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Monika Krikštopaitytė

Feisbukas (toliau FB) labai daug 
prisidėjo prie meno populiari-
nimo. Kai žmonėms nusibodo 
laužyti galvas, kaip atsakyti į tinklo 
užduodamą klausimą „kaip jautiesi 
šiandieną?“ arba „kas sukasi tavo 
galvoje?“, pasitelkti visokio raugo 
vaizdai, bet tarp jų vis dažniau įsi-
painioja ir meno, netgi gero meno. 
Susijungusieji tarpusavyje mato, 
kad jų pažįstami žmonės eina į 
parodas, koncertus, spektaklius 
ir prisireikia asmenukių ne tik su 
kavos puodeliu prie nuosavo namo 
ar kurorte, o su pasirinktu kūriniu. 
Tegyvuoja lenktynės, jei jos tokios! 

Kadaise FB nemylėtojai skeptiš-
kai mykė, kad ilgainiui jis virs te-
lefonų knygos pakaitalu, kai kurių 
rajoninių bendruomenių grupių 
įrašai panašiai ir atrodo: kam rei-
kia santechniko, kam kompiute-
rių meistro, gal matėt kačiuką, gal 
norit kanelių už gerą kainą? Tokie 
pranašai nuvertino žmonių troš-
kimą būti pastebėtiems ir vis išra-
dingesnes pastangas tai realizuoti, 
na ir, žinoma, rinkodaros sraigtus, 
kuriuos FB galima įsukti beveik vi-
suose segmentuose, pastebimai ir 
nepastebimai. Meno informacijos 
sklaida rado tiesioginius kelius į 
žiūrovą ir su vaizdiniu bei komen-
tarų atgaliniu atspindėjimu. Tame 
yra ir naudos, ir apgaulės. 

Šaltinio jau neberasiu, bet esu 
kaip atspaudą įsispaudusi mintį, 
kad sufotografuota paroda nėra 
paroda, todėl mes ir nesiekiame 
laikraščio iliustracijų paversti 
spalvotomis. Kai matai nespal-
votą vaizdą, dar šiek tiek aiškiau 
supranti, kad jis tik dalinis. O ga-
liausiai turi siekti tai, kas sudomino, 
patirti gyvai. FB pačių autorių par-
odos nuotraukos ar tvarkingai vei-
kiančios galerijos vaizdinė ataskaita 
visais kampais gali palikti įspūdį, 
kad štai viskas aišku, nebeverta 

niekur eiti. Bet yra nefotogeniško 
meno, o ir mastelis yra viskas. Vis 
dėlto reportažai – svarbus metraš-
čio elementas ir kuriančiųjų pareiga 
yra fiksuoti, pasakoti, saugoti iki vėl 
prireiks. FB neblogai atlieka ir ar-
chyvo vaidmenį.  

Vytas Nomadas

FB turi ir savo šventųjų. Vytas 
Nomadas yra tiesiog žmogus, ku-
ris nedirba jokiame kultūriniame 
leidinyje, neatlieka jokio projekto, 
nėra niekam įsipareigojęs ir savo 
darbo nelaiko ypatinga kūryba. 
Nomadas eina per parodas ir nuo-
sekliai, korektiškai, kažkaip pasa-
kojančiai jas fotografuoja. Eina į 
svarbias parodas oriuose meno 
centruose ir ambicingose galeri-
jose, eina į kuklesnes profsąjungos 
ir progines – visas. Nuotraukas 
atrenka, gražiai sudeda, pava-
dina. Vytas Nomadas yra tobulas 

žiūrovas, kuris savo aistra – patirti 
meną kaip kasdieninę duoną – da-
linasi su kitais FB pažįstamais ir ne-
pažįstamais žmonėmis. Ne kartą ir 
ne du šis fotografas leido redakci-
jai pasinaudoti savo darbo vaisiais 
geranoriškai. Kol veikia Nomadas, 
tol jausiuosi ramesnė, kad kas nors 
svarbaus neprasprūdo nepastebėtas. 

Virginijus Kinčinaitis

Jis yra gerai žinomas ir gerbia-
mas dailės kritikas ir istorikas, šiuo 
metu vadovauja Šiaulių dailės ga-
lerijai, dėsto ir t.t. Tačiau Kinči-
naičio FB paskyra nėra jo įdomios 
veiklos srautas su datomis ir kvie-
timais prisijungti, nors kitų tinklo-
veikininkų įkeltų kritiko atvaizdų 
netrūksta. Pasirodo, jis yra ir ge-
nialus fotografas, kuris nereaguoja 
į komentarus, skatinančius rengti 
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Virginijus Kinčinaitis, be pavadinimo
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Muzikinis Hanzos kelias
Prasidėjusios muzikinės kelionės po bendrą praeitį įspūdžiai  

M u z i k a

Vilhelmas Valaika

Du tūkstančiai aštuonioliktųjų 
Viešpaties metų gegužės mėnesio 
šešioliktą dieną Lietuvos sostapilėje 
Vilniuje įvyko koncertas, o tiksliau, 
renginys, kurio pagrindas buvo mu-
zika ir kuris buvo skirtas ne kam 
kitam, o kadaise egzistavusios Han-
zos miestų sąjungos praeičiai, jos 
kultūrinėms ir muzikinėms remi-
niscencijoms, – taip galbūt parašytų 
koks metraštininkas praėjus dau-
geliui metų po įvykio. Tiesa, jis gal 
dar primintų, kad Lietuvos sostapilė 
šiai miestų sąjungai nepriklausė (tik 
Kaunas, o iš kitų LDK miestų dar 
Vitebskas ir Polockas), tačiau apie 
viską po truputį ir nuo pradžių. 

2018-ieji yra ne tik Lietuvos bei 
daugumos po Pirmojo pasaulinio 
karo Europoje susikūrusių ar at-
sikūrusių valstybių šimtmečio ju-
biliejų metai – šie metai taip pat 
yra paskelbti Europos kultūros pa-
veldo metais. Jų idėją glaustai nu-
sako šūkis „Mūsų paveldas: praeitis 
pasitinka ateitį“. Tai prasminga ir 
didelė programa, šalia privalomų 
oficiozinių renginių leidžianti pa-
rengti ir vieną kitą įdomesnį pro-
jektą. Kitas svarbus šio sumanymo 
aspektas yra tas, kad ir pati pro-
grama, ir jos idėja – tarptautiška ir 
bendraeuropietiška. Tad natūraliai 
į jos vykdymą skatinama įsitraukti 
ne pavieniui, o įvairių Europos ša-
lių atstovams sujungus jėgas. Paga-
liau dar vienas, jau bene kelis de-
šimtmečius kartais prikišamai, o 
kitąkart ir netiesiogiai skatinamas 
aspektas – kad bandoma sujungti 
kelias veiklas ar meno sritis, nors 
realiai dominuoja tik kuri nors 
viena. Dar geriau, jeigu visa tai dar 
kaip nors perpinama su išmaniosio-
mis technologijomis, paįvairinama 
socialiniais tinklais ir įvairiais vie-
šinimo pavidalais. 

Žinia, čia nusakyti kriterijai gal 
kiek per schematiški ir tiesmuki, 
tačiau manytina, kad jie neblogai 
suveikia. O kitą kartą dar duoda ir 
visai neblogą meninį rezultatą. Kad 
ir kaip būtų, vienas toks projektas, 
kurį organizuoja ir įgyvendina tikra 
tarptautinė komanda ir kurio oficia-
lus pirmasis prisistatymas minėtą 
dieną įvyko Vilniaus Šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio (bernardinų) baž-
nyčioje, puikiai šiuos kriterijus ati-
tinka ir atspindi. Kalbu apie bendrą 
lietuvių, austrų ir estų projektą, pa-
vadintą „Hanzos kelias: muzikinė 
kelionė po bendrą praeitį“. Projekto 
koordinatorius ir bene pagrindinis 
sumanytojas yra jau tvirtai senosios 
muzikos pasaulyje įsitvirtinęs žino-
mas lietuvių ansamblis „Canto fio-
rito“ ir austrų instrumentinis seno-
sios muzikos kolektyvas „Musica 
Antiqua Salzburg“. Išmaniąją pro-
jekto pusę įgyvendina estų muzikos 

įrašų kompanija ERP (Estonian 
Record Productions), na o viso šio 
tarptautinio sumanymo vadovas – 
taip pat Lietuvos (ir ne tiktai) se-
nosios muzikos mėgėjams neblo-
gai pažįstamas muzikas Rodrigo 
Calveyra. 

Viso projekto aktualumą ir šiuo-
laikiškumą turėtų patvirtinti ir ši 

„Hanzos kelio“ aprašymo paskutinė 
pastraipa: „Projektą sudaro ne tik 
koncertai, vaikų meno konkursas, 
bet ir kitos edukacijos bei audito-
rijos ugdymo veiklos: interaktyvios 
prezentacijos vaikams apie Hanzos 
sąjungą mokyklose; senosios muzi-
kos meistriškumo kursai bei atviros 
repeticijos muzikos mokiniams ir 

visa tai įdedant į tam tikrą (kvazi)-
istorinį kultūrinį kontekstą. 

Pirmiausia apie istoriją. Idėja pa-
sitelkti vėlyvaisiais viduramžiais už-
gimusią, porą šimtmečių aktyviai 
veikusią, bet nuo XVI a. jau tik ve-
getavusią, o 1669 m. galutinai pa-
sibaigusią prekybinę šiaurinės Eu-
ropos dalies (pirmiausia vokiškai 
kalbančių kraštų) miestų sąjungą  
nėra visiškai originali, tačiau pui-
kiai tinka tokiam kultūrinio pa-
veldo sumanymui. Žinoma, žvel-
giant istoriškai, galima būtų tikėtis, 
kad ir „Hanzos“ muzikinė kelionė 
ves per tuos miestus, kurie realiai 
priklausė šiai pirklių sąjungai. Vis 
dėlto žvelgiant į renginių maršrutą 

Orlando di Lasso su savo gimtąja 
Belgija susijęs tuo, kad ten gimė ir 
augo, tačiau didžioji jo gyvenimo 
dalis prabėgo svetur, be to, pasku-
tiniai trisdešimt su viršum bene 
produktyviausių ir visais atžvilgiais 
brandžiausių jo gyvenimo metų 
praėjo Bavarijos sostinėje Miun-
chene. Bet, vėlgi, tokius netikslu-
mus galima įžvelgti tik traktuojant, 
kaip minėta, griežtai istoriškai. 

„Hanzos kelio“ projektas pirmiau-
sia yra meninis, ir meninė logika 
šiuo atveju yra aukščiau gryno-
sios istorinės. Turiu konstatuoti, 
kad meniniu bei stilistiniu požiū-
riu koncertinė programa sudėliota 
beveik be priekaištų – pradedant 

programą vienu ypu, t.y. be jokių 
stabtelėjimų ir pertraukinėjimų 
aplodismentais. Tad visi kūriniai 
susipynė į vieną, ne pernelyg ilgą 
ir tikrai gražų muzikinį vyksmą. Be 
abejo, tai įgyvendinti buvo galima 
tik turint tokį puikų vargonininką 
kaip Davide’as Pozzi, kuris itin sub-
tiliai ir dailiai užpildydavo visus bū-
tinus tarpus tarp kūrinių, taip leis-
damas „persigrupuoti“ atlikėjams 
ir sykiu palydėdamas klausytojus 
iš vieno muzikinio potėpio į kitą. 
Belieka sušukti: „Bravo, maestro!“. 
Pagirti tenka ir kitus atlikėjus, aps-
kritai abu ansamblius – „Canto fio-
rito“ ir „Musica Antiqua Salzburg“, 
kurių atliekamas visas muzikinis au-
dinys skambėjo stilistiškai darniai ir 
įtikinamai (išskyrus gal porą smul-
kių detalių, nevertų minėti). Atski-
rai norėtųsi pasidžiaugti „Canto fio-
rito“ kolektyvu – kiek teko stebėti, 
per tuos keletą savo veiklos metų 
ansamblis tikrai kokybiškai išaugo.  

Vis dėlto kritikos strėlytę pa-
leisiu dėl dirbtinokos muzikos ir 
dailės sąsajos. Per visą muzikinę 
programą specialiai pastatytame 
ekrane buvo rodomos skaidrės su 
Hanzos lygos miestų (ir ne tik) pra-
eities vaizdais, kartkartėmis įmai-
šant vaikų dailės piešinių, kurie 
kartu dalyvauja ir vienoje iš minėtų 
papildomų veiklų. Galima suprasti, 
kad toks buvo sumanymas, kad tai 
galėjo būti vienas iš viso projekto 
privalumų ir pan. Tačiau realioje 
koncerto erdvėje šis sprendimas at-
rodė dirbtinai, netgi savotiškas sve-
timkūnis, ypač turint omeny, kad 
Vilniuje koncertas vyko Bernar-
dinų bažnyčioje (o po poros dienų 
ir Kauno katedroje), kur ir taip yra 
kur paganyti akis. Be to, kai ekranas 
nedidelis, tai ir tie vaizdai tiesiog 
prapuola erdvėje. Galbūt įprastinėje 
koncertų salėje ši atvaizdų prezen-
tacija „suskambėtų“ visiškai kitaip 
ir greičiausiai pasiteisintų. Tad pro-
jekto įgyvendintojams norėtųsi pa-
linkėti dar lanksčiau pažvelgti į kai 
kurias detales: gal labiau tiktų su-
rengti parodą, užuot viską translia-
vus ekranuose?  

Taigi, tais du tūkstančiai aštuonio-
liktaisiais Viešpaties metais, gegužės 
mėnesio šešioliktą dieną, Lietuvos 
sostapilės Vilniaus Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio ir Šv. Bernardo bažny-
čioje įvyko išoriškai kuklus, tačiau 
meniškai turtingas renginys, ku-
riame žiūrovai beigi klausytojai tu-
rėjo retą ir nepaprastai žavią progą 
leistis į nuotaikingą ir sielą praturti-
nančią kelionę po bendrą europinę 
muzikinę, meninę ir istorinę praeitį. 
Maža to, kaip rodė audringi aplo-
dismentai, jie nuoširdžiai palinkėjo 
šios kelionės organizatoriams ir ke-
liauninkams drąsiai plaukti toliau ir 
džiuginti kitų šešių Europos miestų 
gyventojus. Tad padėkoję palinkė-
kime gero ir palankaus vėjo!

matyti, jog iš septynių miestų trys 
Hanzos sąjungai nė nepriklausė – 
tai Vilnius, Braitonas ir Viena. Kita 
vertus, šiuo atveju teigiamas aspek-
tas būtų tas, kad su hanziška praei-
timi supažindinami ir kiti, taip tarsi 
praplečiant ir Hanzos geografiją. 

Kiek sudėtingiau su istorija deri-
nasi pačios muzikinės programos 
pasirinkimas. Taip, visi kompozi-
toriai, kurių kūriniai skamba kon-
certe, yra kilę ar kurį laiką gyveno 
kraštuose, kurių miestai priklausė 
šiai prekybinei sąjungai, tačiau jie 
visi yra iš tų laikų, kai Hanzos są-
junga begyvavo tik teoriškai (XVI 
a.) arba apskritai jau buvo tapusi 
istorija (XVII a. ar net XVIII a. pr.). 
Taigi, žvelgiant iš istorinio taško, 
tokį pasirinkimą galima kvestio-
nuoti, nes aktyviaisiais Hanzos są-
jungos gyvavimo amžiais ši muzika 
tuose kraštuose neskambėjo. Taip 
pat galima pasiginčyti ir dėl to, ar 
istoriškai autoriai priskirtini bū-
tent tiems kraštams, kurie nurodyti 
programoje. Pavyzdžiui, italai Gio-
vanni Battista Cocciola bei Traqui-
nio Merula gyveno ir dirbo ne tik 
anuometinėje Lietuvoje ar Abiejų 
Tautų Respublikoje, o, pavyzdžiui, 

jų mokytojams; tiesioginė koncertų 
garso transliacija per specialią pro-
gramėlę išmaniesiems telefonams 
ERP Live ir „flash-mob“ pasirody-
mai viešose erdvėse, užtikrinantys 
tiesioginį susitikimą su dar pla-
tesne auditorija.“ Dar vienas mo-
dernumo ir interaktyvumo įrody-
mas būtų specialiai šiam projektui 
sukurtas interneto tinklalapis www.
hanseaticway.eu. 

Šis straipsnis nepretenduoja ver-
tinti visą projektą, o tik kiek deta-
liau pakalbėti apie jo centrinę ašį 
(kodėl centrinę, bandysime pagrįsti 
netrukus) – būtent muzikinę pro-
gramą. Tad pirmiausia dera pasi-
džiaugti, kad lietuvių komanda 
(koordinuoja lietuvių įmonė VšĮ 

„Suonatori del granduca“) kartu su 
vadovu R. Calveyra sugebėjo pa-
rengti ir laimėti finansavimą tikrai 
visais aspektais tarptautiniam kul-
tūriniam projektui ir jau sukurti 
papildomas jo vertes. Dera pasi-
džiaugti ir tuo, kad jis palyginti 
platus, t.y. apima ne tik pagrindinę 
muzikinę programą, bet ir minėtas 
papildomas veiklas. Dar vienu pozi-
tyviu aspektu galima laikyti ir siekį 
sujungti muzikinį ir dailės paveldą, 

XVI a. (iš dalies XVII a. pr.) an-
glų autoriais Anthony Holborne’u, 
Williamu Byrdu bei Thomu Tallisu 
ir baigiant bene ryškiausiai būtent 
Lenkijoje ir Lietuvoje išsiskleidu-
siu T. Merula. Kitaip tariant, vi-
soje programoje vyrauja iš dalies 
brandaus, o daugiausia vėlyvojo 
Renesanso bei ankstyvojo (priar-
tėjančio prie brandaus) baroko sti-
listika. Bent jau šių eilučių autoriui 
iš šio bendro stilistinio ir skambesio 
konteksto kiek iškrito žavi Johanno 
Valentino Mederio „Čakona“, nes 
joje, nepaisant atlikimo manieros 
ir senųjų, pirmiausia XVI a. II p. – 
XVII a. būdingesnių instrumentų 
naudojimo, vis dėlto ryškiai girdėti 
jau vėlyvojo baroko stilistikai bū-
dinga muzikinė kalba. Žinoma, šį 
pasirinkimą galėjo lemti ir tai, kad 
galbūt projekto autoriai nerado tin-
kamo Livonijos (arba Latvijos ir 
Estijos, kaip parašyta programoje) 
kompozitoriaus iš ankstesnių laikų. 
Bet kuriuo atveju šis pasirinkimas, 
žvelgiant iš meninės logikos pusės, 
yra pateisinamas. 

Narstant visą meninę pusę toliau, 
dera pagirti dar vieną R. Calveyros 
sprendimą – atlikti visą muzikinę 

A. Angl ickaitės  n uotr .
„Canto fiorito“ ir Rodrigo Calveyra
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Muzikos ir paveldo susitikimai                    
Paliesiuje
Pianisto Jeano-Marco Luisada ir Klaipėdos kamerinio orkestro koncerto įspūdžiai

M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Dabar iš aukščiau vis skelbiamas 
rūpestis dėl regionų kultūros. Yra 
net idėjų „greito maisto“ principu ja 
pasotinti miestų ir miestelių žmo-
nes, pavyzdžiui, iš sostinės direk-
tyviai perkėlus ten kokią kultūros 
įstaigą ar kolektyvą. Tačiau įvairiau-
sių planų ir fantazijų kontekste de-
rėtų nepamiršti, jog Lietuva turi ir 
paveldėtą kultūrinės sklaidos šal-
tinį – šimtmečius gyvavusią ir vėl 
atgimstančią dvarų tradiciją. Lie-
tuvos kultūrinį žemėlapį dabar vėl 
puošia atstatomi, atgimstantys dva-
rai, kurie tampa traukos centrais ir 
vietinėms bendruomenėms, ir už-
sienio svečiams. Daugelyje dvarų, 
apsupti istoriją liudijančios archi-
tektūros, vyksta koncertai, galima 
rasti įvairių užsiėmimų – pamatyti 
ir išbandyti senuosius amatus, pa-
ragauti patiekalų ar pajodinėti. O 
Ignalinos rajone, netoli Mielagėnų 
kaimo, yra iškilęs išskirtinis dvaras. 
Išskirtinis muzikine prasme, nes 
galbūt vienintelis iš visų ne vienus 
metus nepertraukiamai puoselėja 
aukščiausios kokybės klasikinės 
muzikos tradiciją ir, ko gero, jau gali 
konkuruoti su geriausiomis sosti-
nės salėmis. Tai Paliesiaus dvaras, 
kuriame pasirodo iškiliausi Lietu-
vos ir pasaulio atlikėjai. Čia pradėti 
koncertinę veiklą šeimininkus pa-
skatino JAV gyvenantis žymus pi-
anistas Andrius Žlabys, kai atvykęs 
pirmą kartą pajuto idealią erdvės 
akustiką ir unikalų restauruoto 
mažo rankų darbo koncertinio 

„Steinway“ skambesį. Pianistas čia 
koncertavo jau ne sykį, o ir šią va-
sarą planuoja vėl pradžiuginti klau-
sytojus. Čia yra dainavę šviesaus 
atminimo Virgilijus Noreika, garsi 
Suomijos operos dainininkė Riikka 
Hakola, savo solinę kompaktinę 
plokštelę čia įrašinėjo smuiko ma-
estro Gidonas Kremeris, o žymus 
prancūzų pianistas Jeanas-Marcas 
Luisada čia atvyko pagroti jau šeštą 
kartą. Be to, dvare rengiami plene-
rai, edukacinės programos. 

Dėl savo jaukumo, nuostabios 
gamtos apsupties, nepaprastos au-
ros ir netgi ypač skanaus maisto 
dvaras yra gausiai lankomas – jau-
kioje kamerinėje aplinkoje pasi-
klausyti kokybiškai atliekamos 
muzikos suplaukia žmonės iš Vil-
niaus, Švenčionių, Ignalinos ir kitur. 
Tai išties ryškus kultūros židinys, iš 
griuvėsių prikeltas ir puoselėjamas 
biomedicinos mokslų daktaro Ju-
liaus Ptašeko, beje, dvare įsteigusio 
ir fizinio krūvio terapijos kliniką. 
Kiek vis dar restauruojamas dvaras 
bei jo veikla šeimininkui kainuoja 

laiko, titaniškų jėgų, biurokratijos 
kliūčių, užsispyrimo ir neatsiper-
kančių investicijų – jis vienas težino...

Paliesiaus dvaro fenomenas išties 
ne mažiau įdomus nei ten gegužės 
26 d. vykęs ypatingas koncertas, ku-
riame ir man teko proga apsilankyti. 
Atvykęs į dvarą pajunti jaukumą, 
kūrybinę aurą ir tolimos istorijos 

kurių paskutinis nuo 1921 m. buvo 
Romualdas Brzezinskis, vėliau iš-
tremtas į Sibirą, o jo sūnus gyvena 
Krokuvoje ir yra suteikęs nemažai 
informacijos apie buvusį dvarą. Na, 
o kaip dvarai buvo nuniokoti oku-
pacijos metais, visi žinome. 

Profesorius J. Ptašekas siekia, kad 
šiandien dvaras, beje, įtrauktas į LR 

Jeanas-Marcas Luisada, koncertuo-
jantis svarbiausiose pasaulio sce-
nose (nuo „Gaveau“ Paryžiuje iki 

„Carnegie Hall“ Niujorke), išleidęs 
kompaktinių plokštelių prestižinėje 

„Deutsche Grammophon“. 
Tokį švarų ir elegantišką Chopino 

koncerto fortepijonui Nr. 1 e-moll 
atlikimą seniai buvau girdėjusi. 

solistu orkestras koncertuoja pirmą 
kartą, jie alsavo neįtikėtinai vienin-
gai ir kūrė bendrą emociją, ar tai 
būtų griežtokas pradžios polonezas, 
ar tauriai patetiškos pirmos dalies 
temos, ar lyriškas antros dalies ro-
mansas, ar linksmas, virtuoziškas fi-
nalinis krakoviakas. Kad J.-M. Lui-
sada ypač natūraliai jaučia Chopino 
muziką, įsitikinau ne tik skambant 
fortepijoniniam koncertui, bet ir 
prieš tai jam solo atliekant keletą 
miniatiūrų – 4 mazurkas, op. 24, 
noktiurną, op. 62 Nr. 1, ir Grande 
valse brillante, op. 18. Esu paste-
bėjusi, jog nemažai pianistų kapitu-
liuoja prieš lenkiškąjį šios muzikos 
koloritą, pasiduoda nešami savitos 
liaudies šokių ritmikos arba perne-
lyg saldžiai spalvina melodijų rel-
jefus. J.-M. Luisada Chopiną girdi, 
sakyčiau, prancūziškai, visą raišką 
sukaupdamas į patį garsą, jo uni-
kalų gilumą, sodrumą, rafinuotumą, 
stebuklingu būdu pasiekdamas ir 
neįtikėtino skambesio lengvumo 
bei elegancijos. Tai būtent Cho-
pino garsas, kurio nesupainiosi su 
jokiu kitu. Pasinėrus į tą nuostabią 
muzikos tėkmę apėmė jausmas, jog 
kokiame nors George Sand dvare 
Noane skambina pats nostalgiškas 
ir pažeidžiamas, bet nepaprastai in-
telektualiai didingas kompozitorius, 
kokį subjektyviai įsivaizduoju...

