jungusioje galerijoje – koridoriuje. Po nepriklausomybės atkūrimo dalis „Pušelės“ komplekso
pastatų buvo palikti likimo valiai.
Taip sunyko milžiniškas keturių
aukštų statinys. Vietos valdžia ne
kartą skelbė, kad jį nugriaus. Renginio metu architektas Karalius
garsiai stebėjosi, kaip galima buvo
šitaip apleisti ir nusiaubti vertingą
lietuviškojo modernizmo architektūros kompleksą, jautriai įsiterpusį į
gamtą. Retorinis klausimas – kodėl
iki šiol neturime politikos, tvarkos,
kuria vadovaujantis būtų galima tokius statinius išgelbėti?
Tiesa, buvusiame sanatorijos
komplekse šiandien dar rusena
gyvybė – keletą jo korpusų prieš
gerą dešimtmetį užėmė vaikų globos namų „Spengla“ globotiniai.
Tačiau pagal naują valstybės socialinę politiką vaikai pamažu iš čia
iškeliauja į šeimynas. Kituose statiniuose, kurie, beje, yra maždaug
prieš penketą metų renovuoti už
ES lėšas (kokybiškai apšiltinti fasadai, pakeisti langai, atlikti vidaus
remonto darbai) veikia „Santaros“
klinikų vaikų tuberkuliozės skyrius
„Valkininkų pušelė“, kurią netrukus
ir ketinama uždaryti.
Dar 1981 m. Žilytė ir Steponavičius patys atliko einamuosius sienų
tapybos tvarkymo darbus. Kūrinys
tais laikais buvo atitvertas apsaugine tvorele ir, atrodo, niekam
nekilo ranka jo gadinti. Tačiau
pastarieji keli dešimtmečiai tapo
sienų tapybos niokojimo laikotarpiu, ypač – į „Pušelės“ patalpas

Projektas „Paslaptingas švytėjimas“

persikėlus vaikų globos namų gyventojams. Freskos figūroms tarsi susimokius braižyti, gadinti veidai, ypač –
akys... Liūdna pripažinti, tačiau tomis
išbraižytomis akimis į mus šiandien
žvelgia vaikai iš asocialių šeimų. Kitas
klausimas – gydymo įstaigos personalo požiūris į meno kūrinį.
Pasak Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vyriausiosios valstybinės inspektorės Margaritos Janušionienės, buvusiuose
sanatorijos pastatuose yra ir į kultūros vertybių registrą neįrašytų, bet
svarbių mūsų dailės istorijai kūrinių – tai Vlado Vildžiūno plytų reljefas (jo faktūra apgadinta nudažius
aliejiniais dažais, tačiau teoriškai jį
įmanoma sutvarkyti), taip pat erdvinių Aldonos Ličkutės-Jusionienės keramikos darbų. Deja, kadangi
šie kūriniai taip pat liks ištuštėjusiose patalpose, jų likimas neaiškus.
Naujuosiuose Valkininkuose
būtų ką parodyti ir papasakoti, nes
šioje vietoje itin glaudžiai susipynė
kultūros ir medicinos istorija, praėjusio laikotarpio statiniai ir vertingi
meno kūriniai. Kai šiandien norima
visa tai vienu mostu atskirti, kalbant medicinos terminais, procesas atrodo kaip negailestinga amputacija... Ne kartą buvo išsakyta
nuomonė, kad freską derėtų apskritai perkelti į tinkamą vietą, kad
ir į Nacionalinę dailės galeriją, tačiau KPD lėšų buvo numatyta tik
jos tvarkymo darbams. Kita vertus,
nors nei Varėnos rajono valdžia, nei
ligoninės pastato valdytojai iki šiol
nerodė nykstančiam kūriniui deramo dėmesio, situacija gali būti pataisoma – reikėtų šviesti vietos bendruomenę, kalbėtis su atsakingais
vietos valstybės tarnautojais, kad šie
suvoktų, jog disponuoja neeiliniu,
vertingu ir patraukliu monumentaliosios dailės kūriniu.
Pasirodo, „Pušelės“ uždarymas
yra susijęs su Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymais, kurie pradėti įgyvendinti ir Lietuvoje – tai
tiesiogiai stebimo trumpo gydymo
kurso (directly observed treatment
short course, sutrumpintai – DOTS)
paslaugos. Įgyvendinant šią strategiją, 60 šalies savivaldybių pradės veikti tokie kabinetai. Ligoniai,
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kuriems paskirtas ambulatorinis
gydymas, turės lankytis DOTS kabinete ir, stebint sveikatos priežiūros specialistui, išgerti jam skirtus
nemokamus antituberkuliozinius
vaistus. Esą „Pušelėje“ stacionarizuojami vaikai, turintys latentinės
tuberkuliozės formą, t.y. gydomi
nesergantys ir negalintys užkrėsti
aplinkinių asmenys; tai neracionalu.
Tačiau sudėjus kartu šios istorijos
aplinkybes, taip pat ir sienų tapybos
problemą, akivaizdu, jog ligoninės
uždarymas – skubotas, be jokio tolimesnių veiksmų plano. Lieka neaišku, kodėl renovuotose „Pušelės“
patalpose negalima įkurti tokio
kabineto? Pagaliau miglota ir pati
naujoji tuberkuliozės gydymo politika, nežinia, ar ji tikrai tinka suvargusiai dabartinei mūsų valstybei su
sparčiai nykstančiais ir degraduojančiais mažesniais miesteliais ir
kaimais. Ligoninės uždarymas ir
vertingo meno kūrinio „įšaldymas“
greičiau atrodo kaip „profesionalų
vyriausybės“ skelbtų ateities gairių,
pagal kurias regionų ir kultūros reikalai Lietuvoje turėjo tapti vienais
svarbiausių, parodija...
Kai 2014 m. su Aiste Kisarauskaite svečiavomės pas Birutę Žilytę,
dailininkė prisiminė pirmąjį ką tik
įkurtos tuometinės sanatorijos „Pušelė“ vyriausią gydytoją Kazimierą
Jončį: „Tai buvo žmogus, kuriam iš
tikrųjų rūpėjo jo darbas, jis mus labai palaikė ir degė noru puoselėti
sanatoriją, kad vaikams čia būtų
gražu ir gera.“ Medicinos įstaigos
vadovai, personalas, pagaliau vietos
bendruomenė patys turi susiprasti,
aktyviau kovoti, kad kūrinys būtų atgaivintas. Nes jei valdžios institucijos jau ėmėsi amputacijos, netrukus
gali sekti ir eutanazija – tylus pastato
ir sienų tapybos numarinimas.
Freskos akivaizdoje kyla klausimų ir ateičiai, juolab kad kitąmet
turėtume iškilmingai švęsti nepriklausomos valstybės šimtmetį... Nejaugi taupymas arba optimizacija,
taip primenanti sovietinę kolektyvizaciją, ir šio proceso metu paminamos aukščiausio lygio meninės
vertybės ir visuomenės interesai
yra artimiausia Lietuvos ateities
perspektyva?
7 psl.
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Svarbu išreikšti jausmus
Jo Nesbø apie buvimą rašytoju

