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Įkvėptos rytmečio
Ramintos Šerkšnytės ir Esa-Pekkos Saloneno kūriniai 
Vilniaus festivalyje

Laimutė Ligeikaitė

Moterų galia! Taip, kur bepažvelgsi, 
Lietuvoje šis reiškinys tikrai papli-
tęs. Tačiau toks emocingas šūksnis 
neturi nieko bendra su pastaruoju 
metu paaštrėjusia moterų kova 
už būvį ir visais „metoo“. Jis apie 
Vilniaus festivalio koncertą, kurio 
programą rengiant susitiko trys 
nepaprastai ryškios kūrybinės as-
menybės – kompozitorė Raminta 
Šerkšnytė, dirigentė Giedrė Šlekytė 
ir dėl būsimų motinystės rūpesčių 
negalėjusi dalyvauti Mirga Graži-
nytė-Tyla, kuri ir buvo šios progra-
mos iniciatorė bei turėjo būti pa-
grindinė veikėja. Priešistorė tokia: 
pasaulyje itin vertinama dirigentė 
M. Gražinytė ir Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras yra pa-
kviesti dalyvauti didžiuliame Bal-
tijos jūros festivalyje (Baltic Sea 

Festival) Stokholme, kur bus pa-
minėtas Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos valstybių atkūrimo 100-metis. 
Gerokai anksčiau M. Gražinytė pa-
klausė R. Šerkšnytės, koks pačios 
autorės mėgstamiausias kūrinys. 

„Kadangi stambių formų rašymui 
skiriamas ilgiausias laikas, įdedama 
daugiausiai darbo, tai pasakiau, jog 
mano mylimiausi kūriniai yra opera 

„Penki Merės stebuklai“ ir kantata-
oratorija „Saulėlydžio ir aušros gies-
mės“. Ir tik paskui sužinojau, kad 
oratoriją Mirga įtraukė į Baltijos 
jūros festivalio programą“, – pa-
sakojo kompozitorė. 

Birželio 14 d. Nacionalinėje fil-
harmonijoje turėjome progą šį kū-
rinį išgirsti po vienuolikos metų 
pertraukos (jo premjera skambėjo 
2007-ųjų Vilniaus festivalyje). Greta 
R. Šerkšnytės kantatos-oratorijos 

„Saulėlydžio ir aušros giesmės“ buvo 
atliktas ir suomių kilmės dirigento 

bei kompozitoriaus Esa-Pekkos Sa-
loneno Koncertas fortepijonui ir or-
kestrui su solistu Andriumi Žlabiu. 
Įsivaizduokime, jei šį kūrinį auto-
rius būtų dar ir dirigavęs, koncerte 
būtume matę kone chrestomatinį 

„moterys vs vyrai“ atvejį. 
Beje, E.-P. Saloneno opusas čia 

taip pat neatsitiktinis. Autorius 
jau daugiau kaip porą dešimtme-
čių yra ir vienas iš Baltijos jūros 
festivalio įkūrėjų bei vadovų. Jo 
iniciatyva abu kūriniai rugpjū-
čio 30 d. bus pakartoti Stokholme. 
Baltiškos ir skandinaviškos mu-
zikos sudėjimas draugėn rodo 
prasmingus kultūrinius mainus, 
juolab kad ir užjūryje suomio 
kūrinyje soluos lietuvis A. Žla-
bys, tačiau R. Šerkšnytės oratori-
joje su lietuvių atlikėjais dainuos 
Švedijos radijo kamerinis choras, 

D. Matv ejevo n uotr .Andrius Žlabys, Giedrė Šlekytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
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Įkvėptos rytmečio
Atkelta iš  1  psl .

M u z i k a

beje, lietuviškai! O visam paradui, 
kaip ir Vilniuje, vadovaus dirigentė 
G. Šlekytė. Tai vėlgi yra vienas iš 
gausaus sąrašo šiemet Nacionalinės 
filharmonijos rengiamų Lietuvos 
muziką ir atlikėjus reprezentuojan-
čių koncertų užsienio šalyse, garsi-
nant valstybės atkūrimo 100-metį.

Pirmoje koncerto dalyje skam-
bėjęs E.-P. Saloneno kūrinys nuste-
bino. Pirmiausia galbūt todėl, kad 
maestro kur kas labiau žinomas 
kaip dirigentas, Londono filhar-
monijos simfoninio orkestro meno 
vadovas, rengiantis pasirodymus su 
garsiausiais pasaulio kolektyvais. 
Pasirodo, E.-P. Saloneno, kaip kom-
pozitoriaus, kraityje – daugiau kaip 
40 kompozicijų įvairioms sudėtims, 
jo Koncertą violončelei yra atlikęs 
pats Yo Yo Ma, o Koncertas smuikui 
pelnė prestižinį Grawemeyerio ap-
dovanojimą. Ar jo sukurta muzika 
Lietuvoje yra skambėjusi – tikrai 
negaliu prisiminti. Tad 2007 m. 
parašyto Koncerto fortepijonui ir 
orkestrui premjera Lietuvoje ne-
menkai intrigavo, juolab kad solis-
tas – A. Žlabys. 

Muzika nustebino ir netgi pri-
bloškė kone ribą pasiekusiu inten-
syvumu, neslūgstančiu pašėlusiu 
tempu (išskyrus lėtesnę ir lyriškesnę 
antrą dalį), nuolatiniu faktūros ir ri-
tminių sluoksnių susipynimu, tem-
briniais efektais, gausybe įvairiau-
sios muzikos atgarsių – nuo baroko, 
XX a. pradžios iki džiazo. Pats au-
torius yra sakęs, kad jam įtaką daro 
kitų kompozitorių muzika, kurią jis 
mėgsta ir dažnai atlieka. Bet kam 
viską sudėti į vieną kūrinį? Atlikėjai 
čia turėjo padirbėti iš peties. Soluo-
janti A. Žlabio partija tai panirdavo 
į bendrą masę, tai vėl išnirdavo iš 
jos – tik tuomet buvo girdėti įdomūs 
fortepijono sąskambiai ir pianisto 
pastangos suteikti išoriškai efek-
tingai muzikinei medžiagai kokią 
nors prasmę. Sakyčiau, jog šiame 
kūrinyje interpretacinis A. Žla-
bio talentas visiškai atsiskleisti 
galimybių neturėjo. Tačiau ova-
cijomis publikai išprašius biso, visą 
ankstesnės muzikos „krūvį“ pianis-
tas nuėmė paskambindamas subti-
lią, skaidrią Gijos Kančelio minia-
tiūrą. A. Žlabys sugrįžo! 

Grįžtant prie Koncerto fortepi-
jonui, komplimentų reikėtų negai-
lėti pirmą kartą opusą atlikusiam ir 
sėkmingai jį įveikusiam Lietuvos 
nacionaliniam simfoniniam orkes-
trui, o dirigentė G. Šlekytė verta iš-
skirtinio bravo! Jaunutė, nedidukė, 
labai simpatiška dirigentė pirmą 
kartą ir dalyvavo Vilniaus festi-
valyje, ir stojo prie šio orkestro 
pulto. Pralaužti visus psichologi-
nius ir techninius ledus jai akivaiz-
džiai pavyko – pajutome dirigentės 
meistriškumą, muzikos išmanymą, 
tikslumą. Ne veltui M. Gražinytė-
Tyla paprašė šį koncertą perimti 

G. Šlekytės, o ši dėl to netgi atšaukė 
pasirodymą su „Gewandhaus“ or-
kestru Leipcige. Jaunoji dirigentė, 
deja, retai matoma Lietuvos scenose. 
Baigusi M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklą, ji studijavo Grace, Leipcige 
bei Ciuriche. Šiuo metu yra Klagen-
furto miesto teatro pagrindinė di-
rigentė, o planuose – pasirodymai 
prestižinėse Vienos „Musikverein“, 
Paryžiaus filharmonijos salėse ir 
t.t. Skambant suomio dirigento ir 
kompozitoriaus E.-P. Saloneno mu-
zikai prisiminiau įtakingo muzikos 
žurnalo „Gramophone“ prieš keletą 

– R. Šerkšnytės kantatoje-oratori-
joje „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ 
sopranui, mecosopranui, tenorui, 
bosui, chorui ir simfoniniam orkes-
trui pagal Rabindranatho Tagore’s 
poeziją. Kompozitorė, Nacionali-
nės premijos laureatė, jau seniai 
yra viena plačiausiai pasaulyje atlie-
kamų lietuvių autorių. Jos muziką 
groja ne tik Lietuvos kolektyvai, bet 
ir kamerinis orkestras „Kremerata 
Baltica“, Arditti kvartetas, Bavari-
jos radijo simfoninis orkestras ir 
daugybė kitų įžymių pasaulio atli-
kėjų. Visai neseniai R. Šerkšnytės 

visuomet sunku. Taip pat buvo pa-
darytas ir kūrinio įrašas, kuris ne-
trukus bus perkeltas į filharmonijos 
skaitmeninę salę (nationalphilhar-
monic.tv). 

„Saulėlydžio ir aušros giesmės“ – 
visiškai kitokio pobūdžio ir filoso-
fijos muzika, nei skambėjusi prieš 
tai. Ir kur kas skaidresnė, nors ir 
grandiozinės sudėties. Kūrinį atliko 
solistai Lina Dambrauskaitė (sopra-
nas), Justina Gringytė (mecosopra-
nas), Tomas Pavilionis (tenoras), 
Nerijus Masevičius (bosas-barito-
nas), Vilniaus miesto savivaldybės 
choras „Jauna muzika“ (vadovas 
Vaclovas Augustinas) ir Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras 
(meno vadovas Modestas Pitrėnas), 
diriguojamas G. Šlekytės. Autorė 
čia savitai tęsia savo kūrybos tema-
tiką, susijusią su gamtos reiškiniais 
ir stichijomis („Aisbergas“, „Kalnai 
migloje“, „Žara“, „Ugnys“), kurias 
traktuoja, žinoma, ne tiesiogiai, o 
kaip būsenas, metaforas. Kompo-
zitorė sako: „Gamtoje mes galime 
patirti Dieviškumą ir itin plačią 
emocijų skalę. Oratorijoje pertei-
kiu laiko tematiką, kuri mane labai 
domina: laiko tėkmė, laikinumas 
amžinybėje ar amžinybė laikinume. 
Man įdomūs amžini dalykai, prie 
kurių kiekvienas prisiliečia savaip, 
skirtingu laiku. Įdomiausios su-
sipynusios laiko ir gamtos temos. 

atoslūgių oratorijos muzika išties 
panardina į keistą būseną, tarsi pats 
dalyvautum tuose laiko ir šviesos 
virsmuose ar medituotum pamiršęs 
visą išorinį pasaulį. Tą įspūdį su-
stiprino ir labai vykusi, skoninga 
Rimo Sakalausko videoprojekcija. 

Kompozitorė sakė, kad ją visuo-
met žavi skirtingo tembro balsų – 
soprano, mecosoprano, tenoro ir 
boso derinys, atskleidžiantis patį 
tikriausią žmogaus balso grožį. 
Todėl šį ansamblį ji panaudojo ir 
oratorijoje. Ypač gražiai ir užtikrin-
tai skambėjo moterų balsai – nepa-
prastai malonaus, skaidraus tembro 
sopranas L. Dambrauskaitė (kom-
pozitorės palyginta netgi su Ceci-
lia Bartoli), Londono Karališkosios 
akademijos operos studijos stažuo-
toja, jau ne pirmą kartą dainuo-
dama su orkestru pademonstravo 
profesionalumą ir jautrų muzika-
lumą; sodriu, ryškiu ir užtikrintu 
dainavimu žavėjo J. Gringytė, šiuo 
metu Velso nacionalinės operos 
solistė, neseniai džiuginusi puikiai 
sukurtais pagrindiniais vaidmeni-
mis Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro bei Vilniaus miesto 
operos trupės pastatymuose. 

Beveik patvirtindamos mano 
mintį apie moterų dominavimą 
bent jau šiame koncerte, solistės 
dainavo kur kas ryškiau ir užtikrin-
čiau nei vyrai, nors ir LNOBT so-
listas T. Pavilionis, ir intensyviai su 
senosios ir šiuolaikinės muzikos 
ansambliais bei orkestrais koncer-
tuojantis N. Masevičius turi patir-
ties atliekant tokių žanrų muziką ir 
pasižymi labai gražiais balsais. Vis 
dėlto svarbiausia, kad keturi balsai 
derėjo tarpusavy ir sukūrė unikalią 
spalvą (šviesą?) bendroje vienos sti-
listikos partitūroje. 

Beje, senose knygelėse kompo-
zitorės rasti lietuviški R. Tagore’s 
tekstai (vertė Vytautas Nistelis ir 
Alfonsas Tyruolis) nėra svarbiausi 
perteikiant kūrinio mintį, juos au-
torė traktuoja laisvai, išskiria tam ti-
krus sąskambius ar žodžių akcentus. 
Šią žodžiais ir balsais išreiškiamą 
šviesos simboliką gražiai pasodrino 
ir choras „Jauna muzika“ – puikiai 
subalansuotais balsais, jautria dina-
mika prisidėjęs prie bendros muzi-
kinės meditacijos. 

Kūrinio sėkmę tą vakarą, saky-
čiau, daugiausia lėmė ir G. Šleky-
tės įtaiga bei muzikalumas. Atrodo, 
orkestras patikėjo ir kompozitorės 
idėja, ir dirigentės vizija, nes ypa-
tinga nuotaika tarsi šviesa sklido ne 
tik iš partitūros, bet ir iš visų muzi-
kantų. „Gal yra šiame mieste tokie 
namai, kur vartai amžiams atsidaro 
šį rytą, palietus juos saulėtekiui, kur 
šviesos pasiuntinybė jau įvykdyta.“ 
(R. Tagore)

Laimutė Ligeikaitė

metų publikuotą straipsnį „Kodėl 
tiek daug diriguojančių suomių?“. 
Šiandien nenustebčiau žurnale iš-
vydusi klausimą – kodėl tiek daug 
diriguojančių lietuvių? O perfra-
zuojant kitą užsienio spaudą galima 
drąsiai teigti, jog Lietuva nepaliauja 
stebinti pasaulio išskirtinėmis diri-
gentėmis moterimis. 

Minėta moterų galia labiausiai 
išsiskleidė kitame vakaro kūrinyje 

simfoninė poema „Ugnys“ skam-
bėjo septyniose Europos koncertų 
salėse (tarp jų ir Vienos „Musi-
kverein“ Auksinėje salėje), atlieka-
mos Birmingamo simfoninio orkes-
tro, diriguojant M. Gražinytei-Tylai.

Autorė džiaugėsi, kad daugiau nei 
po dešimtmečio kartojama ir ora-
torija, nes stambios apimties opu-
sai skamba retai, bent jau dėl gau-
sios atlikėjų sudėties, kurią surinkti 

„Saulėlydžio ir aušros giesmėse“ 
laikas suvokiamas per šviesą. No-
rėjau perteikti skirtingas būsenas: 
diena pereina į vakarą, ateina sute-
mos ir naktis, tamsa. Aušta rytas. Jį 
dar galima suvokti kaip Amžinąjį 
rytą – išėjimą į amžinąjį laiką. Tai 
archetipinės būsenos. Tikiuosi, kad 
daugelis visa tai suvokia panašiai.“

Turtinga tembrinių spalvų, ritmų 
žaismės, dramatinių bangų ir ramių 

D. Matv ejevo n uotr aukosChoras „Jauna muzika“, LNSO, diriguoja Giedrė Šlekytė

Giedrė Šlekytė ir Andrius Žlabys
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Dramatiniai garsų potėpiai
Mūza Rubackytė, „Mettis“ ir Donatas Bagurskas Vilniaus festivalyje

M u z i k a

Paulina Nalivaikaitė

Šiemet Vilniaus festivalyje melo-
manus džiugina ne vienas pasau-
linio garso atlikėjas ar kolektyvas, 
patvirtinantis prestižinę festivalio 
poziciją tarptautinėje erdvėje. Ta-
čiau kai kurie renginiai skatina 
įvertinti ir saviškius: toks buvo bir-
želio 11 d. koncertas „Tarp aukštų 
bokštų“. Tą vakarą Nacionalinės 
filharmonijos scenoje žibėjo Lie-
tuvos vardą Prancūzijoje, Šveicari-
joje ir visame pasaulyje garsinanti 
pianistė Mūza Rubackytė bei jaunas, 
bet ambicingas, į tarptautinę erdvę 
jau beįsiveržiantis styginių kvarte-
tas „Mettis“ (smuikininkai Kostas 
Tumosa, Bernardas Petrauskas, al-
tininkas Karolis Rudokas ir violon-
čelininkas Rokas Vaitkevičius), šiuo 
metu vienas aktyviausių jaunosios 
kartos kolektyvų. Prie šių atlikėjų 
prisijungė ir taip pat intensyviai 
koncertuojantis kontrabosininkas 
Donatas Bagurskas.

Beje, „Mettis“ ir M. Rubackytė sce-
noje susitiko jau ne pirmą kartą – šie-
met gegužę jie koncertavo Invalidų 
katedroje Paryžiuje. Kultūros diplo-
mate vadinama M. Rubackytė Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečio 
proga parengė net tris programas 
koncertams Paryžiuje: „Gaveau“ 
salėje su Lietuvos kameriniu or-
kestru ir dirigentu Robertu Šerve-
niku, Invalidų katedroje su „Mettis“, 
o rečitalį „Baltai ir jų inspiracijos“ – 
tokiai progai puikiai derėjusiame 
Orsė muziejuje, kur iki liepos 15 d. 
kaip gražus gestas Baltijos valsty-
bių atkūrimo 100-mečiui veikia šių 
šalių simbolizmui skirta paveikslų 
paroda, beje, įdomi ne tik užsienie-
čiams, nepažįstantiems Lietuvos ir 
mūsų kaimynų dailės. Pačiai teko 
ten apsilankyti ir buvo nepaprastai 
įdomu susipažinti su mūsų regiono 
simbolizmo įvairove. 

Vilniaus festivalyje nuskambė-
jęs bendras pianistės ir styginių 
kvarteto koncertas „Nuo aukštų 
bokštų“ buvo, viena vertus, kaip 
skelbė festivalio rengėjai, tiltas į 
ateitį per lig šiol aktualių kūrėjų 
muziką, kita vertus, tiltas tarp skir-
tingų kartų – vyresnės ir jaunosios, 
ateitį kuriančios, kas, regis, ir pa-
dėtų iššifruoti miglotai skamban-
čio (bent jau pažvelgus į programą) 
„tilto į ateitį“ prasmę. Koncerto pro-
grama iš pirmo žvilgsnio pasirodė 
šiek tiek marga ir stokojanti stipres-
nio kūrinių tarpusavio ryšio, tačiau 
vis dėlto atskleidžianti spalvingas 
nevienalaikio romantizmo klostes 
(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 
Ferencas Lisztas, Louis Vierne’as); 
nors klausimas, kaipgi programoje 
atsidūrė Josephas Haydnas, liko ne-
atsakytas ir po koncerto. 

Vakarą pradėjo Čiurlionio Styginių 
kvartetas c-moll (VL 83) – pirmasis 

šio žanro pavyzdys lietuvių muzi-
koje. „Mettis“ muzikantai ekspre-
syviai išryškino kūrinyje slypintį 
dramatinį pradą, pasitelkdami itin 
aštrią artikuliaciją ir ekspresyvų 
skambesį, – net antroje, paties kom-
pozitoriaus „pastoraline“ pavadin-
toje Andante dalyje buvo išlaikyta 
įtampa. Nors pačiam Čiurlioniui 
kvartetas nelabai patiko (laiškuose 
jis skundėsi, kad galėtų parašyti kur 
kas geresnį kvartetą, o čia veikiau 
pataikavo savo mokytojui Leipcige 
Carlui Reinecke’i), – tai įtaigus kū-
rinys, nestokojantis ryškios ekspre-
sijos, kuri kompozitoriui galbūt ne 
visai būdinga: jo fortepijoninės ar 
simfoninės muzikos išraiška gero-
kai subtilesnė. Štai tokį – ne lyriš-
kai lietuviškai romantišką, o drama-
tišką – kūrinio sodrumą ir pabrėžė 

„Mettis“, pateikdamas ryškią kūri-
nio interpretaciją.

Dėl ekspresijos, dramatizmo 
Čiurlionio kvartetas visai netikėtai 
susišaukė su toliau skambėjusiu 
temperamentingu Liszto opusu 

„Malédiction“ („Prakeikimas“) for-
tepijonui ir styginiams, S. 121 / 
R. 452, kuris juo labiau tokių sa-
vybių nestokojo. Prie „Mettis“ čia 

tokį leistiną teatrališkumą supo-
nuoja dramatiškas kūrinio pavadi-
nimas (rašoma, jog rankraštyje yra 
likę kompozitoriaus įrašų, rodančių, 
kad kūrinys turėjo programą, deja, 
iki mūsų dienų neišlikusią), o mu-
zikos atlikimo kokybei tai nė kiek 

kuris šį kartą griežė Haydno Stygi-
nių kvartetą D-dur, op. 64, Nr. 5, Hob. 
III:63, dėl gausių paukščių čiulbesį 
primenančių trelių dar vadinamą 

„Vieversiu“. Nors Haydno kvarte-
tai neabejotinai yra šio žanro pa-
matas, kartais kyla grėsmė jiems 

prisijungė D. Bagurskas ir M. Rubac-
kytė. Puikiai žinoma, kad ši pianistė 
garsėja Liszto interpretacijomis – ti-
tuluojama „viena geriausių gyvųjų 
Liszto atlikėjų“ („Fanfare“, JAV) – 
ir kitaip prisideda prie „listofilijos“: 
yra tarptautinių Liszto asociacijų 
biuro narė, Lietuvos Liszto asoci-
acijos „LiSZtuania“ prezidentė, il-
gametė tarptautinio Liszto pianistų 
konkurso Utrechte žiuri narė ir t.t. 
Tad natūralu prieš šiam opusui nu-
skambant turėti didelių lūkesčių – o 
jie išsipildė su kaupu. M. Rubacky-
tės skambinimas buvo ekspresyvus 
ne vien garso prasme, bet ir vizua-
liai – nestigo patetiškų gestų, tačiau 

netrukdė. Pianistė ansamblyje drą-
siai lyderiavo, tačiau ne nukonku-
ruodama jaunuosius kolegas, o siū-
lydama lygiavertę partnerystę, kuri 
scenoje ir vyko. Seksteto susigro-
jimas buvo nepaprastai darnus ir 
tikslus, kartais tiesiog nuoširdžiai 
stebinantis ir žavintis. Nors šie at-
likėjai yra skirtingos patirties bei 
profilio (solistė pianistė, susifor-
mavęs kvartetas, orkestrų ir an-
samblių narys kontrabosininkas), 
akivaizdu, kad visi apdovanoti an-
sambliškumo pojūčiu ir įvairios 
sudėtys nekelia jiems jokių kliūčių. 