O popietės koncertą pradėjo, 
kaip minėjau, pirmą kartą čia vie-
šintis Klaipėdos kamerinis orkes-
tras, išvakarėse šią programą atlikęs 
namie, Klaipėdos koncertų salėje, 
o tądien pasiaukojamai sukoręs 
ilgą kelią į Paliesių. Bet nuovargio 
jiems grojant nesijautė. Orkestras 
energingai ir itin gyvu tempu pa-
griežė Johanno Sebastiano Bacho 
Brandenburgo koncertą Nr. 3 G-dur 
styginiams ir basso continuo, jau-
triai Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio styginių kvartetą (aranžuotą 
orkestrui) ir Lietuvoje beveik ne-
skambančią džiugią Hugo Wolfo 

„Itališką serenadą“. Beje, orkestro 
vadovas M. Bačkus koncerto pro-
gramą parinko neatsitiktinai, sie-
damas kūrinių atsiradimo laiką su 
Paliesiaus dvaro istorijos datomis 
net nuo 1736-ųjų, kai dvaras pri-
klausė Kublickiams, o Bachas rašė 
brandenburgiškuosius koncertus. 

Gausiai susirinkę klausytojai po 
koncerto ilgais aplodismentais dė-
kojo už tokius unikalius susitiki-
mus su muzika ir istorija. Ko gero, 
tai buvo viena gražiausių paskatų iš 
naujo pajausti savo kultūrinį kon-
tekstą, bendruomenės susitelkimą 
ir stengtis to jausmo nepaskan-
dinti vėl užgriūvančios kasdieny-
bės rūpesčiuose. 

alsavimą. Tave pasitinka šiuolaiki-
nio suomių skulptoriaus Jari Män-
nistö nulipdyta fontane įsitaisiusi 
Kapibara, iš archyvinių dokumentų 
kiek įmanoma autentiškai ir sko-
ningai atstatyti pastatai, atkurtos 
arba modernizuotos išlikusios de-
talės (projekto autoriai amerikiečiai 
Daina ir Jamesas Normanas Fer-
gusonai), o pasidomėjus labiau čia 

„suskamba“ ir istorijos aidai: kita-
dos čia šeimininkavo Kublickiai, o 
broliai Stanislovas ir Adolfas dvarą 
pavertė vienu iš 1831-ųjų sukilimo 
centrų. Paliesiaus kaime gimė 1794 
ir 1831 m. sukilimų dalyvis Vincen-
tas Bortkevičius. Laikui bėgant dva-
ras turėjo dar keletą šeimininkų, iš 

nekilnojamųjų kultūros vertybių re-
gistrą, būtų gyvas, atviras visiems 
ir kurtų geriausias muzikines tra-
dicijas. Dėl pastarųjų rūpesčių jam 
padeda sūnėnas, pianistas ir daili-
ninkas Viktoras Paukštelis. 

Taigi man teko pabuvoti viename 
iš ypatingų koncertų. Tą popietę 
dvaro „Pasagos“ salėje pirmą kartą 
griežė orkestras – Klaipėdos kame-
rinis, o prieš koncertą šeimininkas 
jaudinosi, kaip čia suskambės to-
kia gausybė muzikantų. Su orkestru 
vėliau skambino ir solistas – Fry-
deryko Chopino konkurso (1985) 
prizininkas, Paryžiaus aukštosios 
muzikos mokyklos profesorius 
(ir Viktoro Paukštelio mokytojas) 

Nors jis skambėjo koncerto pa-
baigoje, bet nuo jo ir norisi pra-
dėti dalytis muzikiniais įspūdžiais. 
Kaip žinome, abu Chopino fortepi-
joniniai koncertai yra veikiau kaip 
lyrinės poemos, kuriose visu gro-
žiu skleidžiasi melodinga ir ažū-
riniais pasažais papuošta fortepi-
jono partija, o orkestro vaidmuo 
kiek kuklesnis. Bet koks tai buvo 
organiškas bendras muzikavimas! 
Be dirigento, kurio čia tikrai nerei-
kėjo, tik nežymiai susižvalgant or-
kestro vadovui – violončelių kon-
certmeisteriui Mindaugui Bačkui 
ir puikiai primarijai Miai Cooper, 
beje, specialiai tik šiam koncer-
tui atvykusiai iš Dublino. Nors su 

A. Jakš to n uotr aukos

Jean-Marc Luisada, Viktoras Paukštelis

Klaipėdos kamerinis orkestras
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Aitvarai ir tramvajai 
Estijos baleto spektakliai LNOBT 

Š o k i s

 Helmutas Šabasevičius

„Mieli lietuviai...“ – su maloniu es-
tišku akcentu tris vakarus iš eilės 
mobiliuosius telefonus ragino iš-
sijungti garso įrašas, kuriuo buvo 
pradedami Estijos nacionalinės 
operos gastroliniai spektakliai, 
Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre rodyti gegužės 15–17 
dienomis.

Daug laiko praėjo nuo tada, kai 
Lietuvos operos ir baleto teatro sce-
noje buvo galima gėrėtis estų ba-
leto žvaigždžių Tiito Härmo ir Kaie 
Kõrb šokiu, choreografų Mai Mur-
dmaa („Stebuklingas mandarinas“, 
1978) ir Ülo Vilimaa („Mergaitė ir 
mirtis“, 1982) statytais spektakliais; 
2011-aisiais Vilniuje rodyti teatro 

„Estonia“ baletai „Trys muškietinin-
kai“ ir „Manon“. Tačiau prieš tris-
dešimt suvirš metų baletmeisterio 
Enno Suve statyta „Pelenė“ kartu 
su nemažai Lietuvoje dirbusio sce-
nografo Eldoro Renterio dekoraci-
jomis ir kostiumais iki šiol tebėra 
repertuare. 

Estijoje lygiai prieš šešiasdešimt 
metų buvo pastatytas Juliaus Juze-
liūno baletas „Ant marių kranto“ 
(1958), lietuvių choreografo Vytauto 
Grivicko ir estų kompozitorės Ly-
dios Auster kūrybinio bendradar-
biavimo rezultatai – baleto „Šiaurės 
sapnas“ pastatymai Taline (1960) ir 
Vilniuje (1961); „Karmen“ (1996) ir 
„Aną Kareniną“ (2000) Taline su-
kūrė Jurijus Smoriginas, 2011 m. per 
gastroles Estijos sostinėje buvo pa-
rodyti LNOBT baletai „Romeo ir 
Džuljeta“ ir „Raudonoji Žizel“. 

Šiomis ir kitomis detalėmis susie-
tas Lietuvos ir Estijos baleto kultū-
ras 2018 m. pavasarį vėl trumpam 
suartino istorija – Lietuvos ir Es-
tijos nepriklausomybės šimtmetis.

Dviejų panašaus ir skirtingo isto-
rinio likimo šalių operos ir baleto 
meno savitą raidą lėmė net skirtinga 
teatrinė architektūra, kurios dydžių 
specifiką buvo galima pajusti jau 
pirmajame estų spektaklyje – Ri-
chardo Wagnerio „Tanhoizeryje“: 
jo vizualiai asketiška, tačiau mobili 
scenografija nelyg plūduriavo per 
didelėje LNOBT scenoje. 

Vis dėlto teatras „Estonia“ – pa-
vydėtinos jugendo architektūros 
pastatas, iškilęs tuometiniame Re-
velyje ir atidarytas 1913-aisiais, tais 
pačiais metais kaip ir vilniškis teatras 
anuometinėje Pohuliankos (dabar – 
Jono Basanavičiaus) gatvėje.

„Tanhoizeryje“ ypatinga muzika-
vimo kultūra ir vagneriškais ats-
palviais sužavėjęs „Estonia“ orkes-
tras, kuriam dirigavo Vello Pähnas, 
džiugino ir baletų spektakliuose. 
Ypač pirmajame – „Kratt“, afišose 
pavadintame „Goblinu“. Ko gero, 
tiksliau šį estų folkloro personažą 
būtų buvę vadinti aitvaru, tačiau 
pavadinimai ir jų vertimai pagal 

kompozitoriaus Eduardo Tubino 
muziką sukurtam spektakliui le-
miamos įtakos neturėjo. 

Labiausiai sudomino būtent ba-
leto muzika, atsiradusi panašiu 
metu kaip ir pirmasis „ilgametražis“ 
lietuviškas baletas – Juozo Pakalnio 

„Sužadėtinė“, kurio premjera Kaune 
įvyko 1943 m. gruodį. Estų liaudies 
melodijomis paremta, dramaturgi-
niu ir emociniu požiūriu turininga 
Tubino muzika skambėjo šiuolai-
kiškai ir įtaigiai. Spektaklį sukūrė 
choreografė Marina Kesler, Talino 
choreografijos mokyklos auklėtinė, 
Teatro institute Maskvoje studija-
vusi panašiu metu kaip ir Anželika 
Cholina.

„G obl inas“  –  intensy vaus 
veiksmo ir margo vaizdinio pavi-
dalo spektaklis, priklausantis tiems 
sceniniams veikalams, kuriuose 
ryšio su dabartimi ieškoma einant 
iliustratyvaus šiuolaikinimo keliu, 
nors savo choreografine kalba jie 
lieka XX a. pabaigoje. Konstruk-
tyvių formų mobili scenografija su 
besisukančiais, nusileidžiančiais 
ir kylančiais objektais, papildyta 
vaizdo projekcijomis ir pirotech-
niniais efektais, dažnai užgožia 
choreografinius sprendimus, to-
kiame fone sutrinka rišlus istori-
jos pasakojimas, nors jį paaiškinti 
bandoma pasitelkus ir rekvizitą, ir 
pantomimą.

Pirmojo veiksmo scenos vyksta 
gamykloje, jos atmosfera pertei-
kiama pasikartojančiais mechani-
niais judesiais. Antrame veiksme 
daugiau folklorine medžiaga pa-
remtų scenų (šis šaltinis akivaizdus 
ir šokėjų aprangoje – efektingai at-
rodo merginų raudonos kojinės ir 
sukantis išsipučiantys skersadryžiai 
sijonai), čia prie šokėjų prisideda ir 
dainininkės. Spektaklis baigiamas 
dinamiškomis žemiškųjų gėrybių 
destrukcijos scenomis ir jų vis dėlto 

nesunaikintu įsimylėjusių jaunuo-
lių apsikabinimu. 

Estijos baleto trupėje, kaip ir Lie-
tuvos, šoka įvairių baleto mokyklų 
atstovai; trupė techniškai stipri, 
solistai išraiškingi ir artistiški. Įmo-
nės savininko vaidmenį atliko Ta-
lino choreografijos mokyklos au-
klėtinis Anatolijus Archangelskis, 
jo Dukters – Marta Navasardian, 
baigusi Maskvos baleto akademiją, 
Tarno – Sergejus Upkinas, studijavęs 
Agrippinos Vaganovos baleto akade-
mijoje, Velnio – Jevgenijus Gribas, 
mokęsis privačioje baleto mokykloje 

„Fouette“ ir Talino choreografijos 
mokykloje; pagrindinį personažą 
veržliais šuoliais įkūnijo Johnas 
Rhysas Halliwellas, baigęs Anglijos 
nacionalinio baleto mokyklą. 

Antrasis spektaklis iš Talino taip 
pat pasakojo istoriją – „Geismų 
tramvajus“ sukurtas amerikiečių 
dramaturgo Tennessee’io Williamso 
pjesės motyvais. Tai baletas, prieš 
porą metų į Estijos sostinę perkel-
tas iš Glazgo, kuriame dirba Ško-
tijos baleto trupė, 2012 m. čia šį 
spektaklį pastatė režisierė Nancy 
Meckler ir choreografė Annabelle 
Lopez Ochoa, muzika rūpinosi 
kompozitorius Peteris Salemas. 

Spektaklio turiniui paaiškinti 
prireikė net trijų programėlės 
puslapių – toks jis pilnas įvykių ir 
veiksmo vietų kaitos. Scenografė 
Niki Turner pasitelkė mobilias de-
tales, iš kurių sudėliota nostalgiška 
nespalvota nuotrauka, vaizduojanti 
XX a. ketvirtojo dešimtmečio ame-
rikietišką vilą „Svajonė“ su portiku, 
netrukus dramatiškai subyra; iš 
mobilių detalių suformuojamas ir 
tramvajaus, kuriuo atvyksta Blanša, 
vaizdinys. Įvairių elementų pripil-
dyta scena, veiksmą pasakojančios 
detalės nukreipia dėmesį nuo paties 
šokio, todėl choreografija čia pra-
laimi režisūrai.

Viskas, kas parašyta santraukoje, 
sąžiningai parodoma: Alanas nu-
sišauna ir vėliau vaidenasi su rau-
dona kraujo dėme krūtinėje, įnir-
šusį Stenlį draugai atvėsina vonioje 
apipildami vandeniu. Scenoje pasi-
rodo net kūdikio besilaukianti Stela 
su dirbtiniu pilvu, kuris nekliudo 
jai šokti su puantais; nuo Stenlio 
Blanša ginasi butelio šuke, tačiau 
tai nesutrukdo ir natūralistinės, ir 
stilizuotos išprievartavimo scenos. 
Toks požiūris į baletą paverčia šo-
kio meną dramos kūrinio iliustra-
cija (tą liudija ir subaletinti, XX a. 
ketvirtąjį dešimtmetį primenantys 
kostiumai, gausios rekvizito deta-
lės), bet įtaigiai be žodžių papasa-
koti tragišką Blanšos Diubua isto-
riją šokio kalba kažin ar įmanoma.

Williamso drama bei muzika yra 
įkvepianti medžiaga kurti spalvin-
gus charakterius, suteikiančius pro-
gos šokėjams atskleisti savo artisti-
nius sugebėjimus, šokio techniką 
papildyti dinamiškomis jausminė-
mis transformacijomis. Tai savo-
tiškas drambaletas, išpopuliarėjęs 
XX a. viduryje ir šiuolaikinėje kul-
tūroje atrodantis kiek anachronis-
tiškai. Tačiau toks požiūris egzis-
tuoja ir svariai palaikomas ne vieno 
choreografo, tarp kurių – ir Ham-
burgo baleto trupei vadovaujantis 
Johnas Neumeieris, dar 1983-iaisiais 
Štutgarto baletui sukūręs „Geismų 
tramvajų“ pagal Sergejaus Prokof-
jevo ir Alfredo Schnittke’s muziką.

„Geismų tramvajuje“ yra vaidmenų, 
kuriais baleto artistai gali kom-
pensuoti kur kas mažiau kūrybi-
nių ieškojimų leidžiančias klasi-
kinio baleto partijas. Blanšą šoko 
Alena Škatula, baigusi Minsko cho-
reografijos mokyklą; elegantiškas 
šokio formas ji pripildė sodraus, 
dramatiško turinio. Stelą įkūnijo 
Rumunijoje gimusi Ana Maria 
Gergely, Anglijos nacionalinio 
baleto mokyklos auklėtinė, Stenlį 
Kovalskį – Kealanas McLaughlinas, 
Kanados nacionalinio baleto mo-
kyklos absolventas, Alaną – Jev-
genijus Gribas, Mičą – Sergejus 
Upkinas.

Akivaizdu, kad Estijos baleto kū-
rėjų pristatytos teatrinės ir choreo-
grafinės formos artimos ir Lietuvos 
žiūrovams, kurie mažiau vertina 
abstrakčiąsias šokio kompozicijas, 
mėgsta scenoje matyti veikėjus su 
konkrečiais vardais ir pasakojamas 
konkrečias istorijas. Tačiau, ko gero, 
daugiau perspektyvų turi sąlygiš-
kesnė choreografinė kalba, mažiau 
įsipareigojusi siužetui ir skatinanti 
originalius, estetiškai savarankiškus 
judesio kūrimo ir sklaidos mode-
lius, nes nuoseklus, detalus žino-
mos istorijos pasakojimas suvaržo 
choreografinę fantaziją. 

Choreografija ieškojo ir ieškos 
impulsų literatūros kūriniuose. Vis 
dėlto atrodo, kad kur kas įdomiau 
remtis literatūrinio kūrinio abs-
trahuota tema, siekiant sukurti jai 
adekvačią savarankišką vaizdinę ir 
plastinę koncepciją. Tokios strategi-
jos pavyzdžiu gali būti puikus Mar-
tyno Rimeikio „Procesas“, kuriame 
Jozefo K. istorija redukuota iki eg-
zistencinės dramos ir pasakojama 
ne emocijomis, bet labiau grynąja 
šokio kalba, kai judesys tampa abs-
trakčiu plastiniu garsu. 

Gaila, kad dėl skirtingo dydžio 
scenų Mindaugo Urbaičio ir Mar-
tyno Rimeikio „Proceso“ nebus ga-
lima parodyti nei Taline birželio 
7–9 d. vyksiant LNOBT viešna-
gei (į jos programą įtraukta opera 

„Don Karlas“ ir baletai „Čiurlio-
nis“ bei „Romeo ir Džuljeta“), nei 
Latvijoje, kur LNOBT lankysis ru-
denį, spalio 3–5 d. (vietoj „Romeo 
ir Džuljetos“ Rygoje bus parody-
tas šokio spektaklis „Piaf “). Ką į 
Lietuvą atveš latviai, sužinosime 
netrukus, paskelbus nekantriai 
laukiamą 2018–2019 m. sezono 
repertuarą.  

M. Alek sos  n uotr aukos„Geismų tramvajus“

„Goblinas“
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Judėjimas vakuume
„Le Terrier“ (Ola) festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“ 

Rimgailė Renevytė

Ar teatro erdvėje egzistuoja toks 
gyvenimas, kuris būtų ne drama-
turginių personažų, ne aktorių 
ir net ne žiūrovų, o paties teatro 
kūno? Ar užtemdžius žiūrovų salę 
nujautėme, kas gali nutikti su visą 
dėmesį pasiglemžusia aktorių er-
dve? O galbūt ši erdvė jiems net ne-
priklauso? Spektaklyje „Le Terrier“ 
(Ola) (kūrėjai Florencia Demestri, 
Samuel Lefeuvre) laikas ir erdvė jau 
nebėra vien statiškos ir „iš anksto 
duotos“ aplinkybės, kuriose klostosi 
draminis veiksmas, o veikiau tampa 
pačia scenos materija. Joje įkalin-
tiems aktoriams pavyko sukurti 
klaustrofobišką irstančio kūno, iš-
sišakojusio laiko ir sueižėjusios er-
dvės vakuumą.  

Spektaklio „Ola“ atlikėjai sceninį 
veiksmą atiduoda į svetimas rankas 
ir tampa objektais, paklūstančiais 
laiko, erdvės, traukos, garso valiai. 
Abstraktus kalbėjimas apie erdvę ir 
laiką  tampa įmanomas atsisakant 
aktorių ir personažų psichologijos, 
kūną priimant kaip daiktą ar me-
chanizmą, funkcionuojantį visiš-
kai išoriškai. Tokiu atveju judesys 
jau nebėra vien „svetimų“ (cho-
reografų ar režisierių pasirinktų) 
kontekstų, emocijų ar koncepcijų 
išraiškos instrumentas, o veikiau 
priešingai – judesys atskleidžia 
vien tai, kas būdinga jam pačiam 
ir jo kūniškai prigimčiai. Vis dėlto 
šiuolaikinio šokio kontekste keista 
matyti tokį spektaklį, kuriame 
kūnas nėra priemonė, reikalinga 

perteikti prieštaringam ir nerimo 
kupinam vidiniam kūrėjo pasauliui. 
Veikdami vien išore, kuri atsisako 
bet kokios vidujybės, spektaklio kū-
rėjai ne išreiškia ar vaizduoja kažką 
(kaip yra įprasta) laukdami žiūrovo 
atjautos ir susitapatinimo, o patys 
savimi modeliuoja scenos tuštumą 
kaip tam tikrą erdvėlaikį. Erdvė ir 
laikas spektaklyje iš scenos kūnus 
kontroliuojančių formalių aplinky-
bių pereina į patį turinį. 

Greta visą pasirodymą lydėju-
sios mistinės detektyvo nuotaikos 
ir asociacijų su Davido Lyncho serialu 

„Tvin Pyksas“, po spektaklio vyku-
sioje diskusijoje kūrėjai kaip vieną 
iš „Olos“ įkvėpimo šaltinių įvardijo 
ir argentiniečių rašytoją Jorge Luisą 
Borgesą, kurio kūriniuose taip pat 
svarbūs begalinio, besikartojančio ar 
užstrigusio ir niekada neįvykstančio 
laiko motyvai. Tačiau net ir atmetus 
visas spektaklio metu kilusias asoci-
acijas ar nevalingą norą vis dėlto ieš-
koti pasakojimo nuoseklumo bei lo-
gikos (kurią čia galima atrasti), „Ola“ 
nebuvo iš tų „Naujojo Baltijos šokio“ 
spektaklių, kuriuose reikia leisti sau 
būti / šokti / jausti / svarstyti kartu su 
tais, kurie pasirodo scenoje. Veikiau 
tai buvo būdas darsyk atrasti nors 
ir savaime suprantamus, bet būtent 
todėl pačius galingiausius ir svar-
biausius teatro elementus – erdvę ir 
laiką. Ir pamėginti juos išardyti bei 
surinkti iš naujo ne pasakojant tam 
tikrą istoriją ir pasiliekant jų viduje, 
bet, priešingai, susitelkiant į šių ele-
mentų išorę ir savarankišką jų egzis-
tavimą be dramaturgijos, aktorių ir 
personažų pagalbos.

Nuo pat pirmųjų spektaklio aki-
mirkų kūrėjai mėgina manipu-
liuoti laiku ir erdve. Kai Florencia 
Demestri iš žiūrovų salės įžengia į 
nepažįstamą ir ją visą tiesiog pra-
ryjančią scenos erdvę, o jai dainuo-
jant iš scenos gilumos išnyrančios 
rankos kontroliuoja jos judesius – 
erdvė atgyja juodų kūnų pavidalu. 
Kai Ricardo Ambrozio kūnas ne-
bepaklūsta traukos dėsniams ir ne-
leidžia ant kojų išstovėti ilgiau nei 
keletą milisekundžių čia pat tie-
siog akyse ištirpdamas, o Laure-
line Richard savo rankų pirštų ga-
liukuose susikaupusią įtampą tarsi 
pratęsia erdvėje, garsu nurodydama 
šios judėjimo kryptį, – pasikeičia 
erdvės tankis, gylis ir tūris. Bene 
geriausiai laiką įkūnijantis (tiesio-
gine šio žodžio prasme) spektaklio 
fragmentas – kai savo kūnų jude-
siais aktoriai / šokėjai veikia kaip 
prasukamo kino filmo juosta. Ju-
desys sąmoningai sulėtinamas arba 
pagreitinamas ir taip aiškiai per jį 
yra išgyvenamas ištįsęs, sustingęs, 
užstrigęs (kaip įkyriai užstringa 
muzikinės plokštelės fragmentas) 
laikas. Dėl to savaime kyla aso-
ciacijos su Łukaszo Twarkowskio 
režisuotu spektakliu „Lokis“, ku-
riame manipuliacija sceniniu ju-
desiu vyksta pasitelkiant stiprios 
mirksinčios šviesos (stroboskopo) 
efektus. Jie padeda sukurti jude-
sio iliuziją, nors scenoje aktoriai iš 
tiesų nejuda. Laikas čia lygiai taip 
pat greitėja ir ištįsta, suvokiant jį 
per judesio iliuziją. „Oloje“ tokiam 
laikui užfiksuoti pakanka vien šo-
kėjų kūnų, todėl taip sukuriamas 

kur kas galingesnis efektas – pa-
tenkama į žiūrovo sąmonę, mani-
puliuojama jo laiku. Mistinė mu-
zika tokiu pat stiprumu užlieja ne 
tik scenos erdvę, bet ir žiūrovų salę, 
o bendra tamsa sujungia (net jeigu 
ir laikinai) aktyvią ir pasyvią teatro 
erdvę į vientisą kūną.   