Manau, kad ši situacija trunka
rašymu. Kai kurie garsiausi nor- Bet rašytojai visur ir toliau kojau daug metų. Tradicijos pagrinvegų rašytojai buvo politiškai an- mentuoja aktualius įvykius.
gažuoti, buvo marksistai-leninistai,
Nes žurnalistai, ypač neramiais dai padėti jau 8-ajame dešimtmeJo Nesbø
kaip kad Dagas Solstadas ar krimi- laikais, mėgsta kreiptis į rašytojus tyje, kai detektyvo žanras tapo
nalinių knygų autorius Jonas Mi- ir prašyti komentaro. Jie įsitikinę, prestižiniu ir jauni to laikotarpio jis nesupranta, kaip tai paprasta. Iš
cheletas. Angažuota literatūra tu- kad rašytojai intelektualiai geriau rašytojai pradėjo naudoti jį kaip filmų ir knygų atrodo, kad nužudyti
rėjo stiprias pozicijas, stipri buvo pasirengę pateikti nuomonę nei, pa- metodą perteikti idėjas kuo pla- labai sudėtinga. Žmonės nekreipia
feministinė literatūra, mano mama vyzdžiui, mokytojai. Bet aš manau, tesniam ratui žmonių. Man regis, dėmesio į žiaurumą kasdieniame
parnešdavo namo Marilyn French, kad tie laikai jau praėjo. Žinoma, ir kažkas panašaus įvyko visame pa- gyvenime, bet labai daug dėmesio
Fay Weldon, Marie Cardinal knygų. dabar yra rašytojų, kurie nori funk- saulyje. O į skandinavų detektyvus skiria žiaurumui kultūroje.
Esate sakęs, kad norėjote raRašytojai vis dar atliko visuomenės cionuoti kaip Bjørnsonas, bet man dėmesį atkreipė Stiegas Larssonas
Kita vertus, aš manau, kad mene
šyti knygas, bet nenorėjote
komentatorių vaidmenį, kaip kad jie dažnai atrodo komiškai.
ir Henningas Mankellas, jie buvo prievartos yra per daug. Bet aš juk
tapti rašytoju. Kuo tai skiriasi? anksčiau didieji mūsų literatūros
šio kelio pradininkai.
taip pat esu šios situacijos dalis. NeMokyklos laikais su draugais vadai Knutas Hamsunas ir Bjørns- Kaip renkate medžiagą savo
sistengiu savęs pateisinti, tai geriau
knygoms?
Ar Jums svarbu, kad skaitytosėdėdavome kavinėje diskutuo- tjerne Bjørnsonas.
nei laikytis dvigubų standartų, kudami apie Dostojevskį ir Hamsuną.
Tačiau 9-ajame dešimtmetyje, o
Labai daug skaitau, ieškau inter- jas, skaitydamas Jūsų detektyrie vaidina tokį svarbų vaidmenį,
Mano draugų požiūris į rašytojus dar labiau 10-ajame pastebėjau es- nete. Dažnai elgiuosi taip pat, kaip vus, bijotų?
tarkim, amerikiečių visuomenėje.
buvo labai romantiškas, jie asoci- minę permainą. Žmonės pradėjo mano veikėjai, nors apie ekstremaNoriu, kad jis ką nors jaustų. Kar- Jie turi griežtas taisykles, kaip vijavosi su bohema, kuriai draugai suprasti, kad jau nebėra jokios in- liausią pavyzdį negaliu pasakoti, tais tai bus baimė, kartais pyktis, zualaus meno kūriniuose turi būti
norėjo priklausyti, nes patiko toks telektualinės prarajos tarp rašytojų nes tai buvo nelegalu. Visada ge- džiaugsmas, kartais jis gali juoktis. parodytas seksas, bet prievarta ir
įvaizdis. Jie norėjo rašyti didžius eu- ir skaitytojų, kad skaitytojai tokie riau pasikalbėti su konkrečios sri- Tačiau norėčiau, kad jam būtų ar- žiaurumas beveik neribojami.
ropietiškus romanus, kai kurie net pat protingi. Rašytojai liovėsi buvę ties žmogumi, tik taip galima gauti timas mano domėjimasis pasauliu
buvo pradėję. Tiesą sakant, jiems intelektualiniu elitu kaip anksčiau. informacijos, kurios nėra vikipe- ir gyvenimu, kad ieškotų atsakymų Kaip stengiatės pajusti benlabiau rūpėjo tapti rašytojais, o ne Maždaug tuo pačiu metu panašūs dijoje. Įsiklausymas į kitus duoda į klausimą, kokie esame iš tikrųjų. drumą su skaitytojais?
tai, kokias rašyti knygas.
dalykai pradėjo vykti muzikoje, man daugiau nei istorijos dėliojiRašau apie europietišką miestą –
Ko dabar bijo žmonės?
toks yra Oslas. Jis mano knygų veiprasidėjo muzikos demokratizacija. mas ir jos pasakojimas.
Maniau, kad tada Jūs daugiau
Žmonės pajuto, kad patys gali išeiti
Tai, kokią baimę jaučia žmonės, kėjas. Didelio miesto idėja bendra
laiko leidote kartu su futbolininį sceną ir groti. Balsą įgavo karta Jūsų kriminaliniuose romapriklauso nuo to, kur jie gyvena. daugeliui žmonių. Daug keliauju.
kais. Jūsų sportininko karjerą su- (pats jai priklausau), kuri teisingai nuose veikia policija, narkoPrivilegijuotoje Vakarų visuome- Atsitinka taip, kad važiuoju taksi ir
stabdė dvi rimtos traumos.
suprato, kad taip pat gali kurti lite- tikų prekeiviai, narkomanai...
nėje, kuriai priklausome ir mes, pamirštu, kur esu, žiūriu pro langą
žmonės
labiausiai bijo vienatvės, ir niekas, ką matau gatvėje, man neFutbolas ir literatūra tada mane ratūrą ir tai nėra ypatingas užsiėmiKalbuosi su visais.
o ypač – mirti vienatvėje. Todėl sufleruoja, kokioje pasaulio vietoje
traukė vienodai. Daug skaičiau. mas, rezervuotas kitiems.
Einate į vietas, kurias aprašote? jie saugo blogus santykius su arti- esu. Anksčiau taip nebuvo.
Mano mama buvo bibliotekininkė,
ji parnešdavo knygų man ir tėvui, Kuria prasme? Juk rašyti vis
Ne visada, bet taip atsitiko, kai maisiais, nes tiesiog bijo likti vieni.
Pradėjau keliauti dar paauglys,
rašiau „Sūnų“. Romane aprašiau Anksčiau šeima buvo svarbus, sta- visus pinigus išleisdavau keliotada peršokau nuo knygų jaunimui dėlto reikia mokėti.
prie literatūros suaugusiems.
Pirmiausia buvo svarbu išreikšti narkomanų prieglaudą, kur klesti bilus gyvenimo faktorius, dabar šis nėms. Tada per dvi sekundes galėApie ją diskutavau kavinėje, bet, jausmus taip, kaip punk muzikoje – žiaurumas, vartojami narkotikai, institutas pakrypo. Žmonės bijo, jau susiorientuoti, kur esu. Dabar
kitaip nei draugai, niekad nesiskel- galima pradėti groti, kai moki tris jais prekiaujama, ją valdo narko- kad juos pames.
skirtumai pasaulyje nusitrina. Kai
biau, kad noriu parašyti dar vieną gitaros akordus ir turi bent kokį tikų baronai. Tai pati žiauriausia
kas sako, kad liūdna, jog vietos, šadidį europietišką romaną. Anksti tekstą. Jausmų reiškimas tapo svar- tokio pobūdžio vieta Norvegijoje. Ar dabar mene prievartos ne
lys, miestai praranda savo charaksupratau, kad manęs nedomina ra- besnis nei buvimas kažkuo panašiu Gyvenau ten, nors ir neilgai – dvi pernelyg daug?
terį. Žinoma, kažką prarandame,
šytojo vaidmuo, tik knygų rašymas. į jau minėtą Bjørnsoną. Jis gyveno paras incognito.
Pasakyčiau, kad šiuolaikinis me- bet kartu ir atrandame – bendrus
laikais, kai paprastas žmogus dirbnas yra susikoncentravęs į prie- atskaitos taškus ir savitarpio supraKas tada buvo rašytojas Norve- davo laukuose, fiziškai dirbo visą Kodėl ramioje ir taikioje Norvartą. Kartais atrodo, jog prievarta timą. Dabar pasaulyje – literatūroje,
gijoje? Kokio vaidmens norėdieną, o vakare klausėsi, ką sako di- vegijoje ir apskritai Skandinamene užima daugiau vietos nei muzikoje, kine – tai, kas lokalu,
jote išvengti?
dis rašytojas, tautos lyderis, ką jis vijos šalyse pastaraisiais metikrovėje, kasdieniame gyvenime. tampa universalu, globalu.
Dar 8-ajame dešimtmetyje dau- sugalvojo sėdėdamas savo kabinete, tais taip suklestėjo detektyvinė Dabar jaunuolis gali neįtikėtinai
žiauriai užmušti kitą žmogų, nes Parengė K. R.
guma autorių neapsiribojo tik kai paprastas žmogus sunkiai dirbo. literatūra?

Jo Nesbø (g. 1960) – vienas garsiausių
norvegų rašytojų, populiarių detektyvų autorius, jis parašė serialo „Okupuoti“ scenarijų. Nesbø dirbo makleriu ir žurnalistu, groja roko grupėje
„Di Derre“. Pateikiame jo interviu
Colta.ru ir „Gazeta Wyborcza“ žurnalistams Kirilui Glikmanui ir Katarzynai Bielas fregmentus.

Nauji filmai

Žiema artėja
Nors skaičiau ne visus vienuolika
Jo Nesbø romanų apie Harį Holą,
mėgstu šį pavargusį, savo tautiečiais besišlykštintį ir egzistencinius klausimus dažnai užduodantį
policininką. Kad tai vaidmuo Michaelui Fassbenderiui – net nesuabejojau. Švedų režisierius Tomas
Alfredsonas 2011 m. sukūrė vieną
geriausių Johno le Carré ekranizacijų – filmą „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“, todėl tikėjausi, kad ir
Nesbø „Sniego senį“ („Snowman“,
JAV, D. Britanija, Švedija, 2017) jam
pavyks perkelti į ekraną, juolab kad
tarp prodiuserių puikuojasi ir Martino Scorsese’s pavardė. Deja. Tokio
išskydusio detektyvo seniai neteko
matyti ir, matyt, kalta ne knyga, o
filmo kūrėjų nesugebėjimas suprasti, kas jiems rūpi labiau – sudėtingų problemų persekiojamas
8 psl.