Atsikvėpus po pertraukos dė-
mesys vėl teko „Mettis“ kvartetui, 

nuskambėti nuobodokai: juose 
dar nėra tokios stiprios dramatur-
gijos kaip Ludwigo van Beethoveno 
kvartetuose ar žavingo Mozarto me-
lodingumo. Laimei, šį kartą taip ne-
nutiko. „Mettis“ pateikė spalvingą 
kvarteto garsovaizdį, ypač malonu 
buvo klausytis primarijaus K. Tumo-
sos griežiamų gyvybingų ir raiškių 

„vieversėlio“ pasažų. Visi kvarteto 
nariai Haydno opuse atskleidė tai, 
kas sunkiausia atliekant klasicizmo 
(ypač Haydno ar Mozarto) muziką: 
aiškią ir tikslią artikuliaciją, lengvą, 
bet nepaviršinį skambesį, visoke-
riopą preciziškumą. Tiesa, mano 
minėtos abejonės dėl kūrinio vietos 

programoje tebegalioja – kvarte-
tas „nelipo“ prie bendros progra-
mos nuotaikos. 

Paskutinė koncerto kompozicija 
supažindino su mažai girdėtu pran-
cūzų kompozitoriumi Louis Vierne’u 
(1870–1937). „Mettis“ ir M. Rubackytė 
atliko jo Kvintetą fortepijonui ir stygi-
niams c-moll, op. 42. Greta kūrybos 
Vierne’as buvo ir žymus vargoninin-
kas, tad natūralu, kad parašė daug 
kūrinių savam instrumentui, taip 
pat kūrė mišias, kamerinius instru-
mentinius kūrinius, dainas. Anuo-
met, jam aktyvai koncertuojant 
ir ugdant daugybę vargonininkų, 
kompozitoriaus muzika išpopu-
liarėjo visame pasaulyje, tačiau lai-
kui bėgant ją, matyt, užgožė XX a. 
pirmosios pusės modernistinė kū-
ryba. O Vierne’o stilius savo lyrika, 
spalvinga harmonija veikiau atliepė 
vėlyvąjį romantizmą. Koncerte gir-
dėtas 1918 m. parašytas Kvintetas – 
persmelktas tamsių spalvų (Pir-
mojo pasaulinio karo mūšiuose 
žuvo kompozitoriaus vyresnysis 
sūnus ir brolis), nestokojantis stai-
gių nuotaikų pokyčių, aštrių ritmų 
ir harmonijų, tačiau nestinga jame 
ir lyriško švelnumo, tiesa, taip pat 
apsiniaukusio. Atlikėjai išryškino 
pritemdytus kūrinio atspalvius, iš-
gaudami sodrų skambesį, nuolat iš-
laikydami įtampą ir ekspresiją, pa-
brėždami gausius kontrastus. Vėlgi 
buvo malonu girdėti darnų ansam-
bliškumą. Džiugu, kad M. Rubac-
kytė ir „Mettis“ koncerto programą 
praturtino mažai žinoma kompozi-
cija, kurios buvo įdomu klausytis.

Bisui visi šeši koncerto atlikėjai 
pagrojo Jeano Sibelijaus „Liūdną 
valsą“, savaip pratęsdami Vierne’o 
Kvinteto nuotaiką ir išlydėdami 
publiką su maloniu melancholijos 
dvelksmu. Tačiau jokiu būdu ne su 
liūdesiu: po tokio meistriško, išraiš-
kingų emocijų kupino koncerto ap-
lanko tik džiaugsmas. 

Mūza Rubackytė

Mūza Rubackytė, styginių kvartetas „Mettis“ ir kontrabosininkas Donatas Bagurskas 

D. Matv ejevo n uotr aukos
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Dar šimtas vasarų teskamba jaunyste! 
Įspūdžiai iš „Vox Juventutis ’18“ 

M u z i k a

Monika Sokaitė

Jau dvylika metų kiekvieną birželį į 
pasaulį išleidžiamas pluoštas naujų 
chorinių kūrinių, kurių autoriai – 
jauniausios kartos kompozitoriai. 
Taip pat kiekvieną birželį, norė-
dama šias premjeras išgirsti, prisi-
renka pilna klausytojų Šv. Kotrynos 
bažnyčia. Taip pat tradiciškai čia 
publiką džiugina Vilniaus miesto 
savivaldybės kamerinis choras 

„Jauna muzika“ ir jo meno vado-
vas Nacionalinės premijos laure-
atas Vaclovas Augustinas. Visi šie 
faktai žymi vieną svarbiausių įvy-
kių, skirtų jauniesiems kompozi-
toriams, – tarptautinį chorinės kū-
rybos konkursą „Vox Juventutis“. 
Šiemet jis brandus, propaguojantis 
amžinas vertybes ir demonstruo-
jantis jaunų žmonių susidomėjimą 
choru. Konkurso organizatoriai šį-
kart lenkė galvas prieš Vydūną ir 
konkurso reikalavimuose pabrėžė, 
kad kompozicijų privalumas bus 
pagerbti šią iškilią tautos asmenybę. 

Bendrai apžvelgiant konkurso 
tendencijas juntamos pastangos at-
sigręžti į nuosaikumą, nors dažnai 
jauni kūrėjai pasižymi ekstrema-
lumu, nori būti originalūs postmo-
dernios visuomenės menininkai, 
deklaruojantys savo kalbą. Tačiau 
šis konkursas buvo kitoks. Muziki-
niu požiūriu vientisa koncerto pro-
grama perteikė įvairias temas: dalis 
autorių rinkosi Vydūną, kurio dar-
bai ir tekstai tapo atspirties tašku, 
kiti – artimus širdžiai tekstus iš kitų 
poetų, tokių kaip Rabindranathas 
Tagore, Gintaras Patackas ar Salo-
mėja Nėris. Prieš keletą metų ryš-
kiai suskambusi liturginių lotyniškų 
tekstų banga konkurso neaplenkė ir 
šiemet. Kūriniai taip darniai papildė 
vienas kitą ir užbūrė bendra muzi-
kine atmosfera, kad komisija ilgai 
negalėjo apsispręsti, kuri partitūra 
verta triumfo, tad pirmos vietos 
neskyrė niekam – buvo skirtos dvi 
antrosios ir trys trečiosios premijos. 

Koncertą pradėjo Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos meno dok-
torantės Agnės Mažulienės „O luce 
eterna“. Šiuo kūriniu autorė pos-
tuluoja paralelę tarp Dante’s „Die-
viškosios komedijos“ 33 giesmės 
fragmento ir Vydūno minčių apie 
amžinąją šviesą. Itališku Dante’s 
tekstu grįsta kompozicija – tai trijų 
melodijų kanonas, kurį choras atliko 
publiką apsupęs ratu. Polifonijos ger-
bėjams ir kanonų grožį suprantan-
tiems klausytojams ši kompozicija 
turėjo padaryti labai gerą įspūdį. At-
rodytų, lengva ranka parašytos ir tarsi 
atsainiai paleistos melodijos slepia 
sudėtingą muzikos sąrangos pro-
cesą. Sveikinu autorę, kuri grynai 
polifonine kompozicija palepino 
visus išsiilgusius horizontalės gro-
žio: ir muzikoje, ir žvelgiant į am-
žinosios šviesos nutviekstą peizažą. 

Prasmingu R. Tagore’s tekstu ir 
kuklia kompozicija „Gyvybės il-
gesys“ laimę bandė magistrantas 
Vygintas Kisevičius. Santūri fak-
tūra, paprastos raiškos priemonės 
bei subtili kūrinio forma, manau, 
puikiai atskleidė pagrindinę teksto 
mintį: kas spindi savimi, o ne dirb-
tinumu – yra gražu. 

Viena iš trečiųjų vietų atiteko 
magistrantei Jolantai Grinevič už 
kūrinį „Laudate anima“. Nors ko-
misijos sprendimas neginčytinas, 
mano nuomone, kompozicija yra 
harmoniškai ir stilistiškai nevien-
tisa, išgirdau intonacinių klišių ir 
iki galo neišplėtotų motyvų. Tačiau 
gan padriką muzikinį vaizdą išgel-
bėjo choras „Jauna muzika“, šiltais 
tembrais sušildęs visą salę ir pabrė-
žęs gražiausias kompozicijos vietas. 
J. Grinevič tik šiais metais pradėjo 
studijuoti kompoziciją, bet jau išsi-
skiria darbštumu ir produktyvumu, 
šauniai pasirodė Akordeono muzi-
kos festivalyje. Linkiu kitais metais 
festivalyje „Vox Juventutis“ daly-
vauti su tvirtesnės formos ir stiliaus 
kūriniu, nes vertybės, apie kurias 
kalba kompozitorė, yra amžinos ir 
aktualios kiekvienam.

Adomo Morkūno-Budrio kūri-
niui „Saulėtekis“ trūko natūralios 
muzikos pulsacijos ir plėtotės. Po-
etiška kompozicijos anotacija, kal-
banti apie sielos paieškas ir švie-
sos gimimą, nuteikė laukti kažko 
nuoširdaus ir tikro, tačiau galutinis 
rezultatas skambėjo dirbtinokai ir 

„kietai“. Tai jau antras jaunojo au-
toriaus darbas, patekęs į finalinį 
konkurso koncertą. Palyginti su 
praėjusių metų „Kyrie“, A. Morkū-
nas-Budrys stipriai pasistūmėjo į 
priekį formos ir motyvų plėtojimo 
požiūriu, su tuo ir sveikinu autorių, 
linkėdama nesustoti, nes potencialo 
esama labai daug. Taip pat džiugu, 
kad fortepijoną studijuojantis mu-
zikas atsigręžia ir į chorą.

Matas Šablauskis savo kūriniu 
„V.Y.D.Ū.N.A.S“ prie šios temos pri-
silietė konceptualiausiai. Ar sėkmin-
giausiai? Klausimas lieka atviras. 
Anotacijoje rašoma, kad kompo-
zicija sukurta „pagal panteistinį 
akrostichą „Vidurnaktį Ypatingo 
Dangaus Ūke Nendrei Atsiveria 
Siela“. Choras buvo suskirstytas į 
tris ansamblius, pasirinkti papil-
domi garso šaltiniai – skudučiai ir 
gramofonas, kuris, pasak M. Šablaus-
kio, „tampa XX a. I pusės akustinio 
laiko žyme“. Man labai patiko idėja, 
kad keičiant skiemenis išryškėja jų 
sekos dū-nas, dū-vy, vy-nas, kas yra 
lyg aliuzija į Vydūno mėgtą sans-
krito kalbą. Kūrinys, slepiantis ir 
performanso užuomazgas, stipriai 
išsiskyrė iš bendro konteksto. Ma-
nau, kad tokiai muzikai penkių mi-
nučių nepakanka, norisi kur kas 
ilgesnės kompozicijos, kuri leistų 
užhipnotizuoti publiką ir panar-
dinti ją į skiemenų kaitos grožį. 

Žinoma, toks kūrinys sunkiai įsi-
lietų į nuolatinį chorų repertuarą, 
bet, kita vertus, tikrai galėtų pre-
tenduoti į Lietuvos konceptualiojo 
meno aukso fondą. Komplimentai 
autoriui už puikias idėjas ir drąsą 
jas įgyvendinant! 

Visai kitoks buvo Mykolo Treš-
čenkino „Pater Noster“. Trumpa 
miniatiūra su nuosaikia harmonine 
kalba, ko gero, sėkmingai įsitvirtintų 
ir kitų kolektyvų repertuare. Muzika 
skambiai sąveikauja su tekstu, tik, 
deja, trūko tos „intrigos“, kuri pa-
trauktų ir komisijos dėmesį. 

Patrikas Balsys tapo publikos 
numylėtiniu. Populiariosios mu-
zikos įtakos paveikta „In Paradi-
sum“ partitūra sužavėjo visus. Na, 
gal intelektualaus muzikinio turi-
nio gurmanams ir kėlė šypseną, bet 
tiems, kurie klausėsi širdimi, buvo 
skaniausias vakaro kąsnelis.

Niekada neneigiau simpatijų ma-
gistrantės Beatos Juchnevič kūrybai. 
Pernai užėmusi trečią vietą, šiemet 
ji pakilo aukščiau – pelnė vieną iš 
dviejų antrųjų premijų. Beata pui-
kiai valdo ne tik muzikinę, bet ir 
literatūrinę mintį, jos kūriniai vi-
sada tobulos formos, pasižymin-
tys logika, itin apgalvotomis prie-
monėmis. „Miegančiojo alsavimas“ 
(pagal Gintaro Patacko eilėraščių 
fragmentus) – ne išimtis. Kūrinio pa-
dalose gražiai susipina bocca chiusa, 
teksto rečitavimas ir net dažnai pi-
gumu dvelkiantis šnibždėjimas – vis-
kas išplėtojama į fantastiškus tutti 
akordus, kuriuos girdėdamas supranti, 
kad kompozitorė puikiai valdo balsa-
vadą ir žino, ką daryti su choru. 

Vienas jauniausių konkurso da-
lyvių pirmo kurso studentas Jurgis 
Kubilius nustebino išmone. Kom-
pozicijoje „Sofijos sapnas“ (tekstas 
Salomėjos Nėries) jaučiamas profe-
sionalus darbas su partitūra, neba-
nalaus skambesio siekis. Savo mu-
zika J. Kubilius kalba apie atmintį ir 
amžinybę. Ir nors šiemet komisijos 
akiratin nepateko (bet buvo tikrai 
to vertas), tikėkimės, jog kitais me-
tais stebins ne ką mažiau. 

Dar vienas pirmakursis Danie-
lius Tuita balansavo ties kičo ir 
tiesmukumo riba. Kompozicijoje 

„Sparneliais skrisčiau Lietuvon“ 
(pagal Vydūno eiles „Laivininko 
daina“) naudojamas dar ir didysis 
būgnas, kuris, pasak autoriaus, tu-
rėtų skleisti „apeigų nuotaiką“. Ne-
žinau, ar tai pavyko, bet diskusijų 
būta. Su mano nuomone dėl kičo 
nesutiko perspektyvus chorvedys bei 
choro „Kariūnas“ meno vadovas ir 
dirigentas Linas Balandis, teigdamas, 
kad „Sparneliais skrisčiau Lietuvon“ 
puikiai tiktų dainų šventei. Kol mes 
diskutavome, komisija kompozicijai 
skyrė vieną iš trečiųjų vietų.

2017 m. konkurso laimėtoja Ieva 
Parnarauskaitė šiemet pateikė kom-
poziciją „Ateiki“. Anotacijoje kū-
rėja visus ragina pajausti ramybę, 
būti laimingus bei mylinčius. Kū-
rinio muzikinė medžiaga buvo lyg 
pernykštės jos kompozicijos „Prie 
ramių vandenų“ atspindys – tokia 
pat rami, meditatyvi ir pelnė ne tik 
komisijos simpatijas bei dar vieną 
trečią vietą, bet išliko ir choro dai-
nininkų favorite. Linkiu kūrėjai 
paieškoti dar įdomesnių formos 
sprendimų ir išlaikyti chorinės mu-
zikos skambesio parametrus, kuo ir 
pasižymi jos kompozicijos.

Vienintelio užsieniečio amerikie-
čių kompozitoriaus Blake’o Wilsono 
„Recordare, Virgo Mater Dei“ prasi-
dėjo solisčių Ievos Skorubskaitės (so-
pranas) ir Mildos Zapolskaitės (altas) 
angelišku duetu, toliau išsiplėtojo į 
fantastiškus, odos šiurpulius ir šir-
dies plakimą skatinančius akordus. 
Tai buvo nuostabi vakaro kulminacija, 
suteikusi koncertui didingumo. Au-
torius buvo apdovanotas antra vieta. 

Apie „Vox Juventutis“ kalba mu-
zikologai, Kompozicijos katedros 
pedagogai, studentai, visada galima 
išgirsti svarbiausio konkurso „va-
riklio“ Vaclovo Augustino komen-
tarus. Bet įdomu, ką mano choro 

„Jauna muzika“ dainininkai. Jų pa-
prašiau pakomentuoti labiausiai pa-
tikusias kompozicijas, duoti vieną 
kitą patarimą.

Milda Zapolskaitė: „Choras visų 
pirma yra žmogus, jo jausmai, emo-
cijos, bendrystė, draugystė, pasiti-
kėjimas ir atvirumas. Be šių savybių 
choras neegzistuoja. Tad gerai cho-
rinei muzikai reikia ir šių savybių. 
Manau, jei kompozitorius kurda-
mas tai jaus – kūrinys skambės. Šie-
met, deja, neturėjau savo favorito. 
Tad nusprendžiau balsuoti už tą, 
kuris man koncerte sukels stipriau-
sią emociją. Tai R. Balsio „In Pa-
radisum“ – kūrinys, sukūręs savitą 
nuotaiką. “

Vaidas Bartušas: „Man patiko 
M. Šablauskio „V.Y.D.Ū.N.A.S“. 
Muzika pasirodė labai erdvi ir ki-
nematografiška. Puiki idėja. Toks 
įspūdis, kad iš tiesų surezonavo 
sąskambiai su koncepcija. “

Tomas Kreimeris: „Po ilgų ap-
mąstymų nusprendžiau, kad man 
labiausiai patiko J. Grinevič „Lau-
date anima“. Techniškai sunku 
apibūdinti kodėl, bet galiu pasa-
kyti, kad bendra harmonija, aura 
ir mintys buvo labai šviesios. Ži-
noma, ir psalmės tekstas nuosta-
bus. Ši kompozicija man pasirodė 
puikiai išspręsta.“

Justė Andrikonytė: „Labai džiugu, 
kad jauni kompozitoriai renkasi 
rašyti chorui. Linkiu jiems tiesiog 
daugiau ir drąsiau kurti. Man at-
rodo, juo daugiau eksperimentuoji 
ir ieškai – juo greičiau atrandi savo 
kelią, kūrybos kryptį. Man labiau-
siai patiko R. Balsio „In Paradisum“. 
Tikriausiai dėl tos nuotaikos – to-
kios lengvai svajingos, apie rojų ir 
angelus.“

Remdamasi atlikėjų nuomone 
norėčiau pagrįsti mintį, kad visi 
finalinio konkurso dalyviai jau 
yra nugalėtojai, nes jų partitūras 
profesionaliausio Lietuvos choro 
dainininkai analizuoja, su jomis 
gyvena, kiekvienais metais atlieka 
ir tiki jaunųjų kompozitorių kū-
ryba. Didžiausia padėka, žinoma, 
skrieja chorui „Jauna muzika“ bei 
jo meno vadovui Vaclovui Augusti-
nui. Ir teskamba jaunųjų balsai dar 
šimtą metų!

T. Ter eko n uotr .Choras „Jauna muzika“
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T e a t r a s

Dingusi tapatybė
„Pasikėsinimai į jos gyvenimą“ Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Martino Crimpo pjesę „Pasikėsini-
mai į jos gyvybę“ (spektaklio pava-
dinime virtusią į „gyvenimą“) su-
daro septyniolika scenarijų teatrui, 
juose nežinomi veikėjai kalba apie 
niekada nepasirodančias moteris 
vardu Anė. Tekste su pasikartojan-
čiais motyvais horizontalūs ir pasvi-
rieji brūkšniai žymi kalbėtojų kaitą, 
nes personažų pjesėje nėra. Oskaras 
Koršunovas ir septyni aktoriai iš ei-
lės ir pažodžiui pastatė visas pjesės 
dalis, išskyrus pirmąją su telefono 
autoatsakiklyje Anei paliktomis ži-
nutėmis – atsiprašymais, nurody-
mais, pranešimais apie prekių už-
sakymus, grasinimais, kvietimais, 
meilės prisipažinimais ir kt., nes 
šie motyvai išplėtojami kitose da-
lyse. Su kalba ir forma eksperimen-
tuojantis Crimpas 1997 m. sukur-
tos pjesės pradžioje pažymi: „Tegu 
kiekvieno scenarijaus žodžiai – di-
alogas – rutuliojasi atskiro pasau-
lio – sumanymo – fone, geriausiai 
atskleidžiančiame jo ironiją.“ Tokį 
atskirą pasaulį-foną dramaturgo 
žodžiams kiekvienoje scenoje ir 
sukūrė aktoriai ir režisierius. 

Per ilgos siauros OKT studijos grin-
dis nusidriekia virtinė laidų – tarsi žiū-
rovai sėdėtų už televizoriaus ekrano, 
kur, anot vienos pjesės veikėjos, yra 
tik „dulkės ir keletas laidų“, nors jo 
priekyje „viskas rodosi tikra ir gyva“ 
(scenografija – „random heroes“). 
Spektaklis prasideda ant sienos tie-
siogiai transliuojamu veiksmu iš 
OKT kabineto, kur reklamos biuro 
darbuotojai pradeda kurti istoriją 
apie prabangiame Europos sosti-
nės bute su vyresniu vyru besimy-
linčią moterį. Ant spintelės šalia jų 
lovos reklamos kūrėjai padės keletą 
patrauklių daiktų – troškimą žadi-
nančių prekių, galinčių pakeisti neiš-
sipildžiusius reklamos žiūrovo geis-
mus ir suteikti apgaulingo saugumo. 

Sodriai mėlyną kostiumą ir per-
sikų spalvos marškinėlius vilkintis 
Artiomo Rybakovo personažas va-
dovauja kūrybininkams, per minčių 
lietų siūlantiems reklamos idėjas, 
kurias užsirašo Oskaro Vygonovs-
kio veikėjas. Jis vilki kostiumų 
dailininkės Robertos Raubickaitės 
parinktus pilko džinsinio audinio 
drabužius, golfą, nešioja akinius ir 
atrodo stilingai, kaip ir Aido Jurgai-
čio personažas, prie šviesių džinsų 
ir „adidas“ sportbačių vilkintis švie-
siai rudos odos spalvos striukę. Pas-
tarojo mintys ir pasiūlymai atrodo 
lėkšti, priešingai nei komandos in-
telekto – Kamilės Petruškevičiūtės 
veikėjos, dėvinčios tamsiai raudoną 
originalaus kirpimo, plačių klešnių 
kombinezoną. Ant sofos sėdi nuo-
bodžiaujančias gražuoles vaidinan-
čios Taura Kvietinskaitė ir Žygi-
mantė Jakštaitė. Viską iki pykinimo 
drebančia kamera filmuoja aktorius 
Lukas Malinauskas. Kamera juda 

nevaldomai, nuolat priartindama 
aktorių veidus ir detales: kitų spek-
taklių nuotraukas ar plakatus, nu-
rodančius į OKT teatro istoriją. 
Pavyzdžiui, geltonas spektaklio 

„Shopping and fucking“  plakatas 
kabo virš klozeto, ant kurio dangčio 
Rybakovo veikėjas šniaukia koka-
iną. Netrukus aktoriai, perėję ne-
didelį koridorių, įžengia į žiūrovų 
erdvę – ką tik buvę ekrane atsiduria 
už jo, kur sąžiningai suvaidina kitus 
penkiolika Crimpo pjesės scenarijų, 
įvairiomis priemonėmis pasako-
dami apie skirtingas Anes. 