Spektaklyje neklausiama, kaip 
patenkama į scenos erdvę. Teatro 

Naujo Lenkijos             
teatro dienos festivalyje 
„TheATRIUM“ 

„Ktulu šauksmas“: praeitis grįžta

Pernai festivalyje parodytas reži-
sieriaus Michało Borczucho Var-
šuvos Naujajame teatre („Nowy 
Teatr“) sukurtas spektaklis „Apo-
kalipsė“ pagal italų režisieriaus 
Piero Paolo Pasolini ir italų poli-
tikos žurnalistės Orianos Fallaci 
biografijas ir kūrybą. Spektaklyje 
siejami tapybos ir kino elementai, 
muzikinė atmosfera, meistriška vai-
dyba ir subtilus humoras. Šiemet 
Klaipėdoje bus pristatytas nau-
jausias Borczucho ir „Nowy Teatr“ 
spektaklis „Ktulu šauksmas“ pagal 
Howardo Phillipso Lovecrafto kū-
rybą. Siaubo ir keistosios literatūros 
klasikas savo apsakymuose sukūrė 
Borczuchą sužavėjusį Ktulu mitą 
apie dievybę, pasirodžiusią Že-
mėje anksčiau už žmogų. Šiandien 
senieji dievai grįžta skleisti siaubo. 

Anonsai Anot režisieriaus, žmogaus būklę 
dabartiniame pasaulyje geriausiai 
atskleidžia vaizduotės ir siaubo pa-
saulis. Lovecrafto tekstai – pagrin-
das tyrinėti šiuolaikinio racionalaus 
žmogaus (mokslininko, istoriko ar 
menininko) beprotybę, nuopuolį 
ir žavėjimąsi mirtimi. Nors civili-
zacija nuolatos daro pažangą, žmo-
nija lieka įklimpusi praeityje, o ši 
grįžta su keršto troškimu ir nos-
talgija. Nepaisant pasaulio siaubo, 
žmogus stengiasi užpildyti atotrūkį 
tarp savęs ir tikrovės. Galbūt tai gali 
padaryti menas?

Birželio 22 d. 18.30 „Ktulu šauks-
mas“ Klaipėdos dramos teatro Di-
džiojoje salėje.

Vestuvės Kamyko kaime 

Festivalyje dalyvauja režisierės 
Agatos Dudos-Gracz spektaklis ilgu 
pavadinimu: „Ponia bus patenkinta, 
arba Veikalas apie paskutines ves-
tuves Kamyko kaime“. Tyrinėdami 
blogio prigimtį kūrėjai klausia, ko-
dėl geraširdžius žmones staiga už-
valdo blogis. Spektaklio pagrindu 
tapo Lenkijoje nutikusi istorija: 

1976 m. Zrembino kaime grupė 
vyrų užmušė tris žmones. Kaip 
vėliau paaiškėjo, skerdynės prasi-
dėjo nuo to, kad kažkas pavogė dvi 
vestuvėms nupirktas dešras. Įvykį 
abejingai stebėję vietiniai gyvento-
jai teisme prisiekė nieko nematę ir 
net bandė dangstyti žudikus. Spek-
taklyje naudojamas sąmoningas 
kičas, šiurkštumas ir brutalumas, 
jame dera komedija, tragedija, far-
sas ir melodrama. Režisierė ir sce-
nografė Agata Duda-Gracz prepa-
ruoja „žemesnio rango realybę“, o 
tarp banalybės triukšmo, kasdieny-
bės komizmo ir kautynių dėl galios 
netikėtai nuskamba gyvo žmogaus 
balsas. 

Birželio 15, 16 d. 18.30 „Ponia bus 
patenkita, arba Veikalas apie paskuti-
nes vestuves Kamyko kaime“ Klaipė-
dos dramos teatro Didžiojoje salėje.

Kur gyvena garsas?

Krokuvos Juliaus Slovackio te-
atras Klaipėdos dramos teatro Di-
džiojoje salėje įkurs garso namus. 
Koncerto-instaliacijos autorius – 
vienas įdomiausių šiuolaikinių 

Lenkijos kompozitorių Wojtekas 
Blecharzas. Kūrinys kviečia žiūro-
vus kartu su atlikėjais ir aktoriais 
kurti garso namus. Laikydamiesi 
kūrėjų nurodymų žiūrovai patys 
išgaus įvairiausius garsus su dau-
giau negu 40-čia specialiai šiam 
koncertui sukonstruotų instru-
mentų. „Garso namai“ – tai susi-
tikimo vieta, kurioje žiūrovas gali 
aktyviai kurti garsų pasaulį ir patirti 
juos visu kūnu. Norintieji tik klau-
syti galės stebėti – tai priklausys 

scenos ypatingumas čia yra būtent 
jos tuštuma, ir spektaklio „Le Ter-
rier“ (Ola) kūrėjai tai maksima-
liai išnaudoja. Begalinius erdvės ir 
laiko mechanizmus išlaisvindami 
nuo žmogiško žvilgsnio, jie leidžia 
juos patirti kone pačius savaime su 
visa to kuriama euforija, laisve, pa-
nika ir siaubu. 

D. Matv ejevo n uotr .„Le Terrier“ (Ola)

Organi zator ių  n uotr.„Ktulu šauksmas“

nuo žiūrovų, kurie nulems, kaip 
suskambės „Garso namai“. Šiam 
nuotykiui nereikia muzikinio pa-
sirengimo: pakanka sekti aktorių 
nurodymus ir mėgautis garsais.

Birželio 24 d. 12, 14, 16 ir 18 val. 
„Garso namai“ Klaipėdos teatro Di-
džiojoje salėje. 

Pagal festivalio inf.



6 psl. 7 meno dienos | 2018 m. birželio 1 d. | Nr. 22 (1259)
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Palaukite, o vis dėlto kieno čia laimė? 
„Manno laimė“ Vilniaus mažajame teatre 

Raminta Gamziukaitė

Spektaklis, o ypač jo pavadinimas, 
atrodo, skirti intelektinėje raidoje 
pažengusiam žiūrovui, gebančiam 
įžvelgti antrą, trečią ar penktą planą. 
Toks žiūrovas supras: jei parašyta 
„laimė“, tai visai nereiškia, kad 
spektaklis bus apie ją. Jei parašyta 

„Manno“, tai nereikia suprasti parai-
džiui, nors ir yra pastabėlė: „Pagal 
Thomo Manno noveles“.

Tik negudraukite, gerbiami sta-
tytojai, su ta šešėline N, pasislė-
pusia kažkokiame neegzistuojan-
čiame darinyje. Turėjote iš anksto 
apsispręsti, kieno čia laimė: Manno 
ar mano, kiekvieno atėjusio. Didžiau-
sia bėda ta, kad spektaklyje tariamai 
apie laimę tos laimės visiškai nėra – 
nei mano, nei tavo, nei mūsų, nei 
jūsų. Ir jau tikrai ne Manno, kurio 
ankstyvosiose novelėse beveik nėra 
veiksmo, tad veltui ieškotume lai-
mingų istorijų. Klausimai kyla kiekvie-
name žingsnyje, ir labai nemalonu, 
kad aptarimą tenka pradėti nuo vi-
siškai nevykusio pavadinimo.

Laimė, jeigu ją matytume spek-
taklyje, galėtų būti tik Thomo 
Manno personažų būsena, bet kai 
tokių laime besimėgaujančių vei-
kėjų scenoje nematyti, nejučia pa-
galvoji: kas visa tai sumanė, juk au-
torius apie savo laimes ir nelaimes 
grožiniame kūrinyje niekada tiesio-
giai nekalba, kartais jis gali daugiau 
ar mažiau suartėti su personažais, 
bet niekada negalima tapatinti pa-
sakotojo ir jo herojų. Aptariamuoju 
atveju rašo pradedantis, dar tik bū-
simas kūrėjas, o ankstyvoje stadi-
joje jauni autoriai iš tikrųjų linkę 
netiesiogiai rašyti apie save. Tai, 
kas sakoma ankstyvuose literatū-
riniuose eskizuose, galėtų būti, jei 
taip norite, Manno būsena... Bet ką 
tai keistų? Juk apie laimę ten nieko 
nėra.

Čia ne vieta diskutuoti, ar laimė 
nėra vien efemeriška sąvoka, žmo-
nių išgalvota savo siekiams pagrįsti, 
tiesiog gyvenimui pagražinti. Laimė 
būtų paprastų, banalių individų sie-
kiamybė, o kuriančiajam ją atstoja 
pats kūrybos procesas. Pasirem-
siu dviem didžiais skirtingų amžių 
rusų poetais, teigusiais, kad lai-
mės ne tik nėra, bet jos ir nereikia. 
Aleksandro Puškino eilutė skamba 
taip: „pasaulyje laimės nėra, yra tik 
ramybė ir laisvė (volia)“. Paskuti-
nis žodis sunkiai išverčiamas, nes 
laisvė rusų kalba greičiau „svoboda“, 
o „volia“ – tai valia. Ar čia nebus 
ta pati valia (der Wille), leidžianti 
rinktis gyvenimą ar negyvenimą? 
Laimės nebuvimas pasirinkimo 
nelemia. Aleksandras Blokas laimę 
vadina niekada neišsipildančia sva-
jone. Suvokti, kad jos visai ir ne-
reikėjo, poetui neprireikė nė pusės 
amžiaus. Laimės nebereikia, nes per 
kraštus liejasi kūrybinių ekstazių 

taurė. Tai turi galioti ir šlovės ap-
gaubtam Thomui Mannui.

Bet savo ankstyvuosiuose es-
kizuose, kurie ir yra spektaklio 
medžiaga, Mannas, iki dvidešimt 
devynerių metų galvojęs apie sa-
vižudybę, laimę atstojančio kūry-
binio polėkio dar nepažįsta, o apie 
paprastą žemišką laimę nei svajoja, 
nei rašo. Sakysite, kad viena novelė 
juk pavadinta „Valia būti laimingam“ 
(„Der Wille zum Glück“)? Taip, yra 
toks pavadinimas, bet valia būti kuo 
nors dar nėra buvimas tuo, kuo nori 
būti. Be to, valią reiškia, žinoma, ne 
Mannas, o jo herojus Paolo Hofma-
nas, kuris, priešingai, labai nelai-
mingas ligonis, pabaigoje mirštan-
tis. Nelaiminga lieka ir jo mylimoji 
baronaitė Ada, nelaimingas, be jo-
kios abejonės, ir baronas von Stei-
nas, matantis kenčiančią dukrą, 
ir tik apie vienintelį NN, buvusį 
Paolo klasės draugą ir vienintelį, 
kuriantį veiksmo iliuziją scenoje, 
sunku ką nors pasakyti. NN funk-
cija – atsirasti ten, kur tuo ar kitu 
metu užklydęs vargšas, valią būti 
laimingam jau kažin ar išsaugojęs 
Paolo. Spektaklyje vyrauja scenos 
be žodžių, ir nors rasta neblogų re-
žisūrinių sprendimų, žodžių kartais 
vis dėlto trūksta, juk vaidinama ne 
pantomima. Keli (netikslūs, iš at-
minties) „dialogų“ pavyzdžiai: „O, 
ar ne Paolo Hofmanas? Ką tu veiki 
Miunchene?“ arba „O, rodos, Paolo 
Hofmanas? Ar seniai Romoje?“. 
Taigi, šis, pats novelistiškiausias 
kūrinėlis, – ne apie laimę, arba aš 
ko nors esminio nesupratau ir ieš-
kau to, ko neturi būti.

Prieš pereinant prie kitų – jau net 
ne novelių, o tiesiog eskizų, kele-
tas žodžių apie pačią formulę „Der 
Wille zum Glück“. Spėju, kad žodis 
„Glück“ (laimė) čia, jeigu neatsirado 
per klaidą, tai vis tiek yra ne savo 
vietoje, o tiktai anonsuoja (greičiau-
siai nesąmoningai) būsimą Thomo 
Manno raidos fazę, kuriai svarbios 
filosofų Friedricho Nietzsche’s ir 
Arthuro Schopenhauerio idėjos. 
Nietzsche’s poveikis ankstyvuoju 
kūrybos laikotarpiu lėmė ir keitė 
labai svarbios Mannui sąvokos „das 
Leben“ (gyvenimas) turinį. Pradėjo 
formuotis prieštara „intelektas – gyve-
nimas“. Tolesnė sąvokų transforma-
cija vyksta veikiant Schopenhaue-
rio įtakai. Jo „der Wille“ (valia) 
tampa identiška Manno „das Le-
ben“, randasi nauja formulės „der 
Wille zum Leben“ (valia gyventi) 
samprata. Manno novelistikoje (po 
ankstyvųjų bandymų) personažai ir 
bus skirstomi į dvi kategorijas: va-
lios gyventi reiškėjus ir tuos, kurie 
valios gyventi neturi (tarp jų atsi-
rastų ir Paolo Hofmanas, nepaisant 
jo „valios būti laimingam“). Valia 
gyventi neturi jokių sąlyčio taškų su 
valia būti laimingam formule, kuri 
vėliau nebesikartoja. Valia gyventi, 
pagal Manną, niekaip nesusijusi su 

laime, tai ne gražus apsisprendimas, 
o žiauri nuostata, dažniausiai negai-
lestingai (kartais gal ir nesąmonin-
gai) šalinanti iš kelio valios gyventi 
stokojančius. O tie kiti – dažniau-
siai arba liguisti, turintys fizinių de-
fektų individai, arba tiesiog valios 
pasauliui svetimi intelektualūs he-
rojai (-ės). Baronaitė Ada, kaip ir 
jos mylimas dailininkas Paolo, nori 
būti laiminga, bet ir ji nepriklauso 
valios sferai. O ten, kur jie neįlei-
džiami, kur viešpatauja jų antago-
nistai, apie laimę nesusimąstoma, 
ten tiesiog gyvenama. Pats gyveni-
mas, dažniausiai be rimtesnio tu-
rinio, ir yra jų laimė, jeigu jau taip 
reikia tos sąvokos.

Režisūrinis spektaklio konceptas 
aiškus: „Valia būti laimingam“ vie-
nintelė iš pasirinktų kūrinėlių pa-
naši į novelę, tad į ją kaip į nove-
listinius rėmus įterpiama visa kita. 
Blogiausia čia yra net ne tai, kad 
inkliuzai su pagrindine novele ne-
susiję, nes dažni atvejai, kai į nove-
listinius rėmus įdedamas pasakoji-
mas net iš kitos epochos. Blogiausia, 
kad ir fragmentai tarpusavyje visai 
nesusiję, ir jų daug. Filosofu pava-
dintas Arvydo Dapšio personažas 
samprotauja apie mirtį. Jau kitas, 
nusivylęs Dapšys, rečituoja net 
visą eskizą apie nusivylimą, bet... 
nė žodžio apie laimę. Pamėginkime 
paieškoti tos svetimos laimės kitur. 
Deja, atrodo, laimės paieškose pri-
ėjome liepto galą – trumpas eskizas 

„Kerštas“ („Gerächt“) vėl tik anon-
suoja vėlesnių novelių problema-
tiką, išsirutuliojusią iš platoniškos 
ir juslinės meilės prieštaros. Eskizo 
personažas turi net vardą – Ansel-
mas, bet neturi charakterio. Prade-
dantis rašytojas Mannas rašo labiau 
impresionistine maniera, įspūdžio 
perteikimas jam svarbiau už cha-
rakterio kūrimą.

Liko nepasirinktas eskizas „Puo-
lusioji“ („Gefallen“). Būtų dar vie-
nas vėrinio karoliukas, bet visumos 
jis niekaip nepaveiktų, nes laimingų 
ten taip pat dar neradome. Lyg ir 

galima būtų baigti nesamo, bet 
(sprendžiant pagal pavadinimą) tu-
rėjusio būti paieškas. Tačiau klausi-
mai vis kyla ir kyla. Novelių grupę 
užbaigia „Laimė“ („Ein Glück“), 
kuri vienintelė būtų galėjusi šiek 
tiek bent jau pavadinimu, o dar la-
biau Manno teikiamu laimės apibū-
dinimu kompensuoti laimės nebu-
vimą visuose kituose kūrinėliuose 
ir bent iš dalies pateisinti spektaklio 
pavadinimą. Bet jos, žadėtosios, 
spektaklyje kaip tik ir nėra. Jokio 
komentaro, jokio atsiprašymo. Ar 
dėl kažkokių priežasčių mes žiūrė-
jome nespėtą užbaigti spektaklį? Ar 
jis sulauks papildymo? Ar „Laimės“ 
spektaklyje apie kažkieno laimę at-
sisakyta visai? Jei taip, tai kodėl? 
Nors sąmokslo teorija pašyte pra-
šosi išdėstoma, jos neplėtosiu. Vis 
dėlto šio spektaklio atėjimas buvo 
apipintas keistokais pareiškimais 
apie griūvantį Gedimino kalną ir 
apie „kūrybines dirbtuves“ prime-
nantį jo radimosi procesą, tad nepa-
mačius ne tik griūvančio kalno, bet 
ir kertinės galėjusios būti novelės 

„Laimė“ atsiranda kažkoks nepasiti-
kėjimas, kyla abejonės ir noras išsi-
aiškinti, kaip ten viskas vyko.

Niekaip nepavyksta suprasti, 
kas ir kokiu tikslu galėjo pateikti 
aktoriams tokią silpną medžiagą. 
Tai medžiagai įkūnyti turėjo būti 
specialiai ieškomi statytojai. Juk 
neatvažiavo Gulnaz Balpeisova 
su ankstyvaisiais Manno eskizais 
(apie kuriuos apskritai nedaug kas 
yra girdėję) į Vilniaus mažąjį 
teatrą ir nepasakė „Darom!“. Pa-
vadinkim spektaklį kažkieno laime, 
bet darom taip, kad apie laimę ne-
būtų net užsiminta. Komentaruose – 
vien negatyvas: Mannas nelaimin-
gas kaip sušalęs ežys (Hermanno 
Kurzke’s metafora), Paolo Hofma-
nui uždrausta gerti, rūkyti ir mylėti; 
mirtis – aukščiausios smagybės aki-
mirka („Filosofas“), „Ar jau seniai 
taip gerai pažįsti ją, mirtį, paskutinį 
nusivylimą“ („Nusivylęs“). Tikrai, nuo 
tiek laimės gali apsvaigti galva. Bet 

dabar tikriausiai nustebsite – spek-
taklis visai nėra blogas!

Apie neparodytą „Laimę“ daug 
kalbėti neverta, bet tai, kas parašyta 
programėlėje, taip pat ir vaidmenų 
paskirstymas, verčia manyti, kad 
statytojai „Laimės“ tiesiog nespėjo 
perskaityti. Jei režisuočiau spektaklį, 
aktorius sukeisčiau vietomis. Baro-
nienė Ana – tai Elžbietos Latėnai-
tės vaidmuo, ji nėra Nelaimingoji, o 
subtilios sielos, intelektuali moteris, 
kurią patraukė priešybė, jai lemta 
kentėti, bet baroną Harį Ana vis 
tiek myli, ir trumpos jo dėmesio 
jai sekundės yra baronienės laimė. 
Baronas Haris – tai ne Laimingasis, 
kuris dainuoja, šoka, o valios gy-
venti atstovas, vitališkas persona-
žas, gyvenantis valso taktu. Tai tu-
rėtų būti Tomo Rinkūno vaidmuo, 
o Daumantas Ciunis, idealiai atiti-
kęs Paolo Hofmano tipažą, vaidin-
damas baroną Harį būtų ne visai 
savo vietoje.

„Kregždutės“ – tai gastroliuojan-
tis būrelis dainininkių ir šokėjų, 
veiksme dalyvauja viena jų. Prie 

„Kregždutės“ rašyčiau Gintarės 
Latvėnaitės pavardę, o ką reiškia 
daugtaškis prieš Rinkūno pavardę, 
nesupratau. Gal spaustuvės brokas? 
Šioje novelėje Mannas gal vienintelį 
kartą suformuluoja laimės apibū-
dinimą. Malonūs statytojai, kodėl 
jūs jį nukėlėte į programą, nelei-
dote tiems žodžiams nuskambėti 
scenoje, kad spektaklis bent truputį 
atrodytų esąs apie laimę? O kad šis 
daug neatsakytų klausimų keliantis 
spektaklis vis dėlto įvyko, turime 
dėkoti visų pirma, o gal tik, akto-
riams. Rimti, simpatiški, talentingi 
Mažojo artistai, gavę į rankas itin 
silpną, itin nescenišką medžiagą, 
padarė viską, ką galėjo, ir padarė 
gerai: Daumantas Ciunis, Elžbieta 
Latėnaitė, Tomas Rinkūnas, Ar-
vydas Dapšys, Gintarė Latvėnaitė, 
violončelininkė Žana Miniotaitė, 
muzika bent iš dalies kompensa-
vusi žodžių stygių. Paplokime jiems.

L. Vansev ičien ės  n uotr .„Manno laimė“
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P a s a u l y j e

Jau nebesirūpinu niekuo
Philipas Rothas apie save ir Ameriką

Gegužės 22 d. mirė Philipas Rothas – vie-
nas didžiųjų šiuolaikinių JAV rašytojų. 
Jis gimė 1933 m. Niuarke, konserva-
tyvioje žydų šeimoje. Pirmasis Rotho 
romanas „Goodbye, Columbus“ iš-
spausdintas 1959 m., tačiau pasauli-
nę šlovę rašytojui pelnė po dešimties 
metų pasirodęs „Portnojaus skundas“. 
Kelis dešimtmečius Rothas derino 
rašytojo ir dėstytojo veiklą – dėstė 
Niujorko „Hunter College“. Rothas 
tapo daugybės prestižinių literatūros 
apdovanojimų, tarp jų – Tarptautinės 
Bookerio premijos (2011), laureatu. 
Šešios jo knygos buvo ekranizuotos: 
Larry Peerce’o filmas pagal „Goodbye, 
Columbus“ buvo sukurtas dar 1969 m., 
Isabel Coixet „Elegija“ (2008) ro-
dyta ir Lietuvos kino teatruose, o 
2016 m. Ewano McGregoro sukurtą  
„Amerikietišką pastoralę “ parodė 
„Kino pavasaris“. 2014 m. rašytojas 
pasitraukė iš viešojo gyvenimo ir nu-
sprendė neberašyti. Pateikiame vieno 
paskutinių Rotho interviu Danieliui 
Sändstromui („Svenska Dagbladet“) 
fragmentus. Angliškai interviu buvo 
išspausdintas 2014 m. pradžioje.

Neseniai pasakėte: „Kovos su 
rašymu pabaiga.“ Ar galite api-
būdinti šią kovą ir papasakoti 
apie savo gyvenimą dabar, kai 
jau neberašote?

Tikras darbas visada sunkus, o 
taip susiklostė, kad manasis dar 
buvo neįgyvendinamas. Penkiasde-
šimt metų kiekvieną rytą, beginklis 
ir nepasirengęs, sėsdavausi rašyti 
dar vieno puslapio. Man tai buvo 
išlikimo sąlyga. Jei nebūčiau rašęs, 
nebūčiau buvęs gyvas. Tad rašiau. 
Užsispyrimas, o ne rašymas išgel-
bėjo man gyvybę. Taip gerai su-
siklostė, kad laimė neturėjo man 
reikšmės, o aš pats nejaučiau sau 
gailesčio. Nors kodėl būtent man 
teko toks uždavinys, neturiu supra-
timo. Gal rašymas buvo apsauga 
nuo dar didesnio blogio?

