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Rekomenduojame „Scanoramos“ filmus

„Gaida“: misija vykdoma
Mintys po festivalio atidarymo koncerto

Eglė Gudžinskaitė

„Gaidos“ misija ir užmojai pristatyti 
kuo platesnę ir įvairiapusiškesnę 
minimalistinės muzikos tradiciją 
sulig metais, regis, vis stiprėja. Šie-
met Philipą Glassą, Steve’ą Reichą ir 
Terry Rilley „Gaidoje“ pakeitė itin 
gausi Davido Lango muzikos pa-
siūla, o šalia dar ir Johno Adamso, 
Arvo Pärto bei kitų vienaip ar kitaip 
minimalistinei muzikai prijaučian-
čių kūrėjų intarpai. Niujorkietiškos 
postminimalistinės muzikos banga 
nuplovė bet kokias abejones jau per 
pirmąjį festivalio savaitgalį, prade-
dant atidarymo koncertu, tradiciš-
kai surengtu Filharmonijos salėje 
(tiesa, ne taip tradiciškai festivalio 
pradžios koncerto programą šįkart 
parengė ne simfoninis, o Roberto 
Šerveniko diriguojamas Lietuvos 
kamerinis orkestras). 

Keturios 60-metį šiemet šven-
čiančio D. Lango kompozicijos, 
skambėjusios festivalio pradžios 
koncerte, skirtingos, bet kartu ir 
kiaurai atpažįstamo braižo, kiekviena 

su sava istorija ir įtaigiu įgyvendi-
nimu. Prie to unikalaus kiekvie-
nos kompozicijos žavesio, nelei-
dusio nuobodžiauti ar nuklysti 
monotonijos šešėlin, neabejotinai 
prisidėjo ir skirtingi solistai. Į pa-
grindines anonsų antraštes iškeltas 
violončelininkas Gavrielis Lipkin-
das – itin charizmatiškas atlikė-
jas, prieš keletą metų jau viešėjęs 

„Gaidoje“ kaip Ph. Glasso „Naqo-
yaqatsi“ solistas. Šįkart jo violončelė 
D. Lango kompozicijoje „Concerto 
(World to Come)“ užėmė vedlio po-
ziciją, reguliuodama ne tik bendrą 
toną, kurioje tipiška repetityvinė 
mechanika maišėsi su nostalgiška 
melancholija, bet ir viso orkestro, 
tarsi paukščių būrio, dinamiką bei 
judėjimo kryptį pasiduodant tai į 
vieną, tai į kitą pusę.

Ekspresyvia laikysena bei at-
likimo maniera vieną naujausių 
D. Lango kūrinių „Shade“ stygi-
niams ir solistams įelektrino trio 

„FortVio“ (smuikininkė Ingrida 
Rupaitė, violončelininkas Povilas 
Jacunskas bei pianistė Indrė Baikš-
tytė). Segmentuotos kompozicijos 

pagrindas – įsijautimas į vieną cha-
rakterį ir staigus perjungimas į ab-
soliučiai kitą būseną. Tokiu būdu 
į pirmą planą iškeliamas vis kitas 
solistas, o bendra nuotaikos trajek-
torija juda nuo kampuotos arpeggio 
monotonijos iki minkštos alsuojan-
čios melodikos.

D. Lango muzikos apsuptyje 
puikiai derėjo naujausia Žibuoklės 
Martinaitytės kompozicija „Švie-
sotamsos trilogija“ fortepijonui ir 
orkestrui, kurios solo partiją at-
liko dar vienas klausytojų dėmesį 
traukiantis atlikėjas – pianistas Ga-
brielius Alekna. Dar prieš koncertą 
šio kūrinio premjera buvo įvardinta 
ypatingu „niujorkietišku susiti-
kimu“, nes tiek kompozitorė, tiek 
pianistas šiuo metu reziduoja Niu-
jorke. Tačiau, regis, tai patvirtino ne 
tik išorinės aplinkybės, bet ir pačios 
muzikos sandara, vietomis (o ypač 
paskutinėje trilogijos dalyje) kiek 
netikėtai persmelkianti D. Langui 
ir kitiems Niujorko postminimalis-
tams būdingu skambesiu, iš dalies 

D. Matv ejevo n uotr .Gabrielius Alekna ir Robertas Šervenikas
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Atvertas Langas į paprastumą
Ansamblis „Synaesthesis“ festivalyje „Gaida“ 

M u z i k a

Viltė Žakevičiūtė

Žmonės nori klausytis paprastos 
muzikos. Paprastos, bet geros, su-
vokiamos. Juk paprastume slypi 
meistrystė, kristalizuojasi esmė. 
Ir tai įvyko! Tarptautinio aktua-
liosios muzikos festivalio „Gaida“ 
koncertas „Strange People Playing 
Cool Music“ („Pašėlę žmonės groja 
kietą muziką“) spalio 22 d. buvo 
paskirtas jauniesiems atlikėjams. 
Nors jauni, bet jau daug pasiekę. 
Kompozitoriaus Karolio Varia-
kojo vadovaujamas ir diriguoja-
mas šiuolaikinės muzikos ansam-
blis „Synaesthesis“ atliko penkis 
kūrinius. Du iš jų – premjeriniai. 
Tai Ryčio Mažulio „Caput“ ir Do-
minyko Digimo „From Another 
Point of View“ – juo ir buvo pra-
dėtas koncertas. Kūrinyje filosofiš-
kai nagrinėjamos nūdienos proble-
mos, kurios, manau, jau tapo kliše 
ar subanalėjusiu štampu. Gražiai ir 
paprastai apie kūrinį aiškina pats 
Dominykas, sakydamas, jog tai kū-
rinys apie jausmą, kai kasdienybėje 
ima ryškėti atskirtis tarp realios ir 
virtualios realybės. Autorius pasi-
telkė vaizdo projekciją (aut. Kristi-
jonas Dirsė), pasinaudodamas ku-
ria, matyt, norėjo klausytojus dar 
labiau panardinti į skaidrų garsų 
vandenyną. Vis dėlto manyčiau, kad 
vaizdo projekcijos gal nė nereikėjo. 
Kūrinys buvo nepaprastai malonus 
ausiai, norėjosi klausytis užsimer-
kus. Juo labiau kūrinio skambe-
sys neiliustravo vaizdo, vadinasi, 
vaizdas neturi konkretaus sąryšio 
su garsu? Tikriausiai iliustruojan-
čių, filmo muzikai būdingų sąsajų 
ieškoti ir nevertėjo? Bet jei auto-
rius mano, jog vaizdas čia būtinas, 

tuomet sutikti galime – juodoje ir 
baltoje depresijoje paskendę, ne-
skubantys žmonių siluetai rankose 
glamonėja tuos nelemtus „rage-
lius“... Šiaip ar taip, kūrinys skam-
bėjo skaidriai, o kruopščiai atliktas 
tapo malonia vakaro pradžia ir at-
skleidė jautrią kompozitoriaus mu-
zikinę pajautą.

Iškart po to nuskambėjo ir antroji 
vakaro premjera. Tai Ryčio Mažulio 

„Caput“ (lot. et caput – „galva“, nors 
populiari kita reikšmė) kameriniam 
ansambliui. Subtili, labai lėtai kin-
tanti kūrinio faktūra koreliavo su 
skaidria diatonika. Kompozitorius 
naudoja kanono techniką kaip sa-
votišką algoritmą, muzikos vyks-
mas slypi sluoksniuose, o kiekvieno 
instrumento medžiagoje garsų 
sluoksniai sukuria poliritmiją. La-
bai įdomus, kiek netikėto skambe-
sio, skaidrus kūrinys. Klausantis 
tokio tolygaus garsų ir ritmų „mir-
gėjimo“, kūrinys, nors labai meis-
triškas, atrodė visai paprastas.

Po šių gražių premjerų suskambo 
pagrindinės viso festivalio žvaigž-
dės Davido Lango kūriniai „Sweet 

Air“ ir „Cheating, Lying, Stealing“. 
Abu jie buvo atlikti meistriškai ir 
tapo gaiviais vakaro akcentais.

„Sweet Air“ fleitai, klarnetui, for-
tepijonui, smuikui ir violončelei pa-
sirodė nepaprastai jaukus ir gal kiek 
naivokas. Tačiau, prisiminus paties 
kompozitoriaus pasakytas mintis 
apie kūrinį, nieko nuostabaus, kad 

„naivu“ ar „vaikiška“ čia tinka. Kū-
rinį inspiravo kompozitoriaus sū-
naus vizitas pas dantų gydytoją. Šis 
sūnui davė įkvėpti „juoko dujų“, ku-
rios, matyt, turėjo vaiką kiek nu-
raminti. Ir iš tiesų, kaip sako kom-
pozitorius, šiuo kūriniu jis norėjo 
pradžiuginti, nuraminti klausytojus, 
pasak jo, muzika puikiai guodžia, 
ramina, ir muzikos, kaip „ramina-
mųjų“, vaidmuo pamirštamas visai 
be reikalo. Kūrinys skambėjo gai-
viai, konsonansiškus ir malonius 
sąskambius kartkartėmis paįvairin-
davo neerzinantys, sakyčiau, švie-
sūs disonansai. Ritmizuota ir mini-
mali, neperkrauta kūrinio faktūra 
nuteikė tikrai pozityviai. 

Po tokio jaukaus kūrinio nuskam-
bėjo visiškai kitoks – „Cheating, 

Lying, Stealing“ bosiniam klarnetui, 
violončelei, fortepijonui, perkusijai 
ir dviem antifoniniams būgnams. Ir 
būtent šis kūrinys buvo smagiausias 
iš visų. Matyt, dar ir dėl itin profe-
sionalaus „Synaesthesis“ ansamblio 
interpretavimo. Apie šį kūrinį esu 
skaičiusi įvairių nuomonių, labiau-
siai diskutuojama apie jo monoto-
niškumą, netgi autoriaus „negebė-
jimą“ muzikinę medžiagą pateikti 
įdomiau, subtiliau. Bet taip pat šis 
kūrinys muzikos kritikų įvardija-
mas kaip vienas įdomiausių kom-
pozitoriaus darbų. Įsiklausius į 
kompozitoriaus idėją ir dar kartelį 
perskaičius kūrinio pavadinimą, 
kuris, mano manymu, ypač gerai 
perteikia pagrindinę mintį, supranti, 
ko siekia autorius – atmesti atpažįs-
tamus muzikalumo archetipus ir 
atsainiai primesti antimuzikalumą 
(gal netgi „bukumą“?). Kūrinyje 
beveik nėra dinamikos, muzika 
sklendžia monotonijoje. Aštrūs, 
šaižūs perkusijos garsai ir kapotas 
ritmas turėtų erzinti. Tačiau veikia 
priešingai! Kaip jau minėjau, an-
samblis puikiai atliko kūrinį, to-
dėl buvo įdomu klausytis, o besi-
klausant sekti šaržuotus bandymus 
nutraukti muzikinės tėkmės sąlygas. 
Kokios jos? Tai – melodija, dinamika, 
kulminacija. Ir negalime sakyti, kad 
kūrinys neįvyko. Atvirkščiai! Jame 
yra viskas, ko reikia. Tai – ritmas. 
Beje, ekspresyvus violončelininkės 
Joanos Daunytės griežimas kūriniui 
suteikė kiek groteskiško romantiš-
kumo, taip pat ir roko muzikai bū-
dingo skambesio. Tiesa, pažvelgus 
iš techninės pusės, garso violončeli-
ninkei šiek tiek trūko, galbūt vertėjo 
geriau subalansuoti įgarsinimą? Visi 
atlikėjai buvo šaunūs. Klausytojai 
liko sužavėti.

Po tokio savotiško aršaus emo-
cionalumo koncerto pabaigai buvo 
paliktas įdomus žymaus eksperi-
mentuotojo Yannio Kyriakideso 
kūrinys „The Arrest“. Novatoriška 
ir psichologizuota kūrinio idėja 
tiesiog įtraukia klausytojus. Au-
torius pasitelkia George’o Pereco 
tekstą iš 150 sapnų istorijų rinki-
nio, pasakojantį apie naktinį koš-
marą: Perecas sapne stoja į akistatą 
su policija. Tekstas žaismingas, su-
teikiantis galimybę jį laisvai inter-
pretuoti (kartais sunku suprasti, čia 
rimta ar juokinga?). Vis dėlto kū-
rinyje svarbiausias tekstas, nes mu-
zikantai ir elektronika lyg akompa-
nuoja, o kartu ir tampa savotiškais 
metronomais, nes diktuoja tempą 
projektoriuje rodomoms teksto 
eilutėms. Inovatyvus sprendimas 
pasirodė vykęs. Kūrinyje autorius 
tikrai nevengė šmaikštumo, bet 
vėlgi tai – pasirinkto teksto nuopel-
nas. Kompozitoriaus siekis – kad 
klausytojas, skaitydamas bėgančio 
teksto eilutes, tarsi mintyse išgy-
ventų tą baisų nakties košmarą (net 
jei jis primintų komediją). Vėlgi, iš-
ryškėjo skambesio paprastumas ir 
kompozicijos meistriškumas. Mu-
zika iliustruojamas tekstas bana-
lumo ribos neperžengė ir vakarui 
suteikė ypač gerų emocijų.

Taigi, viskas paprasta. Ir nieko čia 
keisto! Smagu, jog pirmasis „Syna-
esthesis“ koncertas šių metų „Gai-
doje“ (ansamblis surengė du kon-
certus) nuskambėjo profesionaliai, 
sklandžiai ir įdomiai. Prieš kon-
certą buvo kilęs klausimas, kaipgi 
programoje derės šie kūriniai? Po 
koncerto klausimų neliko. Kitas an-
samblio koncertas, tikiuosi, taip pat 
nenuvils, įspūdžiai – kitame laikraš-
čio numeryje.  

primenanti dar ir A. Pärto „var-
pelio tilindžiavimus“ (fortepijono 
partija) virš styginiuose virpančios 
vieno minorinio trigarsio harmo-
nijos. Kita vertus, visa ši ypatingu 
estetiniu jautrumu spinduliuojanti 
kompozicija nuo pirmųjų taktų at-
rodė lyg tęsianti prieš metus kom-
pozitorės pristatytą audiovizualinių 
novelių – garsinių meditacijų ciklą 

„Grožio beieškant...“. 
Pirmojoje „Šviesotamsos trilo-

gijos“ dalyje „Tunelis“ konsonuo-
jančio trigarsio pagrindu kuriamas 

„gražios harmonijos“ skambesys, 
apgaubtas styginių debesies, iš ku-
rio vis išnyra viena kita melodinė 
linija; antroje – „Meteoritai“ – iš 
tremolo mirguliavimų ir flažoletų, 
sugretintų kraštinių registrų (ir 
orkestro, ir fortepijono partijose) 
formuojama efemeriška nesvarumo 

būsena, kurią perskrodžia tik išny-
rančios romantinės tercijos. Atitin-
kamai ir jau minėti paskutinės da-
lies „Tamsa šviesoje“ fortepijono 

„varpelių“ arpeggio sukoncentruoja 
žvilgsnį į nuskaidrėjusią harmoninę 
faktūrą.

Šiame kontekste akivaizdžiai ne-
pritapo vienintelė Alberto Navicko 
kompozicija „Atminties linijos“ sty-
ginių orkestrui. Anaiptol ne todėl, 
kad būtų ne taip profesionaliai su-
komponuota kaip vyresniųjų kom-
pozitoriaus kolegų, atvirkščiai – tai 
itin įdomi lineariai plėtojama ir 
subtilaus, netgi trapaus garso mu-
zika, prisodrinta įvairiausių garso 
išgavimo technikos efektų (vibrato, 
glissando, tremmolo ir kt.). Tiesiog 
nuskambėjo ji tarsi iš kultūriškai ge-
rokai nutolusio pasaulio. Kaip ir an-
tiparalelinės aukštų ir žemų styginių 

linijos šios kompozicijos pradžioje – 
ataidinčios iš kraštinių registrų, lyg 
ir atsiliepiančios viena į kitą, kartais 
netgi suartėjančios, bet vis dėlto ju-
dančios savo eiga ir tempu.

Nepaminėtos liko dar dvi nedi-
delės D. Lango kompozicijos, ku-
rios šį koncertą ir įrėmino. Pirmoji 
jų – švelni ir kiek apatiška „Wed“ iš 
aštuonių dalių fortepijoninio pri-
siminimų-dedikacijų ciklo, kurią 
praėjus dviem dešimtmečiams nuo 
sukūrimo kompozitorius aranžavo 
styginių orkestrui (ši versija ir buvo 
atlikta „Gaidoje“). Santūrų šio kū-
rinio muzikinės tėkmės bangavimą 
buvo galima prisiminti kaip neįsi-
vaizduojamai tolimą koncerto pa-
baigoje, kai nuskambėjo žymioji 

„Simple Song #3“ iš Paolo Sorrentino 
filmo „Jaunystė“. Su visa roman-
tine patetika išsiliejanti melodija, 

kurią kulminacijoje dar paryškina 
ir „pučiniškas“ balso dubliavimas 
styginiais, plati dinamikos skalė, 
jautrus ir emocingas smuiko ir so-
prano duetas pavertė šią „paprastą 
dainą“ tikru filmų muzikos hitu. 
Tiesa, itin ryškus (net ir vizualiai) 
pirmojo atlikimo vaizdinys neabe-
jotinai tapo ir spąstais bandantiems 
jį atkartoti. Tikėtis jį pralenkti yra 
tikrai drąsu, o tikimybė likti origi-
nalaus pirmavaizdžio šešėlyje labai 
didelė. „Gaidoje“ soprano partija 
buvo patikėta jaunai dainininkei 

„Gaida“: misija vykdoma
Atkelta iš  1  psl .

Agnei Stančikaitei, kuri techniškai 
puikiai su ja susitvarkė, o smuiko 
solo partija nebuvo tiek išryškinta 
ir organiškai išplėtota, kiek norėjosi 
(ar kaip įprasta ją girdėti). Galbūt 
todėl ir emocinis efektas šįkart ne-
buvo toks pribloškiantis, kad būtų 
vertas „Oskaro“ nominacijos. Kita 
vertus, tokiu kūriniu užbaigiant pir-
mąjį iš postminimalistinės „Gaidos“ 
maratono koncertų, šventiškumo 
dozės turbūt užteko visiems.

Eglė Gudžinskaitė

D. Mat ve je vo  nu ot ra u ko s

Trio „FortVio“ ir LKO

Karolis Variakojis, Joana Daunytė ir „Synaesthesis“
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Ambicingų žmonių bendruomenė
Pokalbis su Vilniaus mokytojų namų choro „Bel Canto“ vadovu Egidijumi Kavecku

M u z i k a ,  K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Spalio 14–15 d. Lietuvoje „praūžė“ 
suaugusiųjų chorų konkursas. Jame 
dalyvavo net 111 rajonų ir miestų 
(taip pat ir aukštųjų mokyklų) mo-
terų, vyrų ir mišrių chorų. Tarp jų ir 

„Bel Canto“ – mišrus mėgėjų choras, 
kuris tarptautinio žiuri (kompozi-
torius, dirigentas Vaclovas Augus-
tinas, latvių kompozitorius Rihar-
das Dubra, lenkų kompozitorius 
Pawelas Lukaszewskis, kompozi-
toriai Nijolė Sinkevičiūtė ir Algir-
das Martinaitis bei choro dirigentas 
Dainius Puišys) buvo pripažintas ge-
riausiu Lietuvos mišriu choru. Ko-
lektyvas taip pat laimėjo didįjį prizą 
ir pelnė aukščiausią įvertinimą (98 
balai). Tuo pasidžiaugti ir atsakyti 
į klausimus mielai sutiko dar visai 
neseniai choro meno vadovu ir diri-
gentu tapęs Egidijus Kaveckas.