Su personažais nuo pradžių ku-
riama distancija ir kūrybininkai 
net trumpai neatrodo kaip lydimi 
sėkmės, žavūs, sistemoje pripažinti 
žmonės – jiems trūksta patrauklios 
neigiamų veikėjų charizmos. Pavir-
šutiniški kapitalizmo tarnai ir / ar 
aukos nežadina smalsumo.

Apie niekada nepasirodančią Anę 
nuolat kalba kiti, tarp jų mama ir 
tėtis, meno kritikai, tardytojai, pa-
sieniečiai, reklamų ir filmų kūrėjai, 
persekiotojai, meilužiai ir drau-
gai, kuriuos spektaklyje įkūnija 
tapatybę keičiantys aktoriai. Pa-
slaptingoji Anė yra autoatsakiklio 
žinučių adresatė, filmo herojė, pi-
lietinio karo auka, tipinė varto-
toja, superžvaigždė, turistų gidė, 
automobilio markė, fizikė, tero-
ristė, menininkė, mirusi pabėgėlės 
dukra, ateivių auka, paprasta merga, 
pornožvaigždė, pokalbių subjektas 
ir kt. Ji pasirodo plačioje geogra-
finėje erdvėje – tolimuose žemy-
nuose, Europos sostinėse ar Šiaurės 
Afrikos valstybėse. Jos amžius svy-
ruoja tarp paauglystės ir keturias-
dešimties metų. Visa tai apie Anę 
išvardijo Aleksas Sierzas, tyrinėjęs 
Martino Crimpo kūrybą ir parašęs 
knygą apie jo teatrą. Be to, būtent 
jis įtvirtino terminą in-yer-face, api-
būdinantį britų dramaturgų kartą, 
kuriai kartais priskiriamas ir Crim-
pas, nors už pagrindinius krypties 
atstovus Sarah Kane ir Marką Ra-
venhillą yra dešimtmečiu vyresnis. 

Pasak Sierzo, pagrindinis „Pasi-
kėsinimų į jos gyvybę“ satyros taiki-
nys – globalus  kapitalizmas. Crim-
pas vienoje scenoje Anę paverčia 
automobilio marke, perteikdamas, 

kaip kapitalizmas įasmenina prekę 
kaip moterį, kad ši paskatintų vyrą 
vartotoją pirkti. Kaip ir pornografi-
joje, moteris pasirodo prieinama ir 
meilikaujanti vyriškajam ego. Moters 
kūnas ir jos seksualumas parduoda 
prekes. Pasak paties Crimpo, pje-
sės forma susilieja su turiniu būtent 
Anės virsmo automobiliu scenoje. 
Spektaklyje ši neišsiskiria – ekrane 
transliuojamas aktoriaus Aido Jurgai-
čio pasiruošimas viešam kalbėjimui, 
o tuo metu mažesniuose ekranuose 
rodomi archyviniai kadrai, kuriuose 
bendraudamas su vaikais šypsosi 
Adolfas Hitleris. Taip per asociacijas 
kuriamas punktyrinis pasakojimas 
apie kapitalizmo ir individą aukšti-
nančią neoliberalią ideologijas. 

Šias įkūnija „pupyčių“ atostogų 
vaizdai – ekranuose rodomos rekla-
minės išvaizdos moterų, pozuo-
jančių įvairiose pasaulio šalyse, 
socialinių tinklų nuotraukos. Jose 
atsispindi prabangus tuštybės bliz-
gesys ir nerimą keliantis pertekli-
nis vartojimas. Šie vaizdai rodomi 
inscenizuojant pjesės dalį „Mama 
ir tėtė“: čiulba paukščiai, ant sienos 
projektuojamas medinis namas, ap-
suptas medžių, o ant suoliuko, apsi-
gaubę rusvai pilkšvomis striukėmis, 
sėdi Mama (Kamilė Petruškevi-
čiūtė) ir Tėtis (Artiomas Rybako-
vas). Jie bendrauja su savo dukra 
tik per nuotraukas ir pasakoja apie 
jos keliones bei aplankytas vietas. Jų 
Anė su raudona kuprine ant pečių 
įkūnija romantišką nuolat kelyje 

esančios klajoklės įvaizdį, galbūt 
ne ką mažiau apgaulingą nei „pu-
pyčių“ atostogų vaizdai. 

Spektaklio veiksmą filmuoja Lu-
kas Malinauskas, kurio tapatybė 
atsiskleidžia iš kabineto aktoriams 
įžengus į vaidybos aikštelę. Jis dėvi 
odines kelnes ir korsetą, todėl at-
rodo tarsi užklydęs iš pogrindžio 
erotinio klubo. Dalyje „Keista!“ jis 
energingai surepuoja jam patikėtą 

„gabalą“ apie moterį, plastikiniuose 
maišuose per sieną vežančią savo 
vaiko palaikus. Tuo metu ekranuose 
rodomi archyviniai bombardavimo 
kadrai. Tačiau kaip ir daugelis pro-
jektuojamų vaizdų, pavyzdžiui, gatvės 
protestai dėl „Brexit“, neonacių ei-
tynės ir kt., jie tampa labiau deko-
ratyvinę nei prasminę funkciją at-
liekančiu nuorodų rebusu. Kaip ir 
komišką efektą sukeliantis Rusijos 
vėliavos apvertimas ir kitoje jos pu-
sėje atsivėrusios Europos Sąjungos 
žvaigždutės. 

Spektaklyje kamera dažnai darosi 
agresyvi moterų atžvilgiu. Per daug 
priartėjusi ji tarsi atstoja „vyrišką 
žvilgsnį“ (male gaze), paverčiantį 
moters kūną geismo objektu. Kartą 
operatorius užgula Tauros Kvietins-
kaitės veikėją, apvynioja jos kaklą 
per grindis nusidriekusiais laidais 
ir iš arti filmuoja besipriešinantį 
prievartai jos veidą. Pasak Alekso 
Sierzo, Martino Crimpo kūrybos 
pasaulis yra profemistinis. Nors 
Crimpo pjesėse esama daug rimtų 
ir ironiškų užuominų į moterų ju-
dėjimą, „Pasikėsinimai į jos gyvybę“ 
nėra tik pasakojimas apie moters 
objektyvizaciją, t.y. jos pavertimą 
seksualinio geismo objektu. Pasak 
Crimpo, moteris pjesėje vaizduo-
jama kaip objektas, bet su kraštu-
tine ironija, todėl atskleidžia, kaip ji 
yra matoma mūsų kultūroje. 

Crimpas ironizuoja ir dėl perfor-
matyvaus moterų meno, kai nyksta 
riba tarp meno ir gyvenimo, bei jo 
kritikos. Scenoje „Be pavadinimo 
(100 žodžių)“ trys meno kritikai 
(Artiomas Rybakovas, Oskaras Vy-
gonovskis ir Aidas Jurgaitis) apta-
ria jaunos menininkės darbą: „Juk 
tai, ką mes čia matome, yra darbas 
mergaitės, kurią reikėjo ne priimti 

į meno mokyklą, o paguldyti į psi-
chiatrijos skyrių.“ Tuo metu ekra-
nuose pasirodo baltais ligoninės 
marškiniais vilkinti aktorė Greta 
Petrovskytė, vaidinanti Greis OKT 
spektaklyje „Apvalytieji“ pagal Sa-
rah Kane pjesę. Šioje vietoje nuro-
doma į Charleso Spencerio Kane 

„Fedros meilės“ recenziją, kurioje 
jis parašė, kad kūrinys reikalauja ne 
teatro kritiko, bet psichiatro. 

Eiliuotos pjesės vietos spektaklyje 
virsta muzikiniais intarpais, papil-
dančiais skirtingų stilių scenų ka-
leidoskopą. Pirmoji daina „Ka-
mera myli tave“ parodijuoja prastą 
popmuzikos klipą, kuriame keletą 
kartų pasikeičia pagrindinę atlikėją 
vaidinančios Žygimantės Jakštaitės 
kostiumai, kol ji lieka su mėlynu 
sceniniu maudymosi kostiumėliu, 
prieš tai akimirką virtusi undinėle. 
Ši veikėja pasirodo ten, kur vyksta 
vakarėlis. Įsimena sentimentalus 
jos monologas apie motinos ir rekla-
minę šeimą sukūrusio sūnaus su-
sitaikymą, kurį ji sako stipriai ap-
svaigusi. Galbūt dėl prarajos tarp 
gyvenimo ir reklamos, realybės ir 
instagramo jauna moteris beato-
dairiškai linksminasi vakarėliuose?

Kitoje eiliuotoje scenoje „Pa-
prasta merga“ Anės takios tapa-
tybės idėja pasiekia viršūnę: ją 
apibūdina tarpusavyje nesusiję 
absurdiškiausi žodžiai – ji ir „ci-
garetė“, ir „keptuvėje taukai“, ir 

„karalaitė“, ir „gera investuotoja“, ir t.t. 
Spektaklyje Kamilė Petruškevičiūtė 
groja pianinu ir dainuoja Anės epi-
tetus, pritariant Žygimantei Jakštai-
tei. Tai pati tikriausia ir jautriausia 
vieta. Petruškevičiūtės energija ir 
stiprus balsas jaudina. Po dainos 
einančioje dalyje kalbama apie bet 
kokiu oru dviračiu važinėjančią 
Anę, auginančią pomidorų daigus, 
o Artiomo Rybakovo personažas 
niekaip negali jos perprasti: kodėl ji 
tai daro? Kodėl vaikystėje miegojo 
vienoje lovoje su savo broliais ir se-
serimis? Petruškevičiūtės veikėjos 
atsakymas „Nes jie buvo neturtingi. 
Nes nieko neturėjo“ nuskamba kaip 
viena iš galimų pagrindinių spektaklio 
minčių. 

Crimpo „Pasikėsinimuose į jos 
gyvybę“, pasak Alekso Sierzo, at-
skleidžiama, kaip pasitenkinimo 
kultūra ir materialia gausa besimė-
gaujančios socialinės klasės mato 
varguolius ir marginalus. Kapita-
lizmo, individualizmo, vartojimo 
ir prekių ženklų pavergtieji neturi 
nė lašo kairiosios užuojautos ir so-
lidarumo su blogiau gyvenančiais, 
nes pastarųjų ekonominis išnau-
dojimas užtikrina pirmųjų gerovę.

Fragmentiškai, daugialypių pras-
mių pjesei spektaklio kūrėjai su-
teikė sceninę formą ir aplinkybes, 
tačiau atrodo, kad nutrūkus vėri-
nio siūlui pažiro karoliukai, kurių 
suverti ant vienos gijos nepavyksta. 
Ir spektaklio tapatybė yra tokia pat 
neapčiuopiama kaip ir Anės. T. Iva na usko  nu ot ra uko s

Lukas Malinauskas ir Taura Kvietinskaitė spektaklyje „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“

Aidas Jurgaitis spektaklyje „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“
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T e a t r a s

Bandymai gaivinti teatrą
Pokalbis su režisiere Susanne Kennedy

„Tegul mūsų kūnai susprogsta į tūks-
tančius fragmentų ir sukuria save iš 
naujo. Tapkime kažkuo kitu: mote-
rimi, gyvūnu, augalu, mašina, mo-
lekule. Teatras – puiki vieta pradėti 
šį pokytį. Scenoje galime stebėti 
žmonių transformaciją į įvairias 
būtybes ir  būsenas.  Teatras 
mums siūlo eksperimentavimo er-
dvę. Mano teatro vizijoje balsai at-
sieti nuo kūnų, veidas neperteikia 
emocijų, o kūnas nebepriklauso 
subjektui scenoje. Tekstas nebėra 
pasakojimas, o aktorius juda tarp 
skirtingų būsenų ir veda žiūrovą į 
nepažinias zonas“, – sako vokiečių 
teatro režisierė Susanne Kennedy, 
2017 m. gruodį pelniusi „Naujosios 
teatro realybės“ premiją. Jos kūryba, 
tirianti ryšį tarp teatro ir kitų meno 
formų, apibūdinama kaip reakcija į 
naują galios pusiausvyrą tarp kūno, 
technikos ir mašinų. Deformuoti 
kaukių, įrašytų dialogų ir multi-
medijų, aktoriai stovi prieš žiūro-
vus su visu savo posthumanistiniu 
subjektyvumu.

Susanne Kennedy (g. 1977 m. 
Frydrichshafene) studijavo reži-
sūrą Amsterdamo menų akademi-
joje. Nyderlandų scenoje debiutavo 
su spektakliais pagal Endos Walsho, 
Sarah Kane ir Elfriede’s Jelinek pje-
ses, taip pat eksperimentine muilo 
opera „Baisios moterys“ („Hideous 
(Wo)men“). 2011 m. buvo pakviesta 
dirbti „Kammerspiele“ teatre Miun-
chene, kur režisavo spektaklius pa-
gal Horace’o McCoy’aus „Nuvarytus 
arklius nušauna, tiesa?“ ir Marie-
luise’s Fleisser „Skaistyklą Ingolš-
tate“. Pastarajame Kennedy per-
kelia mažo miestelio gyvenimą į 
scenos dėžutę, kurioje aktoriai už 
savo kaukių pamažu tampa skulp-
tūromis, o deformuodami stereoti-
pinę kalbą paverčia ją apčiuopiama. 
Šias priemones Kennedy taiko ir ki-
tame savo spektaklyje „Kodėl siau-
tėja ponas R.“ („Warum läuft Herr 
R. Amok“, 2014) pagal Michaelio 
Fenglerio ir Rainerio Wernerio 
Fassbinderio to paties pavadinimo 
filmą. Už spektaklį „Skaistykla In-
golštate“ („Fegefeuer in Ingolstadt“, 
2013) Kennedy žurnalo „Theater 
heute“ buvo tituluota jaunąja metų 
režisiere. Naujausi jos spektakliai – 

„Jaunosios savižudės“ („Die Selbs-
tmord-Schwestern“, 2017) ir „Mo-
terų vargas“ („Women in Trouble“, 
2017) – šiuo metu rodomi Berlyno 

„Volksbühne“ teatre.
Pateikiame Timo Feldhauso, Ka-

rinos Fischer ir Danielio Mufsono 
interviu, publikuotų „Volksbühne“, 

„Deutschlandfunk“ ir „Exberliner“ 
interneto svetainėse, fragmentus.

Garsėjate kaip režisierė, naiki-
nanti ribą tarp teatro ir šiuo-
laikinio meno. Jūsų kūrybai 
taip pat būdingas nevienalai-
kiškumas, pavyzdžiui, spek-
takliuose naudojate iš anksto 

įrašytą tekstą. Kodėl laužote 
vieną patvariausių scenos įsta-
tymų – kūno, balso ir kalbos 
vienovę? 

Noriu žiūrovui pasiūlyti kitokį 
suvokimą, kartu taip ieškau naujų 
teatro galimybių. Man pačiai di-
džiausią įtaką darė tos teatro ir 
meno patirtys, kai negalėdavau 
pasikliauti savo pačios suvokimu, 
kai nežinodavau, ką ir manyti, kai 
vienu metu būdavau ir sutrikusi, ir 
susižavėjusi, ir dar ilgai ieškodavau 
atsakymų į klausimus. Pagaliau tai 
akimirka tarp įkvėpimo ir iškvė-
pimo, trumpa perėjimo, netikrumo 
būsena, kurios neįmanoma aiškiai 
nusakyti. Aš siekiu scenoje atverti 
erdvę, kurią paprastai praleidžiame, 
nes ją neigia protas, o gal net ir jaus-
mai. Stengiuosi tą erdvę išplėsti, pa-
kviesti į ją žiūrovus ir stebėti, kas 
vyksta, ir kiek įmanoma joje likti. 

Savo spektakliuose dažnai 
naudojate kaukes. Taip Jūsų 
personažai tampa belaikiai, 
nesenstantys?

Manau, kad tai labai įdomi bū-
sena, kai apie kauke prisidengusį 
žmogų gali tik spėlioti, nes nematai 
jo veido. Kartais, kai aktorius priar-
tėja, gali matyti jo akis. Bet su kauke 
nebėra aiški lytis, amžius. Todėl esi 
priverstas labai kruopščiai „skaityti“ 
aktoriaus kūno kalbą – stebėti ran-
kas, laikyseną. Manau, kad tai intri-
guojantis procesas.

pakelti. Tačiau, kaip sakė Gilles’is 
Deleuze’as, „pasikartojimas neabe-
jotinai yra pančiai, bet jei nuo jo 
mirsite, būsite iš naujo pagydyti ir 
išgelbėti“. Šią citatą taip pat naudo-
jome spektaklyje „Moterų vargas“, 
kuris yra apie pasikartojimą. Visada 
sugrįžtame prie to paties ir turime 
bandyti įveikti save. Tai amžinas ciklas 
su mažomis variacijomis, kuriose 
gali tilpti visas pasaulis.

„Moterų vargo“ scenografija at-
rodo kaip iš mokslinės fantas-
tikos filmo. Viena iš spektaklio 
temų yra plastinės veido ope-
racijos, kitaip sakant, mėgini-
mas sustabdyti senėjimo pro-
cesą. Ar taip bandote kalbėti 
apie ateitį? 

Kad ir kaip būtų, spektaklyje 
mąstoma apie ateitį. Pagrindinė 
jo veikėja yra aktorė Andželina 
Drym, priklausanti sistemai, kurią 
galima pavadinti kad ir Holivudu. 
Tokia moteris savaime siejama su 
įvairiomis operacijomis. Tačiau 
tai nėra spektaklio tema, juk spek-
taklis – apie ligą. Pagrindinė vei-
kėja suserga ir miršta. Pagaliau tai 
spektaklis, klausiantis apie anapu-
sinį gyvenimą, nes veikėja gimsta iš 
naujo ir tampa nauja savęs variacija. 
Taip keliamas klausimas, ar galima 
ko nors išmokti iš pastarojo savo 
gyvenimo ir judėti toliau. Stebime 
tam tikrą didvyrišką ciklą: patyrusi 
transformaciją herojė sugrįžta, tik 

sielos gelmių. Teatras turi būti kos-
minis. Taigi bandau kurti kosminį 
teatrą.

Taip pat norėjau papasakoti ak-
torės gyvenimo istoriją scenoje, 
kurioje paprastai dominuoja vyrai. 

„Volksbühne“ garsėja savo dėmesiu 
stipriam teatrui. Sekdamas Bertolto 
Brechto ir Heinerio Müllerio teatro 
modeliais, „Volksbühne“ buvo kri-
tiškas žiūrovą „įtraukiančiam“ te-
atrui. Vis dėlto, manau, į(si)trau-
kimo trūkumas taip pat tėra iliuzija. 
Mano pačios teatras visiškai kitoks: 
tylus, lėtas, kūnai jame beveik ne-
juda ir nekalba. „Volksbühne“ – tai 
didelių vardų ir asmenybių, dau-
giausia vyrų, teatras. Jeigu atvirai, 
nežinau nė vienos čia režisavusios 
moters, o tai išties beprotiška. 

Kas Jus įkvėpė kurti „Moterų 
vargą“?

Viskas prasidėjo nuo Johno Cas-
saveteso filmo „Premjera“ („Ope-
ning Night“, 1977) scenos, kurioje 
aktorė Gena Rowlands, staiga ati-
dariusi duris į svetainę, atsidu-
ria teatro scenoje. Šis tikrovių po-
slinkis mane visada labai domino. 

„Moterų vargo“ pagrindinė veikėja 
nuolatos pereina iš vienos tikro-
vės į kitą: ji suserga vėžiu, miršta 
ir atgimsta. Galų gale mes turime 
skirtingas Andželinos Drym varia-
cijas, kurias vaidina dvi aktorės, tuo 
pačiu metu egzistuojančios skirtin-
gose besisukančios scenos erdvėse. 

Mane žavi santykis tarp scenos 
ir „tikro pasaulio“. Noriu sukurti 
tikrovės imitacijos ir jos refleksijos 

per tam tikrą atstumą būdą. Mane 
įkvepia kompiuteriniai žaidimai, 
virtualus pasaulis „Second Life“. 
Tai padeda kelti klausimą, ką reiškia 
būti žmogumi. Kada nustojama juo 
būti? Ką reiškia laisva valia ir prie-
laidos apie individą, kalbą, judėjimą 
ir savo paties kūno kontrolę? Vo-
kiečių teatre vyrauja humanistinis 
požiūris ir tikėjimas individu. Su-
prask, kai kalbu, kalba mano laisva 
valia; sakau tai, ką galvoju, ir galiu 
kontroliuoti savo žodžius. Tai labai 
vakarietiška idėja. Man dėl to kyla 
daug klausimų. Kai apie tai kalbuosi 
su aktoriais, neturiu atsakymų. Tai 
grįžimas į nulinį tašką ir klausimas, 
ką reiškia būti žmogumi.

Spektaklis komponuojamas 
kaip rastų tekstų koliažas?

Taip, tai savotiška internetinė 
kelionė: mane domino, kaip šiuo-
laikinėje kultūroje suvokiama liga. 
Keletą metų rinkau įvairiausius 
tekstus, tinklaraščių įrašus, TED 
kalbas, istorijas „Kaip aš įveikiau 
vėžį“ ir kitokius patarimus – viską, 
kas tik ką nors manyje sužadindavo. 
Mirtis yra teatro dalis, bet mes jos 
bijome, ji tapo tabu. Prieš mirdami 
mes sergame – tai tema, į kurią at-
sigręžiu Vakarų kultūros kontekste. 
Kai susergame, nebežinome, kaip 
valgyti, nebežinome, kaip būti gi-
musiems ir kaip mirti. Ką reiškia 
liga ir ką ji mums sako? Vėžys mus 
naikina iš vidaus, tai taip pat bū-
dinga sistemai, kurioje gyvename. 

Spektaklyje „Orfėjas“ (2015) 
aktorės scenoje priminė klo-
nus: visada pasirodydavo 
dviese, su tais pačiais drabu-
žiais ir kaukėmis. Ar tai galima 
interpretuoti kaip nesustab-
domo naujumo ir individua-
lumo kritiką?