Dabar esu iš narvelio išleistas 
paukštis, o ne (prisimenant garsųjį 
Kafkos posakį) paukštis, ieškantis 
narvelio. Košmaras būti uždarytam 
narve nebebaisus. Jaučiu didžiulį 
palengvėjimą, kad nebereikia rū-
pintis niekuo, išskyrus mirtį.

Neseniai iš naujo perskaitėte 
visas savo knygas. Kokį įspūdį 
jos padarė?

Kai prieš kokius penkerius me-
tus nusprendžiau baigti rašyti, iš 
tikrųjų prisėdau prie tų trisdešimt 
vienos knygos, kurias išleidau 1959–
2010 metais. Norėjau pasitikrinti, ar 
ne tuščiai praleidau laiką. Tuo žmo-
gus niekad negali būti tikras.

Išvada, kurią priėjau baigęs skai-
tyti, yra aidas žodžių, pasakytų ame-
rikiečių boksininko, mano stabuko 
Joe Luiso. Tarp ketverių ir šešioli-
kos mano gyvenimo metų jis buvo 
sunkaus svorio pasaulio čempionas. 
Jis gimė toli Pietuose, buvo kilęs iš 

neturtingos šeimos, neturėjo jokio 
išsilavinimo ir net šlovės viršūnėje, 
kai dvylika metų buvo nenugali-
mas (neįtikėtina, bet jis 26 kartus 
apgynė čempiono titulą), vengė 
skambių kalbų. Kai išėjo į pensiją 
ir buvo paprašytas apibendrinti ilgą 
karjerą, stebuklingai padarė tai vos 
keletu žodžių: „Padariau viską, ką 
galėjau, tokiomis priemonėmis, ko-
kias turėjau.“

Žodis „mizoginija“ kalbant 
apie Jūsų knygas tapo beveik 
kliše. Kas, Jūsų manymu, tai 
paskatino, ir ką pasakytumėte 
tiems, kurie iki šiol kabina 
Jums tokią etiketę?

Neapykanta moterims neužtikrina 
mano kūriniams nei struktūros, nei 
prasmės, nei motyvų, nei žinios, nei 
perspektyvos, nei pagrindinių tai-
syklių. Mano šmeižikai visur skel-
bia, kad esu piktadarys, lyg pasta-
ruosius penkiasdešimt metų būčiau 
spjaudęs nuodus į moteris. Bet juk 
tik beprotis būtų rašęs trisdešimt 
vieną romaną, kad patvirtintų jį už-
valdžiusią neapykantą.

Komiškas likimas – būti tokiu ra-
šytoju, koks nesu. Mano šmeižikai 
naudojasi gana paplitusia socialinės 
kontrolės forma: nesi tas, kuo save 
laikai. Esi tas, kuo mes tave laikome. 
Ką gi, sveiki atvykę į subjektyvios 
žmonijos pasaulį. Rašytojo sukur-
tos pasaulio vizijos uždengimą pa-
saulio vizija, tarnaujančia kokiems 
nors interesams, „skaitymu“ ga-
lima pavadinti nebent per klaidą. 
Tačiau būtent šiuo atveju tai nėra 
tik nekaltas žaidimas. Kai kuriose 
bendruomenėse žodis „mizoginas“ 
dabar vartojamas taip pat netiks-
liai, kaip žodį „komunistas“ 6-ajame 
dešimtmetyje vartojo makartiškoji 
dešinė. Ir labai panašiais tikslais.

Kiekvienas rašytojas gyvenime 
mokosi tolerantiškumo literatūra 
paremtoms išvadoms ir tolerantiš-
kumo tiesiog neįtikėtinoms fanta-
zijoms, kurios įspraudžiamos į šias 
išvadas. Koks esu rašytojas? Toks, 
kokiu neapsimetu.

Kai kurie kritikai, mano galva, 
klysta tvirtindami, kad Jūsų per-
sonažai vyrai yra didvyriai. Ko-
kius bendrus savo romanų veikėjų 
vyrų bruožus išskirtumėte Jūs?

Manau, kad niekad nesistengiau 
rodyti triumfuojančios vyriškos jė-
gos. Greičiau rodžiau jos antitezę – 
neįgalų vyriškumą. Negiedu himnų 
vyriškumui, greičiau rodau raišą, 
susitraukusį, pažemintą, apimtą 
nevilties vyriškumą. Nesu utopi-
nis moralistas. Noriu rodyti vyrus 
ne tokius, kokie jie turėtų būti, bet 
tokius, kokie jie yra. Nelaimėlius.

Drama gimsta tada, kad tie pilni 
gyvybės, kieti tipai pasijunta pris-
lėgti. Kiekvienas turi jiems priklau-
sančią keistenybių porciją ir nei 
grimzta į silpnybes, nei yra pada-
ryti iš marmuro. Tačiau juos beveik 

neišvengiamai lenkia prie žemės iš-
plaukę moraliniai pagrindai, tikras 
arba susigalvotas kaltės jausmas, lo-
jalumo konfliktai, staigūs geismai, 
nekontroliuojamas ilgesys, neįma-
noma meilė, nuodėmingos aistros, 
erotinis transas, įtūžis, asmenybės 
skilimas, neištikimybė, dramatiš-
kas praradimas, nekaltumo lieka-
nos, kartėlio atakos, beprotiški pri-
sirišimai, kylantys iš to, kad prastai 
įvertino situaciją, peržengiančią jų 
suvokimo ribas, lėtinis skausmas, 
melagingi kaltinimai, nesiliaujan-
tys sunkumai, ligos, išsekimas, vie-
natvė, beprotybė, senėjimas, miri-
mas ir vis sugrįžtanti neišvengiama 
skriauda, košmariškas siaubingų 
netikėtumų prisilietimas. Tai ryž-
tingi vyrai, nustebinti gyvenimo, 
to gyvenimo, prieš kurį visi esame 
beginkliai, įskaitant ir istoriją – tai, 
kas nenumatoma, bet kas nuolat 
ryškėja dabartyje.

Daugumą tų vyrų prismeigė soci-
aliniai laiko prieštaravimai. Žinoma, 
neužtenka pasakyti „įtūžis“ ar „iš-
davystė“. Įtūžis ir išdavystė, kaip ir 
viskas, turi savo istoriją. Romanas 
brėžia tos istorijos baisenybių že-
mėlapį, o jei romanas pavykęs, jis 
dar kartu ir tiria visuomenės sąžinę.

Bellow, Styronas, Updike’as, 
Doctrow, DeLillo... Priklausote 
ypatingai pokario rašytojų kar-
tai, kuri beveik pusę amžiaus 
liudijo amerikiečių literatū-
ros poziciją. Kaip atsirado šis 
aukso amžius?

Sutinku, tai buvo geras laikas 
Amerikos romanui. Gal priežastis 
yra tam tikras trūkumas – ameri-
kiečių rašytojų abejingumas, o gal 
net panieka „kritinei“ teorijai. Ga-
lingųjų „izmų“ ir jų niūrumo ne-
ribojama estetinė laisvė. Ar galite 
įsivaizduoti ideologiją, gebančią 
pasireikšti gydančia autosatyra, ką 
jau kalbėti apie tokią, kuri praleistų 
progą atakuoti išlaisvintą fantaziją?

Gal įtakos šiai sėkmei turėjo bū-
tent tai, kad atsirado politinės 
propagandos ar net politinės 

atsakomybės neužkrėsta lite-
ratūra ? Tai, kad nebuvo jokios 
literatūros „mokyklos“?

Milžiniškoje JAV erdvėje neeg-
zistuoja joks geografinis literatūros 
centras. Visuomenė yra visiškai ne-
homogeniška, stinga nacionalinės 
vienybės pagrindo, bendro nacio-
nalinio charakterio. Net visuotinis 
bukumas literatūros klausimais, 
piliečių nesugebėjimas skaityti net 
žemiausiu suvokimo lygmeniu su-
teikia tam tikrą laisvę. Faktas, kad 
devyniasdešimčiai procentų visuo-
menės rašytojai nieko nereiškia – 
nekenkia. Greičiau įkvepia.

O ką manote apie šiuolaikinę 
Ameriką?

Mažai tiesos, visur esantys anta-
gonizmai, daug žaidimų žemiau-
siais instinktais, didžiulė veidmai-
nystė, horizonte nematyti jokių 
karštų jausmų, visuotinis žiauru-
mas, krintantis į akis, kai tik įsi-
jungi televiziją, masinio naikinimo 
ginklai padugnių rankose, daugybė 
siaubą keliančių prievartos aktų, 
nesiliaujantis biosferos naikini-
mas siekiant pelno, perdėtas seki-
mas, kuris pas mus dar sugrįš kaip 
šmėkla, koncentracija turtų, kuriais 
finansuojami patys nedemokratiš-
kiausi aktai, mokslo analfabetai, 
po 89 metų pertraukos „atšildan-
tys“ 1925-aisiais vykusį „Beždžionių 
procesą“ – bylą mokytojui, Tenesio 
valstijoje skelbusiam Darwino teo-
riją, „Ritz“ dydžio ekonominė ne-
lygybė, visiems ant kulnų minanti 
skola, šeimos, nesuvokiančios, kaip 
blogai viskas gali susiklostyti, pi-
nigų spaudimas iš visko kiekviena 
proga. Ir taip pat nebe naujiena – 
valdžia, kurios funkcijas vykdo ne 
demokratiniu būdu, o didžiųjų fi-
nansinių grupių interesų išrinkti 
žmonės. Mūsų senoji amerikietiš-
koji plutokratija dar blogesniu nei 
kada nors anksčiau pavidalu.

Trijų tūkstančių mylių pločio 
žemyne turime tris šimtus mili-
jonų žmonių, kurie daro viską, ką 
gali, kad susidorotų su nesibai-
giančiomis problemomis. Esame 

liudininkai naujo, taikaus rasių 
maišymosi, kurio apimtis nema-
tyta nuo vergovės laikų. Galėčiau 
vardinti ir vardinti. Sunku šioje vie-
toje nejausti gyvenimo artumo. Tai 
nėra ramus ir tylus žemės užkampis. 

Ar Jums neatrodo, kad Euro-
poje vis dar žavimasi popu-
liariąja amerikiečių kultūra? 
Jei taip, ar tai neprislopino 
rimtos amerikiečių literatūros 
suvokimo?

Kiekvieną visuomenę valdo tie, 
kurie sugeba primesti jai savo fan-
taziją. Europoje jau nebeegzistuoja 
daugelį amžių Bažnyčios masėms 
primetama fantazija. Nėra ir savo 
fantazijas primetančių totalitarinių 
valstybių, kaip buvo dvylika metų 
nacių Vokietijoje ar šešiasdešimt 
devynerius metus SSRS. 

Dabar didžiausia fantazija yra 
godi ir godžiai ryjama masinė kul-
tūra, kurią neva pagimdė būtent 
laisvė. Ypač jauni žmonės pritaria 
įsitikinimams, kuriuos jiems pakiša 
mažiausiai mąstantys visuomenės 
nariai ir verslas, – o jo tikslai nėra 
tokie jau nekalti. Tėvai ir mokytojai 
deda daug pastangų, kad apsaugotų 
jaunuolius nuo tam tikrą pražūtį le-
miančio įsitraukimo į visuotinį pra-
mogų parką, skirtą idiotams. Tačiau 
jėgų persvara ne jų pusėje. Nema-
nau, kad tai turėtų kokį nors ryšį su 
rimta amerikiečių literatūra. Nėra 
tokios estetikos, kuriai paklustų 
rimti Amerikos rašytojai. Ir tai juo 
labiau nėra populiariosios kultūros 
estetika.

Esate beveik visų literatūros pre-
mijų, išskyrus vieną, laureatas. 
Kaip jaučiatės būdamas „amžinu“ 
Nobelio premijos kandidatu? Ar 
Jus tai erzina, ar juokina?

Svarstau, kad jei būčiau romaną 
pavadinęs „Orgazmu nepasotinamo 
kapitalizmo laikais“, o ne „Portno-
jaus skundu“, gal būčiau sulaukęs 
švedų akademijos pripažinimo.

Parengė K. R.

Philip Roth
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D a i l ė

Paulina Blažytė

Šiltas pavasario dienas leidžiant 
Vilniuje nejučia ima noras pabėgti 
į gamtą – vaikštant saulės užlieto-
mis miesto gatvėmis apninka miškų, 
ežerų ir upių ilgesys. Todėl neturint 
galimybės ištrūkti smagu kartais 
nors trumpam save apgauti. Vieną 
iš tokių galimybių suteikė Akvilės 
Anglickaitės personalinė paroda 
„Kai tik jis palietė samanas, jo ga-
lia perėjo į mišką, ir medžių ša-
knys virto upėmis“ projektų erdvėje 

„Sodų 4“. 
Čia užsukusi patekau į mistinę 

erdvę – kol akys bandė apsiprasti 
su patalpą gaubiančia tamsa, ap-
graibomis tyrinėjau nepažįstamą 
aplinką. Tamsa kiek sutrikdė, ta-
čiau ir maloniai nustebino – ypač 
po pasivaikščiojimų „tradicinio“ 
pobūdžio institucijose, kur ap-
švietimui neretai tenka pakanka-
mai reikšmingas vaidmuo. Paslap-
tingas parodos aprašymas nepasiūlė 
aiškių atsakymų, greičiau jau atvėrė 

dar platesnes interpretacijų galimy-
bes. Menininkė užminė mįslę, kurią 
bandžiau įspėti sėdėdama ant šaltų 
galerijos grindų. 

Akompanuojant kompozitoriaus 
Vytauto V. Jurgučio sukurtai mu-
zikai, juodame fone rangėsi iš pra-
džių mėlynos, o vėliau baltos linijos, 

Miškuose užmintos mįslės
Akvilės Anglickaitės paroda projektų erdvėje „Sodų 4“

parodas. Dar prieš kelerius metus 
kalėdinėje mūsų leidinio anketoje 
dailėtyrininkė Erika Grigoravičienė 
įvardino Kinčinaičio nuotraukas FB 
kaip labai įsiminusias. Manau, to-
dėl, kad žvilgsnio teorijos jo nuo-
traukose yra virtusios matomomis.

Žvelgiant į jo „instagramines“ 
(tai galėtų reikši – nedidelės raiš-
kos, ko gero, su telefonu darytas 
pritaikant programėlės filtrus) nuo-
traukas, menas atsiskleidžia kaip 
bendravimo arba pokalbio forma. 
Skersai išilgai išmanantis dailės is-
toriją ir teorijas, kurios tik taikomos 
vaizdams, Kinčinaitis kelionėse po 
Italiją ar Vilniaus pakraščiuose, net 
Šiaulių kiemuose regi prabylančius 
vaizdus. Jie sužeidžia taip, kaip pa-
sakojo Georges’as Bataille’is, pri-
kausto akis. Tikiu, kad ne tik dai-
lės istorikai svaigsta nuo Kinčinaičio 
nuotraukų. Jo vaizdų paveikumas – 
objektų santykiai. Tų, kurie yra kadre, 
ir tų, kurie kadaise jau buvo kitų 
menininkų kūryboje: paveiksle, 
nuotraukoje, filme. Tas pats su sti-
listika. Jo nuotraukos yra ir rebu-
sai, dėl jų norisi žinoti kuo daugiau, 
matyti ir suprasti kuo giliau, nes tik 
tada jo kuriamas vaizdas atsiveria 
visu grožiu. Ir sužeidžia. Kam tada 
rūpi raiška?

Gintaras Zinkevičius

Kitas FB savo pasaulį sukūręs ati-
dos vertas veikėjas yra meninin-
kas Gintaras Zinkevičius. Stebint 

jo dvinarių nuotraukų „Atsitren-
kimų“ seriją prieš akis skleidžiasi 
miestas, tikras ir nesumeluotas. 
Čia Vilnius tampa tarsi mūsų ko-
lektyvine pasąmone, tiesa, labai 
apleista, griaunama, šiukšlinama, 
nesuprasta. Miestą taip gali matyti 
tik vaikščiojantis žmogus. Lipan-
tys į mašiną, išlipantys prie pat par-
duotuvės ir atgal, leidžiantys dienas 
biuruose, butuose su įjungtais tele-
vizoriais ir kompiuteriais asmenys 
tokį miestą matė tik vaikystėje, kai 
dar buvo smagu pasėdėti ant ko-
kio nors vamzdžio, per motinystės / 
tėvystės atostogas, turintys šunis 
arba ką nors susilaužę, nes tokiam 
matymui reikia lėto laiko. Ne tik jo, 
bet ir meilės / empatijos aplinkai, 

supratimo, kad paveldas yra viskas, 
ne tik tai, kas paauksuota. 

Natūralioje gamtoje yra gyvūnų 
sanitarų, kaip geniai ar mažieji 
paukšteliai – begemotų dantų raki-
nėtojai, taip ir tarp mūsų yra vaizdų 
sanitarų, kurie dar tiki vaizdo ga-
lia ir fotografuoja. Fotografuodami 
rodo, pasakoja, skatina susimąstyti 
ne tik apie miestą, bet ir apie tai, ar 
dar turime kojas, kur jos buvo pas-
taruoju metu. 

Zinkevičius fotografuoja viso-
kius niekus taip nuoširdžiai, kad su-
pranti, jog visokie krūmai, skėčiai, 
spynos, keisti vamzdžiai yra miesto 
dalis, jų nebūna reprezentatyvioje 
nuotraukoje, bet užtai į jas žiūrėda-
mas visada jautiesi kur kas gyvesnis, 

Kas atsiskleidžia nesąmoningai? 
Koks įvaizdis konstruojamas? Ko-
dėl? Kiekvienas turi savo strategijas 
ir tikslus. Vieniems FB yra infor-
macijos šaltinis, kitiems podiumas, 
žinau kam – gurmaniškų parduo-
tuvių ir prekių žvalgymo priemonė. 
Matėm, kad gerai suveikia ir kaip 
protesto mašina. Daug kam vienaip 
ar kitaip veikia kaip kompensavimo 
mechanizmas. Kol kas menas FB – 
kaip inkstas taukuose, bet tik kol 
nepamirštame tikromis kojomis 
nueiti pamatyti tikrų kūrinių ir pa-
sikalbėti su tikrais žmonėmis. Kai 
pasidalinsit nuoroda, apsiaukit ba-
tus ir išeikit. Juk vasara.

Monika Krikštopaitytė

Menas (ne)rodyti savęs
Atkelta iš  1  psl .

lyg vėl iš naujo atrastum savo pa-
saulį. Zinkevičiaus pasaulio vaiz-
duose yra pasikartojančių veikėjų: 
Gezvaras (Ričardas Šileika) ir mo-
teris su šuniuku (Agnė Narušytė). 
Buvusios menininkų grupės „Post 
Ars“ nario nuotraukų kraitelė kiek 
mišresnė nei Kinčinaičio, yra ben-
dražygių, šeimos narių pasirodymų. 
Bet kuo rimčiau žiūri, tuo geriau 
supranti, kad FB yra mokančių ir 
nemokančių asmeninę istoriją, kad 
ir šuns vedžiojimą, paversti alego-
rija ar metafora. 

Tinklas išgyvena visus tuos pa-
čius klausimus kaip ir autobiogra-
finis romanas. Ar personažas čia 
būna savimi? Ar jis vaidiną ką nors, 
kad nuslėptų savo asmeniškumus? 

sudarančios įvairiausias formas. 
Ekrane keičiantis vaizdams, pa-
mažu ėmė vis labiau aiškėti parodos 
pavadinimas. Susipinančios linijos 
priminė ir upių kilpas, ir virš gal-
vos besiraizgančias medžių šakas, 
naktį gulint ant samanų. Akimirką 
pasijutau esanti miške. Tačiau, tiesą 
sakant, galėjau būti bet kur – aiš-
kiai neapibrėžta tamsi erdvė įtraukė 
į kone psichodelinį sūkurį, ištri-
nantį ribas tarp mano buvimo čia 
ir... kažkur ten. 

Keliaudama mįslingais linijų ta-
kais iš pradžių net nepastebėjau 
aplink mane vykstančių pokyčių. 
Už nugaros atsiradęs naujas švie-
sos šaltinis atvėrė dar nepažįstamas 
plokštumas. Šįkart akį patraukė ki-
toje patalpos pusėje eksponuojama 

„realaus“ miško fotografija. Tačiau 
ir čia Anglickaitė neatsisakė mis-
tinės atmosferos kūrimo – tarp 
medžių bolavo kiek grėsmingas 
neryškus siluetas, keliantis asocia-
cijas su paranormaliu, svetimu pa-
sauliu. O tuomet išryškėjo ir užra-
šas ant grindų. Ką jis teigia, taip ir 

nepavyko išsiaiškinti. Galbūt tai 
buvo dar viena iš menininkės su-
manymo dalių, o gal šifravimo pro-
cesą apsunkino paprasčiausi tech-
niniai nesklandumai. Todėl jokių 
atsakymų negavau, tačiau būtent 
šiose spėlionėse ir slypėjo didžioji 
dalis parodos žavesio.

Intrigą padėjo išlaikyti netradi-
cinis eksponavimo būdas. Nesi-
baigiantys judesiai maišėsi su mu-
zika, muzika maišėsi su sustabdytu 
vaizdu, o šis – su tekstu. Autorė ne-
nurodė, ką ir kaip reikia matyti ar 
suprasti. Tikrąja to žodžio prasme 
lankytojus palikusi tamsoje, ji pa-
stūmėjo vadovautis nuojautomis, 
aiškiai neapibrėžiamais impulsais 
ir iškylančiomis asociacijomis. 
Paroda išliko mįslinga iki pat pa-
baigos ir net šiek tiek ilgiau – mintys 
apie joje persidengiančius klodus 
mane lydėjo ir sugrįžus į saulėtas 
Vilniaus gatves. 

Paroda veikė iki gegužės 25 d.

Gintaras Zinkevičius, „Atsitrenkimai“

Akvilė Anglickaitė, kūrinio fragmentas
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F o t o g r a f i j a

Apie adoraciją ironiškai
Audriaus Puipos „Inscenizuoti paveikslai“ Palangoje

Agnė Narušytė

Ši paroda tik šmėkštelėjo. Atstumas 
tarp Vilniaus ir Palangos lėmė, kad 
jos beveik niekas ir nepamatė. Bet 
apie ją verta kalbėti, nes pluošte-
lyje 1991–1997 m. sukurtų fotogra-
fijų netiesiogiai įkūnytos to laiko 
nuotaikos, įsivaizdavimai ir maištas.

Antano Mončio namų-muzie-
jaus trinavėje galerijoje kūrinių 
buvo nedaug (kuratorius Gytis 
Skudžinskas). Kampuotoje apsi-
dėje altoriaus vietą užėmė Audriaus 

sluoksnius ardė žanrų užkardas ir 
Puipa natūraliai įsibrovė į fotogra-
fijos teritoriją. Ypač kai šalia buvo 
eksperimentuoti linkęs fotogra-
fas – Gintautas Trimakas. 

Tuo metu iš ką tik atsivėrusio 
pasaulio sklido postmodernizmo 
idėjos. Iš jų greičiausiai ir aiškiau-
siai supratome viena: meno kūriniai 
ne tik gali, bet ir privalo cituoti visų 
laikų ir vietų kūrinius. Iš reproduk-
cijų pažįstami istorinės tapybos še-
devrai pasiūlė personažus ir istori-
jas. Tai buvo netikėta, o Lietuvoje 
gal ir nepakartota. Vakaruose to 

atvirai demonstruojamos sūnaus 
palaidūno ar numanomos vonioje 
mirkstančio revoliucionieriaus, į 
uolas įsispyrusio šv. Jeronimo ar 
klumpę nuspyrusios lėbautojos. 
Nežinau, ar visuotinis pėdų citavi-
mas buvo tyčinis. Bet istorijos tyčia 
kaip tikros: Puipa „atranda“ savo 
tikrą žmoną tikrai glamžomą kito; 
Jankūnienė „nužudo“ savo tikrą vyrą.