Lietuvos suaugusiųjų chorų 
konkurse laimėjote Grand Prix. 
Koks tai jausmas? Kiek laiko 
ruošėtės konkursui ir kokią 
programą pateikėte?

Neapsakomai gera, kai nuošir-
džiai sieki tikslo, dedi visas pastan-
gas ir galiausiai sulauki įvertinimo. 
Tokie laimėjimai motyvuoja dirbti, 
stengtis dar labiau ir kelti sau nau-
jus tikslus. Programą sudarėme 
vasario mėnesį, o labai intensyviai 
konkursui pradėjome ruoštis pava-
sarį. Surengėme net tris darbines 
stovyklas, kurių metu intensyviai 

„šlifavome“ kūrinius. Konkurse rei-
kėjo tik susikaupti ir atsiduoti mu-
zikai. Antrame ture atlikome kūri-
nius a cappella: Orlando di Lasso 

„Bonjour, et puis, quelles nouvelles“, 

Laimutė Ligeikaitė

Vieną savaitę populiariame inter-
neto portale pamatau simfoninio 
orkestro, kitą – žymaus pianisto 
koncertų „recenzijas“, o neseniai 
žiūriu – kvietimas į diskusiją apie 
Nacionalinio dramos teatro spek-
taklį ir teatro meną. Atrodytų, kas 
čia keista? Taip ir turėtų būti, juk 
vis apgailestaujama, jog internete, 
o ir spaudoje, meno įvykiams ski-
riama per mažai dėmesio. Sutinku. 
Išties žmonės laukia profesionalios 
minties, ypač apie meną, ieško pa-
tikimų vertybinių orientyrų. Tik 
šioje nišoje tikroms recenzijoms ir 
pasvertoms įžvalgoms vis dar nėra 
vietos. O dabar ją užėmė... ekono-
mistai. Suprantu, kad abu mane at-
siliepti inspiravę asmenys pradėjo 
rinkiminę kampaniją (už vieną iš 
jų netgi džiaugiuosi) ir jų pavardes 
visi žino. Bet dėl įvairovės jiems 
norėčiau pasiūlyti ir kitų temų: gal, 

Meninė ekonomika
Keletas nūdienos įspūdžių  

norėdami pademonstruoti rinkė-
jams savo inteligentiškumą ir visa-
pusiškumą, nueikite, ponai, į fizikos 
institutą, biochemijos laboratorijas, 
padiskutuokite apie nanotechnolo-
gijas, inovacijas, stebėkite chirurgų 
operacijas, aprašykite įspūdžius 
internetuose? Ne? O kodėl menas 
traukia? Antai kiti net viešai prak-
tiškai pabando, pretenduodami į 
profesionalumą. Pavyzdžiui, staiga 
tampa rašytojais, muzikos kritikais, 
teatrologais, – juokų darbas, bet kas 
gali! Ar beįsivyraujant tokiam po-
žiūriui neprofanuojama profesio-
nali meno kūryba? Pradedant jos 

„kritika“, baigiant aukščiausios val-
džios vizijomis sujungti, pavyzdžiui, 
visiškai tolimas muzikos ir dailės 
akademijas – jūs ten, „meninin-
kai“, visi vienodi, bendrame katile 
išsiaiškinsite, o paišyt ar dainuot gi 
niekas netrukdo...     

Be jokių abejonių, reikšti savo 
nuomonę, dalintis įspūdžiais ir 

mintimis apie aplankytus koncertus, 
spektaklius ar dailės parodas feis-
buke, tarp draugų, kolegų, dienoraš-
tyje ar įmonės sienlaikraštyje, – tiesiog 
puiku ir skatintina. Kultūringos ša-
lys jau keli šimtai metų turi tokias 
bendruomeniškas kultūrinių disku-
sijų tradicijas, ką ir kalbėti apie tokį 
reiškinį kaip namų muzikavimas – 
realią praktinę mėgėjų meninę vei-
klą. Tiesa, Lietuvoje yra nemažai in-
telektualų, ne muzikų, bet jautrių ir 
išmanančių, mačiusių pasaulio, ga-
linčių palyginti, pasverti ir pareikšti 
tikrai kompetentingą nuomonę kad 
ir muzikinių įvykių klausimais. Bet 
tokie nepasiskelbia „nuo šiol rašy-
siantys recenzijas“ ir jų nerašo. O 
gaila, nes dabar liaudžiai brukamos 
pseudorecenzijos, kurios rašomos, 
ko gero, dėl visai kitų paskatų, kaip 
ir naujųjų teatrologų diskusijų klu-
bai – dėl populiarumo prieš rinki-
mus. Taigi, nelyginant botanikoje, 
jau stebimi invazinių augalų plitimo 

požymiai profesionaliojo meno pa-
saulyje, kurie ilgainiui iš natūralių 
buveinių gali išstumti vietines rūšis, 
dar, laimė, pakankamai gyvybingas. 
O šiuos tikruosius augalus puose-
lėti, t.y. tapti, pavyzdžiui, muzikos 
srities profesionalu (atlikėju, kūrėju, 
muzikologu) reikia maždaug 20 
metų studijų ir nuolatinės praktinės 
veiklos: tarkime, 12 metų meno mo-
kykloje, 6 metai (su magistru) mu-
zikos akademijoje, būna, dar pora ir 
meno doktorantūroje. Tai reiškia ir 
dideles išlaidas. Ekonomistai, matyt, 
paskaičiavo, kad tai per brangu, ar 
šiaip prailgsta, tad geriau visa tai 

„optimizuoti“. Ir štai rodomi pavyz-
džiai, kaip galima reikštis ir be ilgų 
metų įdirbio. Čia prisiminiau vieną 
žmogų, kuris visai neseniai, kai dar 
nekandidatavo, deklaravo būtent ži-
nių, studijų, išsilavinimo, profesio-
nalumo svarbą, o lendančius „ne į 
savo daržą“ išvadindavo kvailiais ir 
diletantais.  

Turiu ir kitų įtarimų. Manau, 
kad tai užslaptintas eksperimentas, 
įkvėptas „profesionalų vyriausybės“ 
pavyzdžio. Tarkim, žiūrima, kiek 
toks reiškinys kaip profesionalu-
mas bet kurioje srityje gali mutuoti, 
iki kiek žemėti jo kartelė, kokią 
reikšmę tai gali turėti šalies eko-
nomikai ir politinei situacijai. Pra-
dėta nuo pažeidžiamiausios (nes 
atviriausios) visuomenės dalies – 
menininkų. Paskui tyliai pereis (o 
gal jau perėjo?) prie kitų sričių. Ir, 
žiūrėk, pamažu susiformuos tikra 

„idėja Lietuvai“: norintys galės ką 
nors paoperuoti, pavaldyti lėktuvą, 
parašyti apie genų inžineriją. O aš 
kol kas laukiu, gal koks pretenden-
tas į prezidentus užlips ant Nacio-
nalinio operos ir baleto teatro sce-
nos padainuoti operoje, ar – būtų 
nuostabu! – pašokti baletą.

Vaclovo Augustino „Anoj pusėj Du-
nojėlio“ ir „M. K. Oginskio priesa-
kai sūnui“. Grand Prix finale iško-
vojome atlikdami Erico Whitacre’o 

„Leonardo Dreams of his Flying Ma-
chine“ bei Johanno Sebastiano Ba-
cho (aranžuotą Edwino Londono ir 
Rhonda Sandbergo) „Bach (Again) 
come Sweet Death“. 

Su šiuo choru pradėjote dirbti 
nuo šių metų vasario. Kaip 
pasisekė įsilieti į choro darbą, 
bendrą visumą?

Dirbti su šiuo kolektyvu nepa-
prastai smagu. Dainininkai mo-
tyvuoti, nori muzikuoti ir tobulėti. 
Kartais net profesionaliuose cho-
ruose to nejaučiu. Mane choras pri-
ėmė su dideliu pasitikėjimu, manau, 
kad mes puikiai sutariame. Apskri-
tai, choras turi nuostabią organi-
zacinę, meninę komandą. Puikiai 
dirba koncertmeisterės Raminta 
Gocentienė ir Milda Zapolskaitė.

Kas buvo sunkiausia (pri-
prasti prie aplinkos, išmokti 
vardus ir t.t.)? Ir kas buvo 
lengviausia?

Man sunkiausia įsiminti vardus 
(priešingai negu veidus, juos prisi-
menu labai gerai), tad tai ir buvo 
sunkiausia užduotis. Šiuo metu jau 
žinau visų choristų vardus. O len-
gviausia buvo siekti bendro tikslo, 
nes visų mūsų požiūriai sutampa. 

Ką pakeitėte, ar norite keisti?
Manau, labiausiai jaučiasi vokalo 

pokyčiai. Chore ypač svarbu, kad 
visi dainuotų vienodai formuodami 

balses, išsižiodami ir pan. Šiuo as-
pektu dirbame ypač daug. Tiesa, 
mums labai pasisekė, kad į komandą 
įsiliejo puikus vokalo pedagogas, 
Nacionalinio operos ir baleto tea-
tro solistas Liudas Norvaišas. 

Kokią metodiką taikote ir kam 
teikiate prioritetą?

Dirbame kaip ir visi chorai: pir-
miausia atskirai grupėmis (vyrai ir 
moterys, tenorai ir sopranai, altai ir 
bosai ir kitokios variacijos), vėliau 
jungiame. Aš labai daug dėmesio 
skiriu muzikiniam tekstui, tikslu-
mui, dainininkų vokalui. Paskuti-
niame etape jau kalbame apie turinį, 
interpretuojame. Esu tos nuomo-
nės, kad instrumentas, šiuo atveju 
choras, pirmiausiai turi idealiai 
skambėti, derėti. Sakau, kad su ne-
derančiu fortepijonu net pats Gle-
nas Gouldas stebuklų nepadarys ir 
mes girdėsime tik nederančias na-
tas. Su choru lygiai tas pats. Inter-
pretacija, emocijos – tai jau „uogos 
torto viršūnėje“.

Kiek chore dainininkų? Koks 
skirtumas dirbant su profesio-
nalų ir neprofesionalų chorais?

Choras gausus, apie 70 daini-
ninkų, dauguma jų pažįsta natas, 
tačiau pagal išsilavinimą yra visiš-
kai skirtingų specialybių. Manyčiau, 
didžiausias skirtumas tarp mėgėjų 
ir profesionalų yra tas, kad profesi-
onalams taip nedega akys, nėra tiek 
meilės ir užsidegimo šiai veiklai, kiek 
turi mėgėjai. Su pastaraisiais galima 
pasiekti kur kas geresnių rezultatų, 
nors laiko atžvilgiu su mėgėjais 

programą reikia ruošti nepalygi-
namai ilgiau. 

Kodėl apskritai dainuoti chore 
verta? 

Dainavimas chore – tai pati ge-
riausia socializacija, teikianti ben-
drystės pojūtį. Choras lavina ir mu-
zikaliai, ir ugdo discipliną. Ypač verta 
dainuoti „Bel Canto“ chore, nes tai 
geriausias Lietuvos mėgėjų choras, 
rengiantis išskirtinius projektus.

O kokiems artimiausiems projek-
tams šiuo metu choras rengiasi?

Išskirtinis projektas – „The Deers 
Cry“ – vyks lapkričio 2 d. 19 val. „Vai-
dilos“ teatro salėje. Koncertuosime 
su „Grammy“ nominantais, nuosta-
biu choru iš Didžiosios Britanijos 

„The Sixteen“. Tai aukščiausio lygio 
kolektyvas, Lietuvoje koncertuo-
siantis pirmą kartą. Po šio pasiro-
dymo, lapkričio 18 d. Kauno filhar-
monijoje laukia roko opera „Eglė“ 
su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru ir solistais. O šiuos metus 

vainikuos du jaukūs ir šilti kalėdi-
niai koncertai gruodžio 15–16 d. 
Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Kaip apibūdintumėte chorą 
„Bel Canto“? Kas Jūs visi esate?

Mes esame talentingų, ambicingų 
žmonių bendruomenė, kurioje gera 
muzikuoti ir būti kartu. Bendruo-
menė, kuri nuolat mokosi, tobu-
lėja, turi aiškią viziją ir ambiciją. 
Siekiame tapti ne tik geriausiu, bet 
ir geidžiamiausiu choru Lietuvoje – 
tiek esamiems ir būsimiems mūsų 
komandos nariams, tiek mūsų pu-
blikai. Choras vienija pačių įvai-
riausių profesijų žmones – versli-
ninkus, reklamos, komunikacijos, 
IT, vadybos specialistus, gydytojus, 
teisininkus, finansininkus, kt. Mes 
esame bendraminčių klubas, kurio 
narius sieja aistra muzikai ir nuola-
tiniam tobulėjimui. 

Kalbino ir parengė 
Ingrida Alonderė

Choras „Bel Canto“ konkurse M. Gudzin ev ičiaus  n uotr .
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Azartiška pradžia
Lietuvos baletas pradėjo sezoną

T e a t r a s ,  Š o k i s 

Helmutas Šabasevičius

Anksčiau daugiausia su klasikiniu 
repertuaru sietas Lietuvos baletas 
2017–2018 m. sezoną pradėjo šiuo-
laikiniais spektakliais – Giedriaus 
Kuprevičiaus „Čiurlioniu“ ir baletų 
triptiku „Bolero+“, rodydamas pasi-
ryžimą žengti koja kojon su laiku ir 
kratytis baleto, kaip muziejinės kul-
tūros srities, įvaizdžio. Tokią kryptį 
paryškins ir pirmoji šio sezono ba-
leto premjera – „Procesas“, kurį stato 
Martynas Rimeikis, išeities tašku pa-
sirinkęs Franzo Kafkos romaną.

Kaip ir kasmet, baleto trupėje – 
keli nauji vardai. Išvyko Oriana 
Jimenez (ji parengė Drebulės vai-
dmenį Eduardo Balsio balete „Eglė 
žalčių karalienė“, taip pat Magno-
lijos partiją Kareno Chačaturiano 

„Čipoline“; šiuo metu šokėja dar 
ieško tinkamos trupės), kordeba-
lete šokęs Jessy Chraibi (nuo rudens 
jis dirba Australijoje, Perte, Vakarų 
Australijos baleto trupėje), o nuo 
šio sezono scenoje matysime pen-
kis jaunus šokėjus. Trys jų – Nacio-
nalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos Baleto skyriaus absolventės 
Giedrė Dapkutė, Vilija Montrimaitė 
ir Julija Stankevičiūtė – baigė Bea-
tričės Tomaševičienės klasę, Marija 
Kastorina – Agrippinos Vaganovos 
rusų baleto akademijos Sankt Pe-
terburge auklėtinė, Victoras Coffy – 
Paryžiaus konservatorijos Baleto 
skyriaus diplomantas. 

Šiuos šokėjus jau buvo ga-
lima matyti įsibėgėjančio sezono 

spektakliuose, kurie pirmiausiai 
domino debiutais parengiant di-
desnius vaidmenis. Viena didžiau-
sių staigmenų – Neringos Česaity-
tės Eglė (spalio 04 d.), tačiau šio 
vaidmens matyti neteko, tad teks 
luktelti, kol šokėja turės galimybę 
parengtą vaidmenį pakartoti. O 
štai dar vienas jos naujas vaidmuo – 
Ridikutė „Čipoline“ (spalio 15 d.) – 
nuteikė maloniai: gerai parengtu 
techniniu piešiniu, lengvais šuo-
liais ir organiška vaidyba. Šiame 
spektaklyje Sinjorą Pomidorą 
pirmąsyk šoko Mantas Daraškevi-
čius – jis sukūrė raiškų, dinamišką 
daržovių valstybės policijos šefo 
paveikslą, su pirmuoju pasiro-
dymu pripildęs sceną azartiškos 
energijos. Pats spektaklis pasirodė 
kiek chaotiškas nesibaigiančiomis 
gaudynėmis – tai suprantama, nes 
baletas sukurtas remiantis taip pat 
pavadintu animaciniu filmu, kuris 
ekranuose pasirodė dar 1961-aisiais. 
Baletas pastatytas 1974-aisiais, bran-
džiuoju sovietmečiu, spektaklis re-
miasi būdingomis šiam laikotarpiui 
dramaturginėmis situacijomis ir so-
cialiniais stereotipais, kuriuos pa-
ryškinti kairuoliška Gianni Rodari 
knyga buvo labai paranki. 

2017 m. spalis baletui – kelionių 
metas. Beveik mėnesį Vilniuje ba-
leto spektaklių nebus, nes Lietuvos šo-
kėjai „Gulbių ežerą“ šoks Kinijoje – Pe-
kine, Dzinane, Šanchajuje, Siamene, 
Guangdžou ir Džuchai. 

O viena iš pagrindinių LNOBT 
baleto solisčių Olga Konošenko, 
taip pat vadovaujanti ir savo baleto 

mokyklai, profesiniais tikslais lan-
kėsi Paryžiuje, kur dalyvavo dviejų 
baleto studijų pamokose. „Daly-
vavau baleto šokėjo Jeano-Marie 
Didière pamokoje, bet didelį įspūdį 
paliko parterinė gimnastika – barre 
au sol – su Paryžiaus operos šokėju 
Raphaëliu Landais. Studija didelė, 
per du aukštus, joje yra kelios salės, 
kuriose dirba vaikai nuo 15 metų. 
Parterinės gimnastikos mokoma 
pagal Boriso Kniazevo metodą, bet 
viskas kitaip: labai daug dirba pėdų 
apačia, dubuo, nugara, rankos, daug 
dėmesio ritmikai. Dabar suprantu, 
kodėl prancūzai taip šoka“, – sakė 
balerina.

Pagrindinei Lietuvos baleto trupei 
išvykus, baleto meno atstovais tapo 
ne tik tie keli šokėjai, pasilikę repe-
tuoti Martyno Rimeikio rengiamo 

„Proceso“, bet ir Nacionalinės M.K. 
Čiurlionio menų mokyklos moks-
leiviai, kuriems prasidėję mokslo 
metai pažėrė nemažai užduočių. 
Pirmiausia – pernai parengto kon-
certo „Baleto atmintis“ pristatymas 
Kauno valstybiniame muzikiniame 
teatre, čia kai kuriems moksleiviams 
teko parengti nelengvas naujas par-
tijas. Tryliktokė Dominyka Vosyliūtė 
drauge su baleto solistu Jeronimu 
Krivicku atliko Adagio iš Broniaus 
Kelbausko ir Juozo Pakalnio baleto 

„Sužadėtinė“ (restauravo Vytautas 
Brazdylis), sudėtingą pas de deux iš 
Egidijaus Domeikos choreografinės 
siuitos „Metų laikai“ pagal Giusep-
pe’s Verdi muziką šoko dvyliktokai 
Paula Krivickaitė ir Ilja Chudaleje-
vas, o epizodą „Žiema“ – dvyliktokės 

Urtė Groblytė ir Kamilė Pilibaitytė 
bei tryliktokė Darija Seliukaitė. Kon-
certe dalyvavo ir LNOBT solistas 
Mantas Daraškevičius, parengęs Jo-
nio šokį su irklu iš Vytauto Grivicko 
ir Juliaus Juzeliūno baleto „Ant ma-
rių kranto“.

Koncertas „Baleto atmintis“ 
Kaune vyko spalio 18 d., jame da-
lyvavo arti penkiasdešimties vaikų, 
kurie po kelių dienų, spalio 22-ąją, 
šoko ir Baleto skyriaus spektaklyje – 
Sergejaus Prokofjevo balete „Pelenė“. 
Dauguma pagrindinių vaidmenų at-
likėjų scenoje pasirodė pirmą kartą. 