Nebūtinai. Manau, kad kritika-
vimas yra pati paprasčiausia po-
zicija, kurią teatras labai lengvai 
užima. Mane domina pasikarto-
jimas. Turiu dvejų metų dukrą ir 
pakartojimas jai yra svarbi sąlyga. 
Pavyzdžiui, perskaitau jai pasaką ir 
ji sako: „Dar kartą!“ Tada skaitau tą 
pačią istoriją dar ir dar kartą. Aki-
vaizdu, kad jai tai yra mokymosi 
procesas, kurį man gana sunku 

šįkart visa ko centre – moteris, o tai 
savaime neįprasta. 

 Andželinos Drym istoriją su-
prantu kaip mitą, kaip odisėją. 
Mitai yra pasakojimai, prie kurių 
žmonės vis sugrįžta, nes jie nuola-
tos kelia tuos pačius klausimus. Teatrą 
suvokiu kaip ritualą. Akivaizdu, 
kad žmonėms būdingas troškimas 
susiburti vienoje vietoje ir kolek-
tyviai išgyventi mirtį, meilę, kan-
čią, žudymą. Aktoriai ir šokėjai 
yra stalkeriai – į „poreikių erdvę“ 
mus lydintys vedliai, kaip Andre-
jaus Tarkovskio filme. Jie žino kelią į 
mums svetimas vietas. Kaip režisierė 
esu šamanė, bandanti transformuoti 
erdvę. Teatras turėtų atskleisti uni-
versalią būtį ir supurtyti žiūrovą iki N u k elta į  7  p s l .

J . Rö de r  nuot r.„Moterų vargas“

Susanne Kennedy F. S in n  n uotr.
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Teatrinės amplitudės
LMTA IV vaidybos ir teatro režisūros kursų baigiamieji darbai

T e a t r a s

Kaip Jums kilo mintis sukurti 
spektaklį pagal Jeffrey Euge-
nideso romaną „Jaunosios sa-
vižudės“ ir iš dalies pagal So-
fios Coppolos filmą? 

Jau kurį laiką domėjausi mirusių 
merginų reiškiniu. Ši tema apskritai 
būdinga literatūrai ir menui – kone 
klišė. Merginos miršta kaip musės: 
Ofelija, Euridikė, Heda Gabler, Ana 
Karenina, Efi Brist, – o vyrai ne-
gali jų pamiršti. Mirusios jos tampa 
bebalsėmis šventosiomis. Moters 
mirtis yra sąmonės transformaci-
jos sąlyga beveik visoje XIX a. dra-
maturgijoje. Kiek moterų turi su-
sirgti, mirti, kad vyrai galėtų kažką 
patirti! Mano versijoje vyrai miru-
siosioms sukūrė šventyklą, kurioje 
atlieka keistą ritualą, kad su jomis 
nesiskirtų, – tai toks altorius ne-
kaltoms mergelėms. Iš dalies jie 
net patys jomis tampa. Spektaklio 
personažai įstringa šioje amžinoje 
būsenoje – jie nei vyrai, nei moterys, 
o kažkas tarp.

Laura Šimkutė

Baigiantis teatro sezonui, kai prem-
jerų nedaug, o ką nors nauja pa-
matyti norisi, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija, kaip ir kasmet, 
išleidžia naują teatro kūrėjų kursą. 
Šiemet akademiją baigė Jono Vait-
kaus vadovaujami vaidybos ir teatro 
režisūros kursų studentai. Absol-
ventų diplominių darbų buvo daug, 
o žanrai ir stiliai varijavo nuo ab-
surdo iki dokumentikos.

Baigiamųjų spektaklių rodymą 
studentai pavadino festivaliu „Vis-
kas“, kuriame vienu iš asmeninių 
favoritų tapo Juozo Ališausko mo-
nospektaklis „Grand Show Mil-
lennium“, sukurtas pagal stand-up 
komedijos principus. Pusvalandžio 
pasirodyme pavyko sutalpinti su 
aktoryste susijusius stereotipus, 
akademijos ir teatro aktualijas, 
savo vietos nerandančio žmogaus 
ir depresijos temas. Scenoje juodu 
kostiumu apsirengusio aktoriaus 
pagrindinis ginklas – jo paties au-
torinis tekstas, sukurtas iš įvairių 
aplinkos klišių. Jau pats spektaklio 
pavadinimas nurodo nesėkmę pa-
tyrusį „Užkalnio Grand Show“ arba 
niekaip su scena negalinčio atsisvei-
kinti atlikėjo Egidijaus Dragūno 

„SEL Grand Show“. Juozas Ališaus-
kas, tarsi kempinė sugerdamas in-
formaciją bei aktualijas, jas pateikia 
komiškai ir palieka vietos apmąsty-
mams. Autoironiškas pasirodymas – 
pavyzdys, kaip, pasitelkiant žavesį, 
pastabumą, o trūkumus paverčiant 

privalumais, galima sukurti įsimin-
tiną, žiūrovui nuobodžiauti nelei-
džiantį reginį. 

Gabrielė Ladygaitė su režisie-
riumi Agniumi Jankevičiumi pa-
rodė monospektaklį pagal Elea-
noros Baker pjesę „Mari Kardona“, 
pasakojančią Albert’o Camus ro-
mane „Svetimas“ fragmentiškai 
pasirodančios pagrindinio veikėjo 
Merso mylimosios Mari istoriją. 
Vieniša ir nesuprasta veikėja negeba 
jausti taip, kaip jaučia kiti. Lady-
gaitė kuria nuolat įsitempusią Mari, 
kuri bando būti nuoširdi, tačiau ne-
žino, kaip tą nuoširdumą išreikšti. Ji 
ieško savęs, tačiau vis nesėkmingai. 
Aktorė egzistencinio liūdesio kupi-
nam personažui suteikia gyvumo, 
entuziazmo, iš pažiūros liūdną isto-
riją paversdama tragikomiška.

Absurdo estetika bandyta remtis 
dviejuose iš mano matytų diplomi-
nių darbų: tai į Lietuvos rusų dra-
mos teatro repertuarą dar žiemą 
įtrauktas spektaklis „Mums viskas 
gerai“ pagal lenkų dramaturgės Do-
rotos Masłowskos pjesę bei Lietu-
vos nacionalinio dramos teatro deko-
racijų dirbtuvėse parodytas „Ubu Rex“ 
pagal Alfredo Jarry „Karalių Ūbą“. 

Eglės Švedkauskaitės režisuo-
tame spektaklyje „Mums viskas 
gerai“ su absurdu susidoroti pa-
vyko geriau – galbūt todėl, kad 
pjesės nereikėjo specialiai aktuali-
zuoti. Kūrinys kritikuoja šiuolaikinį 
beatodairišką vartojimą ir parodo 
nepasiturinčios visuomenės gru-
pės skerspjūvį. Perteklinėmis prie-
monėmis pastatytame spektaklyje 

susitelkiama į aktorių tipažais pa-
remtą vaidybą. Fausta Semionovaitė 
sukūrė taiklią televizijos laidų ve-
dėjos parodiją, Petras Šimonis –va-
dinamosios superžvaigždės, aplink 
save nieko daugiau nematančios, o 
Giedrė Kederytė įtaigiai persikūnijo 
į senutę. „Mums viskas gerai“ lei-
džia per tipizuotus personažus pa-
žvelgti į vartojimo bei televizijos 
kultūrą. 

Uršulės Bartoševičiūtės režisuo-
tas „Ubu Rex“ žadėjo galimybę 
pažvelgti į tai, kas nutinka, kai val-
džia pakliūva į ribotai mąstančių 
žmonių rankas. Tačiau galų gale 

to pamatyti nepavyko. Savotiška 
narkotine pasaka paversta pjesė 
scenoje išsikvėpė maždaug po 
pusvalandžio ir spektaklis prailgo. 
LMTA Teatro ceche per egzaminus 
rodytas variantas teikė vilčių, tačiau 
LNDT dekoracijų dirbtuvėse „Ubu 
Rex“, praradęs savo ritmą, aštrumą 
ir potencialą, kažkur prapuolė tarp 
pasenusio rekvizito. Galbūt pjesės 
absurdas būtų geriau atsiskleidęs 
ne bandant ieškoti sceninių efektų 
ar vadinamųjų „fintų“, bet kaip tik 
situaciją pateikiant realistiškai ir 
paverčiant Ūbą kad ir spektaklio 
aprašyme minėtu Donaldu Trumpu. 

„Jaunųjų savižudžių“ centre 
taip pat yra „Tibeto mirusiųjų 
knyga“. Kodėl? 

Prieš kelerius metus mirė mano 
draugas. Aš pradėjau galvoti apie 
tai, kur jis buvo, ką patyrė, kaip jis 
ten pateko. Mūsų vakarietiškoje 
kultūroje iš tikrųjų nėra atsakymų 
į tokius klausimus, nebent norite 
kalbėti apie rojų ir pragarą. VIII a. 

„Tibeto mirusiųjų knyga“ yra va-
dovas mirštantiems žmonėms ir  
tiems, kurie juos lydi į anapusybę, 

nes tik su jų pagalba perėjimas gali 
pavykti. Tai kelionė su daugybe sto-
čių, trunkanti 49 dienas, kol miru-
sysis pereina visą mirties procesą 
ir atgimsta. Tai reikia praktikuoti, 
kol esi gyvas. Mes turime ruoštis 
mirčiai ir teatras gali mums padėti.

Kaip manote, ar kada nors ga-
lėsime apgauti mirtį pasitelkę 
technologijas?

Nežinau, ar įmanoma įveikti 
mirtį, kuri tėra kūno galiojimo 

laiko pabaiga. Tačiau nemanau, 
kad man įdomūs tokie transhu-
manizmo klausimai. Kur kas la-
biau mane domina valia ir proto 
ribų peržengimas, prasidedantis 
tada, kai prarandama vienokių ar 
kitokių ribų baimė ir imama hi-
potetiškai galvoti, kaip būtų ga-
lima įgauti mums dar nežinomą 
formą, plėsti ribas ir su jomis 
eksperimentuoti. 

Tai svarbi tema ir teatrui, ku-
ris visada eina su savo laiku. 
Ar būna tokių akimirkų, kai 
galite pasakyti, kad šiuolai-
kinis teatras yra pasiekęs 
aukštumas?

Svarbiausia, kad teatras atsiranda 
tik čia ir dabar, kai žmonės scenoje 
susitinka su žmonių grupe, sėdin-
čia tamsoje. Taigi ši erdvė, šis ritua-
las, kurį mes kartu išgyvename, yra 
svarbiausia. Tuo pačiu metu teatras 
turi atspindėti tikrovės pavidalus. 
Virtualybė yra dalis mūsų tikrovės 
ir nesvarbu, neigiamai ar teigia-
mai ją vertiname. Teatras privalo 
rasti būdą tokią tikrovę perteikti ir 
vėl išrasti save. Išbandau teatro ri-
bas, kad jis atgautų savo jėgas. Nes 

blogiausias teatras yra miręs teatras, 
todėl atlieku jo reabilitaciją.

Ar reikėtų Jus vertinti kaip re-
žisierę feministę?

Žinoma, feminizmas man labai 
svarbus. „Moterų vargas“ – femi-
nistinis spektaklis. Jis kvestionuoja 
sistemą, kurios dalimi esame, ir 
moters vaidmenį joje. Tačiau mane 
domina kur kas daugiau nei femi-
nizmas, nes Andželina Drym pa-
tiria dvasinę kelionę. Spektaklis 
buvo kuriamas, kai prasidėjo visa 
Harvey Weinsteino ir #metoo dis-
kusija,  dėl to kai kurios scenos 
gali atrodyti kaip reakcija į šiuos 
įvykius, bet taip nėra. Dėl #metoo 
tikiuosi, kad ši diskusija įvyks dar 
kartą ir visiškai kitokiu būdu, kad 
bus kvestionuojama pati lytis – bu-
vimas „vyru“ arba „moterimi“ su 
visomis to reikšmėmis. Mes turė-
tume daugiau eksperimentuoti su 
savimi, atsisakyti įsivaizdavimo, ko-
kie turi būti vyrai ar moterys, aukų 
ir nusikaltėlių vaidmenų. Verčiau 
turėtume pabandyti ieškoti naujų 
apibrėžčių.

Parengė Ilona Vitkauskaitė

Sunku iš kelių spektaklių spręsti 
apie šią naują laidą, nes galbūt pir-
moje festivalio „Viskas“ pusėje būta 
kažko išskirtinio bei įdomaus. Iš to, 
ką pavyko pamatyti, galiu teigti, 
kad naujosios kartos aktoriams ir 
režisieriams trūksta publikos, su 
kuria jie galėtų užmegzti dialogą, o 
tai paskatintų ieškoti, eksperimen-
tuoti ir drąsiai kurti. Nors jaunieji 
aktoriai ir režisieriai turi idėjų ir 
potencialo, tačiau nėra ko lyginti 
su pernai metų Gintaro Varno vai-
dybos kurso diplominių darbų anš-
lagais: šį kartą likdavo tuščių vietų, 
ir tai kai ką pasako. 

D. Matv ejevo n uotr .Scena iš spektaklio „Mums viskas gerai“

Atkelta iš  6  psl .

„Jaunosios savižudės“
J .  B uss  nu ot r.



8 psl. 7 meno dienos | 2018 m. birželio 22 d. | Nr. 25 (1262)

Agnė Narušytė

Plungės fotobienalė vyksta nuo 
2010 m., taigi ši – penktoji. Tai vi-
sai nedaug, lyginant su kitomis vi-
zualiųjų menų bienalėmis ir trie-
nalėmis. Šešiose vietose – Mykolo 
Oginskio rūmų žirgyne, pačiuose 
rūmuose, Laikrodinėje bibliotekoje, 
Vaikų bibliotekoje, Advokato name, 
Kultūros centre ir knygyne „Vaga“ 
/ Kavos bare „Ex libris“ – kurato-
rius Darius Vaičekauskas sutalpino 
septyniolika parodų. Beveik visas 
jas jungia sąsaja su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis (tokia bie-
nalės tradicija). Dabartiniame po-
litiniame kontekste ši tarptautinė 
dimensija nuteikia prieštaringai, 
tačiau fotografija – ne vien apie tai. 

Emigrantų Amerika

Mano karta prisimena laikus, 
kai Amerika buvo egzotiška šalis, 
kurios niekada neteks pamatyti. 
Tą nuotaiką sugrąžina Romualdo 
Požerskio ir Antano Stanevičiaus 
kadrai iš praeities. Požerskis į Ame-
riką nuvyko 1988 m., lankėsi pas 
tenykščius lietuvius ir juos fotogra-
favo: demonstraciją Čikagoje birže-
lio 14-ąją, kurios transparantuose 
įrašytas reikalavimas FREEDOM 
FOR LITHUANIA, „Amerikos 
balso“ reporterius, „Draugo“ re-
dakciją ir spaustuvę, Šv. Kazimiero 
kapines, kur yra paminklas Romui 
Kalantai, būsimąjį prezidentą Valdą 
Adamkų ir juo netapusį Stasį Lozo-
raitį, tapytoją Viktorą Vizgirdą ir 
fotografą Algimantą Kezį. Jie visi 
šiltai pasitinka svečią iš anapus ge-
ležinės uždangos. O jis stebisi „al-
ternatyvia Lietuva“ – Market Parku, 
kuriame randa restoraną „Daina“, 
rodyklę į „Lithuanian Plaza“, „Gin-
taro“ kavinę, užeigas „Seklyčia“ ir 

„Kaunas“. Pasak legendos, į šių fo-
tografijų parodą Kaune anuomet 
susirinko minios žmonių. 

Dabar Market Parke gyvena ki-
tos etninės grupės, bet šie išeivijoje 
saugoto tautiškumo branduolio do-
kumentai išlieka. Tyrinėdama juos, 
sukabintus ant Kultūros centro sa-
lės kolonų, jaučiu Monikos Požers-
kytės nufotografuotų Lietuvos šim-
tamečių žvilgsnius nuo aplinkinių 
sienų. Tokia galbūt ir yra šios vie-
nintelės „neamerikietiškos“ paro-
dos funkcija: priminti sugebėjimo 
išgyventi bet kokiomis sąlygomis 
reikšmę – visą šimtmetį, kai ku-
riasi ir žlunga valstybės, paskui vėl 
kuriasi, vėl griūva santvarkos, vėl 
kuriasi valstybės ir vėl kažkas seno 
jose stengiasi išlikti. 

Klaipėdiečio žurnalisto Antano 
Stanevičiaus fotografijų paroda 
knygyne-kavinėje „Pirtis Amerikoje“ 
kuklesnė, jo įspūdžiai fragmentiški. 
Pirmą kartą jis į Ameriką skrido 
1989-aisiais sutikti buriuotojų, 

išplaukusių jachtomis „Dailė“, „Au-
dra“ ir „Lietuva“. Tada teko ilgai 
laukti vizų, nerimaujant, kad Ame-
rika taip ir liks tik „pirtyje“. Vėliau 
jis 1993 ir 1996 m. skrido į žurnalis-
tikos kursus, o 2005 m. – pas gimi-
nes. Per tas keliones Stanevičiui rū-
pėjo ne tiek lietuvių bendruomenė, 
kiek užgintos modernybės ženklai: 
pro lėktuvo langą pastebėtos dan-
goraižių viršūnės, kyšančios pro de-
besis, akcijų birža, 1969 m. skrydžio 
į Mėnulį valdymo kapsulė, erdvė-
laivių paleidimo įrenginys. Jo akį 
patraukia ir stulpelis, žymintis 90 
mylių atstumą, kurį turi nuplaukti 
pabėgėliai iš Kubos – dar vieno ko-
munistinės ideologijos rezervato. 

Plungėje gana išsamiai pristaty-
tas Amerikos lietuvių fotografas 
Algimantas Kezys (1928–2015). Per 
atidarymą parodytas Romualdo 
Požerskio ir Tomo Pabedinsko fil-
mas „Susitikimai Stiknių kaime“ – 
pabendravimas fotografo namuose 
2012 m. O Laikrodinėje bibliotekoje 
eksponuojami jo leidiniai ir paties 
spausdintų 7-ojo dešimtmečio fo-
tografijų paroda „Forma“. Jos ne-
didelės, netgi kuklios, bet liudija 
dėmesį kompozicijai ir atspaudo 
kokybei. Kezys labai tiksliai išpjau-
davo stiklo, metalo ir šešėlių geome-
trijos fragmentą, kad miestas pasi-
rodytų kaip „neatpažintas kosminis 
objektas“, didingas ir nežmogiškas. 
Sovietmečiu uždaram Lietuvos fo-
tografų pasaulėliui tai buvo įkve-
piantys kitokio matymo fragmentai.

Meko Amerika 

Jonas Mekas – irgi emigrantas, 
bet atitrūkęs nuo lietuvių bendruo-
menės. Jam artimesni buvo Andy 
Warholas, Johnas Lenonas, Yoko 
Ono, Jurgis Mačiūnas ir kiti. Meko 
gebėjimas nieke pamatyti stebuklą 
paveikia visus, kuriems pavyksta su 

juo ilgiau pabendrauti. Taip atsitiko 
dailininkui Audriui Naujokaičiui 
(1961–2012), kuris ilgai dirbo Meko 
įkurto Antologijos filmų archyvo 
kuratoriumi ir pakeliui fotogra-
favo gatves, džiazo koncertus, per-
formansus, patį Meką. Fotografija 
jam ne dokumentas, bet lakštas, 
ant kurio sluoksniais klojasi ju-
dančio miesto šešėliai, tarsi pats 
laikas. Blyksnių, užrašų, automo-
bilių mirgėjimą stabdo reklaminis 
veidas, kuriam liepta „mąstyti ki-
taip“, bet jis tik sustingsta iš siaubo.

Žirgyno salėje Naujokaičio „New 
York, New York“ geriausiai susi-
kalba su ant priešingos sienos ky-
bančiais Arūno Kulikausko „Pola-
roid’ais“. Jie kabutėse, nes tikrieji 
atspaudai – nedideli, 4 x 5 ir 3,25 x 
4,25 cm, ir vienetiniai. Šiai parodai 
autorius juos suskaitmenino ir iš-
didino, kad nepasiklystų ekspozici-
jos platybėse. Iš cigarų dėžutės pa-
daryta kamera veikia lėtai, nespėja 
kartu su miestu, kuris vis sprunka 
palikdamas kondensuotos šviesos 
takus. Tik dangoraižių kontūrai sta-
bilūs, nes ir skubančiam gyvenimui 
reikia dekoracijų. Norint įžvelgti 
detales tikruosiuose polaroiduose, 
tektų įsitempti. Išdidinti atvaizdai 
praranda vienkartinumo aurą, bet 
įsileidžia vidun, lyg pati vaikščio-
tum Niujorko gatvėmis ir skaitytum 
reklaminius užrašus. 

Žirgyne triukšmingai kaunasi 
vaizdai, tad mekiškai stebimos kas-
dienybės pustonius buvo sunku iš-
girsti. Kas kita – Laikrodinė biblio-
teka. Ten lankytoją pasitinka vienos 
fotografijos paroda – Oksanos Ju-
dakovos iš 24 kadrų sumontuotas 

„Helovino paradas Niujorke“. Mi-
nioje sunku atskirti eisenos daly-
vio kaukę nuo praeivės makiažo, 
tik kelios išryškėja: zuikis, giltinė, 
velnias vaivorykštiniais ragais... Bet 

paradas eina, žiūrovai užstoja re-
ginį, kurio kartu su autore nespėji 
įžiūrėti... Atsitraukus toliau deta-
lės susilieja į vientisą įspūdžio pa-
veikslą: tamsoje chaotiškai mirk-
čioja šviesuliai. 

O trečiame Laikrodinės aukšte 
eksponuojama viena Meko foto-
grafija ir Kulikausko fotoobjektų 
rinkinys „ameriCANa“. Atpažįsta-
mas Meko formatas – penki juostos 
perforacijos langeliai ir keturi pra-
bėgantys kadrai, kuriuose jo dukra 
Oona čiūčiuoja naujagimį brolį. Šis 
prisiminimas šmėkšteli ant sienos 
tarsi raudonoje laboratorijos švie-
soje ryškinamas atspaudas. Kuli-
kausko ekspozicijoje prisiminimai 
taps dar efemeriškesni, plonyčiu 
emulsijos sluoksniu padengs iš 
Amerikos parsivežtus „suvenyrus“: 
medžio gabaliukus, baldų nuolau-
žas, suplotas skardines, susilies su 
jų medžiaga, taps virpantys, vos 
matomi. 