Dabar linksmina menininkų pa-
stangos atkurti praeities tikrovę iš 
anuomet turėtų daiktų ir erdvių, pa-
veldėtų dar iš sovietmečio. Todėl šių 
fotografijų žiūrėjimas yra neatiti-
kimų ieškojimo žaidimas. Ir paro-
doje, ir paskui vartant knygą galima 
internete akimirksniu susirasti ori-
ginalo vaizdą ir lyginti, pasitikrinti 
vizualinę atmintį (tą ir darau). Aki-
vaizdžiausiai skiriasi interjerai. Tar-
kim, Steeno girtuokliai sėdi vilnie-
tiškame skliautuotame rūsyje, o ne 
olandiškoje tavernoje su židiniu. 
Trūksta kai kurių daiktų, pavyz-
džiui, ilgos pypkės, be kurios lėbau-
tojais tapę Puipa, Saulius Kruopis 
ar Rimantas Kanapienis neaišku 
kodėl moja žiūrovui. O kai ko per 
daug. Maratą nužudžiusios Char-
lotte Corday Davidas nenutapė. Ste-
eno tavernoje nebuvo vištos, kuri 
tuoj užkudakuos skelbdama radinį 
(nuogą lėbautojos pėdą?) po stalu. 
Bet keisčiausia, kad kadras po ka-
dro „aktoriai“ keičiasi, o višta iš-
lieka tame pačiame judesyje, įstri-
gusi laike. Vieną paveikslą sukūrė 
patys inscenizuotojai – praeities 
paveikslų istorijos pasakojimo bū-
dus perkėlė į lietuvišką bažnyčią: 
tautiniu kostiumu pasipuošusi San-
dra Straukaitė ateina išpažinti nuo-
dėmių, bet kunigas (Puipa, Saulius 
Paukštys) ją griebia už krūties – 
tikras „#Me Too“.

Jie keičiasi vaidmenimis – šalia 
jau minėtųjų dalyvauja visa šauni 
kompanija: Lilija Puipienė ir Marija 
Puipaitė, Dalia Kasčiūnaitė, Mo-
nika Bičiūnaitė, Vaiva Abromaitytė, 
Linas Jablonskis, Giedrius Jonaitis, 

Šarūnas Leonavičius, Viktoras Kor-
milcevas, Viktoras Snarskis, akto-
rius Vidas Petkevičius, Irena ir Vy-
tenis Jankūnai, Rima ir Rolandas 
Jankai. Pats Puipa, regis, nori su-
dalyvauti kiekviename paveiksle. Jis 
persikūnija į Maratą, į valstietį su 
pjūklu, į girtuoklį, į kunigą. Įsitrau-
kia ir trys vyresni dailininkai, šalia 
minėto Katino – du Vytautai: Kali-
nauskas (1929–2001) ir Šerys (1931–
2006). Beje, pusiau apsinuoginęs 
Šerys – tobulas šv. Jeronimas. Jei 
tą fotografiją rasčiau kur internete, 
patikėčiau kaip tikru paveikslu. 

Keičiantis aktoriams ne tiktai 
kinta scenelės interpretacija, bet ir 
išryškėja pačių originalų kūrimo 
procesas. Juk Steeno lėbautojams 
pozavo jis pats ir jo šeimos nariai. 
Kitų tapytojų personažus irgi 
tikriausiai amžininkai atpažindavo 
miestų gatvėse. Teatrališkas scenas 
jie kūrė iš savo kasdienybės, kartais 

gerokai (pusantro tūkstančio metų) 
nutolusios nuo vaizduojamos isto-
rijos laiko. Tuo metu geriausia tų 
scenų fiksavimo priemonė buvo 
tapyba, dabar – fotografija, tarsi 
sako Puipa. 

O mums paveikslų inscenizacijos 
fiksuoja pirmąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį, kai viskas dar tik kū-
rėsi, kai naujosios meno formos tu-
rėjo kovoti dėl vietos su senosio-
mis, kai viskas buvo performatyvu 
(prisiminkime „Post Ars“ fotogra-
fijų kolekciją). Ta kova čia reiškiasi 
prieštaravimais tarp nuoširdžios se-
nųjų meistrų adoracijos ir pasišai-
pymo iš jų raiškos dirbtinumo. Kai 
eksponuojama ne „ta vienintelė“ fo-
tografija, bet kelios, vėl atgyja me-
nininkų bendruomenė, susibūrusi 
savo sukurtų paveikslų insceniza-
vimo parodoje veiksmui.

Paroda veikė iki gegužės 27 d.
Puipos ir Lino Katino suvaidintas 
Rembrandto „Sūnaus palaidūno 
sugrįžimas“. Tėvas, uždėjęs rankas 
sūnui ant pečių, atleidžia jam už 
iššvaistytą turtą. Bet vietoj skar-
malų – karalių mantijos, abu pra-
žilę kaip Kalėdų seniai. Bėgant lai-
kui šis menininkų pokštas atrodo 
kaip vis keistesnis senosios dailės 
pagarbinimo aktas. Gal todėl prieš 
porą metų Ievos Meilutės-Svinkū-
nienės iš beveik užmaršties ištraukti 

„Inscenizuoti paveikslai“ gyvena to-
liau: bus ne tik parodos, bet ir knyga 
(leidžia „NoRoutine Books“). 

Šios fotografijos – Audriaus 
Puipos (1960–1997) sumanymas. 
Jis garsėjo spalvotais buities vaiz-
deliais, atspausdintais litografijos, 
šilkografijos ir kitomis technikomis. 
Jie atrodė linksmai tikroviški, bet 
įsižiūrėjus į detales, paskaitinėjus 
ranka rašytus tekstus išsivyniodavo 
šmaikštus pasakojimas, pilnas dra-
matiškų nutikimų ir stebuklų. Ge-
bėjimas banalioje erdvėje kloti laiko 

pilna. Pavyzdžiui, Gregory Crewd-
sonas cituoja ne tik tapybą, bet ir 
kino filmus. Iš Vermeerio pasisko-
linta Tomo Huntero „Moteris, skai-
tanti įsakymą išsikraustyti“ (1997) 
pakeitė daugelio žmonių požiūrį į 

„antisocialius“ skvoterius. Abu foto-
grafai gimę tame pačiame dešimtme-
tyje kaip ir Puipa.

Puipos citavimas krypsta kitur. 
Beveik visi jo pasirinkti paveiks-
lai – su erotiniu prieskoniu. Gai-
lestingosios romietės krūtį žinda 
kalėjime badu marinamas se-
nas tėvas, Marato mirtimi grožisi 
nuoga žudikė, pjūklu apsiginkla-
vęs valstietis pievoje aptinka išsi-
pusčiusius meilužius. Sovietmečiu 
iš meno cenzorių braukyta erotika 
Lietuvoje dargi būdavo slepiama 
po rūtų vainikėliais. Ir Puipos ins-
cenizacijose erotika kartais žaidžia 
slėpynių su žiūrovu. Kaip jos me-
tonimija visose istorijose (išsky-
rus nutikimą prie klausyklos) da-
lyvauja nuogos pėdos – žiūrovui 

Audrius Puipa, iš serijos „Inscenizuoti paveikslai“. „Marato mirtis“ (pagal Davidą). 
Pozuoja Irena ir Vytenis Jankūnai. 1996 m.

G. Sk udžin sko n uotr.

Audrius Puipa, iš serijos „Inscenizuoti paveikslai“. „Šv. Jeronimas ir Paskutiniojo 
teismo angelas“ (pagal Riberą). Pozuoja Vytautas Šerys, Marija Puipaitė. 1996 m.

Ekspozicijos fragmentas

G. Tri mako n uotr aukos
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K i n a s

1. Kai „uždrausti malonumai“ 
prieinami internete, o pornografiją 
darbe žiūri net pamaldaus Vilniaus 
rajono valdininkai, visai neprošal 
pasidomėti pornografinio kino 
žvaigždėmis. Su Lola Shine pasikal-
bėjo rusų dienraščio „Kommersant“ 
priedo „Afiša Daily“ žurnalistai. 
Lola Shine – tai iš Stavropolio srities 
kilusi Liubov Titova. Jai dvidešimt 
ketveri, ji gyvena Sankt Peterburge, 
filmuojasi Prahoje, didžiausioje Eu-
ropoje pornofilmų studijoje „Legal-
Porno“, nors pornografijos sostine 
laikomas Budapeštas. Lola Shine 
jau nusifilmavo daugiau nei trijuose 
šimtuose filmukų, jos „specializa-
cija“ – hardcore ir gang bang (gru-
pinis seksas), nes ten moka daugiau 
pinigų, be to, jai nuobodu, kai fil-
muojama tik, anot jos, berniukas 
ir mergaitė. Aktorė paaiškino, kaip 
tvarkomas šis verslas ir kokią kainą 
reikia mokėti už populiarumą. Štai 
kelios ištraukos: „Filmavimas Pra-
hoje prasideda pusę aštuonių ryto. 
Septintą aktorė jau turi būti studi-
joje, kur ją grimuoja. Trečią valandą 
studijoje baigiasi darbo diena. Per 
ją reikia nufilmuoti mažiausiai tris 
filmukus. Kol filmuojamas pirmas, 
ruošiasi antrojo aktoriai – dažosi, 
rengiasi. Išgeria arbatos, padaroma 
dar viena injekcija (kad atsinaujintų 
erekcija – red. past.), ir vėl pasirengę 
dirbti. Be aktorių ir vizažistų, fil-
mavimo aikštelėje yra režisierius ir 
fotografas. Kai kurioms studijoms 
gaila pinigų samdyti antram žmo-
gui, kuris kartu ir fotografuotų, kai 
vyksta filmavimas. Tada režisierius 
pats stabdo filmavimą ir fotogra-
fuoja.“ Pasirodo, kad šiame versle 
diskriminuojami vyrai: „Pornogra-
fijos versle visada bus gerai mo-
kama. Europoje už vieną filmavimą 

moka nuo tūkstančio dolerių. Rusi-
joje – dešimt tūkstančių rublių. Bet 
vyrai gauna daug mažiau – šimtą 
dolerių už vieną filmavimą Euro-
poje. Jei aktorius populiarus, jam 
gali mokėti ir daugiau – du šimtus 
dolerių. Tai šiokia tokia diskrimina-
cija. Juk iš tikrųjų vaikinai dirba la-
bai daug, o gauna mažai. Savo sumą 
jie susirenka filmavimų skaičiumi. 
Per darbo dieną jie filmuojasi tri-
juose filmuose. Žinoma, jų darbas 
daug sunkesnis nei merginų. Fil-
muojant kelis kartus reikia daryti 
injekcijas, palaikančias erekciją.“ 
Lola Shine planuoja baigti karjerą 
ateinančiais metais. Ji turi savo apati-
nių drabužių parduotuvę ir ketina 
pradėti siūti savo prekės ženklo 
apatinius. Paklausta, koks gyveni-
mas jai atrodytų idealus, ji atsakė: 

„Žinoma, idealu būtų turėti namelį 
Bulgarijoje. Bet namelį jau nusipir-
kau Sočyje, prie jūros, mano idea-
lus gyvenimas – didelis šuo, keturi 
vaikai, šiltas šeimyninis gyvenimas.“

2. Buro24/7.ru parinko penkio-
lika tinklalapių tiems, kurie nori 
stoti į kino mokyklas, geriau su-
prasti kiną arba patys pradėti fil-
muoti. Šie tinklalapiai moko žiūrėti 
ir suprasti kiną. 

Evanas Puschakas iš Los Andželo, 
kurį „YouTube“ svetainėje galima 
rasti surinkus Nerdwriter, laikomas 
vienu geriausių „YouTube“ vaizdo 
eseistų. Jį domina įvairios temos, 
ypač kultūra. Nerdwriter moko įdė-
miai žiūrėti kiną ir suvokti, kaip jis 
padarytas. Lessons from the Screen-
play kūrėjas Michaelas Tuckeris 
tiki tuo, kad kuo daugiau žmonės 
žinos apie kiną, tuo bus išrankesni 
ir skatins geriau dirbti kino kūrė-
jus. Tuckeris analizuoja dėmesio 

vertų filmų scenarijus ir pačius 
filmus. ScreenPrism galima rasti 
vaizdo esė apie įvairiausius serialų 
bei filmų aspektus, pavyzdžiui, apie 
Larso von Triero filmų sukeliamą 
nepatogumo jausmą ir šio pojū-
čio reikšmę. PopCulture Detective 
skirtas filosofinėms vaizdo esė apie 
kiną ir populiariąją kultūrą, Now 
You See It tyrinėja kino temas, vaiz-
dus ir metaforas. 

3. Bene garsiausias šiuolaiki-
nis kinų režisierius Zhang Yimou 
(„Raudonasis gaolianas“, „Pakabin-
kite raudonus žibintus“, „Skraidan-
čių durklų namai“) esė „Kinų kino 
pramonė grįžta namo“ pradeda pa-
rabole apie žmogų, kuriam prisi-
sapnavo didžiulis lobis tolimoje ša-
lyje: „Kai atsibudo, jis iškart išvyko 
ieškoti lobio. Po ilgos, pavojų kupi-
nos kelionės jis pasiekė vietą, kurią 
matė sapne. Ten sutiko vyrą ir papa-
sakojo jam savo istoriją. Nepažįsta-
masis pradėjo ilgai ir garsiai juok-
tis. Jis papasakojo keliautojui savo 
sapną, kurį sapnavo net tris kartus. 

Namelis Bulgarijoje ir kitokie malonumai
3 savaitės tekstai

Sapnas buvo apie namą su sodu ir 
fontanu, po kuriuo paslėptas lobis. 
Keliautojas suprato, kad nepažįs-
tamasis pasakoja apie jo sodą. Jis 
grįžo namo ir ten rado lobį.“

Pasak režisieriaus, kinų kino 
pramonė kaip šios parabolės he-
rojus vis dar ieško savo vietos. 
1994-aisiais Kinijos ekranuose pa-
sirodė Andrew Daviso filmas „Bėglys“ 
(„The Fugitive“), ir veiksmo bei 
įtampos kupinas Holivudo kinas 
žiūrovus sužavėjo. Taip prasidėjo 
sudėtingi Kinijos ir Holivudo san-
tykiai, trunkantys iki šiol. Holivudo 
veiksmo filmo poreikis yra didžiulis 
ir atrodo nepasotinamas. Ameri-
kiečiai į tai atsižvelgia jau kurdami 
filmus – į juos kviečiamos kinų 
žvaigždės, sugebančios atvesti į 
kino teatrus dar daugiau žiūrovų, 
fabula ir estetika parenkama taip, 
kad atitiktų Azijos žiūrovų skonį.

Pasak Zhang Yimou, kinai, pa-
našiai kaip ir kitų besivystančių 
šalių gyventojai, dažnai žiūri į pa-
saulį per JAV prizmę, nors tai nėra 

visas pasaulis. Holivudas taip pat 
nėra vienintelė vieta, kur kuriami 
filmai: „Kinijos kino rinka yra kaip 
vandenynas, priimantis kiekvieną 
upę, jis veikia visą pasaulį ir pats 
keičiasi jo veikiamas. Kinijai rei-
kia JAV ir vice versa. Bet dabar šie 
santykiai aiškiai krypsta į vieną 
pusę. Tik labai nedaug kinų filmų 
gali prasimušti amerikiečių rin-
koje. Holivudas daug uždirba kinų 
žiūrovų dėka, bet ką už tai gauna 
Kinijos kino pramonė? Maža to, 
net savo šalyje kinų filmams daž-
nai sunku konkuruoti su Holivudo 
superfilmais. Todėl mes rūpinamės 
savo kino paveldu ir ateitimi, nes 
galime prarasti jo specifines verty-
bes bei estetiką.“ 

Zhang Yimou primena, kad yra 
bendradarbiavęs su Holivudu, todėl 
sugeba įvertinti abi puses. Jis mano, 
kad abi kino pramonės skiriasi 
technologijomis ir privalomomis 
taisyklėmis. Bet ne viskas, ko kine-
matografininkas išmoksta vienoje 
šalyje, gali būti panaudota kitoje. 
Svarbiausia išlieka autorefleksija 
ir mokėjimas taisyti, keisti. Tačiau, 
pasak režisieriaus, baimė suklysti 
stabdo raidą, kuri yra meninės kū-
rybos pagrindas. Savo apmąstymus 
jis apibendrina taip: „Nors lobis yra 
pasiekiamas žvilgsniu, suvokiame, 
kad jo nerasime, kol neišsirengsime 
į kelionę. Svarbu, kad pokyčių ka-
nalai – mūsų galvos – visada būtų 
atviros. Tik taip galėsime suprasti 
vieni kitų kultūrą, taisykles ir rin-
kas. Kad geriau pažintų viena kitą 
ir įgytų šviesios ateities galimybę, 
abi pusės turi eiti daug toliau, negu 
įsivaizduoja.“

Parengė Živilė Pipinytė

Kronika

Išdalinti Lietuvos kino 
operatorių apdovanoji-
mai „Ąžuolas 2018“

Sekmadienio, gegužės 27 d., vakarą 
devintą kartą Lietuvos kino opera-
torių asociacija (LAC) surengė ap-
dovanojimus „Ąžuolas“. Šv. Kotry-
nos bažnyčioje ir Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus kieme-
lyje vykęs renginys skirtas įvertinti 
ryškiausius darbus sukūrusius kino 
operatorius, padėkoti kolegoms ir 
burti kino bendruomenę. 

„Mąstant apie lietuvišką kiną no-
risi pasidžiaugti, kad pamažu atsi-
sakome mažos šalies kompleksų ir 
nustojame lygintis su didžiosiomis 
kino industrijos šalimis. Mūsų mąs-
tymas, identitetas ir mažumas kaip 
tik gali tapti privalumais, padedan-
čiais konstruoti autentišką kino 
naratyvą. Taip pat džiaugiuosi iš-
skirtiniais šių metų apdovanojimų 

nominantais“, – pradėdamas cere-
moniją sakė Lietuvos kino operato-
rių asociacijos pirmininkas Narvy-
das Naujalis.

„Ąžuolas“ už geriausią 2017 
metų kino operatoriaus darbą 
lietuviškame kine įteiktas Min-
daugui Survilai, filmo „Sengirė“ 
operatoriui ir režisieriui. Apdova-
nojimų komisijos nariai įvertino 
paveikią vizualinę filmo koncepciją, 

kurioje atsiskleidžia savitas opera-
toriaus braižas. 

„Ne paslaptis, kad baigiau biolo-
gijos studijas, nesu operatorius. Šis 
apdovanojimas man yra kaip ba-
kalauro diplomas. Kino mokiausi 
dirbdamas su operatoriais ir man 
labai pasisekė, kad turėjau puikų 
mokytoją. Jis nedėstydavo paskaitų, 
neaiškindavo, ką ir kaip reikia da-
ryti. Dažnai tiesiog užtekdavo būti 

šalia, ir viskas tapdavo aišku. Jaučiu, 
kad visada liksiu dėkingas Audriui 
Kemežiui“, – kalbėjo operatorius 
Mindaugas Survila.

Šioje kategorijoje varžėsi ope-
ratoriai Emilis Christovas (filmas 

„Stebuklas“, rež. Eglė Vertelytė) ir 
Simonas Glinskis (filmas „Budė-
jimas“, rež. Karolis Kaupinis), ku-
riam buvo įteiktas specialaus pa-
minėjimo prizas už vizualinę filmo 
koncepciją, išryškinančią originalų 
operatoriaus braižą. 

„Gilė“ už metų geriausią jaunojo 
kino operatoriaus darbą atiteko 
Odetai Riškutei, filmo „Paskutinė 
diena“ (rež. Klaudija Matvejevaitė) 
operatorei. Komisijos nariai įver-
tino kameros įtaigumą, suvaldytas 
mizanscenas ir šviesą. Apdova-
nojimui taip pat buvo nominuoti 
Mindaugas Docaitis (filmas „Sigis“, 
rež. Tomas Gvozdas) ir Linas Žiūra 
(filmas „Yana“, rež. Saulė Bliuvaitė). 

„Ąžuolą“ už kūrybinius gyve-
nimo pasiekimus pelnė operatorius 

ir režisierius Algirdas Tarvydas. 
Operatorių dėkingumo prizas 
įteiktas apšvietėjui Vidmantui 
Kralikauskui. 

„Šiemet gavome labai įvairių 
žanrų, formatų, vizualinių kon-
cepcijų filmų. Buvo daug diskusijų, 
ginčų – kiek mažiau. Nuspren-
dėme, kad filmai turėtų būti atren-
kami ne tik dėl aukšto operatoriaus 
profesionalumo, bet ir dėl jo gebė-
jimo vaizdu sukurti gilesnį filmo 
sluoksnį, taip priversti žiūrovą mąs-
tyti ir atverti jam platesnes inter-
pretavimo erdves“, – per ceremoniją 
sakė apdovanojimų komisijos narė 
operatorė Kristina Sereikaitė. 

Šiemet filmus taip pat vertino 
kino kritikas Gediminas Kukta, 
režisierius Andrius Blaževičius, 
operatoriai Saulius Lukoševičius ir 
Vytautas Katkus.

LAC inf.

Zhang Yimou filmuojant „Didžiąją sieną“

„Sengirė“
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Lietuvių kino dokumentiškumas
Pasikalbėkime apie lietuvių kiną

K i n a s

Dominykas Niaura

Birželio 13 d. bus teikiamos Lietuvių 
kino akademijos „Sidabrinės gervės“ 
už geriausius filmus. Praėjusių metų 
rugpjūtį Šarūno Barto „Šerkšnu“ 
prasidėjęs lietuvių kino sezonas 
buvo kaip niekad gausus filmų. Pa-
galiau galime lygintis su vėlyvuoju 
sovietmečiu, kai per metus buvo 
pagaminami penki vaidybinių filmų 

„vienetai“. Tačiau pilno metražo 
dokumentinių filmų per metus buvo 
sukuriama vos vienas ar du. Kita 
vertus, dar niekad anksčiau, juolab 
sovietmečiu, lietuviški filmai nesu-
rinkdavo tiek daug žiūrovų. Padėtis 
akivaizdžiai keičiasi, bet vis dažniau 
kyla klausimų apie šiuolaikinio 
lietuvių kino raidos tendencijas. 
Nusprendėme paklausti kino kritikų, 
savaitraščio autorių ir visų norinčių 
dalyvauti diskusijoje, kokios ten-
dencijos lietuvių kine jau įsitvirtino, 
kokios dar tik ryškėja, kas atrodo 
prasminga arba svarbiausia. Kas lie-
tuvių kinui kelia didžiausią pavojų? 
Kokie vardai įsiminė ir kodėl?

Kiekvieną kartą, kai pasirodo 
naujas lietuvių kino kūrinys, atrodo, 
kad žiūrovai pasidalija į dvi dalis. 
Vieni, pavargę nuo amerikietiškos 
produkcijos, teikia pirmenybę lie-
tuvių kino kūrybai ir nekantrauja ją 
pamatyti. Kiti, atvirkščiai, yra per-
nelyg pripratę prie komercinio kino, 
todėl skeptiškai vertina tuos lietu-
viškus filmus, kurie tokio kino stan-
dartų nesivaiko. Lietuvoje kasmet 
pagaminama bent po porą naujų 
komedijų, kurių tikslinė audito-
rija ir yra pastarojo tipo žiūrovai, 
pratę prie Holivudo greito varto-
jimo produkcijos. Tiesa, šie filmai 
dažniausiai paremti lėkštu humoru, 
tad apžvelgiant kino sezoną sunku 
juos minėti kaip ryškiausius lietu-
vių kino pavyzdžius. Reikia pripa-
žinti, kad tokia komercinė kūryba 

siekia įsilieti į prekybcentrius ir toje 
rinkoje ji sėkmingai žiūrima.

Laimei, sulaukiame ir kitokių 
lietuviškų filmų. Nemaža dalis 
jų skatina žiūrovus svarstyti apie 
tautos identitetą ir tai, koks jis at-
siskleidžia filmuose. Paklaustas, 
koks yra tipiškas lietuviškas filmas, 
dažnas atsakytų, kad tai lėta, niūri 
lakoniškų dialogų drama, kurioje 
apstu tylos ir perteikiama susveti-
mėjimo tema. Šis apibrėžimas at-
eina iš sovietinės Lietuvos, ir nors 
minėtų bruožų šiuolaikiniame lie-
tuvių kine vis mažiau, išliko vie-
nas esminis bruožas – specifinis 
laiko dvasios vaizdavimas. Žiūrint 
tokius filmus atrodo, kad sekame 
pasakojimą, vykstantį žiūrovo tikro-
vėje, nes kūrėjai tvirtina, jog ekrane 
rodomas pasaulis atspindi tikrovę 
už kino salės ribų. Tai esminis tokio 
kino principas – filmas kaip žvilgs-
nis į kažkieno tikrovę, o ne išgal-
votą fikciją.