Jau anksčiau šiame spektaklyje 
pagrindinį vaidmenį atlikusi Viltė 
Lauciūtė garbingai papildė šio jau 
daugiau nei tris dešimtmečius šo-
kamo spektaklio Pelenių sąrašą. Jos 
herojė – kaip ir dera švelni ir gera-
širdė, šokio epizodai atlikti lengvai 
ir sklandžiai. Energingas Martyno 
Čiučiulkos Princas savo ryžtą iš-
reiškė aukštų šuolių pliūpsniais; Pa-
motę vaidino Justė Petrauskaitė, po 
mąslaus, dramatiško „Baleto atmin-
tyje“ parodyto Vytauto Brazdylio 
baleto „Amžinai gyvi“ fragmento 
įsikūnijusi į groteskišką tuščiagar-
bės ponios paveikslą. Piktuolę šoko 

Kamilė Pilibaitytė, Pamaivą – Urtė 
Groblytė, jos savo herojėms suteikė 
ryškių artistinių spalvų – kaip kad 
sumanyta estų choreografo Enno 
Suve’s. Santūrų Fėjos paveikslą su-
kūrė Saulė Auglytė. 

Baleto rudens derlių dar žada nu-
imti Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 
teatrai, kurių solistai taip pat prisi-
jungė prie „Baleto atminties“, pri-
simindami Irenos Ribačiauskaitės 

„Spragtuką“ (atkūrė Aleksandras 
Jankauskas, šoko Auksė Mikalajū-
naitė ir Aurimas Sibirskas) ir Juri-
jaus Smorigino „Kruvinas vestuves“ 
(šoko Aušra Krasauskaitė ir Man-
tas Černeckas). Klaipėdiečiai jau 
turėtų pradėti dažniau rodyti nau-
jąją Krasauskaitės „Karmen“, kurios 
premjera įvyko vasarą, o kauniečiai 
ruošiasi ypatingam įvykiui – pirmą 
kartą Lietuvoje statoma Johanno 
Strausso „Pelenė“ (spektaklio pa-
vadinimas – „Kita Pelenės istorija“), 
pastatymą kuria italų choreografas 
ir inscenizacijos autorius Gianni 
Santucci kartu su Lietuvos meni-
ninkais – dirigentu Virgilijumi Vi-
sockiu, scenografu Artūru Šimoniu 
bei kostiumų ir grimo dailininke 
Vida Insodiene.

Gražina Mareckaitė

Vilnius – keisto likimo miestas. Per 
amžius kupinas gyvybės, įvykių, 
žmonių, jis kiekvieną savo istori-
jos etapą pradeda tarsi iš naujo, pa-
smerkdamas užmarščiai (ne savo va-
lia) viską, kas dar vakar buvo svarbu 
ir atrodė amžina. Ir štai pagaliau su-
laukėme – prieš mūsų akis veriasi 
tikroji praeities įvykių panorama – iš 
neperskaitytų knygų, pražuvusių do-
kumentų, nekasinėtų žemės sluoks-
nių. Seni namai ir kiemai atgauna 
savo istorijas, skamba kadaise pa-
sakyti žodžiai, šmėsčioja seniai pra-
dingę veidai. Iškilių vilniečių vardai 
ir atpažįstami jų siluetai, susilieję su 
nežinomais pilkųjų priemiesčių fan-
tazuotojais, kuria savitą miesto dva-
sią. Nors nedaugeliui lemta ją pajusti 
ir įtaigiai perteikti kitiems.

Režisierės Eglės Tulevičiūtės ir 
dailininko Kristijono Sipario prieš 
šešerius metus Marijos ir Jurgio 
Šlapelių name-muziejuje suburtas 

teatras savo pagarsėjusiais spek-
takliais-arbatvakariais („Lig Tave 
sulauksim...“, „Senojo Vilniaus 
Ikonos“, „Gyvo žalio“, „Dingusio 
Vilniaus Lakštingalos“, „Pakeliui 
į Rojų“) ypač nusipelnė grąžinant 
miestiečiams jų vilnietišką tapatybę. 
XIX a. užgimusiuose ir menininkų 
dueto atgaivintuose arbatvaka-
riuose, bendroje teatrinio vyksmo 
erdvėje, kur netrūksta improviza-
cijos, susitinka, žmogiška šiluma 
bei „lošimo“ niuansais mėgaujasi 
spektaklio-arbatvakario dalyviai – 
artistai ir žiūrovai.

Dabar namų teatras „Arbatvaka-
riai“ turi ir kitą būstinę – už geležin-
kelio tilto, sename pastate Liepkal-
nio gatvėje, kadaise Rojaus vardu 
vadintame priemiestyje. Eglės ir 
Kristijono spektakliai namų teatre 

„Arbatvakariai“ vaidinami meniš-
kai įrengtame jaukiame interjere 
tarp originalių baldų ir senųjų Vil-
niaus fotografų nuotraukų. Kaip 
visada katastrofiškai trūkstant lėšų, 
šie darbai iš steigėjų pareikalavo 

milžiniškų kūrybinių ir organiza-
cinių pastangų. Bet teatras yra! Jis 
kviečia vilniečius į premjeras, nau-
jausia – „Liudvisė. Nuo Vilniaus iki 
Konstantinopolio“. 

Spektaklyje egzotišku pavadi-
nimu atgijo dar viena romantiška 
istorija – Vilniuje augusio didžiojo 
lenkų poeto Julijaus Slovackio lem-
tinga gyvenimo meilė Liudvikai 
Sniadeckaitei, neeilinių gabumų 
merginai iš garsiųjų Vilniaus uni-
versiteto profesorių Sniadeckių 
šeimos.

Amžinojo Adomo Mickevičiaus 
konkurento ir jaunystės dienų ben-
dražygio Julijaus Slovackio poezi-
joje (aktorius Kristijonas Siparis), 
be jaudinančių meilės žodžių, ku-
riais išsakomi audringi, tyri ir pa-
kilūs romantizmo epochos poeto 
jausmai, įžvelgiami neregėti Vilniaus 
siluetai, nuspalvinti saulėlydžių ir 
saulėtekių, Sniadeckių valdyto Ja-
šiūnų dvaro ūksmingi parkai, kur 
žaidė ir savo vaikystės bei jaunystės 
miražus piešė Julijus bei Liudvika.

Kristijono Sipario lūpose Julijaus 
Slovackio žodžiai skamba taip įtiki-
namai, tarsi Vytautas Bložė, vertėjas 
iš lenkų kalbos, prieš daug dešim-
tmečių specialiai aktoriui būtų juos 
išvertęs. Kiek sunkiau su spekta-
klyje originalo kalba skambančiais 
tekstais – matyti, kad aktorės Nidos 
Timinskaitės lenkų kalbos žinios 
nėra pakankamos, šnypščiančių 
priebalsių ir diakritinių ženklų įvai-
rovė skaitovės lūpose trukdo girdėti 
originalo skambesį. Tačiau skaito-
mose ištraukose iš herojų laiškų, 
memuarų, ano meto spaudos ak-
torių duetas – Nida ir Kristijonas – 
papasakoja keistą ir liūdną istoriją, 
kuri spektaklio klausytojus-žiū-
rovus užburia ir nukelia į tolimus 
kraštus. Nustembame sužinoję, kad 
Vilniaus įvykių šleifas nusidriekė 
ligi Turkijos žemių, Konstantino-
polio (Stambulo). Sukilimo Len-
kijoje ir Lietuvoje aidai skambėjo 
net ir ten, taip toli nuo Lietuvos, 
o du poetai – Slovackis ir Mic-
kevičius, politiniai emigrantai  

iš Vilniaus, – ne tik sielojosi dėl 
Tėvynės negandų, bet ir sava-
rankiškai ieškojo jos išvadavimo 
kelių ir būdų. Tik Liudvika Snia-
deckaitė liko užkerėta ruso, tiesa, 
dekabristo, caro armijos kariškio. 
Gimusi Vilniuje, aršių carinių re-
presijų laikais Liudvika ne tik ap-
sigyveno arčiau žuvusio mylimojo 
kapo, bet ir pati amžino poilsio at-
gulė Konstantinopolyje...

Šio spektaklio melancholiją ir 
herojų santykių egzotiką pabrėžia 
Vilniaus chorinio dainavimo moky-
klos „Liepaitės“ moksleivės Julijos 
Sotirovič (dėstytoja doc. Eglė Per-
kumaitė) nuotaikingas skambini-
mas pianinu. Žavi jaunoji pianistė 
Julija – trečia ir ne mažiau svarbi 
šio vaidinimo veikėja. 

O ketvirtas spektaklio dalyvis – 
kaip visada imli ir emocinga, kvapą 
užgniaužusi namų teatro „Arbatva-
kariai“ publika, atvertusi dar neper-
skaitytoje Vilniaus istorijos knygoje 
naują puslapį...
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Miesto dvasia
Eglės Tulevičiūtės ir Kristijono Sipario arbatvakariai

Vilija Montrimaitė, Marija Kastorina, Victor Coffy, Giedrė Dapkutė,
Julija Stankevičiūtė
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Gero teatro beieškant
Ruduo su „Sirenomis“ (II)

Alma Braškytė

Mariaus Ivaškevičiaus pjesės „Arti-
mas miestas“ (2005, 2017) režisie-
riaus Kirilo Serebrennikovo areštas 
ir jam palaikyti skirta „Sirenų“ ati-
darymo spaudos konferencija pri-
viliojo į Latvijos nacionalinio teatro 
spektaklį ir tuos žiūrovus, kuriuos 
motyvavo lojalumas režisieriui ir 
noras pamatyti vieną iš daugiau-
siai vertimų į užsienio kalbas su-
laukusių lietuviškų pjesių, pastatytą 
režisieriaus, šiemet įvertinto pres-
tižiniu Naujosios teatro realybės 
prizu. Kai kas dar atsiminė 2005 m. 
paties dramaturgo režisuotą spek-
taklį pagal šią pjesę. Abi „Artimo 
miesto“, suvaidinto Nacionalinio 
dramos teatro Didžiojoje salėje, da-
lis salė buvo pilna, nors spektaklis 
toli gražu nėra, anot šiandieninės 
kalbos klišės, „draugiškas žiūro-
vams“. Besikartojančios prievar-
tos ir pažeminimo scenos (su ati-
tinkamais atributais – celofanais ir 
lipniomis juostomis, į kuriuos vy-
niojama auka, kečupu ir kitokiais 
skysčiais, kuriais auka laistoma, ir 
t.t.), steriliai šaltas scenovaizdis su 
tokiais distanciją ir vaizdo (kaip pa-
viršiaus) hegemoniją ženklinančiais 
modernybės atributais, kaip vaizdo 
kamera ir palydovinės antenos 
lėkštė, nėra tai, ką būtų emociškai 
komfortabilu stebėti keletą ilgų va-
landų. Be to, daugelis pagrindinės 
spektaklio siužetinės linijos scenų 
vyksta prostitucijos pasaulio kloa-
kose (tiesa, komiška distancija, su 
kuria didžiuma tų „reportažų iš be-
vaisės žemės“ suvaidinami, šiek tiek 
sušvelnina slegiantį jų įspūdį, bet 
jokiu būdu nepanaikina). Vis dėlto 
spektaklio kūrėjams šitie pragarai 
buvo kelias kasdieniškam gyveni-
mui ir kasdieniškiems artimų žmo-
nių tarpusavio santykiams apvalyti 
ir jų vertei sugrąžinti.

Pagrindinė pjesės ir spektaklio 
linija pasakoja apie visais parame-
trais vidutinišką sutuoktinių porą – vi-
dutinio amžiaus namų šeimininkę 
Aniką (aktorė Maija Doveika) ir 
šeimą išlaikantį statistinį vyriškį Ivo 
(Gundars Grasbergs), vidutiniškai 
gyvenančius (turinčius butą, darbą, 
vaikų) bet kokiame vidutiniškame 
mieste (pirminėje, 2004-ųjų pje-
sės versijoje, Švedijos Malmėje, o 
Serebrennikovo prašymu perra-
šytoje naujojoje – tiesiog mieste, 
galbūt Latvijos). Vidutiniško gy-
venimo rutina verčia Ivo kas sa-
vaitgalį plaukti keltu į kitą, Artimą 
miestą. Nors nekonkretizuojama, 
ką Ivo ten veikia, galima spėti, kad 
laiką leidžia ne muziejuose. Anika 
irgi nusprendžia pamatyti tą kitą 
miestą, ir šis ją įtraukia savo anaip-
tol nemuziejine puse: ji pati tampa 
prostitute ir neaiškiomis aplinky-
bėmis žūva. Antroji, lygiagrečiai 
besivystanti siužetinė linija (su 

pirmąja nesusikertanti, tačiau ją 
galima interpretuoti kaip pirmo-
sios, tragiškai pasibaigusios, ko-
mentarą su laiminga pabaiga) iš 
pradžių pasirodo kaip kankintojo 
ir jo aukos (aktoriai Dita Lūriņa ir 
Kaspars Zvīgulis), baltais nuotakos 
rūbais vilkinčios moters, santykių 
linija. Vienpusių santykių, reiktų 
sakyti, nes „nuotaka“ (kuriai vyras 
netrukus duoda Sirenetės vardą) 
yra pasyvi auka, žeminama ir kan-
kinama realiai fiziškai ir „ideologiš-
kai“ (kankintojas trumpa videopas-
kaita primena, kaip istoriškai buvo 
tramdomas moterų seksualumas). 
Ir tik spektakliui artėjant prie finalo 
paaiškėja, kad auka tariamoje eg-
zekucijoje dalyvauja savanoriškai, 
užsisakiusi „paslaugą“ internetinėje 
pažinčių svetainėje.

Kadangi Sirenetės „nuotykis“, 
kitaip nei Anikos, buvo iš anksto 
suplanuotas, jis baigiasi (tegu są-
lygiškai) laimingai: „kankintojas“ 
baigia seansą, Sirenetė sėkmingai 
persirengia ta, kuo buvo anksčiau – 
pasiturinčia vidurinės klasės mote-
rimi, kurios kitame mobiliojo ryšio 
gale laukia vyras ir vaikas. Patirta 
baimė ir pažeminimas grąžina pra-
sižengėlę į nieko neįtariančios šei-
mos glėbį. Spektaklis „atsiverčia“ 
savo žmogiškąja, „šiltąja“ puse: 
visa, kas laukia namuose, buvusiai 
Sirenetei įgyja anksčiau pražiūrė-
tos vertės. Tuo tarpu Anikos ir Ivo 
susitikimas įvyksta nei čia (savame 
mieste), nei ten (Artimame mieste): 
Anika pas Ivo ateina iš ano pasau-
lio. Liūdniausias susitikimas gra-
žiausioje spektaklio mizanscenoje: 
Anika, kurios jau nebėra, pakyla iš 
ant grindų sumestos drabužių krū-
vos. Tiksliau, pakyla ir su Ivo kal-
basi Anikos striukė. Jos veidą mato 
tik Ivo, žiūrovams matyti tik striu-
kės gobtuvo tuštuma.

Prancūzo Vincento Macaigne’o 
režisuotas „Troškimas“, 2016 („En 
manque“, 2016) buvo sunkiausiai 
su publika komunikavęs reginys. 
Prasidėjo visai viltingai: aktorė So-
fiaTeillet, kalbėdama per megafoną, 

išsivedė publiką iš Nacionalinio te-
atro holo į lauką, užsilipo ant ten 
iš anksto pastatytos ir gėlėmis pa-
puoštos pakylos, ir prisistačiusi kaip 
Burini fondo steigėja, pradėjo emo-
cingą prakalbą apie tai, su kokia 
viltim ji viską aplink save supirko 
tam, kad padovanotų menininkų 
reikmėms. Aktorė vilkėjo auksinio 
audinio kostiumu, jos emocijomis 
springstančią kalbą iš megafono 
buvo vos galima suprasti, paskui 
ji paprašė alaus nuotaikai pakelti – 
viskas priminė absurdiškai linksmą 
mugės balaganą, aukšta maišėsi su 
žema, teksto dramatizmą savaip ko-
mentavo komiškas aktorės elgesys. 
Specialiai lietuviškam spektaklio 
rodymui pritaikytas prakalbos teks-
tas, sakęs, kad ponia Burini labai 
pigiai nusipirko teatrą ir Gedimino 
prospektą, atrodė, žada šmaikštų ir 
gaivalingą gerai pažįstamos vietos 
(Nacionalinio teatro ir jo prieigų, 
pagrindinės miesto gatvės, biurų, 
parduotuvių ir kavinių zonos) ku-
riamų prasmių atnaujinimą. Tiesa, 
netrukus paaiškėjo, kad lietuviškos 
nuorodos (minėtosios, o ir vėles-
nės apie ponios Burini lietuvišką 
kilmę, jos dukters lankytą moky-
klą Nidoje) tėra atsitiktinės, bet tai, 
žinoma, nesvarbu. Svarbu, kad par-
sivedę žiūrovus atgal į teatrą (publi-
kos vietos buvo įrengtos Didžiosios 
salės scenos gilumoje) aktoriai ėmė 
vis labiau prarasti kontaktą su jais. 
Dėl elementarių formaliųjų priežas-
čių, bet taip pat ir dėl spektaklio ko-
munikuojamos žinios.

„Troškimas“ sukurtas kaip srautas 
iš stand up monologų į mikrofoną, 
itin didelio garso muzikos intarpų, 
šokio (tam pasikviestas būrys lie-
tuvių vaidybos studentų, susodintų 
publikos priekyje ir reikiamais 
momentais įsitraukiančių į vaidi-
nimą), brutalaus veiksmo, video-
vaizdų ir teksto. Viena svarbiausių 
spektaklio sudedamųjų dalių – pa-
ties Vincento Macaigne’o sukurtas 
scenovaizdis su virš aktorių galvų 
kybančia statybinių šiukšlių krūva, 
kuri pabyra tam tikru spektaklio 

momentu. Ir tai tik vienas fizinės 
spektaklio erdvės dezintegracijos 
epizodas: sceną užlieja vanduo, šo-
ninės sienos tepliojamos dažais ir 
purvu, o ant galinės didžiulėmis 
raidėmis užtepamas užrašas „Be-
viltiška būti mumis“. Pagrindiniai 
spektaklio veikėjai – minėtoji ponia 
Sofija Burini (užaugusi skurde, bet 
ištekėjusi už labai turtingo vyro ir, 
nepaisant jai atsivėrusių galimybių, 
nerandanti savo vietos gyvenime, 
kenčianti nuo saviniekos ir depresi-
jos), jos vyras (regis, besistengiantis 
susigrąžinti ties pražūties riba at-
sidūrusią žmoną, aktorius Thibaut 
Evrard), jų paauglė dukra Liza, dar 
vaikystėje tėvo „nurašyta“ kaip be-
viltiška (aktorė Liza Lapert), ir duk-
ters mylimoji Klara (maištininkė, 
pasiryžusi nužudyti Lizos motiną, 
aktorė Clara Lama-Schmit) – jie 
išsako (dažniau išrėkia) galybę 
teksto, kuris pilasi panašia chao-
tiška lavina, o tarp keiksmažodžių, 
neapykantos ir nevilties žodžių 
kartais blyksteli beveik religinio 
turinio ir intensyvumo absoliu-
čios meilės ilgesys. Deja, spektaklio 
sceninis pavidalas nepalaiko jokio 
bent kiek vientisesnio pranešimo, 
išskyrus nevilties ir griovimo emo-
cijos forsavimą, o bet kokią ryšio 
su publika galimybę užkerta klausą 
žalojančio garsumo muzikos intar-
pai. Regis, spektaklio kūrėjai siekia 
fizine agresija „pramušti“ publikos 
racionalumą ir savisaugą, o tada 
dalintis jiems rūpima neviltim dėl 
didžiosios svajonės (kad ir kas tai 
būtų) sudužimo. Deja, vaidybos, 
garso ir vaizdų atakų atkaklumas 
negelbsti – mėginimai įtraukti 
publiką į bendrą šokį yra neadekva-
tūs ir nesėkmingi. Nepasitikėjimą 
kelia ne tik chaotiška spektaklio 
patoso artikuliacija, bet ir neįtikė-
tinai sentimentalios, vaidybos pra-
sme nevykusios scenos: į sceną įei-
nantis vaikas arba masinės studentų 
bučiavimosi scenos spektaklio pa-
baigoje – tai, kas (kaip spėju) turėjo 
būti spektaklio pozityvas (artumo, 
ryšio ir meilės teigimas), siauras 
šviesos koridorius chaotiškos ne-
vilties griuvėsiuose, tapo prastos 
formos tiesmuku iliustratyvumu. 