policininkas, vaikystėje traumą
patyręs, bet, regis, iš siaubo filmų
atklydęs serijinis žudikas ar šalčio sukaustyta atvirukiškai graži
Norvegija. Filme yra visko po truputį, taigi kur slepiasi nesėkmės
priežastis?
Pirmiausia „Sniego seniui“ stinga
psichologiškai motyvuotų veikėjų
poelgių. Į prologą iškelta būsimo
serijinio žudiko vaikystės drama, „Sniego senis“
tiesą sakant, labiau primena siaubo
filmo parodiją, o ne nuorodą į pa- tapusiame Vigelando parke. Kad jį
grindinę problemą – vaikus, ku- griaužia kaltė, pabrėžia ir Hario narie auga ne su savo tėvais, moti- mai, kuriuos baigia sugriaužti grynas, kurios nepaiso vaiko interesų, belis. Tačiau to Alfredsonui, regis,
toksišką meilę. Nesbø knygose šios ir užtenka. Nuo šios akimirkos Hatemos iškyla nuolat ir leidžia rašy- ris bėgios, karstysis stogais, mušis,
tojui kritiškai vertinti visuomenę, gulės girtas ant žemės, akimirksniu
kurios nariai nesugeba turėti šei- spręs kriminalines mįsles, tik įsižiūmos, dažnai augina svetimus, o ne rėti į jo motyvus, suprasti santykius
savo vaikus, darbu ir alkoholiu ar su policininką palikusia, bet vis dar
narkotikais slopina kaltės jausmą. kažką jaučiančia Rakele (Charlotte
Toks ir garsusis Oslo policininkas Gainsbourg) neliks laiko.
Haris, filmo pradžioje atsibundanPsichologinės įtampos ar psichotis Norvegijos reklaminiu įvaizdžiu loginio realizmo taip ir neatsiras,

nes filme per daug personažų. Kelių šimtų puslapių romane jie atrodo natūraliai, o „Sniego senyje“
išnyksta taip ir neatskleidę savo
funkcijos. Kas yra jauna rusė, kuri
apsigyvena ginekologo ir turtuolio sutenerio namuose? Kas nužudė Bergeno policininką – Hario
bendradarbės Katrinos (Rebeccos
Ferguson pavardę verta įsiminti –
kai kuriose scenose ji net užgožia
Fassbenderį) nelaimėlį alkoholiką
tėvą (Val Kilmer)? Kaip šio nužudymas siejasi su Hario ir Katrinos
ieškomu žudiku, kuris paženklina
nusikaltimo vietas sniego seniais?
Kodėl žudikui taip svarbu pasinaudoti padoriu apsimetančiu pramonės magnatu (J.K. Simmons), kuris suviliojo svetimą žmoną, ir taip
suklaidinti Katriną? Žinoma, po
filmo galima mintyse neskubant
viską sudėlioti į vietas, bet nuo
to „Sniego senis“ netaps vientisesnis, labiau įtraukiantis ar gilesnis.
Greičiau atvirkščiai – dar labiau

aiškėja, koks tai veiksmo kratinys,
kaip jam stinga ritmo ir tempo. Tai,
beje, pabrėžia ir Alfredsono dažnai
naudojamas paralelinis montažas,
pavyzdžiui, kai montuojami Hario
paieškų Bergene kadrai ir Katrinos
veiksmai ginekologo namuose.
Pasakojimas nenuoseklus, jam
trukdo ir iliustratyvūs sugrįžimai
į praeitį, todėl sunku įsijausti į Hario ir Katrinos būsenas, jų jausmus,
minties eigą, o kartu ir suprasti
Nesbø potekstes – juk filmas ne
apie tai, kaip Hariui pavyks sugauti
ar sunaikinti dar vieną monstrą, kuris, beje, aiškus dar filmui neįsibėgėjus. Užtat „Sniego senyje“ daug
Diono Beebe nufilmuoto gražaus
balto sniego, panoraminių apsnigtos Norvegijos peizažų, kurių paslaptingumą, žinoma, pabrėžia už
kadro skambantys Edwardo Griego
„Norvegiški šokiai“. Bet visa tai primena, kad žiema artėja.
Živilė Pipinytė
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Praeitis šalia
Krėsle prie televizoriaus
Sekmadienio ryte (TV3, 22 d. 11.30)
pasidarykite sau malonumą: užuot
žiūrėję kulinarines („Viskas apie
kavą“, „Valgyk ir lieknėk“, „Svajonių
šefas“, „Virtuvės istorijos“, „Gardu
Gardu“) bei kitokias mokančias gyventi („Aš – Lietuvos pilietis: įsipareigojimai ir kompromisai“) laidas, prisiminkite 1990 m. sukurtą
ir kuo toliau, tuo vis aktualesni
Timo Burtono filmą „Edvardas
Žirkliarankis“.
Pasaka apie šiuolaikinius Gražuolę ir Pabaisą „Edvardas Žirkliarankis“ buvo sumanytas kaip
amerikiečių visuomenės satyra. Bet
vartotojų visuomenės „idealai“ per
tuos kelis dešimtmečius jau tapo
ir lietuviškos kasdienybės dalimi,
todėl filme pasakojama istorija jau
gali vykti bet kur, net ir gūdžioje
pakaunėje. Nykiame vienodų priemiesčio namų kvartale gyvenanti
Pegė (Diane Wiest) platina „Avon“
kosmetiką. Vieną dieną ji užklysta
į niūrius rūmus. Čia gyvena Edvardas. (Jį suvaidinęs Johnny Deppas
juda kaip somnambulas Čezarė
iš „Daktaro Kaligario kabineto“ ir
kartu primena „The Cure“ vokalistą
Robertą Smithą.) Edvardas yra robotas. Jį sukūręs pamišęs mokslininkas (Vincent Price) mirė, palikęs Edvardą su žirklėmis vietoj
rankų. Geraširdė Penė nusprendžia pasiimti Edvardą su savimi.
Jis ne tik jautrus ir neprisitaikęs

gyventi tarp žmonių, bet ir tikras
menininkas, kerpantis žmones, šunis ir gyvatvores. Viskas bus gerai,
kol Edvardas įsimylės Pegės dukterį
Kim (Winona Ryder). Tada žmonės nuspręs, kad jis yra kitoks, kad
neturi teisės gyventi kartu su jais.
Burtonas šiuo filmu pradėjo šiuolaikinių „gotiškų“ filmų bangą, nenuslūgstančią iki šiol.
Mary Shelley romanas „Frankenšteinas“ ekranizuotas per šimtą
kartų, o jo stilizacijų – nesuskaičiuosi. Įdomu, bet greičiausiai noras pasilinksminti paskatino Paulą
McGuiganą 2015 m. kurti „Viktorą Frankenšteiną“ (TV3, 21 d.
00.15) – dar vieną „gotišką“ filmą
apie gerąjį kupriuką Igorį (Daniel
Radcliffe) – anatomą savamokslį,
kuris taps savo gelbėtojo barono
Viktoro Frankenšteino (James
McAvoy) asistentu. Igorio lūpomis filme bus dar kartą papasakota
Frankenšteino istorija.
„Edvardas Žirkliarankis“ – liūdna
pasaka, bet ji jaudina daug labiau
nei specialiai jaudinti žiūrovus
sukurti filmai. Kad ir Gabriele’s
Muccino „Išmokyk mane mylėti“ (LRT, 22 d. 21.55). Russellas
Crow jame vaidina rašytoją, kuris
autokatastrofoje prarado žmoną.
Jis taip kaltina save dėl jos mirties,
kad pradeda kraustytis iš proto, todėl iš jo atimama dukrelė. Po dvidešimt penkerių metų socialine
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Šokiai su rožiniais
meškučiais
Debiutiniame Alejandro Amenábaro
filme „Tezė“ (1996) kino profesorius
paskaitoje rėžia aistringą kalbą, kad
ispanų kinas atgims tada, kai duos
žiūrovams tai, ko šie trokšta. Vėliau
paaiškėja, kad jis – vienas iš nelegalaus snuff kino (eksploatuojančio
realius kankinimų, mirties vaizdus)
kūrėjų. Regis, aiškiai išreiškęs savo
požiūrį į karštus komercinio kino
apologetus (nors tikrai negalima 7 dienas“ – tai rusų režisieriaus ir
pasakyti, kad paties Amenábaro scenaristo Pavelo Ruminovo filmo
filmai nėra žiūroviški ar komerciš- „Statusas: laisvas“ („Status: svokai sėkmingi), režisierius ironiškai boden“, 2016) kopija, beje, „pagaklausia, kaip toli galime sau leisti minta“ kone pasceniui. Rusijoje
nueiti, jei remsimės principu duoti filmas buvo įvertintas vidutinišžmonėms tai, ko jie nori. Perfrazuo- kai (t.y. žiūrėti įmanoma), nors
jant klausimą ir pritaikant jį lietu- jame ir vaidino gražuolis Danila
viškam kontekstui: kiek dar ekrane Kozlovskis. Deja, lietuviškoje vermatysime lėkštus, infantilius filmus, sijoje mums lieka tenkintis Justinu
įvairiausio plauko kopijas ar per- Jankevičiumi, vaidinančiu save, ir
dirbinius, vadinamąsias lietuviškas išties menkais šio humoristo aktokomedijas, kurios daugiau pasako riniais gebėjimais, o ar Žiurausko
apie jų kūrėjų įžūlumą, beatodai- filmas apskritai „žiūrimas“, tai jau
rišką siekį pasipelnyti, nei liudija tikriausiai žiūrovo sugedimo laipsvienokias ar kitokias kūrybines nio klausimas. Lietuvių prodiuseaspiracijas?
riai (Skaisgirys ir Co) vis dar džiaugiasi nuo „Valentinas vienas“ (2013)
Dar kartą apie tą patį
laikų atkasta aukso gysla – perkami
Andriaus Žiurausko režisūrinis užsienio scenarijai arba dar geriau
debiutas „Kaip susigrąžinti ją per – nukopijuojami patys filmai, juos
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darbuotoja tapusi duktė (Amanda
Seyfried) nusprendžia užmegzti
ryšius su tėvu, tikėdamasi, kad
taip jai pavyks susigrąžinti seksualumą, kuris blokuojamas nuo vaikystės pavirto nimfomanija. Senojo
Freudo idėjų parodijomis amerikiečių kine nieko nenustebinsi, tačiau
Muccino perlenkia lazdą ne tik čia,
bet ir stengdamasis pravirkdyti žiūrovus. Tragedijų ir tiesiog nelaimių
filme nors vežk karučiu, likimo nuskriaustų mergaičių – kelios, dvasinių ir kitokių kančių – iki kaklo,
o liūdni gyvūnėlių snukučiai veikia taip pat kaip ir ašaroti vaikučių
veidai. Trumpai tariant, „gyvenimiškas“ filmas, kaip mėgsta sakyti
lietuviškų emilijų gerbėjai.
Esu ištikimas Russello Crow
gerbėjas, todėl mielai prisiminsiu Shane’o Blacko („Mirtino ginklo“ scenarijaus autorius) filmą
„Kieti bičai“ (TV3, 21 d. 21.55). Ši
noir stilizacijų stilizacija perkels į
1977-ųjų Los Andželą, kur likimas
suves našlį Hovardą Marčą (Ryan
Gosling) – ne pagal metus protingos trylikametės tėvą ir sukčiauti
mėgstantį privatų detektyvą – bei
skolų išmušinėtoją ir šiaip mėgėją
pamosuoti kumščiais Džeksoną
Hilį (Crow). Viena mergina pasamdys Džeksoną, kad šis „atkaltų“
Hovardą, ir tai bus dar vienos gražios draugystės pradžia. Kartu jie
pradės tirti bylą, kurioje bus žuvusi