Imigrantų Amerika

Ji ryški, dinamiška. Fotografus 
domina jos spalvos ir papročiai. 
Amerikoje gyvenantis Edis Jurčys 

sako nuo seno žavėjęsis rodeo, kai 
kaubojai stengiasi kuo ilgiau išsi-
laikyti ant siautėjančio arklio ar 
buliaus – bent sekundę. Jis tas se-
kundes gaudė fotoaparatu Oregono 
valstijos miesteliuose. Šuoliai, kry-
čiai, prakaitas, dulkės Žirgyno er-
dvėje persimaišo su Juodųjų Uolų 
dykumos smėliu Požerskio nuo-
traukose iš kasmetinio subkultūrų 
festivalio „Degantis žmogus“. Fan-
tastinių gyvūnų skulptūros pastato-
mos tik tam, kad būtų sudegintos. 
Savaitę dykumoje stovyklaujantys 
žmonės leidžia sau būti sapnų bū-
tybėmis, išsigalvotų mitų persona-
žais. Požerskis ten – jau vienas iš 
keliasdešimties tūkstančių nuola-
tinių dalyvių. 

Yra ir kita Amerika – ne sekun-
džių, ne vaizduotės kvaitulio, o lė-
tos kasdienybės šalis. 2002 m. nu-
važiavęs į Ameriką Arūnas Baltėnas 
susižavėjo laisve, „spinduliuojančia 
iš visų žmonių akių“. Jos garantas – 
automobiliai ir motociklai, kuriais 
galima keliauti kur nori. Dar nesu-
remontuotame Advokato name jis 
eksponuoja vyrų portretus, atspaus-
dintus ant metalinio pagrindo. Jie 
išdidžiai pozuoja šalia savo trans-
porto priemonių, su jomis tarsi su-
augę, perėmę jų formas. Ši paroda 
veikia kaip instaliacija, nes nuo vie-
nos fotografijos iki kitos tenka eiti 
ant žemės suklotų durų tilteliais, o 
priėjus sušvyti metalo pagrindas, 
lyg portretas būtų atspausdintas 
ant automobilio korpuso. Kartais, 
kad pamatytum detales, tenka pri-
eiti labai arti, rasti tinkamą žiūros 
kampą – tik tada šešėliai atsiskiria 
nuo apšviestų vietų. 

Kinijoje gyvenantis Algirdas 
Bakas du mėnesius važinėjo po 
Ameriką senu „Suzuki 250“ mo-
tociklu. Rezultatas eksponuoja-
mas Vaikų bibliotekos kūrybos 
palėpėje. Vos užlipus pasigirsta 
folkmuzika. Ji skamba iš filmuko, 
kuriame pats Bakas pagroja gitara, 
paskui gamina šviesdėžę – mėgau-
damasis kiekvienu judesiu pjauna, 

Amerika, Amerika
Plungės fotobienalė „Amerika lietuvių fotografijoje“

N u k elta į  9  p s l .

F o t o g r a f i j a

A. Nar ušytės  n uotr aukosEdžio Jurčio, Arūno Kulikausko ir Romualdo Požerskio parodų Mykolo Oginskio rūmų žirgyne 
vaizdas, Plungė, 2018 m.

Audrius Naujokaitis, „New York, New York“. Paroda Mykolo Oginskio rūmų žirgyne, 
Plungė, 2018 m.
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D a i l ė

Kaip skaityti svetimus dienoraščius?
Paroda „Moi, non-moi“ galerijoje „Vartai“ 

nuo vidinio išgyvenimo ir tyrinėja 
pastarąjį – kūnišką jausmą. Tačiau 
kūriniuose apčiuopiama ne tik tai. 
Piešiniuose pavadinimais „Aš esu 
savo imitatorių epigonė“ arba „ML 
vampyrai / Marios Lassnig nužudy-
mas / Drastiško vaizdinio pasiūly-
mas“ atsiskleidžia autorės požiūris 
ir į save kaip kūrėją. Piešinyje „Ar 
pinigai seksualu?“ juntamas kaltini-
mas parsidavėliškumu. Prisipažini-
mai, dažniausiai laikomi paslaptimi, 
yra paviešinami, intymi savikritika 
begėdiškai demonstruojama sveti-
mam. Melancholiškas nuotaikas 
atsveria čia pat rodomi kandūs ir 
nuotaikingi menininkės filmukai, 
nuo kurių mano apsilankymo metu 
pašiurpusi vaikų ekskursijos vadovė 
mažylius kaipmat nuvijo, trumpai 
drūtai surikusi: „Einam iš čia!“ (Še 
tau ir meninis ugdymas… Vis dėlto 
slapta viliuosi, kad kažko nepaste-
bėjau ir skubus pasišalinimas įvyko 
dėl kitos priežasties.)

Galiausiai paskutinėje salėje pa-
tenkama į jau gryno dienoraščio 
formatą. Eksponuojama Louise 
Bourgeois piešinių ir juos papildan-
čių tekstų serija „Laikykis“, sukurta 
paskutiniu menininkės gyvenimo 
dešimtmečiu. Piešinių dienoraščiai 
kurti ištikus nemigos priepuoliams, 
kai kur atpažįstami jos skulptūrinių 
instaliacijų motyvai, tačiau iš esmės 

menininkė grįžta prie to, nuo ko ir 
pradėjo savo kūrybinį kelią, – prie 
ornamentinės grafikos. Keletas eks-
ponuojamų darbų primena ir 2002–
2003 m. jos padėkliukų seriją. Pieši-
niai subtilesni, ne tokie bauginantys 
ir drastiški kaip autorės skulptūri-
niai objektai, tačiau taip pat gimę 
iš nerimo, vienatvės, skausmo. Ne-
malonias psichologines būsenas 
papildo troškimų ir kančių kupini 
tekstai: „Bet aš žinau, kad / Aš ne-
galiu matyti / Aš negaliu išmokti / 
Aš niekada negaliu žinoti / Aš ne-
turėčiau eiti / Norėti yra blogai / Aš 
niekada nerandu / Aš nepabaigsiu 
/ Aš negaliu pamiršti.“ Skausminga 
savirefleksija lytiškumo aspektu, 
moteriškos tapatybės subordina-
cija prasideda dar Bourgeois vai-
kystėje – tą atskleidžia rodomas in-
terviu. Jame menininkė prisimena 
vulgarius savo tėvo juokelius apie 
ją prie vakarienės stalo. Tiesa, ir vėl 
sunku buvo išgirsti, ką autorė kalba 
lupdama mandariną, tačiau tą patį 
vaizdo įrašą pavyko rasti interneto 
platybėse ir išklausyti pasakojimą. 
Žmogeliukas-juokelis iš mandarino 
žievės – tikslus bei nuoširdus meni-
ninkės ir jos tėvo santykių simbolis, 
gėdinga asmeninė istorija pasirodė 
geriausia įžanga į vidinius Bourge-
ois išgyvenimus lytiškumo, tapaty-
bės klausimais.

Karolina Rimkutė

Ne naujiena, kad į Lietuvą dažniau-
siai atkeliauja neįspūdingi pasauli-
nių meno įžymybių kūriniai, jeigu 
jų apskritai kas nors atveža. Finansų 
stygius ir menka auditorija, žemas 
kultūrinio švietimo lygis vietoj ikrų 
ir šampano tegali pasiūlyti kiauši-
nių ir alaus. Vis dėlto žymios pavar-
dės pritraukia daugelį, tai yra gana 
sėkmingas būdas prisikviesti dau-
giau lankytojų. Todėl, pirmą sykį 
išgirdusi apie galerijoje „Vartai“ pla-
nuojamą parodą „Moi, non-moi“, 
truputėlį šyptelėjau – ar nebus tai 
kažkas panašaus į Salvadoro Dali 
parodą, prieš keletą metų vykusią 
Klaipėdos kultūrų komunikacijos 
centro parodų rūmuose? Pasimo-
kyta masalo strategija, kaip dar tuo-
met įvardijo Monika Krikštopaitytė 
(„Genijaus peleninė ir gimnasto 
vienatvė“, 2014 02 14, 7md.lt)?

O masalas atrodo išties rimtas – 
bauginančių feministinių skulptūrų 
ir instaliacijų motina Louise Bour-
geois, kūno sąmoningumo autopor-
tretuose teorijos autorė Maria Lassnig 
ir abstrakcionistė Helena Vieira da 
Silva, pirmoji moteris, gavusi Prancū-
zijos nacionalinę meno premiją. Visa 
trijulė yra tos pačios kartos, bet visai 
skirtingų stilių, iš skirtingų šalių – taigi, 
atrodo, tokia paroda galėtų suvilioti 
gana platų meno mėgėjų spektrą. Bet 
ar lūkesčiai pateisinti?

Žinoma, parodos anonsas iš 
karto nuteikia reikiama kryptimi: 
intymūs, dienoraštiniai piešiniai, 
išreiškiantys tapatybės performa-
tyvumą. Tiesa, truputį atsibosta 
matyti raktažodžius „asmeniška“ ir 

„intymu“ moterų kūrėjų parodose, 
tačiau šiuo atveju tebūnie tai viso labo 
atsitiktinumas, o ne klišė – savo ta-
patybės ir asmeninių išgyvenimų 
reflektavimas tikrai yra vyraujanti 
piešinių ekspozicijos grandis, ypač  
kalbant apie Bourgeois ir Lassnig 
kūrybą apskritai. Tačiau kuo tai 

siejasi su Vieiros da Silvos erdvi-
nėmis abstrakcijomis?

Rodomi eskizai ir piešiniai – iš 
Vieiros da Silvos jaunystės, kai kū-
rėja dar nebuvo plačiai žinoma, ta-
čiau iš piešinių matyti, kad mintyse 
jau klibėjo aiški kryptis ir stilius, dėl 
kurio ji vėliau ir išgarsėjo. Aišku, la-
biau įstringa eksponatai iš šios auto-
rės vėlesnės kūrybos nei formalios 
anatomijos studijos. Eskizai ar sku-
bresni papaišymai leidžia pamatyti, 
kaip Vieira da Silva pradeda liniją, 
kaip tos linijos tampa sudėtingo-
mis erdvinėmis manipuliacijomis. 
Ekspozicija atskleidžia, kaip autorę 
sukrėtė karo vaizdiniai, – tai liudija 
1940 m. datuota figūrinė kompozi-
cija „Mirusiųjų laukas“. Karo pa-
sekmės nedingsta ir Vieiros da Sil-
vos šeštojo dešimtmečio kūryboje, 
kurioje menininkė dažnai susitelkia 
į pokario aplinką – sudegusius ar 
apsemtus miestus. Parodoje taip pat 
buvo tyliai rodomas 1979-ųjų inter-
viu su ja ir jos vyru Arpadu Szenesu, 
vykęs prancūzų kalba. Bet tik tiems, 
kurie, ištempę ausis, ką nors išgirdo 
ir suprato. Galbūt garso ir kalbos 
kliūtis galima buvo apeiti titrais?

Pavaikščiojus po dvi Prancūzijos 
portugalei skirtas sales, įžengiama 
į austrės Marios Lassnig, arba „Im-
pasto“, salę, kuri tikrai pasirodo 
aštresnė už ankstesnes. Jaunystės 
abstrakcijų nematyti, atvežti antros 
gyvenimo pusės piešiniai ir filmu-
kai. Juose juntama stipri feministinė 
linija, bet garsiau už viską rėkia fi-
gūrų ir temų nepatogumas.

Lassnig autoportretai puikiai re-
zonuoja su Emanuelio Levino tapa-
tybės dualumo filosofija. Kaip jau 
minėjau anksčiau, Lassnig kūno 
sąmoningumo technika (meni-
ninkė autoportretuose vaizduoja 
tas kūno dalis, kurias tuo metu 
jaučia ryškiausiai) jau savaime 
žiūrovą veikia kaip gan agresyvi 
intervencija į autorės išgyvenimus, 
tarsi skaitytum svetimą dienoraštį. 
Menininkė atskiria išorinį vaizdą 

Norom nenorom užplūsta pa-
sitenkinimo jausmas įkišus nosį į 
svetimus dienoraščius ir taip tarsi 
neteisėtai surinkus informaciją apie 
apnuogintas jų autorių tapatybes. 
Šaunu, kad atsiranda iniciatyvos ir 
pinigų tokiems projektams atsivežti 
į mūsų mažytę šalį. Gerai, kad to-
kios strategijos paskatina rastis nau-
jus parodų lankytojus. 

Kita vertus, atrodo, kad parodos 
kuratorius Ameras Abbasas iš lie-
tuvių tikėjosi truputį per daug arba 
taikėsi į gerokai mažesnį lankytojų 
spektrą, nei man iš pradžių pasi-
rodė, – paroda puikiai kalba tiems, 
kurie turi pakankamai kontekstinės 
informacijos. Ją apdoroti vietoje yra 
ganėtinai sudėtinga, mat skirtingų 
užsienio kalbų tekstai, papildantys 
piešinius, ar įvairiomis kalbomis 
vykę interviu nebuvo išversti, trans-
kribuoti. Žinoma, kas jau kas, bet 
lietuviai tikrai gerai žino užsienio 
kalbų mokėjimo privalumus, tačiau 
juk toli gražu ne visi esame poliglo-
tai. Nebuvo pateikti ir pavadinimai, 
na, išskyrus vieną susegtą sąrašą an-
glų kalba prie įėjimo į galeriją, kuris 
nėra skirtas nešiotis. Galima pama-
nyti, kad tie pavadinimai tikrai ne 
visada reikalingi, ir tai dažnai yra 
tiesa. Vis dėlto vaizdinių dienoraš-
čių formato parodoje tekstas kaip 
tik atrodo ypač reikalingas vaizdų 
papildinys.

Taigi, nors žymios pavardės trau-
kia, atrodo, kad paroda orientuota į 
tuos pačius nuolatinius lankytojus, 
ištikimus meno gerbėjus, kurie – 
jau matę ir jau žinantys. Tik ar ne-
išsigąs čia netyčia užklydę naujieji 
lankytojai, ar nepabėgs tolyn nuo 
minties apie dažnesnį apsilankymą 
parodose, kaip ta auklėtoja, liepusi 
vaikams eiti lauk?

Paroda veikia iki liepos 27 d.
Galerija „Vartai“ (Vilniaus g. 39, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–16 val.

obliuoja, kala lentas. Čia, Plungėje, 
tose rankų darbo dėžėse švyti Bako 
sutiktų amerikiečių kasdienybė. Jie 
nagrinėja fotografijas, įrodančias 
skraidančių lėkščių egzistavimą. Jie 
išdidžiai pozuoja su savo plačia-
brylėmis skrybėlėmis ir spalvotais 
sportbačiais. Į bendras skalbyklas 
atsineša kalnus drabužių, garaže 
kerpasi plaukus. Šalia jų – auto-
mobiliai, senoviniai ir nauji. Viskas 
pažįstama iš Williamo Egglestono 
fotografijų ir kelio filmų, tarsi lai-
kas čia būtų stovėjęs dešimtmečius, 
praleistus nostalgiškai brązginant 
gitaros stygas.

Ir Kultūros centre eksponuoja-
mose Mindaugo Gabrėno fotogra-
fijose laikas sustojęs. Jos primena 

Atkelta iš  8  psl . didingus Amerikos gamtovaizdžius, 
kuriuos fiksavo XIX a. topografai, o 
XX a. antrosios pusės „naujieji to-
pografai“ stebėjo peizažą ardančios 
civilizacijos poveikį. Gabrėnas regi 
sąsajas. Jo nespalvoti kvadratai įrė-
mina apleisto „nemiesto“ peizažo 
tuštumą, kur tarsi po katastrofos te-
dunkso aplaužyti medžiai, dylan-
čios uolos ir tolimi bokštai. O iš toli 
fotografuojamas Niujorkas atrodo 
tarsi pasiskolinęs erdvinę struktūrą 
iš gamtos. Prietemoje kyla dango-
raižių džiunglės, veriasi gatvių kan-
jonai, aikštes ir pakeles jau apleido 
žmonės.

Tikroji Amerika?

Ankstesnį skyrių pavadinti „Imi-
grantų Amerika“ paskatino Edwardo 
Sheriffo Curtiso (1868–1952) paroda 

M. Oginskio rūmuose, kuruota 
Eglės Deltuvaitės. XIX a. pabaigoje 
Curtisas buvo visų mėgstamas por-
tretistas, nes minkštindamas vaizdą 
išryškindavo pozuotojų grožį. Kartą 
nufotografavęs indėnę jis pastebėjo, 
kaip jai patiko procesas. Tuomet su-
sidomėjo jau beišnykstančia indėnų 
kultūra. Gavęs verslininko Johno 
Pierponto Morgano paramą, Cur-
tisas leidosi į kelionę su savo la-
boratorijos vagonėliu – trisdešimt 
metų ant didelių stiklo negatyvų 
fotografavo indėnus ir jų ritua-
lus. Gyvenimas jau buvo pasikei-
tęs – vaikai lankė angliškas moky-
klas. Curtisas prašė indėnus grįžti 
į praeitį – apsirengti tradiciniais 
drabužiais ir imituoti praeities gy-
venimą. Jis taip įsitraukė, kad tęsė 
darbą netekęs ir paramos, ir šeimos. 

Mirė beveik užmirštas. Fotografijos 
tikslai buvo pasikeitę – moderniz-
mas garbino ateitį ir niekino pra-
eitį, etnografų nebereikėjo. Dabar 
vėl įdomi Curtiso istorija ir jos re-
zultatas – 40 tūkstančių fotogra-
fijų. Tiesa, Plungėje eksponuojami 
ne originalai, bet išdidinti skaitme-
niniai atspaudai. Iš portretų griež-
tai žvelgiantys indėnų vadai, regis, 
pritaria išsamios pristatymo kalbos 
pagrindinei minčiai: Amerika yra 
imigrantų šalis, sunaikinusi vietos 
gyventojų kultūrą, todėl „nulinė 
tolerancija“ dabarties imigrantams 
yra veidmainiška. 

Portretas atminčiai

Atidarymo metu Artūras Šeš-
tokas visus fotografavo 1851 m. iš-
rasta šlapio kolodijaus technologija. 

Išmėginau. Kol fotografas kompo-
navo vaizdą, stengiausi taisyti savo 
pozą žiūrėdama į atspindį lęšyje. 
Taip sustingusi ir laukiau, kol fo-
tografas paruoš stiklo plokštelę – 
pro juodas rankoves įkišęs rankas 
į oranžiniu stiklu dengtą dėžę teps 
ją emulsija, lauks, kol mėlynos smil-
telės subyrės į apatinį laikrodžio 
segmentą. Būsena ypatinga – žinau, 
kad portretas bus vienintelis. Už-
sitęsus procesui ima atrodyti, kad 
fotografija iš manęs paims kažką 
daugiau nei išvaizdą, nors nesu to-
kia naivi kaip Curtiso indėnai. Pati 
fotografavimo akimirka buvo labai 
trumpa – trečdalis sekundės. Da-
bar turiu ambrotipą – savo šešėlį 
fotografijos pradžioje, tarsi čia, tarsi 
Amerikoje. 

Louise Bourgeois, iš serijos „Laikykis“ (detalė). 2004 m. A. Ans kaičio  n uotr.
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Iš retų knygų lentynos
Kada prasidės bibliofilinis žaidimas?

Rūta Taukinaitytė-Narbutienė

Neseniai buvo pristatyta Virgi-
nijos Kulvinskaitės, dar žinomos 
kaip Virginija Cibarauskė, poezijos 
knyga „Antrininkė“. Tačiau šįkart 
norėtųsi pakalbėti ne apie poeziją 
ar jos autorę, o apie mažo tiražo 
popierinę knygą. Mintis, kad elek-
troninė knyga ar virtualioje erdvėje 
esantys tekstai išstumdami popieri-
nes knygas suteiks šioms naujų ga-
limybių, nėra nauja. Galima tikėtis, 
kad paveiks panašiai, kaip fotogra-
fijos atsiradimas paveikė tapybos 
raidą. Juk tuomet popierinės kny-
gos galės tenkinti ne universalius, 
praktinius plačiosios visuomenės 
poreikius, o labiau specifinius, kai 
estetinis, emocinis knygos potyris 
bus svarbesnė knygos funkcija nei 
komunikavimas, kai didės jų retu-
mas ir išskirtinumas, kai jose galės 
vėl reikštis ne tik žmogaus kūrybin-
gumas, bet ir meistrystė. 

Leidyboje jau dabar randasi pa-
vyzdžių, kai stengiamasi, kad knyga 
būtų kitokia, nestandartinė, unikali 
ar reta. Būdų, kaip to išskirtinumo 
siekti, yra įvairių. Masinės gamybos 
knygų leidėjai vis dažniau drįsta 
eksperimentuoti, ieško maksimaliai 
šiuolaikiško dizaino, imasi naujau-
sių meninių ir technologinių spren-
dimų, netradicinių medžiagų. Pui-
kiai meniškai apipavidalintų knygų 
pavyzdžių turime nemažai. Jų gau-
sėjimą taip pat skatina gražiausios 
metų knygos konkursas. Tačiau visi 
šie tradiciniai ir netradiciniai pui-
kių dailininkų sumanymai turi būti 
ir yra pritaikomi mašininei gamy-
bai ir atliekami šimtais ar tūkstan-
čiais egzempliorių, todėl netenka 
retumo ir unikalumo vertės. 

Kartais stengiamasi to siekti kito-
kiais būdais, priduriant kokį daik-
tinį elementą ar gamyboje nau-
dojant rankų darbą, dailininko 
prisilietimą (siuvant kitokiu būdu, 
išpjaustant ertmes lapuose, aplikuo-
jant, varstant etc.), kuris suteiktų 
kiekvienam egzemplioriui unika-
lumo. Taip pat kartais griebiamasi 
egzempliorių numeracijos, būdin-
gos bibliofiliniams leidiniams. Pa-
prastai tariant, tai knygos, skirtos 
kolekcininkams. Tačiau mūsų lei-
diniuose numeracija ne visada ga-
rantuoja, kad tai bibliofilinis lei-
dinys, dažnai ji būna nepagrįsta, 
pritempta, jei knyga neturi jokio iš-
skirtinumo, nes arba tos knygos po-
ligrafijos, gamybos ir medžiagų po-
žiūriu niekuo nesiskiria nuo įprastų, 
arba nėra meniškai apipavidalintos, 
arba tiražai per dideli, arba turinys 
nėra tiek reikšmingas. Pati savaime 
numeracija papildomos ar bibliofi-
linės vertės knygai nesuteikia, taip 
kaip eiliniam drabužiui savavališkai 
prisiūta firminė etiketė nesuteikia 
jam deklaruojamos vardinės koky-
bės bei išskirtinumo. Numeracija 

labiausiai pasiteisina tada, kai visas 
ar dalis tiražo pasižymi kokiomis 
nors unikaliomis medžiagų (pvz., 
natūralių medžiagų riboti ištekliai, 
prabanga, individualumas) ar ga-
mybos (sudėtingos technologijos, 
rankų darbas ir pan.) ypatybėmis. 
Panašiai kaip numeruojami estam-
pai, kurių kiekvienas egzempliorius 
laikomas unikaliu kūriniu, o jų 
antspaudų tiražą realiai riboja nusi-
dėvinčios atspaudų formos. Tuomet 
ir pasiteisina tai, kad numeracija ar 
vardiniai egzemplioriai labiausiai 
susiję su mažo tiražo leidiniais.