Tačiau festivalio uždarymo va-
karui „Sirenos“ paruošė tikrą teatro 
stebuklą – vengrų kino ir teatro re-
žisieriaus Kornélo Mundruczó „Gy-
venimo imitaciją“ („Proton“ teatras, 
Vengrija, 2016), į kvapą gniaužian-
čią visumą sujungusį psichologi-
nio teatro, videomeno (bet taip 
pat ir kino), scenografijos ir teatro 
mašinerijos, bet pirmiausia – įdė-
maus ir jautraus gyvenimo stebė-
jimo – teikiamas galimybes. „Menų 
spaustuvės“ Juodojoje salėje buvo 
sumontuotas didžiulį lėlių namą 
be priešakinės sienos primenan-
tis butas, nuo grindų iki lubų pri-
krautas, prikabinėtas ir pristatytas 
pagrindiniu gyvenimo scenovaiz-
džiu tapusių daiktų. Panašiai atrodė 

„Sirenų“ kadaise atvežti Alvio Her-
manio „Ilgo gyvenimo“ kamba-
riai – tik pastarieji, kad ir skurdūs, 
iki spektaklio pabaigos išliko sau-
giu prieglobsčiu besibaigiančioms 
gyvenimo istorijoms. Gyvenimo 
imitacijas grasinama nutraukti vos 
spektakliui prasidėjus. Ekrane (iš 
pradžių jis nuleistas avanscenoje 
ir uždengia visą vėliau atsiversiantį 
lėlių namo scenovaizdį) – moters 
veidas stambiu planu (nuostabi 
aktorė Lili Monori). Kamera iš-
ryškina visas griaunamąsias gyve-
nimo žymes, nepalikdama jokio 
romantizuojančio ir guodžiančio 
prieblandos retušo. Moterį filmuoja 
ją iš buto iškraustyti atėjęs valdi-
ninkas – pilkas sistemos pelėnas, 
niekada nekaltas (ir visada kaltas) 
funkcionierius (Roland Rába). At-
rodo, lyg žiūrėtum dokumentinį 
kiną apie šiandienos paraštėse at-
sidūrusius nepritapėlius – bandan-
čios nuo neišvengiamybės išsisukti, 
gudraujančios, puolančios ir atsi-
traukiančios moters žodžiai ir mi-
mika transliuoja tokią gynybinėse 
pozicijose praleisto gyvenimo pa-
tirtį, tokį autsaiderio meistriškumą, 
kad pamiršti esąs teatre ir imi ma-
nyti, jog stebi nesuvaidintą sociali-
nio tyrimo atvejį (spektaklio teksto 
autorė Kata Wéber).

Tada uždanga pakyla ir atsi-
veria už jos slypintis skurdaus 
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„Gyvenimo imitacija“

D. Mat vje vo  nu ot ra ukos„Artimas miestas“
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Meistriškumas neformate
Gintaro Zinkevičiaus „Filmų paroda“ galerijoje namuose „Trivium“

komunalinio būsto stereovaizdas: 
viskas labai nudėvėta, tačiau tvar-
kingai savo vietose – iki pat aukš-
tai ant sienos kabančio krucifikso 
nudaužtomis Dievo sūnaus kojo-
mis. Taip pat tvarkingai išdėlio-
jami ir moters ligtolinės istorijos 
epizodai: Vengrijos romų šeimos, 
šalies atstumtųjų, nesibaigiančios 
pastangos sukurti visavertį gyve-
nimą ne tiek sau, kiek savo vien-
turčiui sūnui Ištvanui, kuris nuo pat 
ankstyvos vaikystės itin aštriai juto 
priklausomybę niekinamai rasei ir 
visomis jėgomis stengėsi atsikratyti 
bet kokių tos priklausomybės žy-
mių. Lėtu ritmu prasidėjęs spekta-
klio laikas įsisuka: moteris pasakoja, 
kaip sūnus išėjo iš namų ir gyvena 
parsidavinėdamas viename miesto 
viešbučių, ir kaip žuvo ją paguosti 

norėjęs vyras. Bepasakojant moterį 
ištinka širdies ligos priepuolis. Kaip 
vėliau paaiškėja, mirtinas. Chrono-
loginė spektaklio įvykių logika sako, 
kad moteris miršta dėl (ir po) šio 
priepuolio. Bet spektaklio siužetas 
kaip mirties priešistorę ir priežastį 
pateikia videoreportažą iš moters 
apsilankymo viešbutyje, kuriame, 
pakeitęs vardą, gyvena Ištvanas. 
Jis motinos neįsileidžia ir atsi-
sako grįžti. Tada prasideda kaž-
kas visiškai neįtikėtina – ir sykiu 
taip nepaneigiamai, genialiai pa-
prasta ir tikra, jog atrodo, kad bet 
koks teatras, siekiantis parodyti 
visą žmogaus (ar vilties) mirties 
tragizmą, turėjo prasidėti būtent 
nuo tokio vaizdo ir vyksmo, kurį 
Mundruzcó sukūrė „Gyvenimo 
imitacijų“ kulminaciniame taške. 

Komunalinio buto dėžutė, lig tol 
davusi sienas, lubas ir grindis 
romų šeimos atkaklioms pastan-
goms iš tiesų gyventi, praranda 
savo lig tol buvusį (kaip paaiškėja) 
tariamą stabilumą ir iš vertikalios 
padėties ima svirti į dešinę, griūti 
ant šono ir verstis laikrodžio rody-
klės kryptimi lyg vaiko ridenama 
kaladėlė. Nuo sienų atitrūksta de-
šimtmečius kaboję daiktai, grindi-
mis ima slinkti ir virsti baldai, lyg 
žaislinės krenta ir lekia sunkios 
skalbyklės ir smulkūs rakandai, o 
iš palubėj atsidūrusios ištraukiamos 
sofos stalčiaus po visą sugriuvusių 
namų dėžutę pasipila spalvoti plas-
tmasiniai žaislai. 

Šis visiškas buvusio gyvenimo 
apsivertimas ištinka žiūrovą kaip 
skaidriai tragiškas pranašingas 

Gero teatro beieškant
Atkelta iš  5  psl . 

sapnas, kurio įspūdžio nebeištrinsi. 
Po jo stoja nauja, pokatastrofinė 
era: vieno mėginimo imituoti gy-
venimą griuvėsiuose prasideda 
kitas mėginimas, tik daug men-
kesnio užmojo ir, rodos, nuo pat 
pradžių pasmerktas nesėkmei. Į 
butą įsikelia moteris (Annamária 
Láng) su kokių aštuonerių metų 
berniuku, pabėgusi nuo smur-
taujančio partnerio. Išsyk aišku, 
kad tokiuose griuvėsiuose naujų 
namų tiesiog neįmanoma sukurti, 
o ir moteris tam akivaizdžiai ne-
turi jėgų. Partneris atsiveja už šir-
dies griebiančiomis žinutėmis ir 
moteris, nušlavusi lovą užklojusią 
svetimų rakandų griūtį, paguldo 
vaiką miegoti, o pati išbėga. Ir tada 
Mundruzcó užbaigia (beveik nu-
traukia) spektaklį kone sapnišku 

abiejų vaikų – suaugusio romų sū-
naus Ištvano ir vidury nakties iš 
miego prabudusio berniuko – su-
sitikimu. Mažasis tampa žiniane-
šiu vyresniajam (grįžusiam į na-
mus, kurių nebėra): praneša apie jo 
motinos mirtį. Jie persimeta keletu 
žodžių tarp griuvėsių – visų pra-
laimėtų mūšių lauke. Tekstas abi-
pus scenos rodo žinutę apie neseną 
įvykį Budapešte, kai autobuse buvo 
užpultas ir sunkiai sužalotas romų 
tautybės vaikinas. Netrukus buvo 
surengtas antirasistinis mitingas, 
bet greitai paaiškėjo, kad užpuo-
likas taip pat romas. Jo vardas Iš-
tvanas, pavardė prasideda ta pačia 
R. kaip ir senosios moters.

Alma Braškytė

Ekspozicijos fragmentas A u to rė s  nu ot r.

Monika Krikštopaitytė

Paroda yra tik pretekstas, seniai 
galvoju apie Gintarą Zinkevičių. Jo 
meniniai veiksmai su grupe „Post 
Ars“ ir be jos išnyra tai ten, tai šen, 
bet taip nesureikšmintai, lyg tarp 
kitko, ir prasprūsta tarp to viso 
kitko. Kaip ir paroda peizaže yra 
faktas (1991–1992), bet joje niekas 
taip ir nebuvęs. Vis mąstau, kad 
šis menininkas yra labiau reiški-
nys: įkūnija daugybę klišių ir vi-
sas jas paneigia: modernisto (arba 
pelenės), kuris nori būti atrastas, 
bet aptiktas slapstosi; inteligento, 
kurio intencijos „neišsišokti“, bet 
išsišoka, nes „unikalumo nepa-
slėpsi“; traumuoto sovietinio jau-
nuolio, kuris persunktas nihilizmo, 
bet labai myli žmones (tai matosi iš 
reakcijų filme, meniniuose spren-
dimuose ir artimoje aplinkoje – vis 
kam nors ką nors padeda); rimtai 
mąstančio reiklaus žiūrovo, kurį 
labiausiai džiugina koks niekelis, 
ir taip toliau. 

Knygoje „Post Ars partitūra“ (su-
darė Agnė Narušytė, 2017) skai-
tau, kad jam labai artimas Daniilo 
Charmso pasakymas: „Jei mane kas 
iš tikrųjų ir domina, tai tik nesą-
monės.“ Tai daug ką paaiškina, nes 
su „menotyriniu diskursu“ Zinke-
vičiaus neišlankstysi. Aistės Kisa-
rauskaitės namų galerijoje žiūrint 
filmus („Eilėraštis“, 2012, „Kultū-
ros medvaržtis“, 2013, „Žydroji Š“, 
2015, „Pristatymas“, 2014, ir laidos 

„Durys atsidaro“ ištrauką, taip pat 
videoklipo fragmentą, kur meni-
ninkas vaidina nuogą vyrą, dau-
žantį debesingas raides) neapleidžia 

jausmas, kad viskas čia nerimta. Ir 
tos kiškio spiros ant lentynėlės prie 
televizoriaus, ir trys nuotraukėlės 
kaip iš feisbuko – šiaip pakikenimui 
ir žvitriems komentarams papro-
vokuoti. Filmai apskritai primena 
epizodus iš teletabių filmuko, kur 
einama pas tikrus vaikus, o jie ten 
porina, kas ant seilės užeina. Visas 
grožis – natūralumas... Netikėtu-
mas, smagi nesąmonė. 

Norintiems pasidergti, koks nie-
kalas yra dabarties menas, paroda – 
tikras kablys. Nei ką parduoti būtų, 
nei ką papasakoti galėtum, gal tik 
papostinti išeitų... kaip nesąmonę. 
Tačiau kodėl gi meniškai smagu? 

Nes laisvė džiugina, ypač dabar-
ties sąlygomis, kai optimizuojamos 
menininkų vadybos gebos ir kal-
bama apie reitingus, žinomumą, 
portfolio ir t.t. O tosios nesąmo-
nės – jos poetinės. Poetinėje kal-
boje gali būti mėlyni medžiai (beje, 
ir tapyboje), dusti vėjas, šviesti kū-
nas. Zinkevičiaus darbuose irgi – 
žmogus gali gulėti taip pat scenoje 
ir patvory, gali nusikryžiuoti su 
lempa klyne arba svarbiausiu gali 
tapti „spatbondas“ – sintetinė įvai-
riafunkcinė medžiaga, esanti visur: 
sofų ir striukių viduje, už rankinių 
pamušalo ir kaip atskiri maišeliai, 
dar velnias žino kur. „Spatbondas“ 

pasidaro invazinis ir perima visus 
sovietinius lozungus, tapdamas 
jų centru parodoje pristatomoje 
knygelėje, atspaustoje ant links-
niuojamos medžiagos. Būti viskuo 
yra absurdas, bet tik visur esantis 

„Spatbondas“ tai geriausiai išduoda. 
Zinkevičiaus „nesąmonės“ nėra 

pranašuoliškai juokingos tik žvel-
giantiems iš šono, jos būtinai užka-
bins ir išankstinius žiūrovo įsitiki-
nimus, vienaip ar kitaip jie atsiskleis, 
ir galiausiai juoksies iš savęs. Už-
ribio keistenybės, anachronizmai 
neigia sąmoningus ir nelabai net 
pastebimus visuotinius fasonus ir 
normas, pagal kurias rimtas meni-
ninkas turėtų... galima vardinti be 
galo: laikytis šiuolaikiškų išraiškos 
formų, rašytis scenarijus filmams, 
nejudinti be reikalo kameros, su-
teikti aiškios koncepcijos pojūtį ir 
demonstruoti struktūrą, sukurti 
reikšmingą kūrinį, rasti gerą va-
dybininką, galiausiai parduoti kū-
rinį, protingai pakalbėti per atida-
rymą, susitarti su menotyrininke, 
kad parašys, gerai susidokumen-
tuoti parodą, kaupti nuotraukas 
albumui ir t.t. Bet tada nebeaišku, 
ar apskritai dar galima norėti būti 
menininku, ar tu netampi reikala-
vimų vykdytoju, nuobodžiaujan-
čiu ir šnypčiančiu vergu, laukian-
čiu pensijos, kai jau darysi, ką nori. 

Zinkevičius ir taip daro, ką nori. 
Kad ir kaip stengčiausi, nematau 
to teisingo menininko „su pakan-
kamu ego, kad prasimuštų ir įsipai-
šytų kaip reikšmingas“. Yra tik kaž-
kokios antiego strategijomis grįstos 
praktikos, dėmesio stumdymas 
nuo savęs į kitus. Jei jis visgi taps 
labai garsus ir reikšmingas, tai bus 

kažkokia nesąmonė. Laimė, nesą-
monės – dažnas reiškinys. 

Beveik visų tų kvailiojimų, kurie 
čia pristatomi kaip meno objektai, 
partneris yra poetas Ričardas Ši-
leika. Dar vienas panašaus plauko 
veikėjas. Irgi nesusireikšminęs, bet 
štai visai neseniai išleidęs knygą. 
Sprindžio dydžio – „Nuogirdos“ 
(išleista menininkų Vilmos Samu-
lionytės ir Gyčio Skudžinsko inici-
juotos leidybinės platformos „No-
Routine Books“, 99 egz. tiražu) – pilnos 
reikšmingų patarimų ir svarbių 
komentarų, surinktų iš įvairiausių 
žmonių, pavyzdžiui: „Nieko neda-
rykit suglaustom kojom“ (Inga Si-
monaitienė, kineziterapeuto padė-
jėja), „Jūs labai stipriai komentuojat 
dalykus, kurie neįvyko“ (Vladas 
Šlektavičius, dailininkas). 

Zinkevičius su Šileika susitinka, 
filmuoja vienas kitą ar kažkaip ki-
taip sugeba būti abudu viename 
filme, ir nesuprasi nei apie ką jie 
čia, nei kodėl, o kikeni kaip ro-
dant pirštą įsijuokus. Tai grąžina į 
tuos laikus, kai aš su savo geriau-
sia drauge, gal penktokės, apsime-
tusios pamišusiomis, skambinda-
mos varpeliais ratu bėgom aplink 
jos kaimyną, labai rimtais veidais. 
Nebuvome dar nei mačiusios, nei 
girdėjusios Larso von Triero „Idiotų“, 
bet praktika buvo iš tų. 

Teksto moralas labai elementarus – 
nesąmones gerai daryti, o gal net 
labiau pastebėti sugeba ne bet kas, 
tam irgi reikia natūralaus talento, 
profesinės drąsos, humoro jausmo 
ir kultūrinės patirties. Paroda jau 
baigėsi, praėjo gana ramiai, nieko 
stebėtino. Ji buvo gal net labiau ne 
apie meną, o apie meną gyventi.
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Dienų rašteliai
Arvydo Šaltenio paroda „Paišau kaip gyvenu“ galerijoje „Kairė–dešinė“

Rita Mikučionytė

Suku ir suku ratus po Arvydo Šal-
tenio piešinių ekspoziciją... Pirmą 
kartą prabėgome kartu su auto-
riumi, laikančiu rankose savo ta-
pybos albumą (sudarytoja ir teksto 
autorė Raminta Jurėnaitė, 2014 m. 
išleido Modernaus meno centras, 
dabar MO muziejus), ir Vilniaus 
Justino Vienožinskio dailės moky-
klos, kurioje jis kadaise dėstė, mo-
kiniais. Antrą kartą prasukau jau 
pati viena, bandydama kitiems at-
kurti to susitikimo akimirkas. Tre-
čią kartą grįžtu prie parodos kon-
tekstų dar kartą skaitydama Birutės 
Pankūnaitės interviu (bernardinai.lt, 
2016-07-25) ir Agnės Narušytės įž-
valgas (7md.lt, 2015-01-09).

Mano pojūčių verpetai ir minčių 
ratilai sukasi aplink kertines me-
nininko pozicijas, kurias jis nuo-
lat atvirai deklaruoja: piešk tą, ką 
matai, negražindamas gyvenimo, 
būk atviras ir sau nemeluok, mo-
kykis matyti... Tai „nuaidi“ trijose 
galerijos „Kairė–dešinė“ salėse, kur 
atrandame vis kitas eksponuojamų 
piešinių ir atmintyje įsirėžusios 
Arvydo Šaltenio tapybos paraleles. 
Manau, kad jas ypač atskleidžia, ša-
lia piešinių ir koliažų, specialiai šiai 
parodai parinktos daiktų kompozi-
cijos ir trys paveikslai.

Pavadinau sau šias eksponuo-
jamų daiktų formuojamas prasmi-
nes ašis menamais kompasais, kurių 
rodyklės pradeda svyruoti „Deši-
nėje“ salėje nuo pirmojo vaikiš-
kos manieros piešinio iki trečiame 
aukšte rodomo Arvydo Šaltenio 
anūkės Beatričės piešinėlio. Visas 
vaizdų pasakojimas virsta realia 
istorija jau pirmoje salėje, kur įsi-
vaizduojama prisiminimų upės tė-
kmė jungia Arvydo tėvo, motinos, 
brolio Sauliaus, dėdės jūrininko, 
kitų artimųjų ir kolegų dailininkų 
(Algimanto Švėgždos, Petro Repšio, 

Povilo Ričardo Vaitekūno ir kt.) 
pieštus atvaizdus. 