„Ida“

pornožvaigždė, dingusi muštynių
Filmo siužetas paprastas, čia nėra
užsakovė, jos įtakinga mama, reži- nieko nereikalingo, bet tai nereišsieriai mėgėjai, ekologai, samdomi kia, kad jo formuluojami klausimai
žudikai ir undinės.
paprasti – juk neatsitiktinai LenkiRubrikos „Elito kinas“ pavadini- jos dešinieji apkaltino „Idą“ antimas nenuteikia rimtai – jis primity- patriotizmu: klausimas apie paviai apeliuoja į žiūrovų, kuriuos te- prastų lenkų bendradarbiavimą ir
levizijos „galvos“ laiko marginalais, su naciais, ir su stalinistais iki šiol
savivertę, bet „Oskaru“ apdovanotą žadina „patriotų“ diskusijas. Kita
Paweło Pawlikowskio „Idą“ (LRT vertus, šis kelio filmas sukurtas paKultūra, 25 d. 22.10) net ir su tokia gal visas taisykles, todėl abi pagrinetikete pasižiūrėti verta.
dinės veikėjos pasikeis – profesio...1962-ieji, Lenkija. Aštuoniolikmetė nalumo iš Pawlikowskio neatimsi,
Ana (Agata Trzebuchowska) užaugo kaip ir iš filmo aktorių. Permainos
vienuolyne ir pati rengiasi pati vie- įtikina – Vanda pagaliau išdrįs panuole. Ji niekad nesusidūrė su tikru žvelgti tiesai į akis, o Ida išsiaiškins
gyvenimu. Vyresnioji siunčia ją į savo santykius su religija. OperaVaršuvą susitikti su vienintele gyva torius Łukaszas Żalis nespalvotus
giminaite – teta Vanda (Agata Ku- statiškus kadrus stilizavo a la 7-ojo
lesza). Ciniška Vanda yra prokurorė. dešimtmečio lenkų fotografija, toStalino laikais jos bijojo visi. Netru- dėl vaizdas filme įgyja beveik dokus Ana sužinos, kad jos tikras var- kumentiško, autentiško pasakojimo
das Ida, kad tėvus nužudė karo me- atspalvį.
Jūsų –
tais juos slėpę ūkininkai. Kartu su
Vanda mergina vyksta į kaimą iešJonas Ūbis
koti, kur palaidoti jos tėvai.
turtingesnį odontologą Saulių (Dainius Kazlauskas). Benas niekaip
negali su tuo susitaikyti ir pradeda
įvairiais būdais terorizuoti buvusią
merginą ir jos naująją meilę: persekioja, naktimis dainuoja po langais
ir t.t. Ruminovo scenarijus originalumu ar minties gyliu nepasižymi –
tai tiesiog saldžiai romantiška, naivi
komedija apie sunkiai suaugančią
jaunų miestiečių kartą, negebančią suvokti ar išreikšti savo jausmų,
kuri, atrodytų, elementarias pamokas apie meilę ar pagarbą kitam išmoksta pavėluotai. Jonas Navickas
lietuviškoje scenarijaus versijoje tik
„adaptuoja“ porą juokelių, žinoma,
labiausiai nukenčia moterys, bet
mizoginija – vienas kertinių lietuvių pramoginių filmų bruožų. Taip
pat scenarijus papildomas viena
kita „gilesne“ įžvalga, pavyzdžiui,
kad reikia mažiau galvoti, bet daugiau daryti, net neminint suaugusio vyro šokių su rožiniu meškučiu,
užuominų apie zoofiliją ir juokelių
apie karvių sukeltas traumas. Galima sakyti, kad „Gauto iškvietimo“
scenaristas pasiekė savo kūrybos
viršūnę.

Antruoju atveju – negabus pradedantysis. Žiurausko režisuojamos
mizanscenos statiškos, primityvios, tiesiog neįdomios, perėjimai
tarp kadrų ir scenų – kapoti. Dėl
prastos režisūros ir vaidybos, kuri
iš esmės remiasi groteskiška, perdėta mimika, žiūrint filmą neapleidžia sąlygiškumo pojūtis. „Kaip
susigrąžinti ją per 7 dienas“ rasime
visus sudedamuosius pramoginio
lietuvių kino elementus – pradedant stulbinančiai infantiliu scenarijumi, popieriniais personažais,
siaubinga „žvaigždučių“ vaidyba ir
produktų reklama, Vilniaus panoramomis „iš paukščio skrydžio“ bei
režisuoti pasikviečiami mėgėjai,
kitomis klišėmis ir baigiant tarsi iš
vaidina taip pat neprofesionalai –
katalogų „nužengusiais“ interjerais,
Lietuvos popkultūros žvaigždelės.
lėkšta, iliustratyvia muzika. ManyBeje, jos nei moka vaidinti, nei yra
čiau, tokių filmų gamyba ir jų lanįdomios. Tačiau televizinės aureokomumas ne tik atspindi žemą šalės, regis, užtenka pritraukti žiūrolies kino kultūros lygį, bet taip pat
vams į kino teatrus bent porą saliudija, kad dauguma Lietuvos vivaitgalių. Šiems filmams būdinga
suomenės narių iš esmės visą enerneįtikėtinai prasta kokybė ir tai, ką
giją skiria fiziniam ir socialiniam
būtų galima pavadinti naujalietuvių
išlikimui. Todėl Andriaus Blaževifantazijomis apie sėkmingą, vakačiaus „Šventasis“ šiai visuomenės
rietišką gyvenimo būdą, siejamą su
daugumai yra per arti išgyvenapinigais, prabanga, maistu ir seksu,
mos tikrovės ir ji mieliau renkasi
t.y. grynu hedonizmu.
būti „maitinama“ kičinėmis teleDiagnozė
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“
vizijos laidomis ar serialais, lietunevykusį komiką Beną (JankeviLyginant originalą ir kopiją aki- vių romantinėmis komedijomis ir
čius) – jis visą filmą „skaldo“ mizo- vaizdu, kad pirmą kūrė profesio- jų produkuojamomis fantazijomis
giniško atspalvio juokelius apie san- nalas, gebantis dirbti su aktoriais, apie gerą ir lengvą gyvenimą.
tykius su moterimis – palieka jo nutuokiantis apie kameros darbą,
mergina Atėnė (Elžbieta Latėnaitė). montažą, apšvietimą – žodžiu, Ilona Vitkauskaitė
Ji, pasirodo, sutiko kitą – vyresnį ir kino specifiką suvokiantis žmogus.
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Spalio 20–29
Parodos

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Baltijos gintaro meno centras

Dominikonų g. 15

Šv. Mykolo g. 12

Vilnius

Dailininkų Tamošaičių kūryba

iki 26 d. – Teresės Jankauskaitės juodosios

Nacionalinė dailės galerija

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno rinkiniai

keramikos paroda ,,Žibantys“

Konstitucijos pr. 22

iki 26 d. – Dainiaus Labučio fotopaveikslų

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

paroda „Amžinas atvaizdas“

Grafo galerija

Paroda „Académie de Vilna – Vilniaus pie-

Trakų g. 14

Galerija „Kairė–dešinė“

iki 24 d. – Aisčio Kavaliausko paroda

šimo mokykla“
Paroda „Vilnius. Topophilia“ (suformuota iš

Latako g. 3
iki 28 d. – Arvydo Šaltenio piešinių paroda

advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ kolekcijos)

„Paišau kaip gyvenu“

Vilniaus paveikslų galerija

„Prospekto“ fotografijos 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
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus
Kriuko meninio stiklo paroda „Monologai“
iki 29 d. – paroda „Prijaukinta gamta.
XVIII–XXI a.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų kolekcijos)
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995).
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925–1979).