Mažo tiražo knygų leidyboje 
retos knygos statuso siekiama są-
moningai. Bibliofilinė vertė, kurią 
senos knygos įgyja natūraliai, nau-
joms kuriama sąmoningai ir tiks-
lingai, su intencija, kad knyga bus 
kolekcinis objektas, todėl ne tik 
apipavidalinimui, bet ir poligra-
fijai, įrišimui, medžiagų kokybei 
skiriama daugiau dėmesio, nau-
dojamos sudėtingesnės technolo-
gijos ir brangesnės medžiagos. Di-
deli tiražai skleidžia tekstus į plotį 
erdvėje, maži tiražai – į tolį laike. 
Tik štai, tarkim, prancūzams įpras-
tas bibliofilinio leidinio mažas tira-
žas yra nuo kelių dešimčių iki kelių 
šimtų egzempliorių, o turint omeny 
prancūziškai skaitančios auditori-
jos dydį visame pasaulyje mažas ti-
ražas lietuvių kalba turėtų būti dar 
dešimtis kartų mažesnis.  

Tokiomis nestandartinėmis 
knygomis jau garsėja leidykla „Va-
rio burnos“, taip pat leidykla „Ne-
rutina“ (NoRoutineBooks), kurios 
labai tikslingai ėmėsi tokių knygų 
leidybos ir užpildė tuščią tarpinę 
nišą tarp tiražinių knygų ir autori-
nės dailininko knygos. Pirmosios 
leidyklos produkcija eklektiškesnė, 
demonstruoja kūrybinį lankstumą, 
antroji leidykla nuoseklesnė, jos 
leidiniai rodo griežčiau nusibrėž-
tus kriterijus (visoms „Nerutinos“ 
knygoms būdingas nedidelis for-
matas, artimas kvadratui, ekspe-
rimentinis įrišimas, vis kitokios 
viršelių medžiagos, griežtai ofse-
tinė spauda, 100 egzempliorių ti-
ražas, visas numeruotas, o turinys 
skirtas išimtinai vien fotografijos 
meno temai). Šios knygos džiugina 
akį originaliais ir patraukliais meni-
niais sprendimais. Knyga čia ir iš-
eina kaip unikalus kolekcinis meno 
kūrinys, savitai pristatantis meni-
ninkų kūrybą. Tad nenuostabu, kad 

„Nerutinos“ leidiniai jau pirmaisiais 
gyvavimo metais gana stabiliai įsi-
tvirtino gražiausios metų knygos 
konkurse, bibliofilinių ir ekspe-
rimentinių knygų grupėje. Kartu 
šioje srityje jie gerokai pakėlė kar-
telę – iki jų atsiradimo tai grupei 
priskirti leidiniai šiandien jau ne-
atrodo tokie eksperimentiniai. Beje, 
būtent tai, jog šiame konkurse kartu 
grupuojami bibliofiliniai ir ekspe-
rimentiniai leidiniai, rodo, kad jų 

nėra tiek daug, o ir juos skirianti 
riba dar nelabai aiški. 

Nepaisant atskirų pavienių mė-
ginimų, bibliofilinių knygų leidyba 
kaip visavertis reiškinys Lietuvoje 
dar nėra susiformavusi ir beveik 
visus čia patenkančius leidinius la-
biau tiktų priskirti eksperimenti-
niams. Šiose minėtose mažo tiražo 
knygose vyrauja vaizdas, teksto ma-
žai, be to, jos pasižymi autoriniu tu-
riniu, tad yra artimesnės autorinei 
dailininko knygai arba eksperimen-
tiniams, bet ne bibliofiliniams lei-
diniams, kuriuose įprastai priorite-
tinę vertę turi literatūros ar kultūros 
požiūriu reikšmingas (ir pilnas) 
tekstas, o knygai keliami funkciona-
lumo, perskaitomumo, ilgaamžiš-
kumo reikalavimai. Kitaip tariant, 
dailė ir amatai juose pajungti tar-
nauti literatūrai, o ne autoriaus sa-
viraiškai. Stipru ir prasminga yra 
tada, kai meninis apipavidalini-
mas, iliustracijos arba meninis įri-
šimas, sąmoningai ar ne, priverčia 
pažvelgti, įsižiūrėti į tekstą, kurio 
galbūt ir nebūtum pastebėjęs, ta-
čiau be galo džiaugiesi atradęs.

Kulvinskaitės poezijos knygos 
leidėjai „Dead Shirt Society“, eks-
perimentinis „Siberiana books“ 
projektas, žengia kiek kitokiu ke-
liu. „Siberiana books“ įkūrėja – 
knygrišė, knygų restauratorė Ieva 
Rusteikaitė. Natūralu, kad rašyto-
jai knygą mato vienaip, dailininkai 
kitaip, knygrišiai dar kitaip (tuo 
knyga ir nuostabi), todėl vizija, ak-
centai ir intensijos ją gaminant bus 
skirtingos. „Siberiana books“ kuria 
vienetinius meninius spaudinių ir 
užrašinių įrišimus. Kaip restaura-
torė, susipažinusi su labai įvairio-
mis senosiomis knygrišystės tech-
nologijomis, Ieva daug dėmesio 
skiria amatui ir meistrystei – dalis 
darbų vertingi ir žavūs ne dėl me-
ninio apipavidalinimo ar nuosta-
biai talpaus koncepto, o būtent dėl 
viduramžius siekiančių, primirštų 
ar mūsų regionui nebūdingų kny-
gos konstrukcijų. Taip pat ji, jei tik 
sumanymas reikalauja, raižo lino-
raižius, įvairiais būdais margina 
popierių (marmuruoja, štampuoja, 
margina kleisteriu, lieja akvarele), 
maketuoja tekstą, o kurdama virše-
lius valdo visas tradicines medžia-
gas (popierių, audinį, odą). 

Reikia pasakyti, kad Lietuvoje 
knygrišiai stokoja kūrybiniam 
darbui tinkamų spaudinių lietuvių 
kalba, ypatingų spaudinių, kurie 
būtų verti sudėtingo ir brangaus 
rankų darbo įrišimo, kurie patys 
būtų reti, brangūs, rankų darbo ir, 
žinoma, neįrišti. Matyt, todėl Ieva 
ir ėmėsi leidybos. Knygoje jai vie-
nodai svarbu ir įdomu viskas – nuo 
teksto iki viršelio medžiagų. Ir 
kiekviena knygos gyvavimo gali-
mybė ar forma jai vertinga bei pri-
imtina. Kūrėjos teigimu, tai kartu 
ir socialinis projektas.

Atradusi sau artimą tekstą, elek-
troninės knygos pavidalu išleistą 
Virginijos poeziją, Ieva būtent jai 
nutarė suteikti materialų popierinės 
knygos pavidalą. Taigi pati susirado 
literatūrą, maketavo tekstą, parinko 
popierių, atspausdino 30 egzem-
pliorių, brošiūravo, siuvo lankus ant 
ryšių (tvirta, senovinė konstruk-
cija), margino akvarele priešlapius, 
gamino kietviršius. Rankomis lieti 
akvareliniai sluoksniai tokie skir-
tingi, tad būtent priešlapiuose ryš-
kiausiai matomas kiekvieno knygos 
egzemplioriaus unikalumas. O tam-
siai mėlynu audiniu aptrauktame 
viršelyje centriniam ovalo formos 
akcentui Ieva parinko portretinį, 
negrabiai nupieštą keistos moters 
atvaizdą, tipažą, balansuojantį tarp 
realaus ir mitinio, paimtą iš XVIII a. 
angliškų knygelių chap-books, labai 
tinkantį „Antrininkės“ įvaizdžiui. 
Šio atvaizdo ofortą pagamino ir 
atspaudė Vytautas Pliadis. Knygos 
viršelius dar dengia melsvai pilkšvo 
popieriaus aplankas su knygos au-
toriaus bei pavadinimo užrašu ir 
dvispalve anga, pro kurią iš tam-
sos žvelgia šiurpoka keistoji dama.  

Ir kituose Ievos darbuose, t.y. vie-
netiniuose knygų įrišimuose, visas 
knygos turinys, visa mintis dažnai 
sutelkiama viename viršelio ak-
cente. Parenkamas ir apžaidžia-
mas koks nors vienas, bet taiklus 
ir iškalbingas simbolis, netiesiogiai 
nusakantis knygos turinio esmę, gi-
lumines reikšmes ir nuotaiką. Pa-
vyzdžiui, Juliui Greimui – spalvinis 
kvadratas, Sylvios Plath poezijai – šir-
dis, knygrišių tekstams – jų globėjas 
šv. Sebastijonas, Mobi Dikui – skęs-
tantis mėnulis. Tačiau taip pat di-
delis vaidmuo tenka spalvai: lyg ir 
nepastebimas fonas iš tiesų yra ap-
dairiai parinktas tinkamai emocijai 
bei simbolinei reikšmei sukurti. 

Iš pirmo žvilgsnio „Antrininkė“ – 
kukli ir tradicinė knyga, tačiau paė-
mus į rankas darni spalvų gama (ap-
lanko, viršelio, priešlapių, kaptalų), 
jaukus formatas, originalus grafikos 
atspaudas, vaizdo vientisumas ir la-
koniškumas, meninis įžvalgumas bei 
visuose kampuose aiškiai juntamas 
rankų darbas daro šią knygą ne tik 
patrauklią, bet ir gyvą. Rusteikaitė 
kurdama ir gamindama knygą sujun-
gia visus knygos elementus į harmo-
ningą visumą, teksto sukeltą jausmą 
subtiliai perkelia į medžiagas, spalvas 
ir formas, pati likdama nuošalyje, ne-
matoma. Tai leidžia be jokio blašky-
mosi susitelkti vien į knygos tekstą. 

Rankomis rišta knyga yra tvir-
tesnė, be to, santykinai unikalus 
tampa kiekvienas egzempliorius, 
juk rankų prisilietimas niekada ne-
būna toks pat. Būtent tai ir patei-
sina mažą tiražą (30 egzempliorių), 
numeracija tampa pagrįsta ir tikrai 
ribota, juk negali prigaminti šimtais 
ar tūkstančiais, gamindamas ranko-
mis. O mažas knygos tiražas savo 
ruožtu lemia knygos retumą. Ir ši 
knyga tikrai bus reta. Nepaisant to, 
bibliofilinė jos vertė nemažai pri-
klausys nuo to, kiek vertinga ateities 
kartoms atrodys ši poezija.

Universalus, ne autorinis tekstas, 
griežtas funkcionalumo išlaikymas 
(perskaitomumas, atvertimas, tva-
rumas), tradicinė knygos forma, 
medžiagos, technikos ir tiražavimas – 
tuo šis autorinis projektas skiriasi 
nuo autorinės dailininko knygos, 
tad šiam žanrui niekaip negalėtų 
būti priskirtas. Juolab kad Rustei-
kaitė dirbo ne viena – kiekvieną 
žingsnį derino tiek su rašytoja, tiek 
su viršelio iliustraciją gaminusiu 
Pliadžiu. Būtent glaudus bendra-
darbiavimas ir komandinis darbas 
kūrybiniame procese būdingas 
bibliofilinių knygų leidyboje, visi 
dirba vienam tikslui – išleisti tobulą 
ir paveikią tradicinę knygą, o ne iš-
kelti kūrėją. Tačiau taip pat ši knyga 
negalėtų būti prilyginta įprastai ti-
ražinei gamybai, nes naudota labai 
daug rankų darbo. Tad, matyt, tai 
užpildo kitokią tuščią tarpinę nišą 
tarp private press, savilaidos ir bi-
bliofilinių leidinių. 

Tokiu būdu Ieva sugrąžina kny-
gai literatūrą, o knygos gamybai – 
amatininko meistriškumą ir tradi-
cines technikas, tiek spaudos, tiek 
grafikos, tiek įrišimo, būtent tai 
akcentuojama prancūzų bibliofili-
niuose leidiniuose, tad vienintelis 
šios knygos trūkumas yra skaitme-
ninis spaudos būdas. Nepaisant to, 
tai pirmas bandymas ir tiesiausias 
žingsnis bibliofilinio leidinio link. 
Tačiau yra kitas klausimas, gal net 
opesnis nei pats tokių knygų ra-
dimasis: ar turime Lietuvoje joms 
rinką? Ar turime tradicijas, įpro-
čius, viziją, kaip ir kodėl jos turi 
gyvuoti? Deja, atrodo, Alma Bra-
ziūnienė teisi: toks bibliofilinis žai-
dimas dar nevyksta. Tačiau kol ne-
atsiras tokių pavyzdžių ar atkaklių 
mėginimų, kol neturėsime galimy-
bės tokių knygų pačiupinėti patys, 
tol žaidimas prasidėti ir negalės.

D a i l ė

Ievos Rusteikaitės sukurta Virginijos Kulvinskaitės knyga „Antrininkė“
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Gervės iš smėlio dėžės
Pasikalbėkime apie lietuvių kiną

K i n a s

Santa Lingevičiūtė

Birželio 13 d. įteiktos 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 lietu-
vių kino raidos tendencijas. Nuspren-
dėme paklausti, kokios tendencijos 
lietuvių kine jau įsitvirtino, kokios 
dar tik ryškėja, kas atrodo prasminga 
arba svarbiausia. Kas lietuvių kinui 
kelia didžiausią pavojų? Kokie vardai 
įsiminė ir kodėl?

Apžvelgti per metus sukurtą na-
cionalinį kiną – turbūt sunkiausia 
užduotis (bent man). Juk gyvename 
mažoje bendruomenėje, tad reikia 
atsiriboti nuo asmeniškumų, bičiu-
lystės, o ir nori to ar ne – savam 
kinui keli gerokai aukštesnius rei-
kalavimus. Sakyti, kad filmas „kaip 
lietuviškam kontekstui“ geras – tarsi 
keiksmažodis, lyg mūsų kūrėjai kuo 
nors prastesni už nelietuvius. 

Vis dėlto ir patys kūrėjai jaučia, 
kaip yra pastebėjęs režisierius Kris-
tijonas Vildžiūnas, kad savo žemėje 
sunku būti pranašu, ypač kai vieti-
niame kontekste viskas vertinama 
lyg pro didinamąjį stiklą. 

Nusprendžiau apie nacionalinį 
kiną pamąstyti pasižiūrėjusi „Sida-
brinės gervės“ apdovanojimų cere-
moniją. Vyliausi, kad ji kaip veidrodis 
atspindės mūsų mažos kino indus-
trijos gyvenimą, tendencijas ir net 
peripetijas. Neklydau. Visi prieš 
oficialiąją ceremonijos dalį kal-
binti iškilūs žmonės beveik kaip 
susitarę vartojo žodžius „gausus 
derlius“. Nėra ko slėpti – esame 
agrarinė valstybė ne tik geogra-
fiškai, bet ir savo mentalitetu. Pa-
vyzdžiui, raudonojo kilimo vedėjai 
Ugnei Galadauskaitei svarbiausia 
iš LiKA direktorės buvo sužinoti, 
ar sunki dėžė su balsavimo vokais. 
Visų buvo klausiama beveik to pa-
ties: kaip jie jaučiasi arba kas jų fa-
voritai. Gaila, kad Krzysztofo Za-
nussi subtilus humoras išvis liko 
nesuprastas, svarbiausia, rodos, 
buvo išgirsti atsakymą į klausimą, 
kodėl jis taip myli Lietuvą (o gal 
yra atvirkščiai?), bet svariausias 
režisieriaus argumentas, kad rei-
kia vengti prarajos tarp kartų ir 
konformizmo,  nukeliavo į dausas. 
Kam tada apskritai kalbinti pro-
tingus žmones, jei net nemanoma 
megzti dialogo? 

Organizatorių ir vedėjų nuo 
pirmų minučių kuriamą patosą 
puikiai pašiepė Marius Repšys: 

„Nuotaika puiki, nusiteikimas geras, 
mes esam laimingi, mes džiaugia-
mės.“ Šie jo žodžiai išmušė raudo-
nojo kilimo princesę iš vėžių. Kitas 
klausimas – kodėl dažniau matome 
apdovanojamus vyrus, o ne mote-
ris? – prajuokino Giedrę Beinoriūtę 
ir Eglę Vertelytę, ypač kai šįmet no-
minuotųjų pagal lytį buvo po lygiai. 

Tokia renginio įžanga jau sufle-
ravo, kad atsidursiu lietuviško kino 
smėlio dėžėje (su vaiko, gal net spa-
liuko, lygio skanduotėmis) ir atsi-
skleis tikrasis mūsų „kinošnikų“ bei 
kino funkcionierių mentalitetas.

Nuo pirmų akimirkų ausis tie-
siog pjovė vedėjams parašytas sce-
narijus: „Jūs kuriate taip, lyg tai 
būtų paskutinė gyvenimo diena; 
močiute, guten tag, nes nesvarbu, 
kas spintoje, gal net trys milijonai 
eurų; mes – nuostabieji lūzeriai, 
kurių paskutinė stotelė mėnulis.“ 
Mediniai lietuviškų kino scenarijų 
dialogai persikėlė ir ant scenos. Jei 
jau buvo pakviestas Zanussi, gal 
reikėjo jo prašyti pakonsultuoti, 
nebent tikrai patys save tapati-
name su „lūzeriais“, gyvenančiais 
ne šioje planetoje, kad ir mėnulyje 
(su konkrečiais filmais ši mintis ne-
turi nieko bendra). Premjerui Sau-
liui Skverneliui tetrūko raudono 
pionieriaus kaklaraiščio, nes tokią 
deklamavimo manierą dar reikėtų 
parepetuoti. Viliuosi, kad dauguma 
režisierių – ne konformistai ir nepe-
rims jo mąstymo štampų: „kino at-
gimimas, minint valstybės šimtmetį“; 

„matomas stiprus kūrėjų santykis 
su valstybės istorija“ etc. Maniau, 
kad Audriaus Juzėno „Pelėdų kal-
nas“ šiais metais buvo veikiau ne-
susipratimas, nes tokios režisūros 
turbūt iki šiol negali atleisti scena-
rijaus autorius Pranas Morkus, ir ti-
kiu, kad po peržiūros išėjęs Tomas 
Venclova pabalo tikrai ne dėl filmo 
meninės vertės…  

Pasirodžius latvių filmui „Pago-
nių žiedas“ daug kas feisbuke vir-
kavo, kad lietuviai tokio hito nepa-
daro (čia išties kalbu apie darymą, 
o ne kūrimą). Stengiausi nesivelti į 
laiką ir nervus eikvojančias disku-
sijas, bet pamačiusi, kokie filmai at-
keliaus į Lietuvos ekranus, supratau, 
kad „Pelėdų kalnas“ taps ne išim-
timi, o ideologiškai angažuoto kino 
tendencija. Jau liepos 6 d. turi pa-
sirodyti Andriaus Bartkaus „Leitis“ 
apie elitinius viduramžių Lietuvos 
karius; apie partizanus kuria ir To-
mas Donela, ir Raimundas Banio-
nis („Purpurinis rūkas“); turbūt 
jau seniai liaudis laukia Mariaus 
A. Markevičiaus „Tarp pilkų de-
besų“, o kur dar Aleksandro Ma-
tonio dokumentinis filmas „1945. 
Kalniškė – lūžio taškas“, Andriaus 
Lekavičiaus „L-komanda“ apie 
specialųjį Lietuvos kariuomenės 
padalinį. Populistinis patriotizmas 

ir režisūrinis bei „piarinis“ patosas 
tiesiog liesis per kraštus. Visi užsi-
rašysime į šauktinius.

Kitas dažnas, „chaltūros“ kvape-
lio turintis kūrėjų požiūris ir nemo-
kėjimas dirbti su aktoriais tiesiog 
visu gražumu atsiskleidė geriau-
sio aktoriaus ir aktorės pristatyme. 
Akivaizdu, kodėl taip dažnai skun-
džiamės bloga vaidyba ir scenari-
jumi. Anot Giedriaus Masalskio, 
geram filmui užtenka gero protago-
nisto, stipraus antagonisto ir trupu-
čio meilės. O ko reikia geram akto-
riui, atskleidė provincialus klipukas, 
kuriame aktoriais bandė tapti lietu-
vių liaudies ikonos: Justinas Janke-
vičius, Vaidas Baumila, Edita Mil-
dažytė, Arūnas Valinskas ir Audrius 
Giržadas... Šis renginio scenarijaus 
niuansas akivaizdžiai parodė, kad 
daugumai labiau imponuoja pavir-
šius, tad jam buvo suteikta daugiau 
eterio nei apdovanotiesiems Eglei 
Mikulionytei ir Giedriui Savickui. 
Dėl Mikulionytės talento abejonių 
nekyla – ji tapo „Stebuklo“ gelbė-
jimosi ratu, tačiau jei už geriausią 
vaidmenį apdovanojamas Savickas, 
vaidinęs komerciniame projekte, 
kyla natūralus nerimas, kad kino 
režisieriai nelabai moka dirbti su 
aktoriais. Gaila, kad Savickas per 
daugelį metų įgavo tik komerci-
niame kine vaidinamo „lūzerio“ 
etiketę. Nuoširdžiai tikiu jo plačiu 
gebėjimų spektru – tą jau įrodė 
Lina Lužytė, pakvietusi jį vaidinti 
filme „Amžinai kartu“. 

#Aštaippat judėjimas (kažkodėl 
Lietuvoje vartojamas tik angliškas 
pavadinimo variantas #metoo) kar-
tais jau įgauna parodijos grimasų. 
Įteikti geriausio aktoriaus apdo-
vanojimo į sceną pakviesta Aistė 
Diržiūtė neatsitiktinai buvo apsi-
rengusi juodai (prisiminkime Ho-
livudo žvaigždžių juodus apdarus 
kaip protestą prieš įtakingus in-
dustrijos vyrus išnaudotojus). Jos 
kalba ir tonas priminė Asios Ar-
gento emocingą kalbą per Kanų 
apdovanojimų ceremoniją, tačiau 

„Litexpo“ auditorija sureagavo dar 
vangiau nei Kanų. Be to, Argento 
pati patyrė seksualinę prievartą ir 
išsakė savo trauminę patirtį, o Dir-
žiūtė labiau priminė Don Kichotą 
2018-ųjų Konstitucijos prospekte. 
Po baigiamosios jos frazės „mes at-
nešam pokyčius“ salė net nebeplojo. 
Gal reikia mažiau pompastikos ir 
deklaratyvumo, arba, kaip pasakė 
Agnieszka Holland, – evoliucijos, o 
ne revoliucijos?