Toji „darbo“, o tiksliau – „nu-
tikimų“ formuojantis asmenybei 
platforma, mano manymu, yra 
daugiaprasmiškai įrėminama asam-
bliažu „Daikteliai iš Sprakšių III“ 
(2003) ir salės viduryje padėtomis 
senomis kaimo svarstyklėmis, ku-
rios simboliškai prilygina pieštą au-
toportretą ir akmenėlį. Piešinius ant 
sienų ir specialioje lentynoje paaiš-
kina autoriaus eilės, dailyraščiu už-
rašytos pieštuku, čia pat ant sienos:

Juokingi, 
Jūs piešinėliai, 
Aprėdyti,
Po stiklais
Iš stalčių,
Iš palovių
Dulkinais skvernais
Dienų rašteliai
Kas buvo,
Kas dar bus,
Ar nieko, nieko
Nebebus 

Savotiškoje „pirmojo veiksmo“ 
piešinių salėje aptinkame daug 
nupieštų ir užrašytų istorijų iš vai-
kystės ir jaunystės prisiminimų, ku-
riuos šiandien persmelkia artėjan-
čių Vėlinių nuotaikos. Šioje erdvėje 
vienu metu susiduria skirtingu 
laiku nutikusios istorijos – pirmoji 
pamatyta trispalvė, dedikacija Lie-
tuvos jūrininkui dėdei Pranui, Pe-
tro Repšio, išmesto iš tuomečio 
Dailės instituto už žvakutes, už-
degtas ant Čiurlionio kapo, įsiūtis... 

Čia ypač matyti Šaltenio pieštų 
linijų išskirtinumas ir piešinio uni-
kalumas, kuris glūdi kiekvieno me-
nininko savastyje. Ir Mokytojas Ar-
vydas prabyla apie nepakartojamą 
liniją, kuri leidžia ne tik greitai už-
fiksuoti pamatytą veiksmą ar situ-
aciją, bet ir pasitelkti charakteringą 
deformaciją, leidžiančią pabrėžti 
būdingus žmogaus, daikto, mo-
tyvo bruožus. 

Vaikščiodamas su savo tapybos 
albumu rankose Šaltenis vis gre-
tino eksponuojamus piešinius su 
tapybos darbų reprodukcijomis. Iš 
tikrųjų kiekvienam parodos lanky-
tojui įdomu matyti paveikslo pra-
džių pradžią – iš archyvinės šeimos 
nuotraukos flomasteriu persipieštą 
motiną su vaikais, viena linija už-
mestą žirgų lenktynių starto epi-
zodą ir natiurmortą su siuvamąja 
mašina Nukryžiuotojo fone, seną 
tikrą jūrininko uniformos apykaklę 
ir pokario kulkų suvarpytą „Singer“ 
reklaminį skydą.

Antrojoje „politikos“ salėje (ji 
kaip tyčia yra galerijos „Kairė“) 
mano apžvalgos kompaso rody-
klę nužymi „Daikteliai iš Sprakšių 
I“ (1996) ir palubėje pakabinti trys 
seni metaliniai rakandai – dalgio 
geležtė, dviračio ratas ir pjūklas. 
Man tai simbolizuoja ideologijos 
kirčius, asmeninius vingius ir isto-
rijos žaizdas, juolab eksponuoja-
muose Arvydo Šaltenio piešiniuose 
yra tarnystės sovietų armijoje nuo-
trupos, moterų „grožybės“ ir laisvės 
ženklai bei simbolinės figūros – tar-
pukario Vytis, Vytautas Landsber-
gis, Jonas Paulius II Kryžių kalne, 
Justinas Mikutis. 

Kaip pamuštas šuva
Šešėli Justino
Vilties gomury 
Pažadintas vyno
Tas kraujas
Ant palto rankovių
Lietus jas išplovė
Lemties kuždesy
Palaimintas būki

Apžiūrėję Šaltenio pieštus Justino 
Mikučio portretus ir prisiminę jo 
figūros atvaizdus, nutapytus buvu-
sių Žaliojo tilto skulptūrų fone, at-
randame ir kitas Šaltenio paveikslų 
užuominas, tarp kurių – autopor-
tretas, kareiviai, vaikiško pieši-
nio koliažas, tėvai ir uniformuoti 
broliai (Arvydas tarnavo sovietų 

armijoje kartu su broliu Sauliumi 
Gumbinėje), vemianti moteris ir 
kitos nupieštos istorijos. Mokyto-
jas Arvydas pasakoja apie sesers 
jam į armiją atvežtą Raffaello re-
produkciją, dalijasi asmenine patir-
timi apie kūrybos lūžį, kai įsiklausė 
į dėstytojo Leopoldo Surgailio žo-
džius ir pradėjo vaizduoti tokią ti-
krovę, kokia ji ir yra, be išgalvotų 
grožybių.

Palypėję į trečiąją „religijos“ salę 
tarsi pakylame Šaltenio kūrybos 
laipteliais į atkurtos Lietuvos ne-
priklausomybės laikus, kuriuos 
ženklina mano įsivaizduojamo 
kompaso rodyklės: „Daikteliai iš 
Sprakšių II“ (1996) ir rektoriavimą 
Dailės akademijoje menantys atri-
butai – nuversta kėdė, tuščias stal-
čius su užrašų knygele, kepurė iš 
valdžios regalijų arsenalo ir ka-
daise Kaziuko mugėje pirktas žais-
linis arkliukas, kurį savo tapybos 
pastatymams dažnai skolindavosi 
Arvydo Šaltenio dėstytojas Anta-
nas Gudaitis. 

Ant galerijos sienų – įspūdingi 
Paryžiaus vaizdai, beveik tapyba 
ant popieriaus: ekspresyvi spal-
votų linijų raizgynė puikiai pertei-
kia didmiesčio atmosferą ir gyve-
nimo ritmą. Čia ir piešiantis sūnus 
Antanas, ir Monmartras su Sacre 

Coeur, ir metro vagone pastebėta 
skerdienos reklama, kuri nukelia į 
Rembrandto ir Soutine’o paveiks-
lus. Atrodo, kad esame tapytojo 
šventykloje, kur tvyro tikėjimas 
šeimos, meno, žmogaus gyvastin-
gumo galiomis. Mokytojas Arvy-
das pasakoja apie skaudžius savo 
gyvenimo praradimus, apie kaltės 
ir atgailos jausmus netekus pirma-
gimio sūnaus. Jis kalba apie kūrėjo 
išbandymus valdžia, Paryžiaus at-
radimus ir nesibaigiančius kasdie-
nybės impulsus kūrybai. 

Savotiškos Arvydo Šaltenio mal-
dos objektu šioje salėje tampa ir 
anūkės Beatričės kūrybai skirtas 

„altorėlis“, ir mergaitei skirtos eilės, 
kurios metaforiškai apibendrina vi-
sos parodos ekspoziciją.

Dar vaikas 
Bet jau – suaugus
Senelis – jau
Bet kraustaus vaikystėn
Tu viską supranti
Tu daug reikalauji
Ir šoki metų laikus
Nors painiojas mėnesiai
Ak, miela mažyte,
Taip sopa man širdį
Nežinau ką sakyti
2014
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Ekspozicijos fragmentas M. Kr ikštopaitytės  nuotr .

Dar apie Lukiškių 
memorialą
Paulina Pukytė, „7 meno dienose“ 
aptarusi laukiamą Lukiškių aikštės 
memorialo situaciją ir komisijos at-
rinktus penkis „paminklo dirbtu-
vių“ projektus, priminė išankstinės 
koncepcijos diktatą, dėl kurios pa-
čioje pradžioje sunerimę kultūros 
žmonės viešu laišku išreiškė kritišką 
nuomonę. Į šią nuomonę asmeniš-
kai reagavo „Vyčio stūmimo gru-
pės“ vedlys, tuo metu dar premjero 
A. Butkevičiaus patarėjas Vilius Ka-
valiauskas, per televiziją pareiškęs, 
jog viešą laišką išplatinusių žmonių 
sąraše jis nepastebėjęs nė vieno iški-
laus kultūros veikėjo parašo.

Dėl takų dangos įstrigęs įdomus ar-
chitekto R. Paleko pirmąjį konkursą 

Kultūros tribūna laimėjęs Lukiškių aikštės sutvarkymo 
projektas nebuvo tobulinamas. Miesto 
valdžia mindžikavo vietoje ir premjero 
komanda ėmėsi šeimininko vaidmens, 
skelbdama naują konkursą, kuris 
iš tikrųjų nebuvo joks konkursas, o 
paprasčiausia projektinė užduotis su 
iš anksto nustatytais parametrais – 
tiek procentų „vietos“ dangos, tiek 
takų, tiek žaliosios vejos, tiek prekybos 

„kioskų“ ir t. t. Gal šiek tiek utriruoju, 
bet apsiėmę vykdyti užduotį architek-
tas G. Čaikauskas ir Architektų sąjun-
gos Vilniaus skyriaus pirmininkas L. 
Naujokaitis, manau, neturėjo kitokio 
pasirinkimo.

Paskubomis Architektų sąjun-
gos salėje sukviestame susirin-
kime buvo pristatytas Lukiškių 
aikštės sutvarkymo projektas, pagal 
kurį trečdalis aikštės, prieinančios 
prie Gedimino prospekto, užden-
giama kietąja granitine danga. Tai 

svarbiausioji aikštės dalis, kur bus 
ir Lietuvos istorijos datas bei aukas 
minintis memorialas, jo pagrindi-
nis akcentas  – Vyčio skulptūra. 

Keletas jaunų architektų balsų iš-
reiškė nustebimą ir protestavo dėl 
tokios „konkurso“ organizavimo 
tvarkos, bet tuo viskas ir baigėsi.

Nekviestas į tą projekto prista-
tymą, bet kaip Vilniaus m. savival-
dybės Aplinkos apsaugos visuome-
ninės komisijos narys paprašiau, 
kad projekto autoriai apie savo kon-
cepciją detaliau papasakotų mūsų 
komisijos nariams. Buvome sutarę 
ir bendro posėdžio datą. Tačiau taip 
ir nepavyko mums susitikti. Mus 
domino projekto funkciniai ir tech-
nologiniai aspektai, ne vien medžiai 
ir žalioji danga, bet autoriai, pra-
nešę, jog dendrologinė dalis dar ne-
parengta, pasiūlė mūsų susitikimą 
nukelti vėlesniam laikui. Likome 

tik stebėtojais iš šalies. Abejonę 
kėlė granitu dengtos aikštės dalies 
konfigūracija ir dydis, tinkamas ka-
riuomenės paradams ir čiuožyklai. 
Bent Kaziuko mugėms – kas būtų 
istoriškai pagrįsta.

Abejotinas, o dabar ir aiškiai ab-
surdiškas Vyčiu vadinamo bron-
zinio raitelio įkurdinimas toje 
aikštėje. „Lietuvos žinių“ portale 
paskelbiau straipsnį „Vyčiui nerei-
kalingi raumenys ir mėsa“. Tą patį 
pasakyčiau ir dabar, nes monumen-
tai paprastai tampa simboliais, o ne 
atvirkščiai. „Vyčio“ adeptus girdėjau 
aiškinant, jog tai nebūtinai Vytis, o 
raitelis – laisvės kovotojas. Bėda tik, 
kad šio raitelio piestu pastatytas žir-
gas labai jau panašus į Petro I žirgą 
Sankt Peterburgo aikštėje netoli Isa-
kijaus soboro. (Buvo populiarūs sal-
dainiai „Mednyj vsadnik“ – „Varinis 
raitelis“.)

Kaip bežiūrėtum, matytum čia 
Vytį ar vien kovotoją su keistai atla-
potu skydu, bet viena aišku, kad ši-
toks pagrindinis memorialo akcen-
tas yra tiesmukiškas ir agresyvus.

Taip ilgai ruoštasi, eita į Lukiš-
kių aikštę ir prieita aklavietė. Nėra 
nė vieno pasiūlymo, kuriuo galė-
tum tiesiai pasidžiaugti ir gal pasi-
didžiuoti. Tad ir pripažinkime, jog 
neturime monumentalistų, kurie 
sukauptų istorinę tiesą ir sakralinę 
rimtį, tokią, kurią jaučiame atsidūrę 
Rygoje Brolių kapų erdvėje ar net 
ir Kaune prie Karo muziejaus greta 
Laisvės angelo.

Tikiu, kad bus subrandinta kon-
cepcija, bus ir projektas, tik nesi-
verskime per galvą slegiami parei-
gos taip pažymėti šimtmečio datą.

Vytautas Narbutas
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K i n a s

Kūnų, sielų ir idėjų atspindžiai
Dvylika šiųmetės „Scanoramos“ filmų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį

Šiųmetė „Scanoramos“ programa 
nenuvils nei klasikos gerbėjų, ku-
riems siūloma Luchino Visconti 
retrospektyva, nei tų, kurie ver-
tina intelektualų Michaelio Haneke’s 
kiną – bus galima prisiminti anks-
tyvuosius austrų režisieriaus filmus 
bei pasižiūrėti naujausią „Laiminga 
pabaiga“. Daug atradimų laukia be-
sidominčių Lotynų Amerikos kinu. 
Lietuvių kino entuziastams skirta 
Dianos ir Kornelijaus Matuzevičių 
dokumentikos programa bei Eglės 
Vertelytės „Stebuklo“ premjera. 

„7md“ šiemet siūlo atkreipti dė-
mesį į filmus, sulaukusius tarptau-
tinių kino festivalių dėmesio, bei į 
kūrinius, skatinančius diskutuoti 
apie kino kalbos pokyčius. Trum-
pai tariant, kelios rekomendacijos 
tiems, kurie nori žinoti, kas dabar 
en vogue. 

„Antonijus 1, 2, 3“ („António 
Um Dois Três“, Portugalija, Brazi-
lija, 2017)

Tai jauno, bet jau daug dėmesio 
sulaukusių trumpo metražo filmų 
autoriaus brazilo Leonardo Mou-
ramateuso (g. 1991) pilnametražis 
debiutas, sukurtas Fiodoro Dos-
tojevskio „Baltųjų naktų“ moty-
vais. Dvidešimt kelerių Antonijus 
(Mauro Soares), pabėgęs iš namų 
po to, kai tėvas sužinojo apie metus 
nelankytas paskaitas, naktis leidžia 
Lisabonoje, kur sutinka merginą iš 
Brazilijos Deborą (aktorė ir reži-
sierė Deborah Viegas). Ieškodamas 
naujų kino pasakojimo galimybių, 
aiškindamasis, kaip vaidmuo veikia 
aktorių ir atvirkščiai, gilindamasis 
į tai, kas vadinama „teatrališkumu“, 
o gal net ir sekdamas Miguelio 
Gomeso „Arabiškomis naktimis“, 
Mouramateusas supina herojaus 
fantazijas, sapnus ir tikrovę.

„Apie kūną ir sielą“ („A teströl 
és a lélekröl“, Vengrija, 2017) 

Berlyno „Auksiniu lokiu“, FI-
PRESCI ir Ekumeninio žiuri pri-
zais apdovanotas Ildikó Enyedi fil-
mas – ypatinga meilės istorija. Jos 
veiksmas nukels į skerdyklą. Būtent 
čia susitinka du autsaideriai – tikro-
vėje pasimetęs nebejaunas Endrė 
ir nauja kontrolierė – mįslingoji 
Marija. Nors abu ir nepasitiki vie-
nas kitu, netrukus jie supras, kad 
kiekvieną naktį mato tuos pačius 
sapnus. Režisierei pavyko rasti pu-
siausvyrą tarp siurrealistinės fan-
tazijos ir universalių jausmų. Apie 
gimstantį jausmą tarp dviejų jautrių 
žmonių ji sugeba pasakoti ir poe-
tiškai, ir su humoru.

„Beuysas“ („Beuys“, Vokietija, 
2017)

Garsaus dokumentinio kino kū-
rėjo Anderso Veielio filmo herojus – 
vienas svarbiausių XX a. vokiečių 
menininkų Josephas Beuysas. Jis 

rodomas kelių artimų bendradar-
bių ir draugų akimis. Tačiau di-
džiausias filmo privalumas – ne jų 
prisiminimai, o įspūdinga archy-
vinė medžiaga, pristatanti ir Beuyso 
kūrybą, ir jo žiniasklaidos pasiro-
dymus. Iš skirtingų perspektyvų 
susidūrimo gimsta gana nuoseklus 
menininko portretas: su nuolatine 
skrybėle ant galvos jis galėjo kalbėti 
apie viską, tačiau didžiausio meni-
ninko susidomėjimo sulaukdavo 
politinis ir socialinis meno potencia-
las, meno ir tikrovės ryšiai. Veielio 
filmas įrodo, kad, nepaisant trisde-
šimties metų, praėjusių nuo Beuyso 
mirties, jo pažiūros tebėra aktualios. 

„Įkaitai“ („Mzevleb“, Gruzija, 
Rusija, Lenkija, 2017)

Už geriausią režisūrą festivalyje 
„Kinotavr“ apdovanotas Rezo Gi-
gineišvilio filmas paremtas tikrais 
įvykiais, kai 1983-iaisiais šeši jauni 
vaikinai ir viena mergina iš gar-
bingų ir garsių gruzinų šeimų nu-
sprendė pagrobti lėktuvą ir skristi 
į Turkiją. Filmo herojai buvo jauni 
ir talentingi, jų laukė šviesi ateitis ir 
išskirtinė padėtis visuomenėje, bet 
jiems stigo laisvės. Tik jos kaina pa-
sirodė didelė – nepavykus lėktuvo 
pagrobimui, žuvo septyni žmonės – 
tarp jų ir du pagrobėjai, likę gyvi 
buvo nuteisti mirties bausme (jų 
palaidojimo vieta nerasta iki šiol), 
tik mergina – kalėti. Pasak režisie-
riaus, sistemos įkaitais tapo ne tik 
lėktuvo keleiviai, bet ir pagrobėjai. 
Likimo ironija, bet vienas pagro-
bėjų Gega Kobachidzė vaidino bene 
svarbiausiame po kelerių metų pra-
sidėjusios „perestroikos“ filme – 
Tengizo Abuladzės „Atgailoje“. Po 
įkaitų dramos Kobachidzės scenos 
buvo perfilmuotos, jo vaidmuo ati-
teko Merabui Ninidzei, o Gigineiš-
vilio filme jis suvaidino Gegos tėvą.

„Jupiterio mėnulis“ („Felesleges 
ember“, Vengrija, Vokietija, 2017)

Tikras angažuotas kūrėjas – ven-
grų kino ir teatro režisierius Kornélis 
Mundruczó filme šaiposi iš stereo-
tipų apie musulmonus, o filmo he-
rojus – pabėgėlis iš Homso, pasi-
rodo, yra angelas. Dokumentiniai 
kadrai iš pabėgėlių stovyklų filme 
susipina su holivudiškomis gau-
dynėmis. Klius visiems – ir tiems, 

kurie uždirba iš pabėgėlių, ir nai-
vuoliams, patikintiems levituojan-
čiu arabu, ir tuo tikėjimu pasinau-
dojantiems niekšams.

„Kvadratas“ („Rutan“, Švedija, 
Danija, Prancūzija, Vokietija, 2017)

Šiuolaikinio meno muziejaus 
direktorius Kristianas, regis, kon-
troliuoja viską. Po skyrybų jis pa-
vyzdingai rūpinasi dukrelėmis, 
važinėja ekologišku automobiliu, 
padeda kitiems, ypač jei tai nerei-
kalauja daug pastangų. Kristianas 
rengia visuomenės tolerantiškumą 
ugdančią instaliaciją „Kvadratas“, 
su kuria sieja daug vilčių. Tačiau 
pamažau idealaus piliečio įvaizdyje 
ima rastis vis daugiau plyšių. Šie-
met Kanų „Auksine palmės šakele“ 
apdovanoto filmo režisierius Rube-
nas Östlundas (beje, iš tikrųjų kū-
ręs panašią instaliaciją) mėgaujasi 
galėdamas pasišaipyti iš politinio 
korektiškumo, nors filme, matyt, 
kiekvienas galės pajusti, kad šai-
pomasi ir iš jo. Švedų režisierius 
gali didžiuotis viena juokingiausių 
erotinių scenų bei įrodymu, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje net žo-
džio laisvė turi savo ribas.