Šį lietuviško kino sezoną tokiu 
dokumentiškumu pasižyminčių 
vaidybinių filmų pasirodė bent 
keli. Vienas jų – įsimintinas An-
driaus Blaževičiaus pilnametražis 
debiutas „Šventasis“. Jame rodoma 
įtikima, nehiperbolizuota tikrovė. 
Niekas nesuabejotų, jei filmo pabai-
goje pasirodytų užrašas, kad ši isto-
rija yra paremta ne tik tikrais fak-
tais, bet ir biografija. „Šventajame“ 
matome taikliai atskleistą 2008-ųjų 

ekonominės krizės laikotarpį ir vi-
dutinišką lietuvių šeimą.

Kitas filmas, kuriame naudoja-
masi faktais, – Šarūno Barto „Šerkš-
nas“. Pasakojimas grindžiamas 
Ukrainos politine situacija. Skir-
tumas tarp gyvenimiškos tikrovės 
ir kino fikcijos čia sunkiai įvardi-
jamas, nes filme pasirodo ir save 
vaidina autentiškų situacijų daly-
viai, kalbantys ne scenarijaus, o 
savo žodžiais. Verta paminėti, kad 
tiek „Šerkšnas“, tiek „Šventasis“ pa-
sižymi tipišku kino „lietuviškumu“: 
juose daug pauzių, girdime ošiančią 
tylą, veikėjus supa slogi atmosfera, 
vaizdams būdingas tamsus, šaltas 
koloritas. Bet tai nereiškia, kad ki-
nas nuo Tarybų Lietuvos laikų ne-
pasikeitė, – panašios sudėtinės da-
lys šiuo atveju sudaro kitą visumą. 
Juolab kad vakarietišką stilistiką be-
sisavinančių režisierių darbai mūsų 
kine kol kas atrodo dirbtinai.

Blaževičiaus ir Barto filmai turi ir 
daugiau panašumų. Pagrindiniai jų 
veikėjai yra vidutinybės, kurios jau-
čia trauką įvykiui – tam, kas radika-
liai priešinga jų kasdienybei. „Šven-
tajame“ matoma tokio įvykio stoka, 
tuo labiau kad ir ekonominė krizė 
konkrečiai neįvardyta. Ji reikšmin-
gai paveikia filmo personažus, bet 
įvykiu tampa netoliese gyvenan-
čio jaunuolio liudijimas, kad šalia 
savo namų jis pamatė Jėzų Kristų. 

„Šerkšno“ įvykį rasti galima. Jis yra 

karo fronto linija – ten pagrindinis 
filmo veikėjas ir veržiasi.

Kalbėdamas apie šio sezono doku-
mentinį kiną noriu paminėti režisie-
rių Ronaldo Buožio ir Roko Darulio 
filmą „Rūta“ bei Editos Kabaraitės 

„100 metų kartu“. Filmas „Rūta“ nėra 
šiaip žvilgsnis į tą sportininkės Rū-
tos Meilutytės gyvenimo dalį, kuri 
nėra viešai matoma. Iš pirmo žvilgs-
nio gali pasirodyti, kad kurti filmą 
apie vieną populiariausių Lietuvos 
žmonių paskatino ekonominis su-
interesuotumas, tačiau filmas palie-
čia labai svarbią ir visuomenei rei-
kalingą temą – depresijos, psichinių 
ligų stigmatizavimą, polinkį nuver-
tinti emocinių problemų ir jausmų 
svarbą žmogaus gyvenime.

Filmas „100 metų kartu“, skir-
tas Lietuvos valstybės atkūrimo 

aišku, kad būčiau buvus laiminga.“ Šį 
šimtmetį lietuviams trūko taikos, lais-
vės ir ramybės, tad būtent tokius da-
lykus filmo herojai vertina. Ar čia ir 
yra tai, ką jie laiko tėvyne?

Abu filmai skatina svarstyti įvai-
rius klausimus: koks yra geras gy-
venimas, kodėl gyventi verta, ką 
reiškia tėvynė, kas yra meilė. Tačiau 
mažų mažiausiai šie filmai gali būti 
laikomi prisiminimų fiksavimu ar 
tam tikra mūsų istorinės praeities 
dokumentacija. Kinas prasmin-
giausias tada, kai funkcionuoja kaip 
veidrodis – fiksuoja tautos proble-
mas ir leidžia jas reflektuoti. 

Visi keturi aptarti filmai skiria 
dėmesio konkrečioms socialinėms 
problemoms, bet ideologiškais jų 
nepavadinsi: kūrėjai nesiima spręsti 
situacijų, piršti iš anksto parengtų 

šimtmečiui, pasakoja apie tautie-
čius, kurių amžius toks pat kaip ir 
atkurtos Lietuvos. Filme slypi tra-
gizmas, nes kalbama apie sudėtingą 
Lietuvos istoriją ir žmonių likimus. 
Gauname progą susimąstyti apie se-
nyvo amžiaus žmonių statusą mūsų 
visuomenėje, apie tai, koks jų įvaiz-
dis, kaip į juos žiūrima. Netrūksta ir 
komiškų scenų, kurios prajuokina 
žiūrovus. Jei šiais metais iš kino te-
atro buvo galima išeiti pajutus ben-
druomeniškumą, tai būtent po „100 
metų kartu“. Filme nuskamba mintis: 

„Jei nebūtų buvę karų ir revoliucijų, 

atsakymų. Filmai tiesiogiai dauge-
lio klausimų net nekelia, kviečia 
žiūrovus tai daryti pačius.

Nors socialinių problemų spren-
dimui kai kurios lietuviškos kome-
dijos galbūt daro daugiau žalos negu 
naudos, vis dėlto dominuoja ne jos. 
Akivaizdu, kad lietuvių kūrėjai žino 
temas, apie kurias verta kalbėti, ir 
randa būdų žiūrovą įtraukti į dis-
kusiją. Tuo lietuviško kino sąmo-
ningumas džiugina: mūsų kūrėjai 
turi ką pasakyti, o „lietuviškumas“ 
neturėtų būti trukdis – jis taikliai 
nusako Lietuvos realijas.

„Šerkšnas“

„Rūta“

„Scanorama“ kviečia 
dalyvauti konkursinėje 
programoje „Naujasis 
Baltijos kinas“

Europos šalių kino forumas „Sca-
norama“ skelbia konkursinės pro-
gramos „Naujasis Baltijos kinas“ 
dalyvių registraciją. Jubiliejinis, jau 
dešimtą kartą organizuojamas kon-
kursas šiemet siūlys ne tik išskirtinę 
programą, bet ir suteiks Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos jauniesiems kū-
rėjams daugiau galimybių pristatyti 
savo darbus tarptautinėje erdvėje. 

„Scanorama“ kartu su dar šešiais 
Europos kino festivaliais šiais me-
tais įkūrė tarptautinį Europos kino 

Kronika festivalių tinklą „Judantys vaizdai 
be sienų“ („Moving Images – Open 
Borders“). Tarp svarbiausių tinklo 
tikslų – naujų Europos kino balsų 
ir talentų mentorystė. „Pastarai-
siais metais jaunieji Baltijos šalių 
kūrėjai vis dažniau žavi kūrybine, 

menine ir emocine branda. Todėl 
labai tikiuosi, kad naujojo tinklo 
partnerystė būtent jauniesiems 
autoriams suteiks daugiau galimy-
bių savo darbus pristatyti kituose 
Europos kino festivaliuose. „Nau-
jasis Baltijos kinas“ laukia tų, kurie 

moka ne tik fantazuoti, bet ir pro-
fesionaliai kurti, kaustyti žiūrovų 
dėmesį ir provokuoti visiems ak-
tualias diskusijas“, – konkursinės 
programos dalyvius kviečia „Sca-
noramos“ įkūrėja ir meno vadovė 
Gražina Arlickaitė. 

Pernai konkursinės trumpame-
tražių filmų programos „Naujasis 
Baltijos kinas“ (NBK) absoliučia 
nugalėtoja tapo režisierė Klaudija 
Matvejevaitė ir jos filmas „Pasku-
tinė diena“. Filmas buvo įvertintas 
ne tik kaip geriausias lietuvių, bet 
ir visos konkursinės programos fil-
mas. Pagyrų jam negailėjo tarptau-
tinis patyrusių profesionalų žiuri. 
Šiemet Klaudijos Matvejevaitės 
filmas „Paskutinė diena“ preten-
duoja į „Sidabrinės gervės“ kiauši-
nio apdovanojimą Metų geriausio 
studento darbo kategorijoje.

Filmų registracija į šių metų 
konkursinę programą „Naujasis 
Baltijos kinas“ vyks iki rugpjūčio 
10 dienos. Renginio organizatoriai 
kviečia teikti šiais metais sukurtus, 
Lietuvoje nepristatytus, ne ilgesnės 
kaip 35 minučių trukmės darbus. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino 
režisieriai savo darbus gali regis-
truoti „Scanoramos“ tinklalapyje. 
Geriausias jauno lietuvių režisie-
riaus filmas bus apdovanotas Au-
diovizualinių kūrinių autorių teisių 
asociacijos „AVAKA“ įsteigtu 3000 
eurų piniginiu prizu.

Šiemet Europos šalių kino foru-
mas „Scanorama“ vyks lapkričio 
8–25 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose.

„Scanoramos“ inf. 
„Paskutinė diena“
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Koncertų bus
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Štai ir sulaukiau, kai birželio 3-ioji 
tapo dar viena diena iš tų, kurioms 
LRT skiria iškilmingą koncertą. Ši 
tradicija siekia gilų sovietmetį, kai 
Spalio perversmo paminėjimui ar 
milicininkų, kareivių, naftininkų 
profesinei šventei Centrinė Mas-
kvos televizija skirdavo koncertą, 
kuriame būdavo visko – balerinų, 
humoristų, folkloro atlikėjų, Ala 
Pugačiova ir net karinis orkestras. 
Galima paieškoti skirtumų tarp pa-
našių koncertų ir to, kurį sekma-
dienį 21 val. rodys LRT: „Iškilmin-
gas koncertas Sąjūdžio 30-mečiui. 
Dalyvauja Povilas Meškėla, Rosita 
Čivilytė, Česlovas Gabalis, Veronika 
Povilionienė, Eugenijus Chrebto-
vas, Vidas Bareikis, Bjelle, Ieva Za-
simauskaitė ir kt. Groja orkestras 

„Vilniaus Sinfonietta“. Dir. Vytautas 
Lukočius“. Neatrodo, kad kam nors 
nacionalinėje televizijoje kiltų no-
ras paklausti 1988 m. birželio 3 d. 
Mokslų akademijoje buvusių žmo-
nių, ar tada jie taip įsivaizdavo Lie-
tuvą ir save po trisdešimties metų. 
Ar jie suvokia kad ir kolektyviškai 
brandintos „Idėjos Lietuvai“ farsą? 
Ar nevertėtų surengti intelektualų 
ir politikų diskusiją, apskritąjį stalą 
ar dar kažką, kas nebūtų tik forma-
lus „paukščiukas“ televizijos pro-
gramoje? Pasigendu ne tik meni-
ninkų indėlio, bet ir mokslininkų 
tyrinėjimų, aptariančių tuos trisde-
šimt metų vykstančią visuomenės 
transformaciją. Kitose panašią kaitą 
patiriančiose šalyse atsiranda net 
filmų. Pas mus tai niekam neįdomu 
ir to nereikia? Visi nori koncertų? 
Koncertų bus. 

Kita vertus, puikiai suprantu ir 
tuos, kuriems didieji istorijos įvy-
kiai yra tik jų asmeninių dramų 

fonas. Šiuo požiūriu visai pamo-
komas Ho Yim filmas „Moterų 
dalia“ (LRT Kultūra, birželio 
6 d. 22 val.). Jis nukels į 1938-ųjų 
Kiniją, dar gal net nenujaučiančią, 
kad atsidūrė ties milžiniškų per-
mainų slenksčiu. (Beje, kinų isto-
rikai vis garsiau teigia, kad Antra-
sis pasaulinis karas prasidėjo būtent 
tada, kai Japonija įsiveržė į Kiniją.) 
Pagrindinė filmo herojė – turtinga 
aristokratė, keturiasdešimtmetė 
ponia Vu (Yan Luo), kurios vyras 
rengiasi legaliai vesti antrą žmoną. 
Jaunutę kaimietę sugulovę  Čiumin 
(Yi Ding) ponia Vu pati pastūmėjo 
į vyro glėbį, nors jos aplinka to ne-
gali suprasti. Tačiau ponia Vu tikisi 
vienatvėje patirti daug rafinuotes-
nių intelektinių džiaugsmų. Filmo 
herojė renkasi vakarietišką kultūrą, 
jos sūnus – taip pat. Todėl jis pra-
deda lankyti anglų kalbos pamo-
kas pas kunigą misionierių ir eru-
ditą Andrė (Willem Dafoe). Tačiau 
meilė ir istorija būna aklos – šįkart 
jų aukomis taps ponia Vu ir kuni-
gas. „Moterų dalia“ – iš tų filmų, 
kurie vis dar bando įrodyti, kad 
melodrama gyva.

Sofios Coppolos filme „Marija 
Antuanetė“ (LRT, 3 d. 22.30) šu-
kuosenos primena pyragaičius, o 
brangakmeniai mirga kaip šam-
pano burbuliukai. Tačiau karalienė 
jaučiasi vieniša ir atskirta nuo bet 
kokio intymumo. Marijos Antua-
netės ir būsimo Liudviko XVI ves-
tuvės turėjo būti didžiausios XVIII 
amžiuje. Jam buvo beveik šešiolika, 
ji metais jaunesnė. Greit paaiškėjo, 
kad skiriasi jų interesai ir tempe-
ramentai. Šalia flegmatiško vyro 
Marija Antuanetė atrodė dar kapri-
zingesnė ir gyvybingesnė. Tačiau jie 

abu nebuvo pasirengę ne tik ben-
dram gyvenimui, bet ir šalies val-
dymui. Abu menkai išsilavinę, ma-
žai keliavę. Kilus revoliucijai juos 
giljotinavo. 

Bet Coppolos filmas nėra nei 
kruopščiai atkurta karalienės bio-
grafija, nei pasakojimas apie politinį 
monarchijos žlugimą. Labiausiai 
nemėgstamą Prancūzijos karalienę 
suvaidinusi Kirsten Dunst sako, 
kad filmas yra „labiau jausmų, o 
ne faktų istorija“. Jautriai į šią he-
roję pasižiūrėjo ir režisierė. Jos ro-
doma Marija Antuanetė primena 
sutrikusią paauglę, kuri priversta 
pasiduoti aplinkos spaudimui. Ka-
ralienės gyvenimą sugalvojo kiti, 
jie tą gyvenimą ir vertina – nuolat 
primena, kad ji peržengia etiketo 
ribas. Marija Antuanetė  negali likti 
viena net gimdydama – ją stebinti 
dvaro minia atrodo kraupiai. Ka-
ralienės elgesys nuolat komentuo-
jamas taip, kaip FB ar televizijos 
šou dalyviai dabar galanda dantis 
į vienas kitą ir į tuos, apie kuriuos 
kalbama daugiausiai, nors kalbėti 
lyg ir nėra apie ką.

Kažkur skaičiau, esą „Marija 
Antuanetė“ yra labiausiai nesu-
prastas konkursinis Kanų filmas. 
Manau, kad jo sumanymas gana 
paprastas: negalėdama būti savimi 
ir suaugti, Marija Antuanetė tampa 
prisiekusia vartotoja. Jai rūpi rafi-
nuotas maistas, puotos, šukuose-
nos, suknelės. Jos pasaulis – tai pir-
kimas ir pasirodymas kitiems. Net 
atrodo, kad kuriame nors filmo 
kadre netrukus pasirodys lietuvių 
pastaraisiais metais taip pamėgtos 
fotografavimosi „sienelės“. Gal to-
dėl režisierei toks svarbus mate-
rialusis jos filmo pasaulis.

Į šio pasaulio spąstus patenka ir 
kito filmo – Stepheno S. Campanelli 

„Pagreičio“ (LNK, šįvakar, birželio 
1 d. 21 val.) veikėja Aleks (Olga Ku-
rylenko) iš Pietų Afrikos. Ji patyrusi 
vagilė, tik tą paskutinį kartą viskas 
vyks ne pagal planą. Bet nepavykęs 
apiplėšimas – ne vienintelė problema, 
mat mergina peržengė kelią tarptau-
tiniam sindikatui, ieškančiam kažko 
vertingesnio už briliantus. Filmas 

jų milžiniškus kiekius pristatančiu 
narkobaronu Kananga. Filme bus 
daug egzotiškos gamtos, specialiųjų 
efektų ir dantingų krokodilų.

Tiems, kuriems viršininkai at-
rodo baisesni už krokodilus, skir-
tas Setho Gordono filmas „Kaip 
atsikratyti boso?“ (LNK, 3 d. 22 
val.). Tačiau jis paneigia gana pa-
plitusią nuomonę, esą viršininkais 
tampa nelabai talentingi ir ne itin 

Įkurta Kultūros periodi-
nių leidinių asociacija

2018 m. gegužės 11 d. įregistruota 
Kultūros periodinių leidinių aso-
ciacija, kurios steigėjai – senas tra-
dicijas turintys kultūros leidiniai 

„Literatūra ir menas“, „7 meno 
dienos“, „Metai“. Narių skaičius 
artimiausiu metu gerokai didės ir 
sujungs per 10 kultūrinių leidinių 
(„Šiaurės Atėnai“, „Naujasis Židi-
nys-Aidai“, „Artnews“ etc.).

Šios asociacijos tikslai neatsie-
jami nuo viso kultūrinio lauko ak-
tualijų – ginti periodinių kultūros 
leidinių interesus ir jiems atstovauti, 
ugdyti kultūrinius visuomenės po-
reikius, propaguoti profesionaliąją 
kultūrą; kultūros ir meno analizei 
bei refleksijai taikyti aukščiausius 
profesionalumo kriterijus.

Asociacijos nariais gali būti 
juridiniai asmenys, leidžiantys 

periodinius leidinius, kurių turinį 
sudaro ne mažiau kaip 80 proc. 
meninės kūrybos ir profesiona-
lios kultūros refleksijos bei anali-
zės. Kviečiame prisijungti leidinius, 
atitinkančius visus šiuos kriterijus. 

Pirmajai dvejų metų vadovo ka-
dencijai išrinkta kultūros savaitraš-
čio „7 meno dienos“ vyr. redaktorė 

Monika Krikštopaitytė. Asociacijos 
buveinė – K. Sirvydo g. 6, Vilnius, 
Lietuva.

„Šis žingsnis brendo ilgus metus 
ir jau seniai buvo reikalingas, ta-
čiau vis neatsirado politinės valios. 
Per pastaruosius penkerius metus 
pasikeitus didžiajai daliai kultū-
rinių leidinių redaktorių tai tapo 

įmanoma. Juolab kad iškilusios 
kultūrinių leidinių finansavimo, 
sklaidos problemos, kitaip tariant, 
nuolatinė grėsmė kokybiškos, save 
gerbiančios ir kitų gerbiamos kul-
tūrinės žiniasklaidos egzistavimui, 
tik vienijo. Tą padaryti buvo būtina, 
neišvengiama. Taip būsim geriau 
matomi.“ („Literatūra ir menas“ vyr. 
red. Gytis Norvilas) 

„Akivaizdu, jog mumis besirū-
pinantieji kartais nelabai gerai su-
pranta kultūros periodikos aktu-
alijas. Mūsų veikla yra pernelyg 
supanašėjusi su darbu visuome-
niniais pagrindais. Nepaisant to, 
manome, kad įvertinus pasitelktus 
darbo išteklius rezultatai net labai 
geri. Nebevarginami išgyvenimo 
faktoriaus, tikiu, galėtume dirbti 
dar geriau. Ilgainiui išryškėjo su-
vokimas, kad gerbiam vienas kito 
darbą labiau, nei norime konku-
ruoti, o kultūros leidinių skirtingu-
mas yra privalumas ir turtingesnės 
visuomenės požymis. Asociacija 
yra proga susikalbėti tarpusavyje ir 

Kronika

neapsieis ir be niekšų politikų, ir be 
gaudynių, ir be slaptų dokumentų 
(norėjau parašyti „be saugumo pa-
žymų“, bet laiku sustojau). Svabiausia, 
kad mergina bėga nuo blogų vaikinų, 
nors vis dėlto sugeba juos žudyti. Kai 
scenarijus blogas, o režisierius ne-
rodo jokių pastangų, aktorei (beje, 
vaidinusiai ir Bondo draugę) tenka 
vienai dorotis su visomis blogybėmis. 
Visai kaip Bondui.

Jį šį penktadienį (LRT, 1 d. 23 val.) 
Guy Hamiltono filme „Gyvenk ir 
leisk numirti“ (1973) pirmąkart 
vaidins Rogeris Moore’as. Šįkart 
Bondas kovos su narkotikais ir į JAV 

protingi žmonės. Atvirkščiai, trys 
pagrindiniai filmo veikėjai – biuro 

„planktono“ atstovai – atrodo dides-
nės menkystos už gyvenimą jiems 
nuodijančius bosus. Kevino Spacey 
suvaidintas viršininkas net turi hu-
moro jausmą, o Jennifer Aniston 
odontologė, nors ir yra nimfomanė, 
gerbia šeimos instituciją. Gal tai ir 
buvo šios komedijos kūrėjų tikslas: 
parodyti, kad kiekvienas viršinin-
kas bjaurus savaip, bet jo pavaldi-
niai nelaimingi vienodai.

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

„Marija Antuanetė“

būti geriau girdimiems, kai svars-
tomi nauji ar seni rėmimo mode-
liai.“ („7 meno dienos“ vyr. red. Mo-
nika Krikštopaitytė)

„Džiaugiuosi, jog galų gale ėmėme 
jungti ne itin gausias mūsų pajėgas. 
Taip atsiranda daugiau šansų, kad 
kultūrinių leidinių balsas bus girdi-
mesnis ir svaresnis, kai sprendžiami 
svarbūs klausimai. Tai galimybė ne 
tik patiems išlikti, bet ir prisidėti 
prie gyvybiškai svarbaus kultūrinio 
lauko išsaugojimo bei puoselėjimo.“ 
(„Metai“ vyr. red. Antanas Šimkus)

Kultūros periodinių leidinių 
asociacija 

El. paštas: monika.krikstopai-
tyte@gmail.com

Tel.: 8 655 26 093
Norintys įstoti į Asociaciją lei-

diniai pirmiausia turėtų nurodytu 
adresu atsiųsti laisvos formos leidi-
nio vadovo užpildytą prašymą. Jums 
bus atsakyta per tris darbo dienas ir 
atsiųsta detalesnė informacija. 
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trauskas. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 262, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-
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Krantinė = A pier : [eilėraščiai] / Stasys Algimantas Stankevičius ; [vertimai: Ramutė Stan-
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Lyriniai lapeliai : [eilėraščiai] / Sigitas Tutlys ; iliustravo Aistė Tarabildienė. – Vilnius : Gel-
mės, 2018. – 117, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8168-56-3

Paukščiai vėtroje : eilėraščiai (1940-1956 m.) / Bronė Buivydaitė ; [parengė Lionė Lapins-
kienė, Alma Ambraškaitė] ; Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“. – Panevėžys : 
Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2018. – 79, [1] p. : faks., portr.. – Tiražas 500 
egz.. – ISBN 978-609-95714-8-5

Prisilietimas : [eilėraščių ir nuotraukų albumas] / Rimantas Stankevičius. – [Šilutė] : [R. 
Stankevičius], 2018. – 141, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-475-156-1 (įr.)
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Antis, Mirtis ir tulpė : [alegorinis pasakojimas] / Wolf Erlbruch ; iš vokiečių kalbos vertė 
Rūta Jonynaitė. – Vilnius : Odilė, [2018]. – [30] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
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Freeland, Jacqueline B. Toner ; iliustracijos: Janet McDonnell ; [iš anglų kalbos vertė Jus-
tina Mikeliūnaitė]. – Vilnius : Žmogaus studijų centras, [2018]. – 80 p. : iliustr.. – („Psicho-
logija tau“ vaikams). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-438-023-5

Ką daryti, kai pavydi : vadovas vaikams, norintiems įveikti pavydą ir vertinimą, kad tai 
neteisinga / Jacqueline B. Toner, Claire A.B. Freeland ; iliustracijos: David Thompson ; [iš 
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Lietuvos istorija su Kake Make : užduotys / [užduotis rengė Lina Matiukaitė] ; [iliustravo 
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Anonsai

Vilniaus festivalyje 
skambės lietuvių išeivių 
muzika 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga Vilniaus festi-
valiui akcentuojant Lietuvos mu-
zikinės kultūros gyvybingumą ir 
tradicijų bei naujovių sinergiją, fes-
tivalyje radosi Lietuvą ir JAV, šian-
dienos ir praeities istoriją jungianti 
programa „Abi vandenyno pusės“. 
Birželio 7 d. šioje intriguojančioje 
programoje skambės lietuvių išei-
vių kamerinė muzika – Vytauto Ba-
cevičiaus, Vlado Jakubėno, Juliaus 
Gaidelio, Kazimiero Viktoro Banai-
čio ir Jeronimo Kačinsko kūriniai. 