Kaunas

Režisieriaus Šarūno Barto fotografijų paroda

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

„Keletas iš jų / Few of Them“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Kotrynos Ūlos Kiliulytės ir Michailo Mersinio paroda „Sidabre / Argento“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 28 d. – Židrijos Janušaitės kūrybos paroda
„Apie ilgesį, prisilietimus ir atsivėrimą“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 24 d. – Vajiko Chachkhiani (Gruzija)
paroda „Pabaigos be pabaigos“
Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Deimos Katinaitės ir Algimanto Kensmino
tapybos paroda „Dumblas“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 28 d. – Aleksandro Vozbino tapybos paroda
„Puslapiai iš knygos“
Sigito Staniūno paroda „Paslapčių jūros
sonetai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Galerija „Meno niša“

Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė

J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 24 d. – Gusto Jagmino tapybos paroda
„Tvanas. Stań się!“

Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

tautos istorijos ir kultūros keliuose“

Pilies g. 40

Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų

Lennarto Mändo (Estija) knygos meno ir

piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda

įrišimų paroda „Saugantys istorijas“

„Dvarų keliais“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
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
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
Paroda „Tixe“
Tarptautinio meno projekto GNAP paroda
Vitražo iš Kauno Švč. Sakramento bažnyčios
paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio
istorija“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 29 d. – suomių fotomenininkų darbų
paroda „Nepriklausomybė pro objektyvą“
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“
Antano Obcarsko paroda (parodų ciklas
„Lūžio kartos vardai“)
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Prieš vakar. Išnarplioti“
Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Festivalio „Vitrum Balticum. Pinklės!“ paroda
„Naujos istorijos“
„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
Dano Aleksos paroda ,,Išpisti langai“

Andrio Eglīčio ir Katrīnos Neiburgos (Latvija) paroda „Ilgi marinuoti agurkai“

Liepų g. 33
Paroda „Kelionė į saulę. Ernstas Mollenhaueris

teatras

Rež. – A. Latėnas

20, 21 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIR-

Salė 99

PĖJAS“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO

22 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

27 d. 18 val. – A. Jankevičiaus „SVEČIAI“

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

(sindikatas „Bad Rabbits“); „SAMURAJAUS

25 d. 14 val. – edukacinis projektas – „Bo-

KNYGA“. Rež. – A. Jankevičius

hema“. Dir. – J. Geniušas

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Muzikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija).

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano
„DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas, komp. – T. Stirna, kost. dail. – M. Za-

20 d. 19 val. – „IDIOTAS“. Choreogr. –

ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

A. Cholina (A. Cholinos teatras)

25 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso,

21 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. –

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

(1892–1963) Nidos dailininkų kolonijoje“
Baroti galerija

A. Cholina (A. Cholinos teatras)

Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

Aukštoji g. 3/3a

24 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS

26 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija

iki 27 d. – Saulius Leonavičiaus paroda
„Šalavijų lova“
„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
Kristinos Ališauskaitės tapybos paroda
„Įmanomos tikrovės“

iki 21 d. – Jay Gardo paroda „Rėmas, ne
paveikslas“

Isroildžono Baroti paroda „(Inte)gracija“

MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus

po Vilniaus mažąjį teatrą

Galerija „si:said“

26 d. 18.30 – PREMJERA! Molière’o „TAR-

26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

TIUFAS“. Rež.– O. Koršunovas

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas,

Daržų g. 18
Paroda „Drozofilos, didžėjai ir džedajai“
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Vytauto Antano Jakščio pastelės
„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

VDA parodų salės „Titanikas“

muziejaus Tolerancijos centras

Žemaitės g. 83

Maironio g. 3

Naugarduko g. 10/2

iki 25 d. – Živilės Jasutytės (Vilnius) tapy-

iki 22 d. – paroda „Tapyba: Bronius Gražys,

Paroda „Nechama“

bos paroda „Vilniaus istorijos Šiauliuose“

Paroda „Jehuda Penas ir jo mokiniai“

Dailės mokytojų kūrybos paroda „XII“

Vlado Vildžiūno galerija

nuo 27 d. – Arūno Vasiliausko paroda
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24 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“.

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“

Adomo Galdiko paroda „Spalvų vėjas“

Lauhan antra dalis“

Rež. – O. Lapina

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

Sodų g. 4-32

muziejaus artefaktai“

iki 21 d. – Roko Dovydėno „Plėviakojis vs

PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“.

Vilnius

lensaitė. Vaidina G. Latvėnaitė

Vosyliūtės kūryba ir Bažnytinio paveldo

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

22 d. 15, 15.30, 16, 16.30 val. teatro fojė –

24 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA

Domšaičio galerija

Ligoninės g. 4

meno krosnys“

Spektakliai

Didžioji salė

Totorių g. 5

second hand kultūra Lietuvoje. Martos

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Spalio 20–22 d. „Menų spaustuvėje“ – šokio teatro „Dansema“ dešimtmetis.
Ta proga bus parodyti penki choreografės Birutės Banevičiūtės, šio teatro
įkūrėjos ir meno vadovės, šokio spektakliai skirtingo amžiaus vaikams
(nuo 0 iki 10 metų).

Nacionalinis dramos teatras

Galerija „Kunstkamera“

dos piešinių konkurso paroda „Piešinys 2017“

Teatras

Lietuvos dailės muziejaus Prano

iki 27 d. – paroda „Tekstilės puota, arba

iki 22 d. – VI tarptautinė Algimanto Švėgž-

27-ojo tarptautinio aktualiosios muzikos festivalio „Gaida“ atidarymo
koncertas spalio 21 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje dedikuotas žymaus JAV kompozitoriaus Davido Lango kūrybai. Koncerte skambės šio
kūrėjo muzika iš kino filmo „Jaunystė“ („Youth“, rež. Paolo Sorrentino) ir
naujausi bei ankstesni didžiulės sėkmės sulaukę jo opusai: „Simple Song #3“,
„Concerto world to come for cello and chamber orchestra“, „Wed“, „Shade“.
Koncerto programą papildys pasaulinės premjeros: JAV gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės „Šviesotamsos trilogija“ fortepijonui ir
kameriniam orkestrui bei Alberto Navicko „Atminties linijos“. Koncerte
griežia Lietuvos kamerinis orkestras, diriguoja Robertas Šervenikas, solistai: Gavrielis Lipkindas (violončelė), Gabrielius Alekna (fortepijonas),
Agnė Stančikaitė (sopranas), dalyvauja fortepijoninis trio „Fortvio“.

Dir. – M. Staškus

Malūnų g. 8

Sližys, Mindaugas Skudutis“

Muzika

Klaipėda

tos ir įsigytos vertybės“

Henrikas Natalevičius, Raimundas

Andriaus Eglītčio ir Katrīnos Neiburgos paroda „Ilgi marinuoti agurkai“
AV17 galerijoje (Totorių g. 5, Vilniuje) lankytina vien dėl pavadinimo, o
jei rimčiau – tai gera proga pasidomėti ryškesniais kaimyninės Latvijos
šiuolaikinio meno kūrėjais, kurie šaliai atstovauja solidžiuose renginiuose.
Paroda veikia iki lapkričio 8 d.
Kristinos Ališauskaitės tapybos paroda „Įmanomos tikrovės“ galerijoje
„The Rooster Gallery“ (Gynėjų g. 14, Vilnius) irgi turi „tarptautinio aspekto“, ji gal dažniau rodoma įvairiose reikšmingose mugėse ir, sakyčiau,
yra mažiau apie tapybą, o labiau apie vaizdo prigimtį. Paroda veikia iki
lapkričio 28 d.

AV17 galerija

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Bažnytinio paveldo muziejus

muziejus
V. Putvinskio g. 55

Dailė

iki 21 d. – tapybos paroda „Matyti peizažai“

Paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. dovano-

Šv. Mykolo g. 9

Paroda ,,Lietuvių dailės draugijai – 110“

Gedimino pr. 43

Mažoji retrospektyva“
Arsenalo g. 1

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11

„7md“ rekomenduoja

„Autoportretų“ paroda

Šiauliai
„ Laiptų galerija“

Lobio g. 6 A

Dailės galerija

Virginijos Vilutytės piešinių paroda

Vilniaus g. 245

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Fotografijų paroda „Kadišas Lietuvos medinėms sinagogoms“

Šiaulių dailės mokyklos paroda „Tai krepšys, venera ir kvantinė fizika“
Aurio Radzevičiaus tapybos objektų paroda
„TAI ir kitos fantasmagorijos/ taip pasufleravo Rimbaud

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

rež. – A. Dapšys

GIS“. Rež. – A. Schillingas

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“.

Mažoji salė

Rež. – R. Tuminas

20 d. 13 val., 21 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
24 d. 11, 15 val. – „MEILĖ, DŽIAZAS IR
VELNIAS“. Rež. – A. Vidžiūnas (Panevėžio
teatro „Menas“ spektaklis)
25 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo teatras
24 d. 19 val. OKT studijoje, 28 d. 18 val.
Utenos kūrybinių industrijų centre – PREMJERA! I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“.
Rež. – O. Koršunovas
25 d. 19 val. OKT studijoje A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Fojė
22 d. 16, 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir
idėjas). Rež. – K. Žernytė

27 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
22 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR

Valstybinis jaunimo teatras
20 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTE-

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas
22 d. 16 val. – J. Pulinovič „NATAŠOS SVA-

BĖK, JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO

JONĖ“. Režisieriai – A. Storpirštis, E. Kižaitė

NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-

21 d. 15 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal O. Preus-

SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

slerio pasaką). Rež. – E. Jaras

25 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal

22 d 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS

G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“).

LAIKAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

Rež. – A. Gornatkevičius
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26 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARI-

Bibliografinės žinios

21 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-

21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

ZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“.

JAS“. Dir. – V. Visockis

joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncer-

Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI

tas „David Lang. 60“. Lietuvos kamerinis

MUZIEJAI

BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis

orkestras. Solistai G. Lipkindas (violončelė),

Kazio Varnelio namai-muziejus : trumpas gidas po muziejų / [parengė Daliutė Ivanauskaitė,

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
21 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
22, 28 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus
„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
27 d. 18.30 – PREMJERA! „KRYPTIS“
(pagal M.-A. Mathieu komiksą „Sens“).

22 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPINDESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

paitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė),

25, 26 d. 18 val. – G. Bizet „KARMEN“.

A. Stančikaitė (sopranas). Dir. – R. Šerveni-

Dir. – J. Geniušas

kas. Programoje D. Lango, A. Navicko,

Kauno kamerinis teatras

Ž. Martinaitytės kūriniai

20–22 d. 18 val. – PREMJERA! J. Stučinskaitės
„TI“. Rež., inscenizacijos aut. ir videomontažo

Rež. – J. Trimakaitė

rež. – A. Gluskinas, dail. – A. Šulcaitė. Vaidina

Mažoji salė

V. Rašimas, I. Daunoraitė, R. Tamošaus-

21 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-

kaitė, A. Masiulionytė, A. Aleinikovas

LINĖLIS“. Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

21 d. 15, 17, 20 val. – „Pojūčių ritualas mote-

22 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal

rims „ATVIRA ODA“

A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-

22 d. 11 val. – kūrybinis žaidimas-semina-

sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

ras „ŽAIDŽIU MOKYKLĄ“

„Menų spaustuvė“

25, 26 d. 18 val. – „ALKSNIŠKĖS“.

20 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO

Rež. – G. Padegimas

SUTVĖRIMAS PAGAL VAIKUS“. Choreogr. –

Kauno lėlių teatras

B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema)

21 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo

21 d. 11 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

„MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas

„ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė
(šokio teatras „Dansema“)

22 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS
GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

21 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai
„Menų spaustuvėje“

Klaipėda

21 d. 15 val. Juodojoje salėje – „MAŽI STE-

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

BUKLAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio

20 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno

teatras „Dansema“)

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

21 d. 17 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“.

21 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Grahame’o

Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas

„Dansema“)
21 d. 18, 20 val. Kišeninėje salėje – „B IR B
DIALOGAS“. Choreogr. ir atlik. G. Grinevičiūtė ir A. Lisičkinaitė
22 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI
ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šo-

21 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto
„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
24 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Turgenevo
„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
26 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo
„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“.

kio teatras „Dansema“)

Rež. – P. Gaidys

22 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI

Klaipėdos muzikinis teatras

ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
24 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ,
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)
24 d. 18.30 Juodojoje salėje – gyvo garso
koncertas „KUMŠTIS“ (A. Giniotis ir
„Atviro rato“ aktorių grupė „5 pirštai“)
24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė
25 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA!
„TERORISTAS“. Rež. – G. Aleksa (teatras
„Atviras ratas“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIUŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („Idio teatras“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“.
Rež. – A. Jankevičius
21 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).
Rež. – A. Sunklodaitė
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“.
Rež. – J. Jurašas
22 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės
„ASTRIDA“. Rež. – I. Paliulytė
24 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –
A. Sunklodaitė
24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo
„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis
26 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“.
Rež. – R. Vitkaitis

G. Alekna (fortepijonas), fortepijoninis trio
„Fortvio“: I. Baikštytė (fortepijonas), I. Ru-

25 d. 19 val. Žvejų rūmuose – F. Wildhorno
„BONI IR KLAIDAS“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
20 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA!
A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“.
Rež. – J. Žibūda
21 d. 18 val. Kultūros centre – B. Brechto
„PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“.
Rež. – A. Pociūnas

22 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas visai

MENAS
Aktoriai, režisieriai ir… : (su)trauktinė : ko nematė žiūrovai / Nijolė Narmontaitė. – Vilnius :
Alma littera, 2017. – 252, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-2988-3
Animacija: nuo idėjos iki ekrano / Ilja Bereznickas. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2017. – 259, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-447-240-4

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Atgaivinti apleistas sakralias Vilniaus erdves = Revive abandoned sacred places in Vilnius :

Dir. – R. Šervenikas. Dalyvauja aktorius

[kūrybinės dirbtuvės, 2016, Vilnius] / [vertė Martynas Darškus]. – [Vilnius] : Vilniaus dailės

R. Kazlas

akademijos leidykla, [2017]. – [32] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-447-235-0

22 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

(At)koduota istorija architektūroje = (De)coded history in architecture : tarptautinė tarpdis-

muziejuje – trio „RAMuzika“: A. Širvinskaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smuikas),
R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje
C. Debussy, J. Massenet, F. Poulenco, E. Satie, G. Fauré ir kt. kūriniai
23 d. 14 val. Žiežmarių kultūros centre –
koncertas visai šeimai „Karuselė“. Ansamblis „Giunter Percussion“
25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Valstybinis Vilniaus kvartetas,
A. Žlabys (fortepijonas). Programoje

ciplininė mokslinė konferencija, Vilnius-Dubingiai, 2016 m. gegužės 12-14 d. : pranešimų
santraukos / [vertė „e-vertimai“]. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. –
152 p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-447-209-1
Atstatytai Medininkų piliai – 5 metai : konferencijos pranešimai, Trakai, 2017 / Trakų istorijos
muziejus ; sudarytojai Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Gintautas Terleckas. – [Vilnius] :
[Mirabilis] ; Trakai : Trakų istorijos muziejus, [2017]. – 57, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas
150 egz.. – ISBN 978-609-95398-7-4
Čiurlionio namai Vilniuje : istorija ir veikla : 20 metų atminimo ir pažinimo centrui / Vytautas
Landsbergis, Remigija Bukaveckienė, Nida Gaidauskienė, Rokas Zubovas ; [sudarytojai Nida
Gaidauskienė, Rokas Zubovas]. – Vilnius : Čiurlionio namai, 2017. – 215, [1] p. : iliustr., faks.,

F. Schuberto, A. Žlabio, C. Francko kūriniai

portr. + 1 vaizdo diskas (DVD). – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-95781-1-8 (įr.)

26 d. 18 val. Zarasų kultūros centre – Valsty-

Jaunojo dizainerio prizas = Young designer award : [konkurso leidinys] / [Vilniaus dailės akade-

binis Vilniaus kvartetas. Dalyvauja A. Guri-

mija, Dizaino inovacijų centras]. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011- .

navičius (kontrabosas), aktoriai T. Čižas,

2016 : katalogas. – [2016]. – 62, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN

P. Markevičius, šokėja G. Grinevičiūtė

Vilnius
Kongresų rūmai
20 d. 19 val. – M. Petkovas (trimitas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (vyr.
dir. – G. Rinkevičius). Dir. – P. Mägi. Progra-

978-609-447-215-2
Jonas Čeponis: spalvingas žvilgsnis į pasaulį = Jonas Čeponis: a colourful glance at the world :
albumas / [sudarytoja Nijolė Nevčesauskienė] ; [vertėja Albina Strunga]. – Vilnius : Lietuvos
dailininkų sąjunga, 2016. – 303, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978609-95312-6-7 (įr.)
Mataičių teatras / [sudarytoja Aldona Žemaitytė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus,

moje W.A. Mozarto, J. Haydno, L. van Beet-

[2017]. – 151, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8039-98-6 (įr.)

hoveno kūriniai

Numizmatika : metraštis / Lietuvos nacionalinis muziejus ; redakcinė kolegija: Mykolas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
25 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – K. Bal-

Michelbertas (kolegijos pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus,
2017. – ISSN 1392-8570

monto 150-osioms gimimo metinėms. Mu-

[T.] 13/17 (2012/16) / sudarė Eduardas Remecas. – 2017. – 231, [1] p. : iliustr., faks., portr.. –

zikinė poetinė kompozicija „Tyrojo grožio

Tiražas 300 egz.

liturgija“. Projekto sumanytojas ir atlikėjas –

Petras Gintalas – medalio žmogus = Petras Gintalas – the man of medals / [teksto autorė Jur-

R. Vaitkevičius

gita Ludavičienė] ; [parodų, katalogo ir bibliografijos sąrašus sudarė Zita Dargaitė]. – Vil-

Šv. Jonų bažnyčia

nius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. – 247, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN

21 d. 19 val. – Londono choras „Joyful

978-609-447-230-5 (įr.)

Company of Singers“ (vad. P. Broadbent),
Vilniaus universiteto choras „Pro musica“
(vad. R. Gelgotienė)
Kotrynos bažnyčia

PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą).

27 d. 18 val. – tarptautinio J. Naujalio choro

Rež. – A. Gluskinas

dirigentų konkurso finalas-koncertas

22 d. 18 val. Kultūros centre – A. Tarno „DI-

Muzikos galerija

BUKAS“. Rež. – R. Banionis

22 d. 16 val. – „Rudenio pokalbiai“. S. Rubis (gitara, smuikas, vokalas), A. Daškus

Panevėžys

(mistikos pasaulio įdomybės, eilės, baladės,

Juozo Miltinio dramos teatras

gitara, balsas)

21 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležin-

Vaidilos teatras

Rež. – J. Glombas

p. : iliustr., faks.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-478-000-4

šeimai „Apie Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“.