„Nemeilė“ („Neliubov“, Rusija, 
Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2017)

Tiek daug kino mėgėjų tiki, esą 
Andrejus Zviagincevas kuria inte-
lektualų, aktualų ir kartu filosofinį 
kiną, kad su jais ginčytis, regis, be-
prasmiška. Naujausias režisieriaus 
filmas apdovanotas Kanų Žiuri 
prizu ir pristatytas „Oskarui“. Zvia-
gincevas tvirtina, kad jį įkvėpė In-
gmaro Bergmano „Šeimyninio gy-
venimo scenos“, ir pasakoja niūrią 
istoriją apie besiskiriančią porą. Že-
nia ir Borisas visaip demonstruoja 
neapykantą vienas kitam, bet ken-
čia jų sūnus. Sukrėstas pažadų ati-
duoti jį į internatą (tėvai rengiasi 
viską pradėti iš naujo) dvylikametis 
Alioša dingsta. Visą filmą Zviagin-
cevas rodo vaiko paieškas, už ku-
rių ir iškyla tikrasis pasakojimas. Jis 
apie šių dienų Rusiją – iš televizijos 
sklindančią prievartos atmosferą, 
valdžios cinizmą, žmonių tarpu-
savio santykių hedonizmą, kasdie-
nybės degradaciją ir veidmainišką 
moralę.

„Neprijaukinti“ („La región sal-
vaje“, Meksika, Danija, Prancū-
zija, Vokietija, Norvegija, Šveica-
rija, 2016)

Vienas keisčiausių pastarųjų 
metų filmų ir kartu dar vienas pa-
sakojimas apie tradicinės šeimos 
suirimą. Venecijoje už geriausią 
režisūrą apdovanotas Amatas Es-
calante – kontroversiškas arthouse 
režisierius – šįkart žengė rizikingą 
žingsnį link žanrinio kino. Andrze-
jaus Żuławskio „Apsėdimą“, Guil-
lermo del Toro ar Davido Cronen-
bergo fantazijas primenantis siaubo 
filmas perkels į Meksiką. Kartu su 
asteroidu Žemę pasiekia monstras, 
kurio auka taps Alechandra – neišti-
kimo vyro žmona ir dviejų vaikų mo-
tina. Fantastiškas motyvas režisieriui 
yra niūrios refleksijos apie Meksikos 
visuomenę, grįstą veidmainyste, su-
sižavėjimu prievarta ir homofobišku 
mačizmu, išeities taškas.

„Nutikimas Nilo Hiltono viešbu-
tyje“ („The Nile Hilton Incident“, 
Švedija, Danija, Vokietija, Maro-
kas, 2017)

Incidentas, kuris iš pradžių at-
rodo kaip gana įprastas Kairo 
viešbučio dainininkės nužudymas, 
palaipsniui keičia pobūdį. Tyrimas 
veda detektyvą prie Egipto elito. 
Tarp įtariamųjų – prezidento Mu-
barako artimieji. Sandanso festiva-
lio Didžiuoju žiuri prizu apdovano-
tas švedų režisieriaus Tariko Saleho 
filmas perkelia į Egiptą 2011-ųjų 
revoliucijos išvakarėse. Moterų ir 
alkoholio nevengiantis detektyvas 
Noredinas (Fares Fares) nėra nai-
vuolis ir supranta, kad valdžia nori 
kuo greičiau tyrimą nuslopinti. Ta-
čiau vis didesnės korupcijos ir ne-
teisybės akivaizdoje jis nusprendžia 
apsaugoti vienintelę nusikaltimo 
liudininkę, o kartu ir savo orumo 
liekanas. Salehas perkėlė film noir 
žanro konvenciją į Artimuosius Ry-
tus, kad būtų aiškiau, kodėl Arabų 
pavasaris sukvietė į gatves tiek daug 
nusivylusių žmonių. 

„Paukščiai gieda Kigalyje“ („Ptaki 
śpiewają w Kigali“, Lenkija, 2017)

Ruanda, 1994-ieji. Ornitologei 
Anai pavyksta išgelbėti nužudyto 
kolegos dukterį Klodiną ir parsi-
vežti ją į Lenkiją. Tačiau dviejų mo-
terų santykiai klostosi dramatiškai: 
jas abi slegia patirta masinių žudy-
nių trauma, iš pagrindų sugriovusi 
ankstesnį gyvenimą, atskyrusi jas 
nuo kitų. Joannos Kos-Krauze ir 
Krzysztofo Krauze’s (jis mirė prasi-
dėjus filmavimui) filmas – tai sudė-
tinga gedulo kelionė. Karlovy Varų 
ir Gdynės kino festivalių prizais už 
geriausią moters vaidmenį apdo-
vanotų Jowitos Budnik ir Eliane 
Umuhire subtiliai suvaidintos he-
rojės po kelerių metų sugrįš į Ru-
andą, kad pagaliau susitaikytų su 

neišvengiama mirtimi ir suvoktų, 
jog nepaisant patiriamo skausmo 
reikia gyventi toliau.

„Tegul įdega lavonai“ („Laissez 
bronzer les cadavres“, Belgija, Pran-
cūzija, 2017)

Belgų režisierių, estetizmo dainių 
Helene Cattet ir Bruno Forzani du-
etas į ekraną perkėlė kultinį juodąjį 
Jeano-Patricko Manchette’o romaną, 
1971 m. parašytą kartu su Jeanu-Pier-
re’u Bastid. Kartu su juo į ekraną 
jie perkėlė ir visą vintažinę 8-ojo 
dešimtmečio kino formą bei En-
nio Morricone’s muziką, kurie ne 
vienam asocijuojasi su Sergio Leo-
ne’s spagečių vesternais. Iš jų įkvė-
pimo nuolat semiasi ir Quentinas 
Tarantino, tačiau šio filmo autoriai 
daug radikalesni. Jų reginys nufil-
muotas 16 super mm juostoje. Jis nu-
kels į Viduržemio jūros pakrantę, 
kur apleistame kaime slepiasi žu-
dikai su pagrobtais 250 kilogramų 
aukso, o jų planus nusprendžia pa-
koreguoti keli policininkai ir gana 
siurrealistiška būtybė Liusi (Elina 
Löwensohn). Žiūrovų akyse vieta, 
kurioje anksčiau vyko orgijos ir 
laukiniai hepeningai, pavirs tikru 
mūšio lauku, o tai, kas jame vyks, 
bus kaip haliucinacija. Filmas, su-
prantama, pirmiausia skirtas pri-
siekusiems sinefilams. 

„Vesternas“ („Western“, Vokietija, 
Bulgarija, Austrija, 2017)

Valeskos Grisebach filmo veiks-
mas vyksta ne tik Bulgarijos ir 
Graikijos pasienyje, bet ir ties 
dviejų skirtingų pasaulių – vokie-
čių darbininkų ir vietinių kaimie-
čių – riba. Idiliškuose peizažuose 
prasideda kova už dominavimą. 
Filmo herojus – buvęs samdomas 
kareivis Meinhardas (jį vaidina ne-
profesionalus aktorius Meinhardas 
Neumannas) renkasi vietinių drau-
giją ir jo bendradarbiai to negali 
atleisti. Grisiebach nuosekliai au-
gina įtampą, atskleidžia kultūrinių 
ir emocinių priklausomybių ryšius, 
rodo vyriškus ritualus, formuluoja 
tapatybės klausimus. Tačiau reži-
sierė ištikima ir konvencijoms, tik 
bulgarai čia yra indėnai, vokiečiai – 
kaubojai, Europos Pietūs – Lauki-
niai Vakarai, o ūsuotasis Meinhar-
das – vienišas keršytojas.

Parengė Ž. P.„Kvadratas“

„Neprijaukinti“
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Penkiasdešimt vidutiniškų atspalvių
Trumpos kino recenzijos

K i n a s

Gediminas Kukta

„50 pavasarių“ („Aurore“), rež. 
Blandine Lenoir, Prancūzija

Yra filmų, ant kurių tiesiog negali 
pykti. Toks yra „50 pavasarių“. Jis 
nesideda tuo, kuo nėra, todėl  iš-
vengia žiūrovo nusivylimo, lydin-
čio pretenzingus, bet tos pretenzijos 
taip ir neišpildančius filmus. Pavyz-
džiui, neseniai kine rodytą „Pary-
žius gali palaukti“. Blandine Lenoir 
filmas tiesiog yra savo vietoje.

Aurorai – penkiasdešimt. Am-
žius, kai lyg ir laikas apmąstyti savo 
gyvenimą ir nuspręsti, ką veikti to-
liau. Alternatyvų, rodos, ne tiek ir 
daug. Moteris išsiskyrusi, nesėkmin-
gai ieško darbo, jos dukros pradeda 
gyventi savarankiškai, o viena jų 
praneša, kad Aurora greitai taps 
močiute. Tiesiog tobulas bėgančius 
metus patvirtinantis situacijų rin-
kinys. Tačiau tik iki tos akimirkos, 
kai Aurora sutiks jaunystės meilę ir 
pradės svarstyti,  ar įmanoma viską 
pradėti iš naujo?

Atsakymas, kaip ir dera gyveni-
miško filmo žanrui, teigiamas, nu-
teikiantis optimistiškai. Jis leidžia 
patikėti, kad, nepaisant amžiaus, 
gyvenimas pilnas likimą keičian-
čių netikėtumų. Kad svarbiausia – gy-
venti savo gyvenimą. Išvada tikrai 
prasminga, bet, kaip rodo režisierė, 
ją dažnai pamiršta tos, kurios gyve-
nimą aukojo tik šeimai. Šis filmas 

apie jas ir joms, nors su charizma-
tiškos aktorės Agnès Jaoui vaidi-
nama Aurora, manau, lengvai susi-
tapatins net tie žiūrovai, kuriems iki 
penkiasdešimto pavasario dar toli.

„Sniego senis“ („The Snowman“), 
rež. Tomas Alfredson, Švedija, 
Jungtinė Karalystė, JAV

Iš vaikystės pamenu knygų se-
riją „Iliustruota didžioji klasika“, 
kurios principas paprastas – gar-
siausius pasaulio literatūros kūri-
nius papasakoti mažiau nei šimtu 
puslapių ir dar su paveiksliukais. 
Victoro Hugo, Charleso Dickenso, 
Alexandre’o Dumas, Jane Austen, 
Jonathano Swifto ir kitų klasikų kū-
riniai vos per dieną. Labai patogu: 
nereikia vargintis ištisais gamtos, 
pastatų, buities ar personažų išvaiz-
dos aprašymais, nereikia nieko įsi-
vaizduoti, o tik sekti fabulą ir skai-
tyti supaprastintus dialogus. Kitaip 
tariant – susidaryti bendrą vaizdą. 

Tą vaikų vaizduotei itin pavojingą 
knygų seriją, kurią dar ir šiandien 
kartais pamatau bibliotekų len-
tynose, prisiminiau žiūrėdamas 

„Sniego senį“ pagal norvegų rašy-
tojo Jo Nesbø to paties pavadinimo 
detektyvą. Principas panašus kaip 
minėtos knygų serijos: pašalinti 
viską, kas bent kiek sudėtingiau. 
Nesakau, kad ekranizacija privalo 
būti ištikima knygai ir, šiukštu, ne-
nukrypti nuo pirminio teksto, ta-
čiau palikti tik pliką karkasą – taip 

pat ne interpretacija. O „Sniego se-
nis“ būtent tai ir primena. Griau-
čius be mėsos. 

Filme, lyginant su knyga, viskas 
padaryta skubotai. Daug kas per-
nelyg paaiškinta ir nulaižyta, o vie-
tomis, priešingai, žioji dramaturgi-
nės duobės, kurias neskaitę romano 
vargu ar sėkmingai peršoks. Ką jau 
ir kalbėti apie rašytojo meistriškai 
kurtą siaubo, nerimo ir stingdan-
čio šalčio atmosferą (iš jos liko tik 
snaigutės) arba vienas už kitą bai-
sesnius sniego senius bei kraupią 
finalinę sceną, kurie iš filmo aps-
kritai pradingo. 

Panašu, kad režisierius, kurio 
šiaip jau nepavadinsi neprofesiona-
liu (pakanka prisiminti vampyrišką 

„Įsileisk mane“ ar vintažinį „Bas-
tūną, siuvėją, kareivį, šnipą“), nega-
lėjo įgyvendinti to, ką, nė neabejoju, 
buvo kruopščiai apgalvojęs. Prie-
žasčių, kodėl taip nutiko, matyt, ne 
viena. Pats režisierius prisipažįsta, 
kad baigti filmą jį nuolat skubino 
prodiuseriai. Pastarieji, matyt, už-
kirto kelią ir žiaurioms scenoms, be 
kurių romanai apie detektyvą Harį 
Holą paprasčiausiai neįsivaizduo-
jami. Jausmas, lyg žiūrėtum filmą 
apie Drakulą be lašo kraujo.

Gaila, jei vidutiniškas „Sniego 
senis“ pakiš koją tolesnei Alfred-
sono karjerai. Kol kas aišku viena  – 
Nesbø pasaulio ekranizacija patyrė 
fiasko. Dabar laukiam Denis Ville-
neuve’o bandymo. Šis į kino ekranus 

sumanė perkelti norvego romaną 
„Sūnus“.

„Kingsman. Aukso ratas“ („Kings-
man: The Golden Circle“), rež. Matt-
hew Vaughn, D. Britanija, JAV 

Įdomiausia filme ne šaudo gaudo, 
o epizodai, kai veiksmas staiga nu-
ščiūva ir veikėjai mesteli kokį nors 
juokelį arba kai yra laiko įsižiūrėti 
į mizansceną, apmesti akimis daili-
ninko darbą, įvertinti operatoriaus 
parinktą kampą ar pasigrožėti kos-
tiumų dailininko triūsu.

Šiuo stilistiniu žavesiu, pamenu, 
maloniai nustebino pirmoji filmų 
apie kostiumuotus šnipus dalis 

„Kingsman. Slaptoji tarnyba“, todėl 
tęsinys, natūralu, nebeatrodo toks 
gaivus. Žinoma, režisierius ir to-
liau kergia, rodos, nesuderinamus 

dalykus – džentelmenus su kaubo-
jais, sintetinę amerikietišką užeigą 
su Kambodžos džiunglėmis, klasiką 
su popsu, o Eltoną Johną su filmų 
apie šnipus žanru, tačiau šįkart pri-
trūksta daugiau išmonės arba tie-
siog pirmąja dalimi Vaughn taip 
aukštai užkėlė kartelę, jog dabar 
sunku peršokti.

Kad ir kaip ten būtų, šis pastišas, 
atvėsusiam filmų apie šnipus žanrui 
suteikęs antrą kvėpavimą (nesvarbu, 
kad komedijos pavidalu), spėju, 
vertesnis dėmesio nei šiuo metu 
kine rodomas Martino Campbello 

„Svetimšalis“ su šešiasdešimt trečiąjį 
pavasarį skaičiuojančiu ir visiems 
blogiukams iš eilės malkų duo-
dančiu susirūpinusio veido Jackie 
Chanu. Mačiau treileryje, užteko.

Nesenstanti eklektika

Dažnai prisimenu Viktoro Šklovs-
kio mintį: „Menas yra būdas išgy-
venti kūrinio darymą, o tai, kas pa-
daryta, mene nebesvarbu.“ Nors ir 
parašytas XX a. pradžioje, regis, šis 
teiginys vis aktualesnis, ypač kai su-
siduri su šiuolaikiniu menu. Švedų 
režisierius Roy’us Anderssonas į 
meno darymą sugeba įtraukti ir žiū-
rovus. Gal todėl atmintyje išlieka ne 
Anderssono filmų siužetai ar perso-
nažai, bet į juos žiūrint gimę min-
tys ar jausmai. Filmas „Balandis tu-
pėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ 
(LRT Kultūra, lapkričio 1 d., 22.45) 
susideda iš 39 tragikomiškų skečų – 
beveik kiekvienas yra šiuolaikinio 
žmogaus situacijos komentaras. 
Kadaise kino mokyklos studentas 
Anderssonas konfliktavo su reakcio-
nieriumi Ingmaru Bergmanu, kū-
rusiu pesimistiškus filmus. Paskui 
jis sukūrė nuostabią „Meilės istoriją“ 
(1970), dar vėliau atsisakė kino ir 
pradėjo kurti reklamą. 2000-aisiais 
Anderssonas sugrįžo filmu „Dainos 
iš antro aukšto“. Sugrįžo, beje, dar 
didesnis pesimistas nei nekenčia-
mas Bergmanas. Gal todėl „Village 
Voice“ kritikas J. Hobermanas šį 
filmą net pavadino „slapsticku, kurį 
nufilmavo Ingmaras Bergmanas“.

Filme „Balandis tupėjo ant šakos ir 
mąstė apie būtį“ Anderssonas ap-
nuogina savo metodą: ilgi statiški 
kadrai atgyja pamažu, todėl kiekvie-
nas judesys ar detalė žiūrovo akyse 
tampa veiksmo elementu, dialogai 
paryškina absurdiškas situacijas, 
iš skirtingų taškų rodomos erdvės 
pabrėžia režisieriaus distanciją. Ta-
čiau vaizdus, situacijas, personažus 
(jie iš skirtingų istorinių epochų) 
sujungia mintis (kartais ir meta-
fora) apie žmogaus ir jo kančios 
beprasmiškumą.

Amerikiečių kinas šiuo požiūriu 
optimistiškesnis. Tikrais faktais 
grįsto Jeano-Marco Vallée „Da-
laso klubo“ (TV3, 28 d. 21.30) 
veikėjas – Teksaso elektrikas Ronas 
Woodroofas, kuriam 1985-aisiais 
gydytojai diagnozavo AIDS, ne-
nori susitaikyti su mirties nuos-
prendžiu ir pradeda vartoti ne-
tradicinius vaistus. Vėliau jis net 

organizavo vaistų kontrabandą iš 
Meksikos, kad galėtų padėti sau ir 
kitiems. 1992 m. miręs Woodroofas 
tapo kovos už teisę gydytis tuo, kuo 
nori, simboliu. Sakyčiau, visai lie-
tuviškas personažas. Nelietuviškai 
filme skambės tik veikėjo permaina: 
homofobiškas prasčiokas (Matthew 
McConaughey) pavirs visuomeni-
ninku, susidraugaus su transsek-
sualu (Jared Leto) ir net jį apgins. 
Ronas – kovotojas už atstumtųjų 
teises, bet kartu jis lieka tradicinių 
vertybių gynėjas. 

Dar vienos autentiškos istorijos 
„ekranizacija“ – Randallo Wallace’o 
filmas „Dangus tikrai yra“ (LNK, 
1 d. 14.40). Jos herojus, ketverių metų 
berniukas pasakoja tėvams, kad at-
sidūrė rojuje – vykstant operacijai 
ligoninėje jis apleido savo kūną ir 
keliavo į dangų. Coltono Burpo 
istorija tapo pasauliniu bestsele-
riu, kuris, kaip ir dera Holivudui, 

netrukus atsidūrė kino ekranuose. 
Tai filmas tikintiems pomirtiniu gy-
venimu. Gera religinio kičo porcija 
lapkričio 1-ąją – patriotiškas atkirtis 
visiems Helovyno gerbėjams.