Nublokštų už Atlanto lietuvių 
kompozitorių kūryba – svarbi ir 
vertinga kultūrinio bei istorinio pa-
veldo dalis. Tiesa, vis dar retai pasi-
girstanti koncertų scenose, per lėtai 
sugrįžtanti ir įsiliejanti į bendrą lie-
tuviškos kultūros lauką, sudraskytą 
istorinių kolizijų. Lietuvių emigra-
cija į užjūrio šalis, ypač JAV, fiksuo-
jama jau nuo XIX a., tačiau bene 
skaudžiausiai tautos kultūrai atsi-
liepė emigracinė banga po Antrojo 
pasaulinio karo. Ją nulėmė Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos sandoriai bei 
karo padariniai. Anot istorikų, per 
60 000 Lietuvos žmonių, baimin-
damiesi galimų represijų, nutarė 
pasitraukti į Vakarus. Ypač daug 
išvyko inteligentijos, menininkų. 
Tarp dainininkų, orkestrų artistų, 
muzikos mokytojų Lietuvą paliko ir 
kompozitoriai Kazimieras Viktoras 
Banaitis, Julius Gaidelis, Vladas Ja-
kubėnas, Jeronimas Kačinskas, Gie-
dra Nasvytytė-Gudauskienė ir kt. 
Ypač ryški tarpukario Lietuvos as-
menybė buvo Vytautas Bacevičius, 
savo kūryba, pianistine bei publicis-
tine veikla tapęs vienu svarbiausių 
šiuolaikinės muzikos propaguotojų, 
vienu iniciatorių 1936 m. Lietuvai, 
vienintelei iš Baltijos valstybių, 
stojant į Tarptautinę šiuolaikinės 
muzikos draugiją (ISCM). 1939 m. 
vasarą V. Bacevičius išvyko koncer-
tuoti į Argentiną. Prasidėjus karui į 
Sovietų Sąjungos okupuotą Lietuvą 
nebesugrįžo ir tapo emigrantu, o 
1940-aisiais persikėlė į JAV. Kaip 
rašo muzikologė Danutė Petraus-
kaitė, nors vėlyvuoju sovietiniu 
laikotarpiu pavieniai muzikologai 
bei atlikėjai ėmė domėtis emigrantų 
kūryba, jų kūriniai Lietuvoje skam-
bėdavo retai. Tik Sąjūdžio metais, 

pradėjus rengti specialiai išeivių 
kūrybai skirtą „Sugrįžimo“ festi-
valį, užmarštin nugramzdinta eg-
zodo muzika plačiau pasklido po 
Lietuvos koncertų sales, pasirodė 
straipsnių, mokslinių darbų, mo-
nografijų apie jos kūrėjus.

Ypač daug dėmesio užjūrio lietu-
vių kompozitorių kūrybos sklaidai 
skiria pianistas Gabrielius Alekna – 
Niujorko Juilliardo mokyklos ab-
solventas, laikomas tikru lietuvių 
išeivių muzikos, ypač V. Bacevi-
čiaus kūrybos, ekspertu. Jo muzi-
kos menų daktaro disertacija apie 
V. Bacevičiaus nespausdintus kū-
rinius fortepijonui buvo apdova-
nota Richardo F. Frencho prizu 
kaip geriausia Niujorko Juilliardo 
mokyklos metų disertacija ir pa-
sirodė kartu su jo paties parengtu 
anksčiau nespausdintų V. Bacevi-
čiaus kūrinių fortepijonui dvito-
miu (leidėjas – Lietuvos muzikos 
informacijos centras). Reikšminga 
pianisto veiklos sritis – muzikos įra-
šai. Naujausias jų – britų leidyklos 

„Toccata Classics“ 2016 m. išleista 
jau antra G. Aleknos įrašyta V. Ba-
cevičiaus solinės fortepijono mu-
zikos plokštelė. Pirmoje tos pačios 
leidyklos plokštelėje, bendradar-
biaujant su penkiskart „Grammy“ 
apdovanota prodiusere Judith 
Sherman bei penkiskart šiam ap-
dovanojimui nominuota pianiste 
Ursula Oppens, įrašyti visi V. Ba-
cevičiaus „Žodžiai“ (2011). 2015 
m. stambiausia pasaulyje klasiki-
nės muzikos leidybos kompanija 

„Naxos“ išleido V. Bacevičiaus kū-
rinių plokštelę, kurioje pianistas 
atlieka šio kompozitoriaus 3-iąjį ir 
4-ąjį koncertus su Lietuvos nacio-
naliniu simfoniniu orkestru ir ke-
liskart „Grammy“ apdovanojimui 

nominuotu dirigentu Christophe-
riu Lyndon-Gee. Tarp ankstesnių 
įrašų – Jeronimo Kačinsko pjesių 
ciklas „Atspindžiai“ („Toccata Clas-
sics“, 2013), G. Aleknos ir violonče-
lininko Edvardo Armono romanti-
nės muzikos kompaktinė plokštelė 
(Lietuvos radijas, 2008).

Lietuvių išeivių kamerinės mu-
zikos koncertui Vilniaus festivalyje 
pianistas G. Alekna subūrė puikius, 
intensyviai koncertuojančius atlikė-
jus. Tai smuikininkė Justina Auš-
kelytė – III tarptautinio J. Heifetzo 
konkurso II premijos laureatė, už-
pernai įgijusi muzikos magistro 
laipsnį Niujorko Juilliardo mo-
kykloje, debiutavusi įžymioje Vie-
nos koncertų salėje „Musikverein“ 
ir kt.; Virgilijaus Noreikos vokalistų 
konkurso II vietos nugalėtojas, Mi-
lano „La Scala“ teatro akademijos 
stipendininkas baritonas Modestas 
Sedlevičius; 2017-ųjų Metų operos 
viltimi pripažinta Dovilė Kazonaitė; 
Hanoverio muzikos, teatro ir me-
dijos akademijos studentė, „Musik 
Braucht Freunde“ bei lordo Yehudi 
Menuhino „Live Music Now“ fondų 
stipendininkė Onutė Gražinytė; lie-
tuvių muzikos puoselėtojas, Nacio-
nalinės ir Baltijos Asamblėjos pre-
mijų laureatas Valstybinis Vilniaus 
kvartetas; puikius atlikėjus subūręs 
Kristupo medinių pučiamųjų kvin-
tetas. Sudarant ir rengiant koncerto 
programą G. Aleknai talkino muzi-
kologas Linas Paulauskis.

Programa „Abi vandenyno pusės. 
Lietuvių išeivių kamerinė muzika“ 
skambės birželio 7 d., ketvirtadienį, 
19 val. Lietuvos nacionalinės filhar-
monijos Didžiojoje salėje.

VF inf.

Gabrielius Alekna G . Kropi o  nu ot r.

Geriausių muzikologų 
darbų apdovanojimai

Geriausių Lietuvos muzikologų 
darbų apdovanojimo iškilmes ren-
gia Lietuvos kompozitorių sąjungos 
muzikologų sekcija. Kaip ir kasmet, 
jos inicijuota komisija išstudijavo 
praėjusių metų mokslines, peda-
gogines, publicistines, istorines ir 
kitokio pobūdžio publikacijas apie 
muziką, muzikinės kultūros popu-
liarinamąją ir šviečiamąją veiklą.

Premijos muzikologams teikia-
mos nuo 2004 metų už ryškiausius 

darbus įvairiose muzikologijos 
mokslo srityse, taip pat – už Lietu-
vos muzikinės kultūros tyrinėjimą 
ir populiarinimą. 2007 m. premi-
joms suteikti iškilių Lietuvos mu-
zikologų bendruomenės autoritetų 
Onos Narbutienės (1930–2007) ir 
Vytauto Landsbergio vardai. Šie-
met ketvirtą kartą bus įteikta ir 
trečioji – Lietuvos kompozito-
rių sąjungos – premija. Premijų 
steigėjai – Lietuvos kompozito-
rių sąjunga ir Vytauto Landsber-
gio fondas.

2017 m. Lietuvos muzikologų 
darbus vertino 9 ekspertų komisija: 

muzikologės Beata Baublinskienė 
(pirmininkė), Jūratė Katinaitė, Asta 
Pakarklytė, Rūta Stanevičiūtė ir Ži-
vilė Tamaševičienė, muzikos atlikė-
jai Daumantas Kirilauskas ir Rusnė 
Mataitytė, kompozitoriai Šarūnas 
Nakas ir Mykolas Natalevičius.

Premijų teikimo iškilmės vyks 
birželio 4 d., pirmadienį, 18 val. 
Kompozitorių namuose (A. Mic-
kevičiaus g. 29, Vilnius). Renginio 
metu bus skaitomos laudacijos lau-
reatams, koncertuos folkroko grupė 

„Atalyja“. Įėjimas laisvas.

LKS Muzikologų sekcijos inf.
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B irželio 1–10
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kolekcionuojant hitus: kūriniai ir 
garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“ 
kolekcijos“
iki 10 d. – „Tyliosios kolekcijos. Privatūs 
XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“

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“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai 
stebuklai“ 

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
iki 3 d. – paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir 
saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją. 
XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš 
Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Istorija ir dailininkas: Algirdas Bosas“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo 
šimtmečiui“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų 
paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos 
ekspozicija
Alberto Gursko paroda „Tekstai Lietuvai“

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos Politiniame 
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-
mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos 
šedevrai: Lietuva–Italija“ 
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-
kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti 
liturginiai drabužiai“

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
13-oji Baltijos trienalė „Išsižadėk šmėklų“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Dainiaus Trumpio ir Vaivos Kovieraitės-
Trumpės paroda „Susidūrimo vieta“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė paroda 

„Geltona gulbė neatplauks“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Kristinos Mažeikaitės kūrybos paroda „De-
gančios saulės namai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 5 d. – Louise Bourgeois (Prancūzija), 
Marios Lassnig (Austrija)
ir Marios Helenos Vieiros da Silvos (Portu-
galija) paroda „Moi, non-moi“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Adasos Skliutauskaitės tapyba ir piešiniai 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Italų grafikos paroda „Kryžkelės“ 
Grafikos paroda „Kartų ryšys. Prof. Leonas 
Lagauskas (1928–2010) ir jo mokiniai“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos 
(VJVDM) Suaugusiųjų skyriaus absolventų 
kūrybos paroda „Baigiamieji“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Snaigės Šileika paroda „Relicts / Reliktai“ 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 9 d. – Marijos Šnipaitės personalinė 
paroda „Atsitraukimas“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Paroda „7 žvilgsniai į nature morte“ (Aušra 
Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Eglė Ganda 
Bogdanienė, Bronius Gražys, Rimvydas 
Kepežinskas, Rolandas Rimkūnas, Arvydas 
Šaltenis, Mindaugas Šnipas)

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“
nuo 6 d. – paroda „Lietuva litvakų kūryboje“ 

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Ali Akkaya (Turkija) nuotraukų paroda 

„Omano tradicijų žavesys“

Seimo rūmai
Gedimino pr. 53
Paroda „Tarp medicinos ir politikos: Seimo 
Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“

Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo Vaižganto g. 2
Fotomenininkų Dangirutės ir Rimgaudo 
Maleckų paroda „Fotografikos proveržis“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko, 
Evaldo Bubino paroda „Good Old 
Baudelaire“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Aleksandro Lukjanovo (1930–2006) tapy-
bos paroda „Dialogas su Čiurlioniu“ 

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Mikos Frankaitės dailės darbų paroda „Nuo 
natiurmorto iki abstrakcijos“

„Rupert“ galerija
Vaidilutės g. 79
Laurie Kang ir Santiago Taccetti paroda 

„255.155.2612“

LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Paroda „Lietuvos ir Pietų Kaukazo valsty-
bių santykiai 1918–1922 m.“ 
iki 8 d. – paroda „Įdomioji Lietuva: pramo-
gos ir kasdienybė, 1918–1940“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“ 
Paroda „Fluxus“ avilys“
Paroda „Marijai ir Motinai“ 
Konkurso „Geras dizainas 2018“ nugalėtojų 
darbų paroda 
nuo 1 d. – paroda „Sibiro raštai“ 
iki 3 d. – Laimutės Fedosejevos popieriaus 
karpinių paroda „Kanklių skambėjime“ 

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Kazio Šimonio, Algimanto Švėgždos, Ra-
mūnės Lebedytės, Janinos Marijos Mačio-
kaitės-Pleškūnienės, Danutės Karaškaitės-
Brusokienės, Alfonso Šuliausko, Adelberto 
Nedzelskio, Jūragio Burkšaičio, Egilo Sku-
jos, Eugenijos Pilypaitienės ir kitų daili-
ninkų darbų paroda 

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Anastasijos Kodzisovos piešinių paroda 

„Kasdienybės sūkury / Namai“

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6 
Grupinė menininkų paroda „< 35“

Galerija „555“
T. Ševčenkos g. 16 F
Paroda „Žaidžiame klases“

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčia
Savičiaus g. 15
iki 10 d. – paroda „Dark Drawn“ („Tamsos 
širdis“) 

Jogailos rezidencija
Jogailos g. 3
nuo 6 d. – Rūtos Vadlugaitės paroda 

„Protarpiai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“ 
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 
1918 m.“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 3 d. – Duncano Higginso (D. Britanija) 
paroda „Down on the farm“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 
žmogus“
Eglės Velaniškytės paroda „Būties lengvu-
mas. Čia ir dabar“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Aistės Gabrielės Černiūtės personalinė paroda 

„Sapne tik sapnas“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“
Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-
giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-
kiai (1918–1940 m.)“

Fotografijų paroda „Pirmoji Lietuvos Res-
publika (1918–1940 m.): didieji pasiekimai“
nuo 7 d. – paroda „Ypatinga dovana Lie-
tuvai“, skirta kolekcininko Aleksandro 
Mykolo Račkaus 125-osioms gimimo 
metinėms

Maironio lietuvių literatūros    
muziejus
Rotušės a. 13

„Vytautui A. Jonynui 100“
„Onei Baliukonei 70“
„Tapybos darbų paroda Viliui Orvidui 
atminti“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Mildos Gailiūtės paroda „Prisirišimai. Dvi 
vietos“
Karolio Vaivados paroda „Šviesūs prisiminimai“ 
Paroda Raimundui Mikšiui atminti „Erškė-
čių vainikas“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
nuo 1 d. – Simono Kuliešio paroda „Pre 
Sent At I On“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

matyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

Baltijos šalių grupės menininkų bendra 

paroda – meno projektas „3FREE”, skirtas 

trijų Baltijos valstybių šimtmečiams 

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 6

Dalios Kirkutienės paroda 

„Proveržis“

Dailė

Birželio 5 – liepos 27 d. galerijoje „Vartai“ veiks labai reikšmingų dai-
lės istorijoje ir socialinius pokyčius dailėje žyminčių menininkių Louise 
Bourgeois (1911–2010, Prancūzija), Marios Lassnig (1919–2014, Austrija), 
Marios Helenos Vieiros da Silvos (1908–1992, Portugalija) piešinių paroda  

„Moi, non-moi“, kuruojama Amerio Abbaso. Piešiniuose yra nuoširdžiau-
sias santykis su kūryba, o jų mene asmeniškumas kaip tik ir buvo svarbus. 
Birželio 5 d. 16.30 Šiuolaikinio meno skaitykloje (Vokiečių g. 2, Vilnius) 
įvyks pokalbis apie šių menininkių kūrybą. Jame dalyvaus Joana Baião, 
Markas Setteducati ir Hansas Werneris Poschauko – visi vienaip ar kitaip 
tiesiogiai susiję su menininkių kūryba ir sklaida. 

Muzika

Birželio 5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – an-
trasis Vilniaus festivalio koncertas. Lietuvos kamerinio orkestro svečiai – olandų 
pianistai Lucas ir Arthuras Jussenai, pasirašę išskirtinę sutartį su „Deutsche 
Grammophon“ įrašų kompanija. Vilniaus festivalio scenoje jie atliks Wolf-
gango Amadeus Mozarto Koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui 
Nr. 10 Es-dur. Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovas, smuikininkas 
Sergejus Krylovas šiame koncerte atliks Arvo Pärto ir Algirdo Martinaičio 
kūrinius. Koncertą diriguos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 
meno vadovas Modestas Pitrėnas, nuo šių metų rugpjūčio pakviestas ir į 
Sankt Galeno operą Šveicarijoje kaip vyriausiasis dirigentas.

Teatras

Kokia šiandien turėtų būti revoliucija? Birželio 5 d. 18.30 Klaipėdos 
dramos teatro Didžiojoje salėje bus parodytas į festivalį „TheATRIUM“ 
atvykstantis Estijos teatro „NO99“ spektaklis „Nr. 34 Revoliucija“. Naujas 
režisierių Ene-Liis Semper ir Tiito Ojasoo spektaklis – tai dovana Estijai 
valstybės šimtmečio proga. Susibūrę į pasitarimą Estijos teatrai pasida-
lino šalies istoriją į vienuolika dekadų, pradėdami nuo 1910–1920 metų. 
Loterijoje „NO99“ ištraukė pastarąją ir nusprendė kurti spektaklį apie 
revoliuciją – ryškiausią to laikotarpio įvykį. Tačiau režisierius ir trupę 
domina ne 1917 m. perversmas, o revoliucija kaip visuomenės gyvenimo 
reiškinys – destruktyvus ir kuriantis įvykis. Menininkai klausia, ar dar 
kada nors bus revoliucija? Ką daryti, kai ji – vienintelis kelias į pokytį, bet 
nuklotas kūnais? Visa birželio 2–25 d. vyksiančio tarptautinio festivalio 

„TheATRIUM“ programa –kldt.lt/theatrium-2018/. 

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 6 d. – Augustino Savicko tapybos paroda 

„Nerami kelionė“ iš Egidijaus Jakubausko 
kolekcijos

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
57-oji kasmetinė Šiaulių menininkų paroda 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos 
ir vizualiųjų menų katedros dailės magis-
trantūros (dizainas, grafika, tapyba) paroda 

„Šimtmečio mitologemos“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
iki 10 d. – šiuolaikinio Japonijos medžio 
raižinio paroda „Medžio raižinio efektas“

Palanga
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17
Grafų Tiškevičių rūmų I aukšto interjerų 
atnaujintos ekspozicijos 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras

2 d. 18.30 – PREMJERA! W.A. Mozarto 

„IDOMENĖJAS“. Muzikos vad. ir dir. – 

J. Wildneris (Austrija). Dir. – M. Barkauskas, 

rež. – G. Vickas (D. Britanija), scenogr. ir 

kost. dail. – P. Brownas (D. Britanija), šviesų 

dail. – G. Di Iorio (Italija), choreogr. – R. Ho-

wellas (Didžioji Britanija), choro meno 

vad. – Č. Radžiūnas



15 psl.7 meno dienos | 2018 m. birželio 1 d. | Nr. 22 (1259)

5 d. 18.30 – „STICHIJOS“ (pagal W.A. Mozarto, 
L. van Beethoveno, A. Vivaldi muziką). Rež. 
ir choreogr. – E. Stundytė, choreogr. – 
G. Zaščižinskaitė; „ŠOPENIANA“ (pagal 
F. Chopino muziką). Rež. ir choreogr. – 
R. Kudžmaitė (šoka N. Juškos baleto moky-
klos mokiniai ir LNOBT baleto solistai)

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
1 d. 19 val., 2 d. 16 val. – L. Adomaičio „VOI-
CEKAS“ (pagal G. Büchnerį). 
Rež. – A. Obcarskas, scenogr. – „random 
heroes“, kost. dail. – J. Valenta, F. Vauvillé, 
komp. – R. Venckys. Vaidina G. Savickas, 
A. Alešiūnas, G. Rimeika, A. Ravdo, K. Cicė-
nas, L. Jurgelis, A. Zabotkaitė
5 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR 
GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTO-
RIJA“. Rež. – O. Koršunovas
6 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. 
Rež. – O. Koršunovas
8, 9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
Studija
7 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
8 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
9 d. 12, 14 val. – PREMJERA! C. Brandau 

„TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 

Valstybinis jaunimo teatras
2 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOG-
TAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). 
Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
5 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – Že-
maitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. – A. Latėnas
6 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 

„CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. – E. Nekrošius 
9 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-
tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – 
V. Kuklytė (Salė 99)
10 d. 15 val. Menų spaustuvėje, Juodojoje sa-
lėje, – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal 
A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
5 d. 12.45, 14 val., 6 d. 10 val. – teatralizuota 
ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą
5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
9 d. 10, 12 val. – „SEKU PASAKĄ – PASAKĄ 
BE GALO“. Projekto vad. ir scen. aut. – 
S. Latvėnaitė-Kričenienė, rež. – L. Beržie-
nienė, pasaką seka V.  Povilionienė

Oskaro Koršunovo teatras
6 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršu-
novas. Vaidina E. Pakalka
7, 8 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYE-
NIMĄ“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“
1 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „STEBUKLINGA 
PATI“ (J. Basanavičiaus tautosakos biblio-
tekos). Idėjos aut. – S. Degutytė („Stalo 
teatras“)
5 d. 20 val. Juodojoje salėje – „SAPNAS“. 
Rež. – K. Gudmonaitė (teatras „Utopia“)
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„KURMIS“. Choreogr. – M. Praniauskaitė
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. 
Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko 
šokio teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
1 d. 11 val. Rūtos salėje – „MAŽASIS PRIN-
CAS“ ( pagal A. de Saint-Exupery). Rež. 

ir insc. aut. – A. Kavaliauskaitė (Alytaus 
miesto teatras) 
1 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės 

„ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pa-
sakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė
1 , 7 d. 18 val., 2 d. 17 val. Mažojoje scenoje – PREM-
JERA! B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal 
K. Gibrano kūrybą). Rež. – P. Markevičius. 
Vaidina J. Onaitytė, A. Pintukas, E. Bendo-
riūtė, A. Sužiedėlis, G. Petkutė
1 d. d. 18.30 Rūtos salėje – B. Frielo „FILA-
DELFIJA, AŠ ATVYKSTU“. Rež.– G. Padegi-
mas (Alytaus miesto teatras) 
2 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – „ŠAUKSMAS“ 
(N. Juškos baleto mokyklos auklėtinių spektaklis) 
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJE-
RAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė – I. Paliulytė 
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
6, 8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė
8, 9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – 
G. Varnas Gotthold Ephraim Lessing
10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
1, 2 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, mu-
zikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, 
dir. – R.  Šumila
3 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
1 d. 18, 20.30, 6 d. 18, 20.30 – „ATVIRA 
ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“) 
2 d. 19 val., 3 d. 18 val. Centriniame knygyne 
(Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. – G. Padegimas
3 d. 11 val. – pramoginis edukacinis užsiė-
mimas šeimai „Proto atostogos“
3 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“ 
Rež. – A. Dilytė
5 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
7 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
8, 9 d. 18 val. – F. Richter „BAIMĖ“. 
Rež. – R. Lažaunykas
10 d. 16, 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. – O. Koršunovas (Oskaro Koršunovo 
teatras)

Kauno lėlių teatras
2 d. 11, 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-
NIS“. Rež. – R. Bartninkaitė
3 d. 11, 13 val. – PREMJERA! „PASAKŲ NA-
MAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir 
rež. – R. Bartninkaitė, dail. – E. Lei
9 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. 
Rež. – N. Indriūnaitė
10 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ 
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“
2 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „MUSICA 
NUDA“ (Italija) 
5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „NR. 34 REVO-
LIUCIJA“ (teater „NO99“, Estija) 
6, 7 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugaviču-
tes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). 
Rež. – E. Seņkovas (Latvija)
8, 9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „TĖVŲ SUSI-
RINKIMAS“ („Open Space“, Gruzija) 
10 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius

Klaipėdos muzikinis teatras
2 d. 18 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos uni-
versiteto Menų akademijos studentų kon-
certas. Programoje L. Sumeros, G.F. Hände-
lio, G. Rossini, J. Quantzo, W.A. Mozarto, 
B. Dvariono ir kt. kūriniai

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
7 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje 
(Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – 
A. Kahnas, G. Palekaitė
8 d. 18.30 – S. Becketto „ŽAIDIMO PA-
BAIGA“. Rež. – P. Ignatavičius
9 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė
10 d. 10, 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – 
PREMJERA! Interaktyvus judesio spektaklis 
0–3 metų vaikams „VANDENINIS NUOTY-
KIS“. Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
5, 6 d. 18 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės 

„GYVENIMAS GALI GERĖTI“. Idėjos aut. ir 
rež. – M. Tiškus 
8, 14 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame gele-
žinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. 
Rež. – J. Glombas

K o n c e r t a i

Vilnius
Vilniaus festivalis 2018 
3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos Didžiojoje salėje – festivalio atidarymas. 