22 d. 12 val. Kultūros centre – „BLUSYNO

kelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.

Aistė Bimbirytė-Mackevičienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]. – 94, [2]

22 d. 18 val. – Jaunieji „Vaidilos klasikos“

Petras Repšys: medaliai ir plaketės : katalogas / Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]. – 247, [1] p. : iliustr.. – (Istorija ir dailininkas, ISSN 2538-7588). –
Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8039-99-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. L iteratūros mokslas
Blogis kaip amatas : romanas / Robert Galbraith ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. –
Vilnius : Alma littera, 2017. – 455, [1] p.. – ISBN 978-609-01-2928-9 (įr.)
Colloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Jūratė Sprindytė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – ISSN 1822-3737
Nr. 38. – 2017. – 175, [1] p.
Grėsmė naktyje : [romanas] / Robert Bryndza ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siaurodinė. –

talentai: P. Anderssonas (fortepijonas).

Kaunas : Jotema, [2017]. – 368 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-704-7 (įr.)

22 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-

Programoje J. Vītolio, L. van Beethoveno,

RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys

Iš atminties manuskriptų : memuarai, eseistika, pokalbiai, rašytojų laiškai / Aldona Elena

F. Schuberto, F. Chopino, M. Ravelio

25 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR

Puišytė. – Vilnius : Vaizdų archyvas, 2017. – 386, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-

kūriniai

609-95539-7-9 (įr.)

Čiurlionio namai

Juodosios lelijos : romanas / Michel Bussi ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vil-

25 d. 18 val. – improvizacijų vakaras „M.K.

nius : Alma littera, 2017. – 366, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2937-1 (įr.)

JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
25 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija

Čiurlionio eskizai“. Dalyvauja D. Golovanovas ir J. Maksimowiczius

Va k a r a i

Legenda / Marie Lu ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2017. –
269, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-449-7 (įr.)
Liudininkė : [romanas] / Caroline Mitchell ; iš anglų kalbos vertė Margarita Vilpišauskaitė. –
Kaunas : Jotema, [2017]. – 349, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-705-4 (įr.)

21 d. 16 val. Paliesiaus dvare (Mielagėnų
sen., Ignalinos r.) – ciklo „Muzikos en-

Vilnius

ciklopedija gyvai“ koncertas „Žėrintys

Valdovų rūmai

Baltaduonė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 357, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-

medinukai“. Kristupo medinių pučia-

24 d. 18 val. – A. Ryčkovo paskaita „Nusi-

01-2933-3 (įr.)
Vėlyvasis šou : [detektyvinis romanas] / Michael Connelly ; iš anglų kalbos vertė Dalia Pa-

Paskutinis pabėgimas : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema

mųjų instrumentų kvintetas: G. Gelgo-

kaltimai ir bausmės: valdovo išdavystės

tas (fleita), U. Dičiūnas (obojus), A. Žiūra

samprata Lietuvoje vėlyvaisiais Viduram-

(klarnetas), A. Puplauskis (fagotas), P. Lu-

slauskienė. – Kaunas : Jotema, [2017]. – 399, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-

žiais – ankstyvaisiais Naujaisiais laikais“

706-1 (įr.)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

kauskas (valtorna). Programoje J. Ibert’o,

26 d. 8.30 – tarptautinė mokslinė konferen-

20 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-

H. Villa-Loboso, S. Barberio, G. Ligeti,

cija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis

JOJE“. Dir. – J. Janulevičius

F. Farko, G. Kuprevičiaus kūriniai

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

11 psl.

S palio 20–26
Savaitės filmai

„Globalinė audra“
Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 ****

Kad ir koks būtų Denis Villeneuve’o sukurtas garsiojo Ridley Scotto
perdirbinys, sugrįžti į netolimą ateitį verta. Garsiojo filmo tęsinyje replikantus kontroliuoja ir nepaklususius žmonėms naikina karininkas K
(Ryan Gosling). 2049-aisiais įtampa tarp žmonių ir jų vergų, kuriuos sukūrė bioinžinieriai, vis auga. Tapęs slaptos informacijos, keliančios grėsmę
visai žmonijai, savininku, K pats turi būti sunaikintas. Vienintelė jo viltis – rasti
paslaptingai prieš daugelį metų dingusį Riką Dekardą (Harrison Ford).
Taip pat filme vaidina Jaredas Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin
Wright, Dave’as Bautista, Mackenzie Davis (JAV, 2017). (Vilnius)
C’est la vie! ***

Nauja filmų „Neliečiamieji“ ir „Samba“ kūrėjų Olivier Nakache ir Erico
Toledano komedija „C’est la vie!“ pasižymi puikiu tempu ir dialogais. Nesuprantama, kodėl platintojai nusprendė pakeisti originalų filmo pavadinimą „Šventės prasmė“ į nieko nesakančią banalybę, juolab kad jo veikėjas Maksas (aktorius ir režisierius Jeanas-Pierre’as Bacri) dirba pobūvių
organizatoriumi. Jam kyla noras pailsėti. Tačiau reikia įvykdyti dar vieną
užsakymą – surengti prabangias vestuves XVII a. dvare. Maksas jas suplanavo kruopščiai: pasamdė padavėjų komandą, virėjus, indų plovėjus,
davė nurodymus fotografui, užsakė muzikantus, gėlių dekoracijas, bet,
kaip tyčia, viena paskui kitą pasipila klaidos... (Prancūzija, 2017). (Vilnius)
Globalinė audra **

Kai katastrofiškos klimato permainos pradeda grėsti Žemės egzistavimui, pasaulio vyriausybės susivienija ir sukuria specialią programą. Ji
apima palydovų, kurie turi stabdyti stichines nelaimes, tinklą. Tačiau po
dvejų metų sistema pradeda gesti. Avariją turi pašalinti du broliai, kurie
nuo seno nebendrauja. Jie turi suspėti išspręsti problemas, kol milžiniška
audra nesunaikino visos Žemės. Deano Devlino mokslinės fantastikos
filme vaidina Gerardas Butleris, Jimas Sturgesas, Abbie Cornish, Edas
Harrisas, Andy Garcia (JAV, 2017). (Vilnius)
Gobšius *

Pagrindinis Fredo Cavayé komedijos visai šeimai veikėjas yra Dany
Boono suvaidintas patologiškas šykštuolis ir talentingas smuikininkas.
Jo pelnytai nekenčia visi. Tačiau filmo kūrėjai įsitikinę, kad meilė gali
pakeisti viską. Tai įrodinėjama taip primityviai ir nejuokingai, kad pradedi abejoti, ar tik režisierius nelaiko žiūrovų visiškais idiotais (Prancūzija, 2016). (Vilnius)

Kino repertuaras

26 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

21 d. – 21.45; 22 d. – 20.45; 23 d. – 19.15;

tas) – 18.30

24 d. – 17 val.; 25 d. – 18.45; 26 d. – 19.30

Vilnius

20, 21 d. – Gyvenimas prieš akis (Rusija) –

20 d. – Geras laikas (JAV) – 22.15; 21 d. – 21.45;

Forum Cinemas Vingis

10.40, 14.50, 18.55, 21.10, 23.59; 22, 23,

22 d. – 20.15; 23 d. – 17.15; 26 d. – 21 val.

20–26 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-

25 d. – 10.40, 14.50, 18.55, 21.10; 24 d. –

20 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 16.30; 22 d. –

cūzija) – 11.30, 13.40, 15.50, 16.50

10.40, 14.50; 26 d. – 10.40, 14.50, 21.10

15.45; 25 d. – 17.30; 26 d. – 18.45

20–23, 26 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 11.40,

20, 21 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas

20 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės

13.20, 15.50, 18, 20.30, 21.30; 24 d. – 11.40,

(rež. A. Žiurauskas) – 12.45, 16.55, 19, 21.25,

(Prancūzija) – 21.15; 23 d. – 21.45

13.20; 25 d. – 11.40, 13.20, 15.50, 18, 21.30

23.59; 22, 23, 26 d. – 12.45, 16.55, 19, 21.25;

21, 22 d. – Kaimynė šnipė (JAV) – 12 val.

20, 22 d. – Džiunglės (Australija, Kolum-

24 d. – 12.45; 25 d. – 12.45, 16.55, 19, 21.55

21 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-

bija) – 18.40, 21.45; 21, 23 d. – 11.30, 18.40,

20, 21 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

cūzija) – 13.45; 22 d. – 13.30

21.45; 25 d. – 11.30, 18.40; 26 d. – 18.40

2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 11, 15.30,

21 d. – Džiunglės (Australija, Kolumbija) –
15.30; 22 d. – 18.30; 23 d. – 21.30; 26 d. – 17.15

20, 22, 26 d. – Tramdantys ugnį (JAV) –

21, 23.20; 24, 26 d. – 11, 15.30

11.30, 18.45, 21.40; 24 d. – 11.30

20–23 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

21 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV,

22 d. – A. Adamo „Korsaras“. Tiesioginė trans-

2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 18 val.