Kodėl švaistomės lozungais? 
Pažvelkime kad ir į primityvią tra-
dicinę renginio režisūrą: prieš ge-
riausių aktorių paskelbimą dainą 
atliko liūdnai pagarsėjęs homofo-
bas Linas Adomaitis (tai niekam ne-
kliuvo); o kur dar suplėkę vedėjų 
pamąstymai apie vyrų žvaigždžių 
instagramo puslapius ir roman-
tiški atsidusimai. Beje, sužino-
jau, kad vyrai nėra linkę dalintis 

saldžiomis nuotraukomis, ko nepa-
sakytum apie moteris. O kodėl ge-
riausią moters vaidmenį turi skelbti 
vyras ir vice versa? Esu moteris ir 
pati laikau save feministe, tačiau šį-
kart daug artimesni buvo Vytauto 
Anužio žodžiai – be pompastikos, 
žmogiški, be jokio apsimetinėjimo: 
aktorius prisipažino, kad jį moterų 
vaidmenys ir pačios aktorės augino, 
mokė gyvenimo išminties nuo 
mažų dienų iki šiol. Jokio moters 
seksualizavimo ar objektyvizavimo. 
Ji Anužiui – žmogus. 

#Aštaippat skandalų labiausiai 
sukrėsta jaunoji kino bendruomenė. 
Vertinu jų jaunatvišką užsidegimą, 
tačiau Andriaus Blaževičiaus, pa-
skelbusio geriausią metų režisūrinį 
darbą, dviejų merginų įvardijimas 
herojėmis, nes jo buvo pirmos (visi 
žinome, nuo ko jos nukentėjo), lyg 
iškritęs iš konteksto. Beje, jos tikrai 

atsakingos visuomenės simboliu. 
Bent toks kerštas-atpildas.

Ir nėra ko stebėtis pasiklausius 
Skvernelio kalbos, primityvių ve-
dėjų palyginimų ar LRT naujosios 
generalinės direktorės Monikos 
Garbačiauskaitės-Budrienės „savi-
piaro“. Užuot suteikus žodį žiūrovų 
simpatijų nusipelniusiam Mateliui, 
eteris buvo užimtas kalbomis apie 
vertybes ir tuos, kurie gyvenime 
yra Nr. 2. O režisieriui, kurio filmas 
peržengia tas vertibes ir antruosius 
kapitalistinio pasaulio numerius, 
teliko palinksėti.

Galima karštai ginčytis, bet tikrai 
nesitikėjau, kad už scenarijų, re-
žisūrą ir geriausią filmą „Gerves“ 
susižers Eglė Vertelytė. Dar tik pa-
sirodžius pirmiesiems spaudos pra-
nešimams apie būsimą filmą vyliausi, 
kad gali atsirasti kažkas įdomaus, 
juk filmo veiksmo laikas – 1992-ieji, 

nebuvo pirmos: pirmąja seksuali-
nio priekabiavimo auka, prabilusia 
viešai, tapo Panevėžio Juozo Mil-
tinio dramos teatro aktorė Erika 
Račkytė, ir pirmas jos žingsnis buvo 
ne feisbukas, o skundas policijai. Ir 
bylą prieš teatro vadovą Liną Marijų 
Zaikauską ši mergina laimėjo – jis 
buvo pašalintas iš pareigų. 

Kartų skirtis, apie kurią kalbėjo 
Zanussi, pasimatė į sceną įžengus 
Audriui Stoniui. Jis paragino ne-
pamiršti Rusijos kalėjime bado 
streiką paskelbusio Olego Sen-
covo ir jį palaikyti. Kažkodėl jau-
najai kino bendruomenės daliai tai 
nepasirodė taip svarbu, gal todėl, 
kad žmogus ne iš jų smėlio dėžės, 
o iš vyresniųjų. 

Aišku, visi iki vieno žinojo, kad 
Šarūnas Bartas ir jo „Šerkšnas“ 
buvo nominuoti dėl akių – jo-
kio apdovanojimo jam nebūtų 
įteikę. Tačiau tai tapo tarsi savo-
tišku mūsų „brandžios“ ir socialiai 

kuriuos gana ryškiai prisimenu, nes 
jau buvau vienuolikos. Tačiau tokio 
spalvomis persodrinto farso nesiti-
kėjau. Kodėl į tą laiką reikia žiūrėti 
pašaipiai? Ar tai tikrai ateinančio 
kapitalizmo (Vyto Ruginio pavi-
dalu) pajuokimas, kaip buvo pa-
teikta filmo aprašyme? Tai buvo 
visai nejuokingi laikai, tad juokia-
masi (vėl) iš komunizmo ir jo pa-
likimo. Dabar madinga būti neo-
liberaliu demokratu ir deklaruoti, 
kad komunistinė lietuviška realybė 
buvo tiesiog baisus nesusipratimas.

„Sidabrinės gervės“ apdovano-
jimų šūkis šįmet – „Gyvenimas ne 
kaip kine“. Geriau jau būtų atvirkš-
čiai. Gal tuomet ir kultūros ministrė 
vietoj savojo monologo apie „mąs-
lią svajonių rezgėją“ būtų suteikusi 
žodį „Auksinės gervės“ laureatui 
Algimantui Mockui ir to savojo 
kino „šventimo“ būtų buvę mažiau. 
Gal tiesiog adekvačiau vertinkime 
ir kūrybą, ir save?

„Stebuklas“ M. Astr ausko n uotr.

„Paskutinė diena“ (rež. Klaudija Matvejevaitė)
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Naktys bus gražesnės 
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Jau kelintą dieną galvoje įstrigusi 
„Seans“ žurnale perskaityta filosofo 
Michailo Jampolskio mintis, kad 
pagrindine šių laikų figūra tapo 
auka. Pasak Jampolskio, trauma ir 
su ja susijęs pasyvumas visuome-
nei tapo normaliu reiškiniu: „Mes 
nebeveikiame, mes tik patiriame 
išorinį poveikį kaip traumą. Trau-
mos kultas pagimdė aukos kultą. 
Visi kaip nors traumuoti, visi ieško 
kaltų. Pasaulį apėmė traumos, ta-
pusios begalinių reikalavimų pa-
grindu, ištakų paieškos.“ Jam-
polskis mano, kad „aukos statusas 
kultivuojamas buitiniame, šeimos, 
karjeros, seksualiniame lygmenyse“. 
Verta įsiklausyti, juolab kad ir šią 
savaitę bus galima pamatyti daug 
pasakojimų apie aukas. Viena jų – 
Tvin Pykso gyventoja Lora Palmer, 
kurios į polietileną suvyniotą la-
voną ant kranto išmetė ežero ban-
gos. LRT garsiojo Davido Lyncho 
serialo „Tvin Pyksas“ pirmas dvi 
dalis, sukurtas 1990–1991 m., rodys 
birželio 22–25 naktimis – nuo 22, 
24 val. ir 25 d. nuo 23 val., 23 d. nuo 
01.20. Nežinau, ar LRT planuotojai 
pagalvojo apie naktinio žiūrėjimo 
aukas, bet aš ja jaučiuosi, nors 
greičiausiai tai tiesiog pasityčioji-
mas iš tų, kurie nemėgsta proginių 
LRT koncertų, nešvenčia Joninių, 
nežiūri „Giminių“ ir futbolo. Bet 
mūsų naktys tikrai bus gražesnės 
už sirgalių dienas.

Kiekvienas kino istorikas pasa-
kys, kad „Tvin Pyksas“ pakeitė kiną, 
nes įtvirtino postmodernistinį dau-
giaprasmiškumo principą. Lynchas, 
kartu su scenaristu Marku Frostu 

vedžiodami nužudymą tiriantį 
agentą Kuperį po miestelį ir jo apy-
linkes, rodo, kad viskas nėra taip, 
kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dar 
filmo kūrėjai ne tik nutrynė griežtas 
žanrų ribas – „Tvin Pyksas“ yra ir 
konservatyviosios Amerikos meta-
fora, ir detektyvas, ir muilo opera, 
ir, kaip dabar mėgsta sakyti visokie 
neišprusėliai, „mistinė drama“, bet 
ir rafinuotai iš jų visų pasišaipė, nes 
juk „pelėdos visai ne tai, kas atrodo“.

Claudia Llosa aukos ir traumos 
temų ėmėsi debiutiniame, Berlyno 

„Auksiniu lokiu“ apdovanotame 
filme „Kartus pienas“, joms liko iš-
tikima ir 2014 m. pasirodžiusioje 
dramoje „Ore“ (TV3, 26 d. 21.30). 
Filmo herojus yra Aivonas (Cillian 
Murphy). Jis veisia sakalus, bet ne-
tikėtas prancūzų žurnalistės (Me-
lanie Laurent) apsilankymas pa-
skatina jį ieškoti motinos (Jennifer 
Connelly) – Nana paliko Aivoną 
dar vaikystėje, dabar ji atsiskyrusi 
nuo pasaulio gyvena už poliarinio 
rato ir gydo žmones. Llosa rodo 
stebuklą, laukinės gamtos grožį ir, 
sakyčiau, galanteriškai pateikia me-
tafizinius klausimus, nepaklūstan-
čius racionaliems paaiškinimams. 
Tačiau jai pristigo autoironijos.

Ko gero, jos pristigo ir Piotro 
Uklańskio filmui „Vasaros meilė“ 
(LRT Kultūra, 27 d. 23 val.). 
Uklańskis – tarptautinio pripa-
žinimo sulaukęs šiuolaikinis me-
nininkas ir fotografas, provoka-
torius ir pašaipūnas. Jį išgarsino 
2000-aisiais Varšuvos „Zachętos“ 
galerijoje surengta paroda „Naciai“, 
kurioje buvo eksponuojamos 164 

nacius kine vaidinusių aktorių fo-
tografijos. Uklańskis parodė „blogo 
vokiečio“ vaizdinį, gyvuojantį ma-
sinėje vaizduotėje. Vieną tų akto-
rių – Danielį Olbrychskį – paroda 
taip papiktino, kad atsinešęs kardą 
jis ėmė fotografijas naikinti. Nors 
JAV menininkas režisuoja muziki-
nius klipus, 2006 m. sukurta „Va-
saros meilė“, regis, – iki šiol vie-
nintelis pilnametražis jo filmas. 
Jame Uklańskis vėl bando kovoti 
su stereotipais, šįkart su vesterno 
konvencija ir jo klišėmis. „Vasaros 
meilė“, imituojanti 6-ojo dešimtme-
čio vesternų stilių, filmuota kažko-
kiame Lenkijos užkampyje. Į mies-
telį atvyksta Svetimas, o jo sugautas 
nusikaltėlis sužadina vietinių go-
dumą. Pretenzingumą pabrėžia tai, 
kad Uklańskis viską filmuoja neti-
kėtais rakursais, todėl vieną sceną 
žiūrovas „mato“ iš lavono, kitą – iš 
pistoleto, trečią – iš arklio užpaka-
linės dalies perspektyvos.

Ispanų režisierius Paco Cabe-
zas filme „Mano tobulas gangste-
ris“ (LNK, šįvakar, 22 d. 22.35) pa-
bandė suderinti romantinę komediją 
ir kruviną trilerį. Jis rodo atsitikti-
nai Naujajame Orleane susitikusius 
žmones. Martą (Anna Kendrick) 
išmušė iš vėžių mylimojo neištiki-
mybė, bet ji netikėtai sutiko idealų 
vyriškį Frensį (Sam Rockwell). Deja, 
tai buvęs samdomas žudikas, tad ne-
tikėtai užsimezgusių santykių laukia 
rimti išbandymai. Tačiau jie – ideali 
pora ir puikiai papildo vienas kitą, 
nors kai Frensis sako merginai: „Da-
bar minutei išeisiu į kiemą nužudyti 
vieno vaikino“, jis nejuokauja.

Lakūnas Aleksejus Guščinas, 
kurį Nikolajaus Lebedevo filme 

„Ekipažas“ (TV3, 25 d. 22.30) su-
vaidino gražuolis Danila Kozlovs-
kis, yra doras, nieko nenori žudyti, 
bet negali taikstytis su kvailais vir-
šininkais ir jų beprotiškais įsaky-
mais. Guščinas elgiasi kaip tipiškas 
teigiamas sovietinio filmo herojus, 
tik jis veikia pakitusioje erdvėje. Tai 
spindinti naujais statiniais ir auto-
mobiliais turčių Maskva. Akivaizdu, 
kad ne vienam „Ekipažo“ žiūrovui 
tokio veikėjo sugrįžimas sužadins 
laikų, kai esą teisybę vis dėlto buvo 
galima rasti, nostalgiją. Panašius 
prisiminimus sukelia ir Sergejaus 
Šakurovo vaidinamas Guščinas 
vyresnysis. Jis gyvena sovietų iš-
rinktųjų name – vadinamajame 
Stalino daugiaaukštyje, bet prisi-
minimus rašo tarškančia rašomąja 
mašinėle, o pirkinius neša rezgi-
nėje (ji buvo vadinama „avoska“), 
viename konkrečiausių sovietinio 
gyvenimo atributų. Trumpai ta-
riant, teisingieji Guščinai atsto-
vauja tai kino sukurtai, bet savaip 
įtikinamai tikrovei, kuri pastarai-
siais metais Rusijoje tapo mitinės 
sovietinės erdvės rekonstrukci-
jos pagrindu. Šiuo mitu sumaniai 

naudojasi Putino ideologai. „Eki-
paže“ Lebedevas atgaivino pirmąjį 
sovietų katastrofų filmą – Aleksan-
dro Mitos „Ekipažą“ (1979). Bet tai 
ne perdirbinys ir ne tęsinys, grei-
čiau bandymas filmo mitą perkelti 
į mūsų dienas, transformuojant jį 
į holivudiškai brangų kino reginį.  

Įdomu stebėti „Ekipažo“ kūrėjų 
pastangas nugalėti, regis, prigim-
tinį veikėjų seksizmą. „Ekipažo“ 
pradžioje lakūnas Zinčenka pa-
daro pastabą Guščinui už tai, kad 
šis paniekinamai kreipėsi į stiuardą 
Aleksejų. Dar griežčiau į Guščino 
patriarchališką profesijų skirstymą 
į „vyriškas“ ir „moteriškas“ surea-
guoja Saša („Naisių vasaros“ gra-
žuolė Agnė Grudytė), kuri prieš tai 
ilgai jam guodėsi, esą moteris la-
kūnė turi būti penkiskart geresnė, 
kad į ją būtų žiūrima rimtai. Tačiau 
filmo eiga metodiškai naikina visas 
pažangias intencijas. Grudytės Saša 
nuolat išgrūdama iš lakūnų kabinos, 
nes svarbius klausimus vyrai linkę 
spręsti vieni. Mitų Rusijoje nevalia 
griauti, ypač apie didžiavyrius.

Jūsų –
Jonas Ūbis

Kas kaltas?

„Dėl visko kalta meilė“ („Tout le 
monde debout“), rež. Franck Du-
bosc, Prancūzija, Belgija

Prieš kelias savaites gavau kvie-
timą dalyvauti diskusijoje apie ne-
galios vaizdavimą kine. Jos orga-
nizatoriams rūpėjo, kaip negalią 
turintys personažai rodomi ekrane 
ir kokias reikšmes kuria. Kokį san-
tykį su jais publikai siūlo režisieriai 
ir kaip rimtai neįgalūs žmonės ver-
tinami kine? Dalyvauti diskusijoje 
negalėjau, bet žiūrėdamas šią kome-
diją, kurioje mergišius Žoslenas (jį 
vaidina režisierius) apsimeta nega-
lintis vaikščioti ir suvilioja dėl patir-
tos traumos vaikščioti negalinčią ir 
vežimėlyje dienas leidžiančią Florens, 
iš dalies atsakė į dalį klausimų: nega-
lia kine dažnai rodoma su šypsenėle. 

Žinoma, diskusijos rengėjai, ma-
tyt, norėjo pasikalbėti apie kur kas 
sudėtingesnes neįgalumo formas 
ir jų vaizdavimą, tačiau net ir ši 
lengva prancūziška komedija (trys 
neperskiriami žodžiai) galėjo pa-
sakyti išties nemažai. Ką? Ogi tai, 
kad giliau ir išsamiau į temą neria 

nebent dokumentika, o vaidybinis 
kinas dažniau renkasi taktiką, ku-
rią būtų galima pavadinti atpalai-
duojančia. Režisieriai mums tarsi 
sako: pažiūrėkite, apie negalią ga-
lima kalbėti ne tik rimtu veidu, 
bet ir su sveiko humoro doze, be 
gailesčio. Net šiek tiek nekorek-
tiškai, laviruojant ties riba, kurią 
peržengus jau rizikuojama su-
laukti priekaištų dėl nejautrumo.

Štai, pavyzdžiui, šiame filme 
pagrindinis veikėjas nesidrovėda-
mas tiesiai šviesiai klausia paro-
limpinėse varžybose dalyvaujan-
čių sportininkų, kaip nustatomas jų 
negalios lygis, t.y. ar kojos netekęs 
plaukikas gali toje pačioje rungtyje 

varžytis su rankos netekusiu plau-
kiku, o aklasis ar gali tapti kurčiojo 
priešininku. Panašių scenų, kurios 
griauna šiandien visiems jau per 
gerklę lendantį politkorektiškumą, 
filme yra ne viena, tačiau, kad ir ko-
kios juokingos būtų, dažnai jos tik 
paryškina atskirtį tarp mūsų ir jų. 

Panašių kaip ši plačiajai publikai 
skirtų komedijų intencijos gražios, 
tačiau jos mažai ką pasako apie 
tikrąsias problemas, su kuriomis 
visuomenėje vis dar susiduria ne-
galią turintys žmonės. Tokie filmai 
prajuokina, galbūt atpalaiduoja ke-
lis mazgus sveikųjų sąmonėje, pa-
deda į gyvenimą pažiūrėti kitomis 
akimis, t.y. juo džiaugtis, tačiau kartu 

patvirtina tiesą, kad kalbant šia 
tema vis dar reikalingi nuskaus-
minamieji – humoras. 

„Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė“ („Jurassic World: Fal-
len Kingdom“), rež. J.A. Bayona, 
JAV, Ispanija

Dinozaurai išnyko, tada juos klo-
navo, apgyvendino atokioje saloje 
netoli Kosta Rikos, o dabar jiems 
vėl gresia liūdna baigtis. Saloje išsi-
veržė ugnikalnis, dinozaurus reikia 
kuo skubiau išgabenti, tačiau val-
džia nusprendžia nesikišti: vieną 
kartą šie padarai jau buvo nušluoti 
nuo Žemės paviršiaus, tai kodėl tu-
rėtume juos gelbėti šįkart. Tebūnie 
Dievo valia, taria vienas teisėjas, ir 
jį čia pat pataiso evoliucijos šali-
ninkas, sakydamas, kad Dievas čia 
niekuo dėtas: juokingas epizodas. 

Didžioji penktojo filmo apie 
Juros periodo parką dalis – dino-
zaurų gelbėjimo operacija. Čia 
daug efektų, nuotykių, aštrių ilčių 
ir kraujo. Kažkuriuo momentu is-
torija prasilenkia su bet kokiu geru 
skoniu ir saiku, todėl į ekraną pra-
dedi žiūrėti atbukusiu žvilgsniu. 

Tiesa, kaip ir dauguma popu-
liariųjų holivudinių filmų, šis ne 
tik siūlo neva pramogą, bet dar ir 

nori pasisakyti svarbiais klausimais. 
Šį kartą – apie žmonijos kišimąsi 
į gamtos reikalus, genetinių ban-
dymų grėsmę, biopolitiką. Bet tai 
dar ne viskas. Epizode apie aukcioną, 
kuriame blogiukai įtakingiems pa-
saulio politikams pardavinėja iš-
gelbėtus dinozaurus, o pabaigoje 
pristato genetiškai išvestą pavojin-
giausią žudymo mašiną – iš dviejų 
dinozaurų sukergtą Indoreptorių, 
dalis internautų įžvelgė sąsajų su ne 
kuo kitu, o su JAV prezidentu. Di-
nozauro atgabenimas ant aukciono 
pakylos vizualiai jiems priminė Do-
naldo Trumpo įžengimą į 2016-ųjų 
nacionalinio respublikonų suvažia-
vimo salę, o geltona monstro skiau-
terė, jų nuomone, – tiesiog akis ba-
danti nuoroda į politiko plaukus.

Nežinau, kodėl būtent šis di-
nozauras, o ne Toby Joneso vai-
dinamas aukciono vedėjas, kuris 
svetimoms šalims dinozaurus par-
davinėja lyg branduolines galvutes 
ir kuriam vėliau dinozauro riaumo-
jimo sukeltas vėjo gūsis išraiškingai 
pakels į orą šviesių plaukų sruogą, 
priminė minėtą asmenį, tačiau aišku 
viena: visuotinė paranoja vieno 
žmogaus atžvilgiu irgi turi ribas. 

Gediminas Kukta

Trumpos kino recenzijos

„Juros periodo parkas. Kritusi karalystė“

„Ore“
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Gyvenimo sodo obuoliukai
In memoriam Romanui Vilkauskui (1949–2018)

S a v a i t ė

Viktoras Liutkus

Atrodo, tai buvo vakar: Plinkšių 
dvaro parkas, paežerė, dažai ir tep-
tukai, kuklios drobelės ar kartono 
lapai, akvarelės su vasara trykštan-
čios, sultingos Žemaitijos vaizdais, 
ilgos vakaronės, persunktos minčių 
ir kalbų apie meną ir menininkus, 
svajonės apie būsimą dailininko 
kelią. Romanas tuomet jau buvo 
įkėlęs koją į tapybą, išbandęs ple-
nerą su vietiniais dailininkais ma-
žeikiškiais, įstojęs į tapybos studijas, 
todėl atrodė pasitikintis, mokantis 
parinkti ir pasiūlyti motyvus, dali-
jantis patarimus man, bandančiam 
nulieti akvarelę ar nupiešti alavinį 
arbatos puodelį... Ramus, užtikrin-
tas jo elgesys ir kalbos spinduliavo 
rimtą nusiteikimą tapybos studi-
joms. Dabar tas „vakar“ jau virtęs 
aptrupėjusiomis nutolusios jaunys-
tės akimirkomis, bet nuolat nušvin-
tančiomis atmintyje. Prabėgo be-
veik pusė amžiaus.