„Du genijai Italijoje“. Solistė V. Genaux 
(koloratūrinis mecosopranas, JAV), baroko 
muzikos orkestras „Les Accents“ (Prancū-
zija). Meno vadovas ir solistas T. Noally 
(smuikas, Prancūzija). Programoje G.F. Hände-
lio, A. Scarlatti operų fragmentai ir instru-
mentiniai kūriniai 
5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos Didžiojoje salėje – „Muzikinė brolystė“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai 
S. Krylovas (smuikas, Italija), L. ir A. Jusse-
nai (fortepijoninis duetas, Olandija). Dir. – 
M. Pitrėnas. Programoje 
A. Pärto, A. Martinaičio, J. Haydno, 
W.A. Mozarto kūriniai
7 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos Didžiojoje salėje – „Abi vandenyno pu-
sės“. Lietuvių išeivių kamerinė muzika. 
G. Alekna (fortepijonas), O. Gražinytė (for-
tepijonas), J. Auškelytė (smuikas), D. Kazo-
naitė (sopranas), M. Sedlevičius (baritonas), 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, Kristupo 
medinių pučiamųjų kvintetas. Programoje 
V. Jakubėno, K.V. Banaičio, J. Gaidelio, 
V. Bacevičiaus, J. Kačinsko kūriniai. Pro-
gramos autoriai ir sudarytojai G. Alekna ir 
L. Paulauskis
9 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos Didžiojoje salėje – „Šimtmečio rečitalis“. 
V. Urmana (mecosopranas), G. Bandzinaitė 
(fortepijonas). Programoje F. Schuberto 
dainos

LVSO Vasaros festivalis
1 d. 20 val. VRM kieme (Šventaragio g. 2) – 
C. Orffo „Carmina Burana“. Atlikėjai 
S.  Liamo (sopranas), M. Sedlevičius (bari-
tonas), A. Bagdonavičius (kontratenoras), 
Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis), 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius
7 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme – „Miuziklų vakaras“. Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras. Solistai 
E. Sašenko, P. Meškėla ir J. Milius. Dir. – 
G. Rinkevičius. Programoje kūriniai iš 
miuziklų „Operos fantomas“, „Vargdieniai“, 

„Paryžiaus katedra“, „Mulen Ružas“, „Ka-
tės“, „Kabaretas“ ir kt.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
6 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – 20-ojo 
sezono pabaigai. Vilniaus kultūros centro 
LRT vaikų choro pianistų baigiamasis kon-
certas. Dalyvauja mokytojų M. Bilkienės ir 
G. Paukštytės mokiniai
7 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – daina-
vimo ir poezijos vakaras su ansambliu 

„Riedanti saulė“

10 d. 13.45 Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčioje – 

„Musica sacra“. Sakralinės muzikos valan-

dos popiežiaus Pranciškaus belaukiant – 

M. Beinaris (baritonas), S. Beinarienė (kon-

certmeisterė). Programoje G. Kuprevičiaus, 

F. Schuberto, G.F. Händelio, A. Stradellos, 

C. Franko, G.B. Pergolesi, G. Giordani ir kt. 

kūriniai

Valdovų rūmai

1 d. 19 val. – Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti „Spalvų simfonija“.                

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 

(vad. M. Barkauskas). Dirigentai M. Le-
roy (Kalatajudas, Šveicarija), G. Koehleris 
(Vokietija), J. Ehrleris (Šveicarija), L. Toro 
Araya (Čilė), J. Bürginas (Šveicarija), solistė 
R. Juknevičiūtė (violončelė). Programoje 
F. Mendelssohno, C. Saint-Saënso, L. van 
Beethoveno kūriniai

Muzikos galerija
10 d. 12 val. – Riešės muzikos studijos 
koncertas

Šv. Kotrynos bažnyčia
8 d. 18.30 – „Kai tango sutinka bossa nova“. 
Lily (Argentina) 

Va k a r a i

Vilnius

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
1, 4, 5 d. nuo 12 val., 2 d. nuo 13 val. – trum-
pametražių Namibijos filmų peržiūra
5 d. 17.30 – D. Troskovaitės paskaita „Pa-
miršta bendruomenė: tarp karaimų ir din-
gusių Izraelio genčių“
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3 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – 
festivalio atidarymas. „Du genijai Italijoje“. Solistė VIVICA GENAUX 
(koloratūrinis mecosopranas, JAV), baroko muzikos orkestras „LES 
ACCENTS“ (Prancūzija). Meno vadovas ir solistas THIBAULT NO-
ALLY (smuikas, Prancūzija). Programoje G.F. Händelio, A. Scarlatti 
operų fragmentai ir instrumentiniai kūriniai 

5 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Mu-
zikinė brolystė“. LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Solistai SER-
GEJ KRYLOV (smuikas, Italija), LUCAS ir ARTHUR JUSSEN (for-
tepijoninis duetas, Olandija). Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. 
Programoje A. Pärto, A. Martinaičio, J. Haydno, W.A. Mozarto kūriniai

7 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – „Abi 
vandenyno pusės. Lietuvių išeivių kamerinė muzika“. GABRIELIUS 
ALEKNA (fortepijonas), ONUTĖ GRAŽINYTĖ (fortepijonas), JUS-
TINA AUŠKELYTĖ (smuikas), DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas), 
MODESTAS SEDLEVIČIUS (baritonas), VALSTYBINIS VILNIAUS 
KVARTETAS, KRISTUPO MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ KVINTETAS. 
Programoje V. Jakubėno, K.V. Banaičio, J. Gaidelio, V. Bacevičiaus, 
J. Kačinsko kūriniai. Programos autoriai ir sudarytojai Gabrielius Alekna 
ir Linas Paulauskis

9 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – 
„Šimtmečio rečitalis“. VIOLETA URMANA (mecosopranas), GAIVA 
BANDZINAITĖ (fortepijonas). Programoje F. Schuberto dainos

11 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – 
„Nuo aukštų bokštų“. Solistė MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas; Lie-
tuva, Prancūzija, Šveicarija), styginių kvartetas METTIS. Dalyvauja 
DONATAS BAGURSKAS (kontrabosas). Programoje M.K. Čiurlionio, 
F. Liszto, J. Haydno, L. Vierne kūriniai

14 d. 19 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje – 
„Saulėlydžio ir aušros giesmės“. LIETUVOS NACIONALINIS SIMFO-
NINIS ORKESTRAS. Solistai ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas), LINA 
DAMBRAUSKAITĖ (sopranas), JUSTINA GRINGYTĖ (mecosopra-
nas), TOMAS PAVILIONIS (tenoras), NERIJUS MASEVIČIUS (bo-
sas-baritonas), Vilniaus miesto savivaldybės choras „JAUNA MUZIKA“. 
Dirigentė GIEDRĖ ŠLEKYTĖ. Programoje R. Šerkšnytės, E.-P. Salo-
neno kūriniai

17 d. 21 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje – „Sakrališkas laikas su „Graces 
& Voices“. Ansamblis GRACES & VOICES. Vadovės ADRIJA ČEPAITĖ 
ir ANTANINA KALECHYTS. Programa „Take your holy time“: griga-
liškasis choralas, W. Wagnerio ir V. Miškinio kūrinių premjeros 

19 d. 19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – „Vie-
nos filharmonijos orkestras sveikina Lietuvą“. Solistė ELĪNA GA-
RANČA (mecosopranas, Latvija), VIENOS FILHARMONIJOS OR-
KESTRAS (WIENER PHILHARMONIKER, Austrija). Dir. – RAFAEL 
PAYARE (Venesuela). Programoje L. van Beethoveno, G. Mahlerio, 
B. Bartóko kūriniai
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Savaitės filmai

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

B irželio 1–7
Ki no re per tu a ras

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
1–7 d. – Plojus (Islandija) – 11, 12.20, 16.30, 17.20
Plojus (3D, Islandija) – 14.20
Juodraštis (Rusija) – 13.10, 19, 21.40
Kol dar neatėjo audra (JAV) – 11, 18.15, 21.45
Kliedesiai (JAV) – 15.45, 19.15, 21.30
7 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi kara-
lystė (3D, JAV, Ispanija) – 18.30
1–7 d. – Deadpool 2 (JAV) – 11, 13.40, 16.20, 
18.30, 20.15, 21.20
1–6 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 11.15, 13.40, 15.55; 
7 d. – 13.40, 15.55
1–7 d. – Didžioji kriaušė ir magiškoji jos ke-
lionė (Danija) – 11.30, 13.25, 15.20
Knygų klubas (JAV) – 11.40, 15.50, 19.25
Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 12, 21 val.
1–6 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, 
JAV) – 15, 18 val.; 7 d. – 15, 16.45
1–7 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 14.10, 16.40
Aš graži (Kinija, JAV) – 18.15, 20.45
Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 13, 20 val.
1–6 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 16.45
1–7 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., 
D. Britanija, Kinija) – 18 val.
1, 3, 5, 7 d. – Sobiboras (Rusija) – 20.30
2, 4, 6 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 20.30
1–7 d. – Džiunglių būrys (Prancūzija) – 11.10
Sengirė (rež. M. Survila) – 13.30

Forum Cinemas Akropolis 
1–7 d. – Plojus (Islandija) – 10.20, 14.20, 17 val.
Plojus (3D, Islandija) – 12.20
1, 2 d. – Juodraštis (Rusija) – 11.20, 16.20, 19, 
21.40, 23.20; 3–7 d. – 11.20, 16.20, 19, 21.40
1, 2 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 13.55, 
19.35, 21.40, 23.45; 3–7 d. – 13.55, 19.35, 21.40
1, 2 d. – Kliedesiai (JAV) – 14.50, 19.10, 21.30, 
23.35; 3–7 d. – 14.50, 19.10, 21.30
7 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi kara-
lystė (3D, JAV, Ispanija) – 18.30
1, 2 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.40, 13.20, 16, 
18.40, 20.30, 21.20, 23 val.; 3–6 d. – 10.40, 
13.20, 16, 18.40, 20.30, 21.20; 7 d. – 10.40, 
13.20, 16, 18.10, 20.30, 21.20
1–7 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 11, 13.30, 15.40
Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė 
(Danija) – 10.50, 12.50, 16.10
1, 2 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, 
JAV) – 11.10, 20.50, 23.35; 3–7 d. – 11.10, 20.50
1–7 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija 
(JAV) – 15.10, 18.10
1, 2 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18, 21, 23.45; 
3–7 d. – 18, 21 val.
1, 2 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 
14.10, 20.40, 23.59; 3–7 d. – 14.10, 20.40
1–7 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, 
JAV) – 17.30

Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokie-

tija) – 10.10, 12.30

Mielas diktatoriau (JAV) – 15 val.

Knygų klubas (JAV) – 17.10

2–6 d. – Sobiboras (Rusija) – 18.20

1–7 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 12.50

Sengirė (rež. M. Survila) – 10.30

Skalvija
1 d. – Knygų klubas (JAV) – 17 val.; 5 d. – 
17.10; 7 d. – 19 val.
1 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 20.50; 

5 d. – 20.40; 6 d. – 19 val.; 7 d. – 21 val. 
6 d. – Maria Callas: savais žodžiais (dok. f., 
Prancūzija) – 16.50
Lietuvos kino klasikos savaitgalis
1 d. – Adomas nori būti žmogumi (rež. 
V. Žalakevičius) – 19 val.; 2 d. – Skrydis per 
Atlantą (rež. R. Vabalas) – 16 val.; 3 d. – Maža 
išpažintis (rež. A. Araminas) – 21 val.
2 d. – „Skalvijos“ kino akademijos pavasa-
rio semestro darbų peržiūros – 18, 20 val.
3 d. – Kino klasikos vakarai. Paryžius, Tek-
sasas (VFR, Prancūzija, Didžioji Britanija, 
JAV) – 18 val. 
4 d. – ciklas „Senajame kine“. Ponas Tadas 
(Lenkija) – 19 val. 
4 d. – Rūta (rež. R. Darulis, R. Buožis) – 17 val.
5 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 19.10
6 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 21 val.
7 d. – Charmsas (Rusija, Lietuva, Makedo-
nija) – 17.10

Pasaka
1 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kaba-
raitė) – 17 val.; 2 d. – 18.45; 4 d. – 18.30; 
7 d. – 18.15
1 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 18.30; 
2 d. – 20.30; 3 d. – 18.45; 4 d. – 20.15; 5 d. – 
18.15; 7 d. – 20.15
1 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 16.45; 
2 d. – 17 val.; 3 d. – 17.15; 4 d. – 20 val.; 5 d. – 
20.30; 7 d. – 18.30
1 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 17.15; 2 d. – 19.15; 4 d. – 
18 val.; 7 d. – 18.45
1 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV, 
Vokietija) – 18.45
2 d. – Gražuolė (rež. A. Žebriūnas) – 15 val.
2 d. – Knygų klubas (JAV) – 16.30; 3 d. – 15.15; 
4 d. – 18.15; 5 d. – 18.30; 6 d. – 20.15; 7 d. – 19.45
2 d. – Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (rež. 
R. Banionis) – 18.30
2 d. – Plojus (Islandija) – 15.15
2 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 
20.15; 5 d. – 19.30
2 d. – Žemė. Viena nuostabi diena (dok. f., 
D. Britanija, Kinija) – 15.30; 5 d. – 18 val.
2 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 17.15; 6 d. – 19.45
2 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20.45
3 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 15 val.
3 d. – Velnio nuotaka (rež. A. Žebriūnas) – 17 val.
3 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 20.45
3 d. – Terapija (JAV) – 19 val.; 5 d. – 20.15
3 d. – Šventa vieta (Italija) – 21 val.
3 d. – Floridos projektas (JAV) – 15.30; 6 d. – 17.45
3 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokie-
tija, Švedija) – 17.30
4 d. – Eva (Prancūzija) – 19.30
5 d. – Manifestas (JAV) – 19.45; 7 d. – 20.15

6 d. – Viridiana (Ispanija, Meksika) – 17.30
6 d. – Tylos muzika (Italija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
1–7 d. – Plojus (Islandija) – 10.30, 12.30, 14.30, 
17.20; 1–7 d. – Plojus (3D, Islandija) – 15.10
Kliedesiai (JAV) – 15.10, 19.45, 21, 22.30
Kol dar neatėjo audra (JAV) – 12.55, 17.30, 
19.20, 22, 23.55
7 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi kara-
lystė (3D, JAV, Ispanija) – 20 val.
13 d. – Oušeno 8 (JAV) – 19 val.
1–6 d. – Deadpool 2 (JAV) – 11.30, 14.15, 17, 
18.30, 21.15, 20, 22.50; 7 d. – 11.30, 14.15, 17, 
18.30, 21.15, 22.50
1–7 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė 
(D. Britanija, Meksika) – 11.40, 13.50, 16.10
Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 10.10, 
16.30, 21.40, 23.20; Solo. Žvaigždžių karų 
istorija (3D, JAV) – 14.40, 19.30
1–4, 6, 7 d. – Keršytojai. Begalybės karas 
(3D, JAV) – 11.20, 17.40; 5 d. – 11.20
1–7 d. – Knygų klubas (JAV) – 15, 19.55;
Aš graži (Kinija, JAV) – 17.25, 22.20; Džimas 
Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.40;
Didžioji kriaušė ir magiškoji jos kelionė 
(Danija) – 13.05; Bulius Ferdinandas (JAV) – 10.20
Sengirė (rež. M. Survila) – 12.40

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
1–7 d. – Plojus (Islandija) – 10.20, 14.20, 16.20
1–7 d. – Plojus (3D, Islandija) – 12.20
1, 2 d. – Kliedesiai (JAV) – 17.20, 19.35, 21.15, 
23.30; 3–7 d. – 17.20, 19.35, 21.15
1, 2 d. – Juodraštis (Rusija) – 15.30, 18.25, 
21.50, 23.20; 3–7 d. – 15.30, 18.25, 21.50
1–7 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 16.10, 
21 val.
7 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi kara-
lystė (3D, JAV, Ispanija) – 18.50 
13 d. – Oušeno 8 (JAV) – 19 val.
1, 2 d. – Deadpool 2 (JAV) – 10.40, 13.20, 16, 
21.40, 23.10; 3–4 d. – 10.40, 13.20, 16, 18.50, 
21.40; 7 d. – 10.40, 13.20, 16, 18, 21.40
1–7 d. – Didžioji kriaušė ir magiškoji jos ke-
lionė (Danija) – 10.10, 12.10, 14.10
Teris ir užburta Aušros karalystė (D. Brita-
nija, Meksika) – 10.30, 12.40, 15 val.
1, 2 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 
10.50, 18.20, 23 val.; 3–7 d. – 10.50, 18.20
1–7 d. – Solo. Žvaigždžių karų istorija (3D, 
JAV) – 17.05
1–6 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.05, 
20.35; 7 d. – 20.35; 1–7 d. – Keršytojai. Be-
galybės karas (3D, JAV) – 13.50
Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 20 val.
Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.10
Sengirė (rež. M. Survila) – 11 val.

Aš graži  **
Renė kiekvieną dieną skausmingai patiria, ką reiškia būti vidutinybe 

Niujorke – mieste, kuriame pirmenybė teikiama gražiems ir turtingiems. 
Viskas pasikeičia, kai sporto klube Renė nukrinta nuo treniruoklio ir su-
sitrenkia galvą. Atgavusi sąmonę ji pasižiūri į veidrodį ir nepatiki savo 
akimis: jos kojos – lieknos ir įdegusios, plaukai – šilkiniai, o skruostai – 
idealios formos. Iš tikrųjų kitiems Renė visai nepasikeitė. Tačiau įsitikinusi 
savo idealiu grožiu Renė patiria tikrą metamorfozę ir tampa pasitikinčia, 
drąsia moterimi. Jos energija daro įspūdį visiems, o pirmiausia saldžiam 
vaikinui Itanui (Rory Scovel) ir Renė viršininkei (Michelle Williams). Ta-
čiau darydama karjerą kosmetikos firmoje Renė vis dažniau ima žiūrėti 
į kitus iš aukšto. Šią didaktišką, bet pozityvaus mąstymo gerbėjus tikrai 
įkvepiančią komediją sukūrė Abby Kohn ir Marcas Silversteinas (Kinija, 
JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Juodraštis  ***

Jaunas maskvietis Kirilas (Nikita Volkov) – talentingas kompiuterinių 
žaidimų dizaineris. Vieną gražią dieną jis suvokia, kad yra ištrintas iš visų, 
kuriuos pažinojo ir mylėjo, atminties. Kirilas sužino, kad jis pasirinktas 
svarbiai misijai: turi tapti muitininku tarp paralelinių pasaulių, kurių vi-
satoje dešimtys. Mokestis už ištrintą gyvenimą – nemirtingumas. Ar galės 
Kirilas įminti šių pasaulių paslaptį ir suprasti, kas juos valdo? Ar tikrai 
mūsų Žemė – tik „juodraštis“, paralelinis pasaulis, iš tikrųjų neegzistuo-
jantis? Pagal Sergejaus Lukjanenkos („Nakties sargyba“) romaną filmą 
sukūrė Sergejus Mokrickis („Mūšis dėl Sevastopolio“). Taip pat vaidina 
Severija Janušauskaitė, Jevgenijus Tkačiukas, Nikita Tarasovas (Rusija, 
2018). (Vilnius, Klaipėda)
Knygų klubas  ***

Keturios draugės kartą per mėnesį susitinka savo malonumui susikur-
tame knygų klube. Jos daug gyvenime matė, daug perskaitė ir patyrė, bet 

„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, pasirodo, gali įkvėpti ir jas. Iš pradžių drau-
gės, nors ir nedrąsiai, leidžiasi užkariaujamos Kristiano Grėjaus geismų. 
Žinia, gyvenimas trumpas, todėl ponios nusprendžia negaišti laiko ir at-
rasti naujus meilės veidus. Žinoma, ne kiekvienas kelnėtas padaras yra 
Grėjus, bet kartais ir tokiam reikia suteikti šansą.... Billo Holdermano 
komedijoje vaidina Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary 
Steenburgen ir, nepaisant abejotinos filmo kūrėjų prielaidos, kad grafo-
manija gali būti tokia paveiki, skleidžia tikrą anų laikų žvaigždžių šviesą. 
(JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Kol dar neatėjo audra  ***

JAV kurto islandų režisieriaus Baltasaro Kormakuro filmo veikėjai – vie-
nas kitą įsimylėję jaunuoliai Tamė (Shailene Woodley) ir Ričardas (Sam 
Claflin). Jie leidžiasi į kelionę jachta Ramiuoju vandenynu iš Taičio į Ka-
liforniją. Įsimylėjėliai nenutuokia, kad plaukia tiesiai į vieną galingiausių 
uraganų istorijoje. Kai iš jachtos neliks beveik nieko, o sunkiai sužeis-
tas Ričardas nebegalės buriuoti, Tamė turės rasti jėgų, kad perplauktų 
vandenyną ir išgelbėtų mylimąjį (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Mielas diktatoriau  ***

Komedija paaugliams, kurios veikėjai – vienos Karibų šalies diktato-
rius generolas Vincentas (Michael Caine) ir amerikietė paauglė Tatjana 
(Odeya Rush). Juodu susirašinėja. Kai Vincento šalyje įvyksta karinis 
perversmas, diktatorius randa prieglobstį Tatjanos namuose. Jis išmokys 
merginą, kaip pradėti revoliuciją mokykloje, pelnyti draugų pripažinimą 
ir įgyti valdžią. Joe Jonstono ir Lisos Addario filme taip pat vaidina Katie 
Holmes (JAV, 2018). (Vilnius)
Pagonių žiedas  **

XIII a. pirma pusė. Turtingomis Baltijos pagonių žemėmis susidomi 
Roma. Popiežių ypač domina Žiemgala, kuri kontroliuoja svarbius pirklių 
kelius ir nesirengia niekam paklusti. Pavainikis popiežiaus sūnus Maksas 
(James Bloor) rengiasi užkariauti ir valdyti Žiemgalą. Nužudyto Žiemgalos 
karaliaus Viesturio žiedas atitenka jaunam ir drąsiam Nameisiui (Edvin 
Endre). Šis pasirengęs vesti savo tautą į kovą. Įkvėptas pirmųjų pergalių 
jaunuolis pradeda nelengva kelią... Ne vienus metus kurtas, brangiausias  
latvių filmas paremtas sena legenda apie Nemeisio žiedo paslaptį. Reži-
sierius Aigaras Grauba sukūrė ne vieną istorinį filmą, bet sako, kad šio 

„personažai pristatomi šiuolaikiškai, roko stiliumi“. Šįkart įkvėpimo jis 
sėmėsi iš serialų „Sostų karai“ bei „Vikingai“. Filme vaidina Ivo Martin-
sonas, Andris Keišas, Elina Vanė, Egonas Dombrovskis, Anetė Berkė ir 
Aistė Diržiūtė (Latvija, 2017). (Vilnius) 

„Juodraštis“