Su prisiminimais kovoti sunku. 
Apie tai Michelio Gondry filmas 
„Jausmų galia“ (LRT, šįvakar, 27 d. 
23 val.). Jis nukels į ateitį, kurioje 
jau išrasta mašina, leidžianti ištrinti 
bet kokius prisiminimus. Tuo ir nu-
sprendžia pasinaudoti filmo veikė-
jai Džoelis (Jim Carrey) ir Klemen-
tina (Kate Winslet). 2004-aisiais 
filmas buvo liaupsinamas, su juo 
buvo siejama kino ateitis. Įdomu, 
kaip jis atrodo dabar. Kita vertus, 
akivaizdu, kad vienas filmo scena-
ristų Charlie Kaufmannas sėkmin-
gai įdiegė į šiuolaikinį kiną temą, 
kuri iki tol egzistavo tik intelek-
tualų, kad ir Alaino Resnais, mė-
gusio rodyti veikėjų mąstymo ar 
prisiminimų procesą, filmuose. 
Kaufmanas ir Gondry panašias idė-
jas supaprastino ir jos akivaizdžiai 
suklestėjo tokiuose filmuose kaip 

„Būti Džonu Malkovičiumi“ ar „Me-
mento“, kurie kartais pavadinami 

„intelektualiu popsu“.
Mėgstu kino prisiminimus. Vienas 

jų – aktoriaus Alano Aldos 1986 m. 
sukurta „Saldi laisvė“ (LRT Kul-
tūra, 28 d. 21 val.). Tai komedija 
apie tai, kaip bestseleriai virsta fil-
mais, o kinematografininkai kei-
čia gyvenimą. Provincijos koledžo 

profesorius Maiklas (jį suvaidino 
pats Alda) parašė knygą „Saldi 
laisvė“. Tikrais faktais grįstas pa-
sakojimas apie kovos už JAV ne-
priklausomybę laikus sudomino 
kinematografininkus. Filmavimo 
grupė atvažiuoja filmuoti natūros 
ir profesorius supranta, kad scena-
ristas pavertė jo knygą banaliu vo-
deviliu. „Saldžioje laisvėje“ vaidina 
pradedančioji Michelle Pfeiffer, Mi-
chaelas Caine’as, Bobas Hoskinsas. 

„Saldi laisvė“ – vienas paskutiniųjų 
didžiosios Davido W. Griffitho 
filmų žvaigždės Lillian Gish, kar-
jerą pradėjusios 1912 metais, filmų.

Dar vieną prisiminimą šįvakar 
(27 d. 19.30) parodys TV3. Tai 1937 m. 
pasirodęs pirmasis kino istorijoje 
pilnametražis animacinis filmas 

„Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Walto Disney’aus studija jį kūrė 
ne vienus metus, nors 4-ojo de-
šimtmečio viduryje toks sumany-
mas atrodė ne tik rizikingas, bet ir 
beprotiškas. Kartu su šiuo filmu įsi-
galėjo stilius, iki šiol dominuojan-
tis animaciniame kine. Disney’us 
pritaikė animacijai klasikinio Ho-
livudo poetiką, jis siekė reginio rea-
listiškumo, mokėjo veikti žiūrovų 
jausmus ir puikiai išnaudojo tai, kas 
dabar vadinama pasakojančia erdve. 
Disney’us ieškojo „aukso vidurio“, 
todėl rinkosi eklektiką. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Rodo TV

„Kingsman. Aukso ratas“

„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“
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Spalio 27– lapkričio 5
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Académie de Vilna – Vilniaus pie-
šimo mokykla“
Paroda „Vilnius. Topophilia“ (suformuota 
iš advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ 
kolekcijos)

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko 

„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“ 

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
iki XI. 5 d. – 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 kos-
tiumų 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). 
Mažoji retrospektyva“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Teatro kostiumų paroda „Mataičių teatras 
tautos istorijos ir kultūros keliuose“
Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų 
piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda 

„Dvarų keliais“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

„Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“
Paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. dovano-
tos ir įsigytos vertybės“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Jaunojo tapytojo prizas“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Konstantino Bogdano paroda „Išvestiniai 
ir pirminiai“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Ievos Sadauskaitės juvelyrikos paroda „At-
gal į širdį“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki XI. 2 d. – Ugnės Žilytės paroda

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki XI. 4 d. – režisieriaus Šarūno Barto foto-
grafijų paroda „Keletas iš jų / Few of Them“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Kotrynos Ūlos Kiliulytės ir Michailo Mersi-
nio paroda „Sidabre / Argento“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Vajiko Chachkhiani (Gruzija) paroda „Pa-
baigos be pabaigos“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Deimos Katinaitės ir Algimanto Kensmino 
tapybos paroda „Dumblas“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
nuo 27 d. – tarptautinė emalio meno bie-
nalė „Vilnius 2017“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Mykolės tapybos darbų paroda 

„Gamtovaizdis“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Lennarto Mändo (Estija) knygos meno ir 
įrišimų paroda „Saugantys istorijas“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Vlado Karatajaus tapyba

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Andrio Eglīčio ir Katrīnos Neiburgos (La-
tvija) paroda „Ilgi marinuoti agurkai“ 

„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
Kristinos Ališauskaitės tapyba

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 30 d. – Adomo Galdiko (1893–1969) kū-
rybos paroda „Spalvų vėjas“ 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Dovydo Tylos paroda „Neegzistuojantis 
žmogus“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Nechama“
Paroda „Jehuda Penas ir jo mokiniai“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Virginijos Vilutytės piešinių paroda „Linijos“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Arturo Valiaugos fotografijų paroda 

„J. Bobrovskio Lietuva: abipus Nemuno, 
tarp Rytų ir Vakarų“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Lietuvių dailės draugijai – 110“

Galerija „Arty Cube“ 
Klaipėdos g. 3
Olego Tselkovo (Paryžius) paroda 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
Paroda „Tixe“
Tarptautinio meno projekto GNAP (Global 
Nomadic Art Project) paroda
Vitražo iš Kauno Švč. Sakramento baž-
nyčios 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
iki 30 d. – „Kauno bienalės 2017“ parodos: 

„Ateini ar išeini?“, „Iš ko padaryti pamin-
klai“, Sophie Calle paroda „Atsitraukimas“
Bendruomenių platformos „Mažosios isto-
rijos“ paroda „Didžioji pramonė“ 
Antano Obcarsko paroda 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Prieš vakar. Išnarplioti“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki XI. 3 d. – paroda „Naujos istorijos“ 

„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
iki XI. 4 d. – Dano Aleksos paroda ,,Išpisti langai“

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
nuo 30 d. – Romualdo Požerskio fotografijų 
paroda „Neramūs keliautojai“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
Paroda „Kelionė į saulę. Ernstas Mollen-
haueris Nidos dailininkų kolonijoje“ 

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Sauliaus Bertulio kūrybos paroda „Sąsajos“
5-oji respublikinė paroda „Mažoji plastika“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Isroildžono Baroti paroda „(Inte)gracija“

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
iki XI. 3 d. – paroda „Drozofilos, didžėjai 
ir džedajai“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki XI. 2 d. – Vytauto Antano Jakščio paste-
lių paroda „Emocijos“  

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
nuo 27 d. – Arūno Vasiliausko paroda „Jausenos“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki XI. 3 d. – Šiaulių dailės mokyklos paroda 

„Tai krepšys, venera ir kvantinė fizika“
Aurio Radzevičiaus tapybos objektų paroda 

„TAI ir kitos fantasmagorijos / taip pasufle-
ravo Rimbaud“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
27 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Mu-
zikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija). 
Dir. – M. Staškus
28 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. 
ir dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas
29, XI. 5 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI 
MERĖS STEBUKLAI“. Muzikos vad. ir dir. – 
J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas
XI. 3, 4 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO 
VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas
28 d. 17 val. – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski 

Dailė

Konstantino Bogdano paroda „Išvestiniai ir pirminiai“ VDA Tekstilės 
galerijoje „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius) veikia iki lapkričio 11 dienos. 
Ekspozicija yra dvinarė, sudaryta iš kūrinių ir iš jų kilusių naujų kūrinių. 
Paroda klausiama: „Kaip kūriniai veikia vienas kitą? Keliomis kryptimis 
ir kiek kartų? Į kokį mazgą susipina jų sąveikų vektoriai?“ Menininkas 
savo kūrybą rodo retai, kūriniais ieško sąlyčio su gyvenama dabartimi, 
todėl suskamba atpažinimo džiaugsmu.

Muzika 

Ypatingą vietą ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio muzikos erdvėje 
užimantis kompozitorius Johnas Adamsas švenčia 70 metų jubiliejų. Ta 
proga spalio 28 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje rengiamas 
ypatingas festivalio „Gaida“ koncertas. Pripažinti mūsų scenos meistrai – 
Juozo Domarko diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras 
bei Rūtos Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto fortepijoninis duetas – atliks 
pasaulinę šlovę J. Adamsui atnešusius kūrinius „Harmonielehre“ ir „Grand 
Pianola Music“. Taip pat nuskambės garsusis J. Adamso fokstrotas or-
kestrui „The Chairman Dances“ („Pirmininkas šoka“) iš kompozitorių 
išgarsinusios operos „Niksonas Kinijoje“. 

Teatras

Spalio 27 d. 18.30 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ – premjera. Suaugusiems 
ir jaunimui skirtą vizualų spektaklį be žodžių „Kryptis“ pagal prancūzų 
dailininko, scenografo ir knygų autoriaus Marco-Antoine’o Mathieu ko-
miksą „Sense“ pastatė garsios Šarlevilio-Mezjero nacionalinės lėlių teatro 
mokyklos Prancūzijoje auklėtinė Jūratė Trimakaitė.

29 d. 16 val. – „KAULINIS SENIS ANT GE-
LEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus 
užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir 
B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis
31 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS 
MARIJAI“ Rež. – J. Vaitkus
XI. 2 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTA-
BIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJE-
TOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
XI. 4 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal 
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Ter-
telis, K. Werner 
Studija

„Versmė 2017“
27 d. 18.30 – A. Smolar seminaras 
28 d. 10.30 – A. Smolar kūrybinės dirbtuvės
31 d. 18.30 – V. Jauniškio seminaras 
XI. 1 d. 18.30 – H.-W. Kroesingerio ir 
R. Dura seminaras 
Salė „Po palme“

„Versmė 2017“
XI. 2, 3 d. 10.30 H.-W. Kroesingerio ir 
R. Dura kūrybinės dirbtuvės 
Fojė
XI. 3 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių 
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir 
idėjas). Rež. – K. Žernytė 

Valstybinis jaunimo teatras
28 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“. 
Rež. – A. Latėnas
29 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-
derseną). Rež. – R. Matačius
31 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-
kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. 
Rež. – A. Pukelytė
XI. 3 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edu-
kacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
3 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PER-
PLEX“. Rež. – M. Klimaitė (Salė 99) 

Mažoji salė 

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

(sindikatas „Bad Rabbits“); „SAMURAJAUS 

KNYGA“. Rež. – A. Jankevičius

28 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal 

L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir 

rež. – V. Kuklytė

31 d. 18 val., XI. 2 d. 14, 18 val. – C. Murillo 

„TAMSOS ŽAIDIMAS“. Rež. – D. Rabašauskas

Vilniaus mažasis teatras
27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas
28 d. 18.30 – PREMJERA! „FANTAZIJUS“ (pa-
gal A. de Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
29 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
XII. 2 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. 
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
3 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano „DVA-
SINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas, 
komp. – T. Stirna, kost. dail. – M. Zalen-
saitė. Vaidina – G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras
27 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
30 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DU-
GNE“. Rež. – O. Koršunovas
31 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-
kaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

Rusų dramos teatras
29 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – A. Uteganovas (Rusija)  
XII. 2 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DIDĮJĮ KOM-
BINATORIŲ“. Rež. – R. Atkočiūnas
3 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. – T. Jašinskas

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
27 d. 18.30 – PREMJERA! „KRYPTIS“. 
Rež. – J. Trimakaitė 
28 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus 

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
29 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
Mažoji salė
28 d. 14 val. – A. Gustaičio „SILVESTRAS 
DŪDELĖ“. Rež. ir dail. – R. Driežis
29 d. 14 val. – PREMJERA! „O VIEŠPATIE, 
VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. –
N. Keršulytė

„Menų spaustuvė“
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. 
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-
daitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
27 d. 18.30 Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ 
(pagal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). 
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras) 
28 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-
SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis („Atvi-
ras ratas“ ir „PetPunk“)
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Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras
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ISBN 978-609-479-017-1 (įr.)
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Sofoklis, 2017. – 317, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-228-5 (įr.)

Ydingas ratas : psichologinis trileris / Sarah Pinborough ; iš anglų kalbos vertė Rita Vidu-
girienė. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 357, [1] p.. – Tiražas 
2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-980-2 (įr.)

Iš dangaus krintantys dalykai : [romanas] / Selja Ahava ; iš suomių kalbos vertė Urtė Lie-
puoniūtė. – Vilnius : Homo liber, 2017. – 222, [2] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-
446-148-4 (įr.)

Išgirsk vėjo dainą : [romanas] / Haruki Murakami ; iš japonų kalbos vertė Gabija Čepulio-
nytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 143, [1] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-
9955-23-922-2 (įr.)

Jėzaus mokyklos metai : [romanas] / J.M. Coetzee ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – 
Vilnius : Sofoklis, 2017. – 301, [2] p.. – (Kultinės knygos, ISSN 2424-3973). – Tiražas 1500 
egz.. – ISBN 978-609-444-224-7 (įr.)

Mano sesers kaulai : [detektyvinis romanas] / Nuala Ellwood ; iš anglų kalbos vertė Gražina 
Nemunienė. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 366, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-
444-220-9 (įr.)

Meilėje kaip kare : romanas / Lavisa Spell. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], 
[2017]. – 478, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0321-1

Mes dedame tašką : romanas / Colleen Hoover ; iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 357, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-23-
997-0 (įr.)

Moteris su automobiliu, akiniais ir ginklu : psichologinis detektyvas / Sébastien Japrisot ; iš 
prancūzų kalbos vertė Algimantas Gudaitis. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 270, [2] p.. – Tiražas 
1500 egz.. – ISBN 978-609-444-222-3 (įr.)

Nereikšmingumo šventė : romanas / Milan Kundera ; iš prancūzų kalbos vertė Goda Buly-
benko. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 122, [1] p.. – Tiražas 1200 
egz.. – ISBN 978-9955-23-937-6 (įr.)

Nusikaltimas ir bausmė : šešių dalių romanas su epilogu / Fiodor Dostojevskij ; [redaguotas 
J.M. Balčiūno (Juozo Balčiūno-Švaisto) ir Dominyko Urbo vertimas]. – 7-oji laida. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 622, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0221-4 (įr.)

Paganinio kontraktas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Simona Jankūnaitė. – 
[Kaunas] : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 575, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0301-3

Palaidotas : romanas / Jussi Adler-Olsen ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kau-
nas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 559, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0293-1 (įr.)

Penki kampai : [romanas] / Mario Vargas Llosa ; iš ispanų kalbos vertė Laura Liubinavičiūtė. – 
Vilnius : Sofoklis, 2017. – 270, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-219-3 (įr.)

Persekiotojas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 607, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0300-6

Prisiminsi keistą žmogų : [romanas] / Aleksandr Piatigorskij ; iš rusų kalbos vertė Algirdas 
Kugevičius. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 238, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-444-
223-0 (įr.)

Sėjikas : [romanas] / Katrine Engberg ; iš danų kalbos vertė Rūta Poškutė-Andreikienė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 388, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-
479-020-1 (įr.)

Sicilietiška istorija : romanas / Nicky Pellegrino ; iš anglų kalbos vertė Simona Dobrovolskytė. – 
Vilnius : Sofoklis, 2017. – 318, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-227-8 (įr.)

Sugrįžimas : romanas / Håkan Nesser ; iš anglų kalbos vertė Helga Gavėnaitė. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 367, [1] p.. – ISBN 978-609-04-0291-7 (įr.)

Šilko pirklio dukra : romanas / Dinah Jefferies ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 387, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-9955-23-974-1 (įr.)

Thomo Manno šeimos šimtmetis / Manfred Flügge ; iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprin-
džiūnaitė. – Vilnius : Sofoklis, 2017. – 398, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-
221-6 (įr.)

Troškulys : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 567, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tira-
žas 4500 egz.. – ISBN 978-609-479-010-2 (įr.)

Vienas šūvis : romanas / Lee Child ; iš anglų kalbos vertė Rimvydas Kuzas, Gabrielė Pr-
išmantaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 495, [1] p.. – ISBN 
978-609-04-0230-6

Algirdas Stulgys          
(1938 04 05–2017 10 21)

Po ilgai jo sąmonę temdžiusios li-
gos mirė talentingas smuikininkas, 
nusipelnęs artistas Algirdas Stulgys. 

Pasimokęs Šiaulių muzikos mo-
kykloje (Viktoro Jauniškio klasėje), 
Algirdas mokėsi Vilniaus dešim-
tmetėje muzikos mokykloje (Vik-
toro Radovičiaus klasėje). 1959 m. baigė 
Lietuvos konservatoriją (dabar Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademija), 
kur studijavo Viktoro Radovičiaus 
klasėje. Savo jėgomis įstojo į Mas-
kvos konservatoriją: iš 27 tuosyk 
priėmė tik tris. Joje mokėsi pas 
Davidą Oistrachą, baigė ir aspi-
rantūros studijas (prof. B. Kuzne-
covo klasėje). Pabandęs pedagogo 
kelią Šiauliuose ir konservatori-
joje sostinėje, vėliau ugdė tik tėvo 
pėdomis pasekusią dukrą – dabar 
Dresdeno filharmonijos simfoninio 

In memoriam

orkestro koncertmeisterę Dalią 
Stulgytę-Richter. 

Tačiau Algirdas visada norėjo 
griežti. Stabili technika, plati garso 
raiškos amplitudė, pasigėrėjimą kel-
davęs tembras. Ekspresyvus smui-
kininkas žavėjo atlikdamas lyri-
nius ir sudėtingos dramaturgijos 
kūrinius. Daug koncertavo. Grojo 
Maskvos ir Permės kameriniuose 
orkestruose, Lietuvos filharmoni-
jos simfoniniame orkestre, 1978–
1981 m. buvo Lietuvos kvarteto 

primarijus. Grojo su įvairiais popu-
liariais kolektyvais – Lietuvos tele-
vizijos lengvosios muzikos orkestru, 
kameriniais orkestrais, „Armonika“, 
buvo liaudiškos muzikos ansamblio 

„Saulė“ vadovas ir kt. 
Vis dėlto daugiausia Algirdas 

Stulgys koncertavo kaip solistas, 
su pianistais Gičiu Trinkūnu, Vero-
nika Vitaite, Bernardu Vasiliausku, 
Augustinu Maceina ir kt. Įrašytos 
plokštelės (su V. Vitaite, Lietuvos 
kvartetu), palikta nemažai įrašų ir 
LRT fonotekoje. Grodamas ne tik 
išmaišė visą Lietuvą, buvusią SSRS, 
bet taip pat griežė Italijoje, Japoni-
joje, Suomijoje, Vokietijoje, Pran-
cūzijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, net Afrikoje. 