Turkija) – 12.30; 25 d. – 17.15; 26 d. – 16.45

liacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

20–26 d. – Mano mažasis ponis. Filmas

21, 22 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

20–22 d. – festivalis „Nepatogus kinas“

(Kanada, JAV) – 10.20, 12.35, 14.55

2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 16.15

24 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų“ re-

20–23 d. – Sniego senis (D. Britanija, Šve-

21 d. – Sniego senis (D. Britanija, Švedija,

klamos – 16.30, 19, 21.30; 25, 26 d. – 19, 21.30

dija, JAV) – 12.55, 21 val.; 24–26 d. – 12.55

JAV) – 21.30; 23 d. – 21.15

26 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-

20–23, 25, 26 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) –

21 d. – Pingvinų maršas 2. Šauksmas (Pran-

tas) – 18.30

14.20, 19.20; 24 d. – 14.20

cūzija) – 12.15

26 d. – filmas-koncertas „Avicii. True Sto-

20–23, 25, 26 d. – Svetimšalis (D. Britanija,

21 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 17.30;

ries“ – 19.30

Kinija, JAV) – 16.40, 21.40; 24 d. – 16.40

24 d. – 17.15

20–24 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas

21, 22 d. – Ratai 3 (JAV) – 10.30

21 d. – Aukštyn kojom (Austrija, Vokietija) – 19.45

(rež. A. Žiurauskas) – 14.30, 16.35, 19.20,

20–26 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,

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

21.25, 21.45; 25 d. – 14.30, 16.35, 21.45;

JAV) – 10.50

JAV) – 15.15

26 d. – 14.30, 16.35

20–25 d. – Lego Ninjago filmas (3D, Danija,

22 d. – Viladsas iš Valbiu (Tarptautinis

20, 22, 25, 26 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

JAV) – 15.40

vaikų ir jaunimo festivalis) – 12 val.

2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 11.20, 21.15;

20–26 d. – Emodži filmas (JAV) – 11.10

22 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 12.15

21, 23 d. – 11.20, 15.20; 24 d. – 11.20, 15.20

20–23, 25, 26 d. – Šventasis (rež. A. Blaževi-

22 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 14 val.;

20–23 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis

čius) – 19.30

24 d. – 19.30; 26 d. – 21.45

2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 18.20

20–26 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 11.20

22 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokie-

20–23, 25, 26 d. – Mano mažasis ponis. Fil-

Džiunglių būrys (Prancūzija) – 13.20

tija) – 18 val.

mas (Kanada, JAV) – 11, 14.40, 17 val.;

20, 21 d. – Tas (JAV) – 23.40

23 d. – Stiklo pilis (JAV) – 17 val.

24 d. – 11, 14.40

20, 22, 24, 26 d. – Dar stipresnis (JAV) – 15.40

23 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 17.30

20–26 d. – Gyvenimas prieš akis (Rusija) –

21, 23, 25 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 15.40

23 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 19.30

11.10, 15.25, 19.45

20, 22 d. – Meilė angelų mieste (Rusija) – 18.20

24 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems (Ru-

Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 13.10, 17.30,

21, 23 d. – Kingsman. Aukso ratas (D. Brita-

sija) – 22 val.

21.45

nija, JAV) – 18.20

25 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 17 val.

20–23, 25, 26 d. – Sniego senis (D. Britanija,

20, 22 d. – Besivaikantys mirtį (JAV) – 21.45

25 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.45

Švedija, JAV) – 15.40, 21.10; 24 d. – 15.40

21, 23 d. – Tas (JAV) – 21.45

25 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-

20–23, 25, 26 d. – Svetimšalis (D. Britanija,

Skalvija

Kinija, JAV) – 14.10, 18.30; 24 d. – 14.10
20, 23–26 d. – Lego Ninjago filmas (Danija,
JAV) – 13.20; 21, 22 d. – 11.10, 13.20
20–26 d. – Ratai 3 (JAV) – 13.30
21, 22 d. – Kiškių mokykla (Vokietija) – 11.20
21, 22 d. – Emodži filmas (JAV) – 11 val.
20–26 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) –
13 val.
20–23, 25, 26 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) – 21.35
20–23, 25, 26 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 19 val.

Tramdantys ugnį **

20, 22, 26 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Brita-

Šalyje, kurios visuomenė labiausiai pasitiki ugniagesiais, Josepho Kosinskio filmas turėtų sukelti ažiotažą. Jis pasakoja tikrais įvykiais grįstą
istoriją apie grupę kovotojų su ugnimi „Granite Mountain Hotshots“, Arizonoje susidūrusią su vienu baisiausių istorijoje gaisrų, kuris nusinešė
devyniolikos komandos narių gyvybes. Vaidina Joshas Brolinas, Milesas
Telleris, Jeffas Bridgesas, Jamesas Badge Dale’as, Jennifer Connoly, Andie
Mac Dowell (JAV, 2017). (Vilnius)

nija, JAV) – 16 val.

Viktorija ir Abdulas ****

Stepheno Frearso filmo veiksmas prasideda 1887 m. birželį. Vyksta karalienės Viktorijos (Judi Dench) karūnavimo penkiasdešimtmečio iškilmės.
Tačiau šešiasdešimt aštuonerių karalienė nuobodžiauja ir jaučiasi vieniša.
Jos pageidavimu 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. Filmas sukurtas pagal Shrabani Basu knygą, jo premjera įvyko rugsėjo pradžioje Venecijos kino
festivalyje (D. Britanija, JAV, 2017). (Vilnius)

****** – 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.

21, 25 d. – Dar stipresnis (JAV) – 16 val.;
23 d. – 16, 18.40; 21 d. – Kingsman. Aukso
ratas (D. Britanija, JAV) – 18.40; 21 d. – Tas
(JAV) – 21.20
23 d. – Besivaikantys mirtį (JAV) – 21.20

cūzija) – 21.45; 26 d. – 15.15
26 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancū-

Festivalis „Nepatogus kinas“
20 d. – Gerasis paštininkas (Suomija, Bul-

zija, Olandija) – 17 val.

garija) – 17.30; Dingęs atvaizdas (Kambo-

Ozo kino salė

dža, Prancūzija) – 19.15

20 d. – Holivudas pasiūlė per mažai

21 d. – Lagūna (Meksika, JAV) – 16 val.

(rež. R. Oičenka) – 17 val.

21 d. – Jūra jūra (JAV) – 17 val.

20 d. – Man viskas gerai, mano angele (Ja-

21 d. – Tremtis (Kambodža, Prancūzija) – 19 val.

ponija) – 18 val.

22 d. – Suaugėliai (Čilė, Olandija, Prancū-

21 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 15 val.;

zija) – 15.15

24 d. – 18.30

22 d. – Nuošali žemė (Čilė) – 17 val.

21 d. – Kita vilties pusė (Suomija, Vokie-

22 d. – Saitas 2 (Kambodža, Prancūzija) – 19 val.

tija) – 16.50

20 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 21.15;

21 d. – Gobšius (Prancūzija) – 18.40

23 d. – 15 val. (seansas senjorams); 24 d. – 17

21 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 20.20

val.; 26 d. – 21.10

24 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Prancūzija) – 17 val.

22 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 20.50
21 d. – C‘est la vie! (Prancūzija) – 20.50;
23 d. – 17 val.; 24 d. – 21.10; 25 d. – 19 val.;

Forum Cinemas Akropolis

26 d. – 19 val.

20–26 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija,

24 d. – Geležinkelio stotis (rež. P. Baronas,

Prancūzija) – 10.10, 12.20, 14.30, 17.20

X. Agudo, R. Bajornas ir kt.) – 19 val.;

20, 21 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 13.10,

25 d. – 21.10

16.40, 19.15, 21.50, 23.15; 22, 23, 25, 26 d. –

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

13.10, 16.40, 19.15, 21.50; 24 d. – 13.10

JAV) – 16.50

25 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 1 7val.
26 d. – Liūtas (JAV, Australija) – 16 val.
26 d. – Pažadas (JAV) – 18 val.

Kaunas
Romuva

20–23, 2, 26 d. – Tramdantys ugnį (JAV) –

26 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 16.50

13.15, 18.40; 24 d. – 13.15

21 d. – Arčiau debesų (Belgija, Švedija,

20–23, 2, 26 d. – Džiunglės (Australija, Ko-

Olandija, Norvegija) – 14.20

lumbija) – 16.05, 21.35; 24 d. – 16.05

22 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 13.40

Festivalis „Nepatogus kinas“
20 d. – Kivalina (JAV) – 18 val.; Jūra jūra
(JAV) – 19.30
21 d. – Birmos posmai (Olandija, Norvegija) – 16 val.; Pasiklydę Paryžiuje (Belgija,
Prancūzija) – 14 val.
21 d. – Akimui (JAV) – 18 val.

24 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų“ re-

Pasaka

klamos“ – 16.30, 19, 21.30; 25, 26 d. – 19, 21.30

20 d. – Gobšius (Prancūzija) – 16.45; 21 d. –

26 d. – filmas-koncertas „Avicii. True Sto-

14.15; 22 d. – 14.30; 23 d. – 19.30; 24 d. – 16.45;

ries“ – 19.30

22 d. – Komunija (Lenkija) – 14 val.

26 d. – 15 val. (senjorų arbatėlė)

22 d. – Brolis Jakobas (Vokietija) – 16 val.

25 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 19.30

20 d. – C'est La vie! (Prancūzija) – 22 val.;

22 d. – „Nanook“ – 18 val.

21 d. – Cemento skonis (Vokietija, Libanas,
Sirija, JAE, Kataras) – 20 val.
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