Taip ir matau kiek spyruokliuo-
jančiu žingsniu artėjantį žmogų su 
smuiku: šmaikštų, žodžio kišenėje 
neieškantį, inteligentišką, paslaugų, 
visada pasirengusį smuikuoti. Pri-
siminkime jį tokį.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo

29 d. 19 val. Stiklinėje salėje – „ONEGINAS“. 
Rež. – J. Laikova
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“. Rež. – 
A. Areima (AAT|Artūro Areimos teatras)
31 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas („Atvira erdvė“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“. Rež. – E. Kižaitė 
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
29 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
31 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė  
XI. 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Legenda 
apie Pilėnus“ (ansamblis „Lietuva“)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
27, 28 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno 

„MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – 
J. Janulevičius
29 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-
PURĖ“. Dir. – V. Visockis
29 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Dir. – J. Geniušas
XI. 2–4 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Dir. – R.  Šumila

Kauno kamerinis teatras
27, XI. 4 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREK-
TŪROS KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
28 d. 12, 15 val., 29 d. 11, 13 d., XI. 4 d. 12, 
14.30 – Pojūčių ritualas moterims „ATVIRA ODA“
29 d. 16 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 
31 d. 19 val. – „MANO INSTRUKCIJA“. 
Rež. – E. Urmonaitė

Kauno lėlių teatras
28 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
29 d. 12 val. – PREMJERA! „MAŽYLIS R-r-r-r“. 
Aut. ir rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
27 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 

Rež. – O. Koršunovas 

28 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 
„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

29 d. 17 val., 31 d. 18.30 Didžiojoje salėje – 
PREMJERA! A. Stasiuko „NAKTIS“. 
Rež. – A. Jankevičius, dail. – L. Luišaitytė, 
videomenininkas – R. Sakalauskas. Vaidina 
A. Eisimantas, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, 
D. Želvys ir kt.
XI. 2, 3 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strind-
bergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
27 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo „ŽIZEL“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
27 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė
28 18 val. Kultūros centre – T. Williamso 

„IGUANOS NAKTIS“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
27, 28 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė
29 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VI-
SADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas
31 d. 18 val. – „DU VYRAI GERIAU“. 
Rež. – B. Latėnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija

28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – festivalio „Gaida“ koncertas 

„John Adams. 70“. Lietuvos nacionalinis 

simfoninis orkestras, fortepijonų duetas – 

R. Rikterė ir Z. Ibelhauptas. Dir. – J. Domar-

kas. Programoje J. Adamso kūriniai

29 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino mu-

ziejuje – ansamblis „Vilniaus arsenalas“: 

L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), 

S. Okruško (klavesinas). Solistė E. Šidlaus-

kaitė (mecosopranas). Programoje J.S. Bacho, 

J.-Ph. Rameau, G.F. Händelio, R. Mačiliūnai-

tės, A. Navako, W.A. Mozarto kūriniai

27 d. 19 val. Alytaus Šv. Angelų Sargų baž-

nyčioje – Čiurlionio kvartetas. Solistai             

V. Talerko (sopranas), E. Davidovičius (te-

noras). Programoje W.A. Mozarto, 

J. Haydno, G. Verdi, R.V. Williamso, 

J. Offenbacho, J. Strausso ir kt. kūriniai

XI. 3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – festivalio „Gaida“ koncer-
tas „Sō percussion New York“. JAV muša-
mųjų instrumentų grupė „Sō Percussion“. 
Programoje S. Reicho, B. Dessnerio, 
D. Lango kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
27 d. 19 val. – festivalio „Gaida“ koncertas. 
D. Kirilauskas (fortepijonas), J. Milašius 
(gitara), A. Kazlauskas (saksofonas), Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – 
J. Hempelis. Programoje D. Lango, Y. Kyria-
kideso, A. Martinaičio, J. Janulytės kūriniai
29 d. 17 val. – kamerinis koncertas „Haru-
spicija“. Dalyvauja saksofonistas V. Labutis, 
pianistas R. Zubovas, fagotininkas A. Pu-
plauskis, tūbininkas D. Bažanovas, perkusi-
ninkas L. Staniulionis ir rubaba grosiantis 
projekto autorius dailininkas 
A. Šlipavičius-Šlipas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
31 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – pianistas 
L. Livshinas (JAV). Programoje J. Brahmso, 
J. Brahmso-N. Paganini, A. Schnittke’s, 
R. Déjardino kūriniai

Kotrynos bažnyčia
27 d. 18 val. – tarptautinio J. Naujalio choro 
dirigentų konkurso finalas-koncertas 
30 d. 19 val. – vokalinis kolektyvas „Theatre 
of Voices“ („Balsų teatras“). Dirigentas 
P. Hillieris. Programoje A. Pӓrto ir D. Lango 
kūriniai

Vaidilos teatras
29 d. 18 val. – smuikininkas A. Baranovas ir 
pianistas V. Šakūras. Programoje G. Tartini, 
S. Prokofjevo, N. Paganini, A. Pärto, 
R. Schumanno, M. Ravelio kūriniai

Va k a r a i

Vilnius

Rašytojų klubas
27 d. 17 val. – T. Marcinkevičiūtės autori-
nis kūrybos vakaras su nauja knyga „Mano 
poe(ma)ma“ ir išversta S. Plath poezijos 
knyga „Rinktinė“. Renginys iš ciklo „At-
radimai: knyga ir rašytojas“. Vakarą veda 
rašytojas, aktorius A. Šlepikas. Dalyvauja 
poetė T. Marcinkevičiūtė, aktorė I. Mikuta-
vičiūtė, poetė, literatūros kritikė L. Buivi-
davičiūtė, filosofas A. Konickis 

Nacionalinė dailės galerija
27 d. nuo 10 val. – tarptautinė konferencija „Me-
nas ir socialinė įtrauktis – iššūkiai ir galimybės“

Lietuvos teatro sąjunga
30 d. 18 val. – Klaipėdos dramos teatro ak-
torės J. Puodėnaitės monospektaklis pagal 
D. Fo ir F. Rame komediją „Aš laukiu tavęs, 
mielasis“
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Savaitės filmai

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

Spalio 27–lapkričio 2
Ki no re per tu a ras

50 pavasarių ***
„Moterys, kurioms per 50 metų, kine beveik neegzistuoja. Joms tenka 

tik antraplaniai vaidmenys, arba tokie, kurie baigiasi tragiškai“, – sako 
prancūzų režisierė Blandine Lenoir ir priduria: „Aš, priešingai, norėjau 
sukurti nepaprastą istoriją apie paprastą moters gyvenimą.“ 

Pagrindinė filmo herojė Aurora (aktorė, režisierė, dramaturgė Agnès 
Jaoui) yra išsiskyrusi, neranda darbo, jos dukterys užaugo, o vyresnėlė 
praneša, kad laukiasi. Tačiau Aurora įrodys, kad gyvenimas būna ir po 
menopauzės. Ji supranta, kad laikas numoti ranka į nesėkmes bei tuščias 
ambicijas ir pradėti džiaugtis gyvenimu. Pasak režisierės, šią privilegiją 
dažnai pamiršta moterys, kurios visą gyvenimą paaukojo vyrui ir vaikams. 
Vieną dieną Aurora sutiks jaunystės meilę ir energija, rodos, grįš su kaupu. 
Taip pat filme vaidina Thibault de Montalembert’as, Pascale Arbillot, Sa-
rah Suco, Lou Roy Lecollinet, Philippe’as Rebbot, Laure Calamy, Marcas 
Citti (Prancūzija, 2016). (Vilnius)
Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 ****

Kad ir koks būtų Denis Villeneuve’o sukurtas garsiojo Ridley Scotto 
perdirbinys, sugrįžti į netolimą ateitį verta. Garsiojo filmo tęsinyje re-
plikantus kontroliuoja ir nepaklususius žmonėms naikina karininkas K 
(Ryan Gosling). 2049-aisiais įtampa tarp žmonių ir jų vergų, kuriuos su-
kūrė 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. Ne-
suprantama, kodėl platintojai nusprendė pakeisti originalų filmo pavadi-
nimą „Šventės prasmė“ į nieko nesakančią banalybę, juolab kad jo veikė-
jas 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 su-
planavo kruopščiai, bet, kaip tyčia, viena paskui kitą pasipila klaidos... 
(Prancūzija, 2017). (Vilnius, Kaunas) 
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. Deano Devlino mokslinės fantastikos filme vaidina 
Gerardas Butleris, Jimas Sturgesas, Abbie Cornish, Edas Harrisas, Andy 
Garcia (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas) 
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)
Tramdantys ugnį **

Šalyje, kurios visuomenė labiausiai pasitiki ugniagesiais, Josepho Kosins-
kio 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. Vaidina Joshas Brolinas, 
Milesas Telleris, Jeffas Bridgesas, Jamesas Badge Dale’as, Jennifer Connoly, 
Andie Mac Dowell (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)

„50 pavasarių“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
27–30, XI. 1, 2 d. – Trys milijonai eurų (rež. 
T. Vidmantas) – 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 
21.45; 31 d. – 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.59
27–30, XI. 1, 2 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 
16.40, 19, 21.20; 31 d. – 16.40, 19, 21.20, 23.30
27–30, XI. 1, 2 d. – Matilda (Rusija) – 11.30, 
15.40, 18, 20.40; 31 d. – 11.30, 15.40, 18, 
20.40, 23.15
27–XI. 2 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 
11, 13.20, 14.30, 16.10
Monstrų šeimynėlė (3D, Vokietija) – 12.20
27–30, XI. 1, 2 d. – Motina! (JAV) – 14, 18.50, 
21.30; 31 d. – 14, 18.50, 21.30, 23.50
26 d. – T. Adeso „Keršto angelas“. Tiesiogi-
nės premjeros transliacijos įrašas iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
27–XI. 2 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų 
liūtų“ reklamos – 19 val.
31 d. – Švytėjimas (JAV) – 19, 19.20, 22.30
XI. 2 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D, JAV) – 
19 val.
27–XI. 2 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, 
Prancūzija) – 11.20, 13.40, 15.50, 16.50
27–30, XI. 1, 2 d. – Globalinė audra (3D, JAV) – 
16, 18.40, 21 val.; 31 d. – 16, 18.40, 21, 23.35
27–XI. 2 d. – Mano mažasis ponis. Filmas 
(Kanada, JAV) – 11.10, 12.10, 13.45
27, 29, XI. 2 d. – Džiunglės (Prancūzija) – 18.20, 
21.10, 21.15; 31 d. – 18.20, 21.10, 21.15, 23.40
27–XI. 2 d. – Lego Ninjago filmas (Danija, 
JAV) – 11.30, 13.50
27–30, XI. 1, 2 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas (rež. A. Žiurauskas) – 13.30, 19.10; 
31 d. – 13.30, 19.10, 18.30
27–30, XI. 1, 2 d. – Bėgantis skustuvo aš-
menimis 2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 
14.40, 21.20; 31 d. – 14.40, 21.20, 23.45
27–XI. 1 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis 
2049 (3D, D. Britanija, JAV, Kanada) – 18.10
27–XI. 2 d. – Gyvenimas prieš akis (Rusija) – 
21.40; Džiunglių būrys (Prancūzija) – 11.20
27–30, XI. 1, 2 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 18.30
27, 29, 31, XI. 2 d. – Sniego senis (D. Brita-
nija, Švedija, JAV) – 16.20
28, 30, XI. 1 d. – Šventasis (rež. A. Blaževi-
čius) – 16.20
28, 30, XI. 1 d. – Svetimšalis (D. Britanija, 
Kinija, JAV) – 21.15

Forum Cinemas Akropolis 
27, 28, 31 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-
tas) – 10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.20, 20.30, 
21.30, 22.40, 23.40; 29, 30, XI. 1, 2 d. – 10.40, 
12.50, 15, 17.10, 19.20, 20.30, 21.30
27, 28, 31 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 13.40, 
18.20, 21.40, 23.59; 29, 30, XI. 1, 2 d. – 13.40, 
18.20, 21.40
27–XI. 2 d. – Matilda (Rusija) – 11, 16, 19 val.
27, 28, 31 d. – Motina! (JAV) – 15.40, 21.20, 
23.50; 29, 30, XI. 1, 2 d. – 15.40, 21.20
27–XI. 2 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 
10.10, 14.30
Monstrų šeimynėlė (3D, Vokietija) – 12.15
27–XI. 2 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų 
liūtų“ reklamos – 19 val.
XI. 2 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D, JAV) – 18.30
27–XI. 1 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, 
Prancūzija) – 10.20, 12.30, 14.40, 16.50; 
XI. 2 d. – 10.20, 12.30, 14.40
27–XI. 2 d. – Bėgantis skustuvo ašmenimis 
2049 (D. Britanija, JAV, Kanada) – 10.50, 
16.10, 21.50

Globalinė audra (3D, JAV) – 16.40, 19.10, 21.45
Mano mažasis ponis. Filmas (Kanada, JAV) – 
10.30, 12.40, 15.10
Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas (rež. A. Žiu-
rauskas) – 17.25, 19.30, 21.35
Gyvenimas prieš akis (Rusija) – 14.10, 19.40
Lego Ninjago filmas (Danija, JAV) – 11.10, 13.30
27–XI. 1 d. – Džiunglės (Australija, Kolum-
bija) – 13.35, 18.45; 2 d. – 13.35; Džiunglių 
būrys (Prancūzija) – 11.20
27, 28, 31 d. – Tas (JAV) – 23.30
27, 30, XI. 2 d. – Kingsman. Aukso ratas 
(D. Britanija, JAV) – 15.50
27, 30, XI. 2 d. – Svetimšalis (D. Britanija, 
Kinija, JAV) – 21.40
28, 31 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 15.50
28, 31 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) – 21.40
29, XI. 1 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 15.50
29, XI. 1 d. – Sniego senis (D. Britanija, Šve-
dija, JAV) – 21.40

Skalvija
27 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 17.10; 
28 d. – 16.50; 29 d. – 16.30; 30 d. – 17.10; 
XI. 1 d. – 16 val.; 2 d. – 19 val.
27 d. – Matilda (Rusija) – 19 val.; 28 d. – 14.30; 
29 d. – 20.50; 30 d. – 15 val. (seansas senjorams)
27 d. – Geležinkelio stotis (rež. P. Baronas ir 
kt.) – 21.10; XI. 2 d. – 17 val.
28 d. – Viktorija ir Abdulas (D. Britanija, 
JAV) – 18.40; 31 d. – 17 val.
28 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 21 val.
29 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 14.20; 
31 d. – 21.10; 2 d. – 20.50
30 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 19 val.
31 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 19.10
XI. 1 d. – Motina! (JAV) – 17.50 
XI. 1 d. – specialus filmas „Žiūrovams pa-
geidaujant“. Geras laikas (JAV) – 20.10 
Ciklas „Karlsono kinas“
28 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 13 val.
29 d. – trumpų filmų programa „Sau ir 
draugui“ – 13 val.
29 d. – Kabaretas (JAV) – 18.20

Pasaka
27 d. – Sporto kino festivalis – 12, 19 val.; 
28, 29 d. – 13, 15 val.
27, 28, XI. 2 d. – Trys milijonai eurų (rež. 
T. Vidmantas) – 17 val.; 29 d. – 19.30; 30 d. – 
21 val.; XI. 1 d. – 19 val.
27 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 21.15; 28 d. – 19 val.; 29 d. – 17.15
27, 28 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 17.15; 
XI. 2 d. – 21.15
27 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 19.30; 28, 
XI. 2 d. – 21.30; 29 d. – 19.45; 30 d. – 19 val.; 
31 d. – 20.45; XI. 1 d. – 19.30
27, 28 d. – Motina! (JAV) – 21.30; 29 d. – 17 val.; 
30 d. – 18.45; 31 d. – 20.30; XI. 1 d. – 21.30; 
2 d. – 19 val. 
27 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 17.30; 28 d. – 
19.30; 29 d. – 21.30; 2 d. – 17 val.
27 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 19.15
27, 31 d. – Geras laikas (JAV) – 21 val.; 28 d. – 
20.30; 29 d. – 21.20; XI. 2 d. – 21.09
28, 29 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 
13.15; 30 d. – 17 val.; 31 d. – 16 val.
28, 29 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, 
Prancūzija) – 15.15; XI. 1 d. – 17 val.
28 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 
14.30; XI. 1 d. – 17.15
28 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 16.15; 30 d. – 21.15
28 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 18.30; XI. 2 d. – 19 val.
29 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV, 
Turkija) – 13.30; 31 d. – 16.15

29 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 15 
val.; XI. 1 d. – 19 val.; 2 d. – 17.15
29 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai (Pran-
cūzija) – 16.45
29 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 18.30
29 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 20.45
30 d. – Mano mažasis ponis. Filmas (Ka-
nada, JAV) – 16.45
30, XI. 1 d. – Džiunglės (Prancūzija) – 21 val.
30 d. – Meilė ir draugystė (Airija, Prancū-
zija, Olandija) – 17.30
30 d. – Apie meilę. Tik suaugusiems (Ru-
sija) – 19.15
31 d. – Moliūgėlio gyvenimas (Šveicarija, 
Prancūzija) – 16.30;
XI. 1 d. – Mano Didžioji naktis (Ispanija) – 17.30;
XI. 1 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, 
Bulgarija) – 20.45;
 2 d. – Mokytoja (Slovakija, Čekija) – 15 val.; 
Arčiau debesų (Belgija, Švedija, Olandija, 
Norvegija) – 15.15; Didysis šunų pabėgimas 
(Ispanija, Kanada) – 15.30

Ozo kino salė
27 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 18 val.; 
28 d. – 19.50
27 d. – Paskutinė šeima (Lenkija) – 20 val.
28 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 18 val.
31 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) – 17 val.
31 d. – Šerkšnas (rež. Š. Bartas) – 18 val.
XI. 2 d. – Liūtas (JAV, Australija) – 16 val.
2 d. – Pažadas (JAV) – 18 val.
3 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
27, 28, 31 d. – Trys milijonai eurų (rež. 
T. Vidmantas) – 10.50, 13, 15.20, 17.30, 19.40, 
20.20, 21.50, 22.50, 23.59; 29, 30, XI. 1, 2 d. – 
10.50, 13, 15.20, 17.30, 19.40, 20.20, 21.50, 22.50
27, 28, 31 d. – Pjūklas 8 (JAV, Kanada) – 12.30, 
15.45, 19.10, 21.20, 23.30; 29, 30, XI. 1, 2 d. – 
12.30, 15.45, 19.10, 21.20
27–XI. 2 d. – Monstrų šeimynėlė (3D, Vokie-
tija) – 12.50; Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 
10.40, 13.30, 15.30; Motina! (JAV) – 12.50, 17.50
Matilda (Rusija) – 17.40
26 d. – T. Adeso „Keršto angelas“. Tiesiogi-
nės premjeros transliacijos įrašas iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
27–XI. 2 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų 
liūtų“ reklamos – 19 val.
31 d. – Švytėjimas (JAV) – 19.30
XI. 2 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D, JAV) – 18.30
27–XI. 2 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, 
Prancūzija) – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.
Globalinė audra (3D, JAV) – 10.20, 15.10, 20.15
27–30, XI. 1, 2 d. – Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas (rež. A. Žiurauskas) – 11.10, 16.45, 22.40; 
31 d. – 11.10, 16.45, 20.30, 22.40;  31 d. – 11.10, 
16.45, 22.40; 31 d. – 11.10, 16.45, 22.40
27–XI. 2 d. – Mano mažasis ponis. Filmas 
(Kanada, JAV) – 10.10, 15 val.
Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049 (D. Bri-
tanija, JAV, Kanada) – 13.20, 21.30
27–XI. 1 d. – Sniego senis (D. Britanija, Šve-
dija, JAV) – 17.20
27–XI. 1 d. – Džiunglės (Prancūzija) – 20 val.
29, XI. 2 d. – Kaip išsirinkti vyrą (JAV) – 17.50
27–XI. 2 d. – Svetimšalis (D. Britanija, Ki-
nija, JAV) – 22.30; Lego Ninjago filmas (Da-
nija, JAV) – 11 val.; 27, 30 d. – Šventasis (rež. 
A. Blaževičius) – 17.50
28, XI. 1 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 17.50
27, 29, 31, XI. 2 d. – Tramdantys ugnį (JAV) – 22.35
28, 30, XI. 1 d. – Tas (JAV) – 22.35