Draugo jau nebėra. Skaudi, ne 
laiku atėjusi netektis, jau būtasis 
laikas.

Žvelgiu atgal į jo tėkmę ir ma-
tau, kad Romano gyvenimo ke-
lionėje daug ką lėmė charakteris, 
genai, prigimtis. Iš jų atėjo verty-
bės, motyvacija, jausenos ir spren-
dimai, galbūt formavosi aplinkos 
matymo būdas, piešiančios rankos 
brėžis. Apsisprendimas nuo pat mo-
kyklos suolo Mažeikiuose vedė dai-
lės link, jis, galima sakyti, esmingai 
nubrėžė ir aiškią viso gyvenimo li-
niją. Ji niekada nebuvo nutraukta 

neapgalvotų sprendimų, sulaužyta 
atsiradusių sunkumų, iškraipyta 
vienalaikių pagundų. Užsispyri-
mas, tikslo žinojimas, nebijojimas 
konfrontuoti su sovietinio meno ir 
visuomenės propaguojamais „idea-
lais“ grūdino dailininką, padarė sa-
votišku tapybos vienišiumi, pasiry-
žusiu įrodyti ir ginti savo poziciją. 

Kitaip ir negalėjo būti: Romano 
asmenyje nebuvo kompromiso su 
melu, apsimetinėjimo ar spekulia-
cijos mene ir gyvenime. Nepriimti-
nas jam atrodė spalvingas, ekspre-
syvus, estetiškas lietuvių tapybos 
rūbas, dėvimas kaip meistrystės 
ir šiuolaikiškumo kaukė. Kažkada 
diskutuojant bičiulio Mindaugo 
studijoje Romano pasakyti žo-
džiai „faktas yra viskas!“ buvo sa-
votiškas jo mintyse ilgai brandintas, 
bet nesurašytas kūrybos manifestas. 
Lyg ištikimybės šūkis laiko dvasiai, 
kasdienybės stebėjimo tiesai, ma-
tymo tikrumui. Kai žiūri į daili-
ninko natiurmortus, į juose suri-
kiuotus daiktus, nutapytas pašto 
dėžutes, garažo duris, kiemo tvorą 
ar skrupulingai ištapyto laikraščio 
motyvą su obuoliukais, pajunti ne-
sumeluotą gyvenimo skonį, nenu-
dailintą kasdienybę. Paprastumo 
išpažintį.

Iš genų, iš tėvų aplinkos atėjo ir 
požiūris į istorinį laiką. Romanas 
dažnai, kalbėdamas apie istoriją, 
sakydavo, kad arsininkų tapyba 
jam kvepianti Antano Smetonos 
laikais, kaip priminimas tikrosios 
Lietuvos istorijos. Minėdavo tėvą, 
besiklausantį „Amerikos balso“, 
mėgo žiūrėti senas nuotraukas, iš 

jų pasirinkdavo paveikslų motyvus. 
Sąjūdžio metai, laisvės šūkiai neuž-
klupo netikėtai: visada širdyje ne-
šiojosi Lietuvos nepriklausomybę. 
Mokėjo istoriją užčiuopti elemen-
taria natiurmorto detale, krintančiu 
šešėliu, asketiška daiktų kompozi-
cija, pilkõs ar gelsvõs laikraščių fak-
tūros imitacija. 

Socialumas ir istorizmas jam 
buvo įgimti, atsiverdavo kalbose 
ir kūriniuose, kaip pats pasisakė 
viename interviu, „aš tapau laikme-
čio ženklus“. Kai baigęs studijas su 
šeima atsikėlė į Šiaulius, „dokumen-
tavo“ šio miesto istoriją: tapė nu-
šiurusias senų fabrikų sienas, nu-
balintą vandentiekio bokštą, aklas 
kiemo garažų duris ir monotoniš-
kas daugiabučių laiptines. Vaiz-
duoti „kaip yra“ skatino dailininko 
pasiryžimas būti savo laiko liudy-
toju, paslėpti emocijas, bet ne pa-
ties dailininko požiūrį. Mėgo tapyti 
obuoliukus, paskleistus ant laikraščio, 
ne sezaniškai, o taip, kad atrodytų 

„daiktiški“, konkretūs, su šviesos ir 
šešėlio jungtimi. 

Vėliau į kūrybą (tapybą, akvare-
les) atėjo pokario tremtys ir netek-
tys, artimųjų ir giminių istorijos. 
Nepamirštami jo ištapyti laikraš-
čiai, optiškai imituotos jų faktūros, 
apgaulingas alfabetas, o laikraštiniai 
interjerai, atrodo, patys kvepėjo is-
torija, stulbino tapymo technikos 
tobulumu ir taikliai parinktų deta-
lių potekstėmis. Ilgainiui jie virto 
antrąja autoriaus signatūra, vizitine 
kortele. Regis, tik vakar Šiauliuose 
buvo atidaryta ir buvusio Pen-
keto paroda, prie kurios Romanas 

labiausiai prisidėjo ir kurioje įtiki-
namai pademonstravo savo tapybos 
įtaigą bei meistriškumą. Tuomet 
šiauliečiai pamatė, kokio „kalibro“ 
menininkas gyvena ir kuria jų 
mieste. Bet, kaip sakoma, savam 
kieme pranašu nebūsi. Nedaugelis 
iš kolegų tapytojų suprato autoriaus 
tapybą, skirtingą ir polemizuojan-
čią su vadinamosios gudaitiškos 
mokyklos ir jau minėtų arsininkų 
principais, nedaug jis teturėjo ben-
draminčių tapytojų gretose. Pripa-
žinimas, deja, pirmiausia atėjo iš 
užjūrio...

Dabar jau matau visą Romano 
gyvenimo sodą, jo stojiškos kelio-
nės lauką, pilną prikritusių geltonų 

ir raudonų obuoliukų, regiu aukš-
tai iškeltas, anūkams išdrožtas vėja-
rodes, girdžiu, kaip suklega paven-
čiuose vaikų pabaidyti paukščiai. 
Matau, kaip Ventos tėkmė kažkur 
šalimais neskubriai ir tyliai nuvin-
giuoja Latvijos link, palydėta dai-
lininko žvilgsnio, ji vyniojasi per 
vaikystėje išbraidytas pievas. Jos 
pageltusios, priblukusios, kaip ir tie 
nutapyti laikraščiai, daug laikraščių. 
Nėra debesų, saulėta birželio vasara, 
kaitri ir balsą smaugianti mūsų pasku-
tinio atsisveikinimo diena. Dar iš-
girstu, kaip skimbteli aukštybėse 
Romano tėvelio smuiko stygos.

2018 06 18

„Baltijos banga“ 
Neringoje

„Jubiliejinės, 10-osios „Baltijos 
bangos“ neišvengsime, ji atsiris 
į Nidą, kaip kasmet, vasaros pa-
baigoje. Ir pakvies visus, kurie 
nespėjo geriausių mūsų režisierių 
filmų pamatyti didmiesčiuose, pa-
žiūrėti jų vakarais „Agiloje“. Pats 
ne kartą lankiausi šiame festivalyje, 
pristačiau filmus ir įsitikinau, kad 
žiūrovų peržiūrose vis daugėja“, – 
sako dokumentinio kino režisie-
rius, prodiuseris, Lietuvos kinema-
tografininkų sąjungos pirmininkas 
Arūnas Matelis.

Režisierius įsitikinęs, kad lietu-
viškam kinui šie metai labai sėkmingi, 
o savo kaimynų filmus vis dažniau 
matome garsiuose tarptautiniuose 
festivaliuose, tad „Baltijos banga“ 
galės pasiūlyti gerą programą. „Tai, 
kad renginys yra nedidelis ir vyksta 
nuošalėje nuo didžiųjų festivalių 

„magistralių“, yra jo privalumas – 
galima pamatyti nemažai filmų 

Anonsai „nesiverčiant per galvą“, neauko-
jant kitų pramogų, o ir režisieriai 
niekur neskuba, gali skirti laiko 
bendravimui su publika. Jaukus 
ir reikalingas festivalis, tikim, kad 
tą jausmą nidiškiai ir Nidos svečiai 
jus visą festivalio savaitę – ir prista-
tant filmus žiūrovams, ir rengiant 
profesionalų diskusijas“, – sako 
A. Matelis.

Lietuvos kinematografininkų 
sąjungos Nidoje rengiamo „Balti-
jos bangos“ festivalio koncepciją 
atspindi kasmetinė festivalio ati-
darymo data – rugpjūčio 23-ioji, 
Baltijos kelio minėjimo diena. Su-
manytas ir sėkmingai ilgamečio 
LKS pirmininko, kino režisieriaus 
Gyčio Lukšo beveik dešimtmetį 
rengtas, šis festivalis tarsi pratęsia 
Baltijos šalių bendrystės idėją, kas-
met pakviesdamas Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kino žmones pristatyti 
naujausius šalyse sukurtus filmus, 
pasikalbėti apie šalių kino aktuali-
jas. O valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo 100-mečio šventės yra 
puiki proga šiam renginiui atsi-
naujinti. „Baltijos banga“ vyks iki 
rugpjūčio 29 dienos. 

Pasak kino kritikės, šiųmetės 
„Baltijos bangos“ programos su-
darytojos Rasos Paukštytės, ir di-
džiųjų, ir nišinių nedidelių festi-
valių įvairovė Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje pasaulio šalių, vaidina 
labai svarbų kino sklaidos vaidmenį. 
Be to, kito renginio, kur galima pa-
matyti platesnę Latvijos bei Estijos 
filmų programą, šalyje tiesiog nėra. 

„Būtent „Baltijos banga“ padėjo ne-
atitolti nuo žinių apie artimiausių 

kaimynų kiną, ir jis ne mažiau 
įdomus nei kitų Europos šalių. Šis 
festivalis suteikė galimybę pamatyti, 
ką, pavyzdžiui, pastaraisiais metais 
kūrė latvių dokumentinio kino ma-
estro Ivaras Seleckis, kaip ekrane 
juokauja, beje, aktualiomis politi-
nėmis temomis, Estijos kino kūrėjai. 
Tikslesnę šių metų „Baltijos bangos“ 
programą žinosime birželio pabai-
goje. Sieksime Nidos žiūrovams pa-
siūlyti ir dar nerodytų didmiesčių 

ekranuose lietuviškų filmų, ir įdo-
mių interpretacijų žanriniame 
kaimynų kine, kurio daugėja, – tai 
filmai visai šeimai, fantastika, ko-
medijos“, – sako R. Paukštytė. 

Šiemet „Baltijos bangoje“ vėl 
veiks kasmet didelio populiarumo 
sulaukiančio vaikų ir jaunimo 
animacinio filmo kūrybinės dirb-
tuvės, kuriose vaikai kartu su pro-
fesionaliais animatoriais kurs ani-
macinį filmą. Kinematografininkų 
sąjungos direktorė, kino prodiuserė 
Ieva Norvilienė ypač džiaugiasi, 
kad „Baltijos banga“ turi ištikimų 
ir naujų bičiulių – festivalis sunkiai 
įsivaizduojamas be Lietuvos kino 
centro, Neringos miesto savival-
dybės, nidiškių paramos. Rengi-
nio perspektyvomis tiki ir Šiaurės 
Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje – 
būtent dėl jo palaikymo industri-
jos profesionalus į „Baltijos bangą“ 
kvies forumas, kuriame Baltijos ša-
lių prodiuseriai ir televizijų kanalų 
atstovai diskutuos apie platesnes 
filmų sklaidos galimybes. 

LKS inf.

Arūnas Matelis

Romanas Vilkauskas, „Natiurmortas su obuoliais“. 1980 m.
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B irželio 22–liepos 1
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Vilniuje verta atkreipti dėmesį į Andriaus Kviliūno parodą „Pasaulis 
pagal AK“ galerijoje AV17 (Totorių g. 5). Kaune – psichologiniu ir foto-
grafijos sampratos, naudojimo galimybių požiūriu itin patraukli Kauno 
fotografijos galerijoje veikianti paroda „Pasakojimai su Juo“: tai Linos 
Albrikienės (Lietuva, Latvija), Jolantos Dolewskos (Lenkija, Škotija), Ma-
rijos Kapajevos (Estija, Didžioji Britanija), Eglės Rakauskaitės ir Marijos 
Stanulytės kūriniai-pasakojimai, susiję su tėvo figūra.

Muzika

Milžiniška scena, didžiuliai LED ekranai, žymūs Lietuvos solistai ir 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gintaro Rinke-
vičiaus. Toks žada būti nemokamas liepos 1 d. 21 val. Vingio parke vyk-
siantis Lietuvos šimtmečio dainų šventės atidarymo renginys – Laimio 
Vilkončiaus roko opera „Eglė“. Prieš beveik tris dešimtmečius suvedusi 
tris talentingus kūrėjus – dainų autorių ir atlikėją Vytautą Kernagį, 
kompozitorių L. Vilkončių ir poetą Sigitą Gedą, „Eglė“ pirmą kartą 
scenos šviesą išvydo tik pernai. Ši roko opera buvo įvertinta kaip vienas 
geriausių visų laikų savo žanro kūrinių Lietuvoje. 

Teatras

Liepos 12–15 d. Vilniuje vyks tarptautinis gatvės teatro festivalis SPOT, 
kurį pirmą kartą organizuoja „Menų spaustuvė“. Spektakliai, ekskursijos 
ir instaliacijos iš Ispanijos, Nyderlandų, Belgijos, Lietuvos ir Italijos leis 
naujai pamatyti skirtingas miesto erdves. Pirmosiomis festivalio dieno-
mis planuojami du pasivaikščiojimai. Ispanas Adrianas Schvarzsteinas ir 
Jūratė Širvytė-Rukštelė pasirodyme „Atvykėliai“ kuria žmones iš praeities, 
keliaujančius šiuolaikiniame mieste ir dabartį matančius visai kitomis aki-
mis. Dar vieną pasivaikščiojimą rengia choreografės ir šokėjos Agnietė 
Lisičkinaitė ir Greta Grinevičiūtė. „Ekskursijoje su B ir B“ menininkės 
klaus, kas kuria miesto istoriją. Visa gatvės teatro festivalio SPOT pro-
grama – www.menuspaustuve.lt.  

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

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

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
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“
Paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos 
Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“ 

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Meno celės ’18: „Viltis“ 
Paroda „Jaunojo dizainerio prizas“

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 4
iki 29 d. – VDA Fotografijos ir medijos 
meno katedros  studentų paroda „Susiti-
kimas“ (Brigita Kasperaitė, Brigita Kaz-
lauskaitė, Gintarė Vaicekauskaitė, Justina 
Liubinaitė, Kamila Žygis, Laurynas Matai-
tis, Monika Rukaitė, Rūta Balžekaitė, Saulė 
Miežytė, Virginija Bareikytė)

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Lissos Hashimoto (Japonija) kinetinių 
objektų paroda „Balancing Playground“ 

VDA Telšių fakulteto Metalo meno ir 
juvelyrikos programos studentės Adelės 
Šumkauskaitės kursiniai darbai 

VDA Naujieji rūmai 
Malūnų g. 5
iki 28 d. – VDA Kostiumo dizaino katedros 
studentų paroda „Skrydis Nr. 13“ 

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai
Vidos Krištolaitytės (1939–2017) kūrybos 
paroda 

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 23 d. – Dainiaus Trumpio ir Vaivos Kovie-
raitės-Trumpės paroda „Susidūrimo vieta“
nuo 26 d. – Alinos Melnikovos paroda 

„Blykstė dienos šviesoje“
Raimos Drąsutytės paroda „Laikau erdvę. 
Be šarvų“
Algirdo Jako paroda „Giraitė“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Romualdo Augūno fotografijų paroda

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 22 d. – Dainos Vanagaitės-Belžakie-
nės keraminės skulptūros paroda „Under 
Pressure“ 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Louise Bourgeois (Prancūzija), Marios 
Lassnig (Austrija) ir Marios Helenos Viei-
ros da Silvos (Portugalija) paroda „Moi, 
non-moi“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 23 d. – Adasos Skliutauskaitės tapyba 
ir piešiniai 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 23 d. – Rūtos Piekurienės ir Marijaus 
Piekuro juvelyrikos paroda „Akcentai“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 30 d. – Virginijaus Viningo kūrybos 
paroda „Esi, kas esi“

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

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Andriaus Kviliūno paroda „Pasaulis pa-
gal AK“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Paroda „Wielka Pohulanka: įvykiai, pasta-
tai, garsūs vardai“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
XX a. 7–9 dešimtmečių lietuvių fotografijos 
retrospektyva (Romualdo Kęstučio Augūno, 
Irenos Giedraitienės, Romo Juškelio, Alek-
sandro Macijausko, Romualdo Požerskio, 
Romualdo Rakausko, Vaclovo Straukos, An-
tano Sutkaus, Virgilijaus Šontos darbai)

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinki-
nių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Miškas. Visai nevaikiškai“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 29 d. – paroda „Praėjusio laiko tuštuma“ 
(Eglė Gineitytė, Agnė Jonkutė, Eglė Karpa-
vičiūtė, Gustas Jagminas, Aistė Kirvelytė, 
Laima Oržekauskienė-Ore, Nerijus Erminas, 
Laura Selmistraitytė, Rosanda Sorakaitė, 
Eglė Ulčickaitė, Rodionas Petrovas, Edita 
Utarienė, Julija Pociūtė)
Andriaus Repšio fotografijų paroda „Paukš-
čio akimis“ 

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

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Aido Bareikio personalinė paroda  

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Domanto Vildžiūno grafikos, fotografijų 
bei šrifto darbų paroda

Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2
iki VII. 1 d. – fotomenininkų Dangirutės ir 
Rimgaudo Maleckų paroda „Fotografikos 
proveržis“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
Artūro Mitino tapybos darbų paroda „Paty-
rimo horizontas“

„VDA Lauko ekspo“
Maironio g. 4

„Teleportas Nidon. Raitas Terrabaitas“ 

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

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Poeto, fotografo Vlado Braziūno paroda 

„popapa!“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Roberto Strazdo skulptūrų paroda „Šven-
tieji ir kandidatai“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Toomo Altnurme’s (Estija) darbų paroda 

„Atleidimo malonė“ 

LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Paroda „Lietuvos ir Pietų Kaukazo valsty-
bių santykiai 1918–1922 m.“ 
Paroda „Savo jėgas skirkite didiems dar-
bams“, skirta Vilniaus universiteto profe-
sorės Onos Voverienės 80-osioms gimimo 
metinėms paminėti 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Aidos Vėželienės paroda „Įkvėpimas“ 
Paroda „Trys draugai: Damušis, Kazickas, 
Ambrozaitis“
Gretos Alice komiksų paroda „Mėlynasis 
krokodilas“
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš 
knygų“ 
Paroda „Fluxus“ avilys“
iki 30 d. – Sąjūdžio 30-mečiui skirta 
paroda

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Paroda „Tarp medicinos ir politikos: Seimo 
Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“
iki 29 d. – Matildos Teresės Jucienės perso-
nalinė paroda „Pintinės juostos ir ne tik...“  

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 

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

Galerija „555“
T. Ševčenkos g. 16 F
Luigi Magli ir Francomà paroda „Dvasinis 
gyvūnas. Totemas ir tabu“

Meno laboratorija „Maršrutizatoriai“

Kosciuškos g. 8

iki 25 d. – tapybos paroda „Reikalas toks“: 

Alexei Gordin (Estija), Kazimieras Braz-

džiūnas, Raminta Blazevičiūtė, „Poly-

rabbit. Duplicate“ (Ina Šilina ir Darius 

Jaruševičius)

„Editorial“ projektų erdvė

Latako g. 3

iki VII. 1 d. – Jokūbo Čižiko personalinė 

paroda „Soulseek“

Jogailos rezidencija
Jogailos g. 3
iki VII. 1 d. – Rūtos Vadlugaitės paroda 

„Protarpiai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 
1918 m.“
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“
iki VII. 1 d. – paroda „Sugrįžęs į šviesą. Tra-
paus kūrinio istorija“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 
Paroda „Baltijos kaimynėms – 100. XX a. 
Latvijos ir Estijos dailė iš Nacionalinio 
M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 
rinkinių“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 
žmogus“

Jolanta Dolewska, „Rezervuaras“. 2013–2016 m.
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Bibliografinės žinios
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
iki 24 d. – Aistės Gabrielės Černiūtės perso-
nalinė paroda „Sapne tik sapnas“
nuo 28 d. – Adelės Velykienės tapybos 
paroda „Kad viskas žydėtų“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco 
Kauno interjeruose“

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“
Paroda „Ypatinga dovana Lietuvai“, skirta 
kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus 
125-osioms gimimo metinėms

Maironio lietuvių literatūros            
muziejus
Rotušės a. 13
Vytauto Aleksandro Jonyno 100-osioms 
gimimo metinėms skirta paroda: „Jau pusę 
šimtmečio nesu girdėjęs vieversio...“ 
Paroda „Onei Baliukonei – 70“ 
Tapybos darbų paroda Viliui Orvidui 
atminti 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 31 d. – Mildos Gailiūtės paroda „Prisiri-
šimai. Dvi vietos“
Karolio Vaivados paroda „Šviesūs 
prisiminimai“ 
Paroda Raimundui Mikšiui atminti „Erškė-
čių vainikas“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 23 d. – Simono Kuliešio paroda „Pre 
Sent At I On“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Grupinė paroda „Pasakojimai su Juo“

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
iki 23 d. – Baltijos šalių grupės menininkų 
bendra paroda – meno projektas „3FREE” 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3 / 3a
Paroda, skirta pirmojo Lietuvos civilinių 
oro linijų skrydžio 80-mečiui paminėti

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Virginijos Degenienės personalinė teksti-
lės darbų paroda „Be pavadinimo“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Gitanos Kaltanienės grafikos ir Irenos Šliu-
želienės keramikos paroda „Refrenas dviem“

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 23 d. – 57-oji kasmetinė Šiaulių meni-

ninkų paroda 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 22 d. – Dainiaus Kulnio juvelyrikos 
paroda „Atradimai“  

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Romualdo Inčirausko paroda „Skulptūra 
tarytum juvelyrika“

Druskininkai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Fotografijų paroda „Senieji, mielieji 
Druskininkai“

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
„Menų spaustuvė“
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – šiuolaikinės 
muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncer-
tas „Dreams of the blind“

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“
22 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „KTULU 
ŠAUKSMAS“ („Nowy teatr“, Lenkija, 
Varšuva) 
24 d. 12, 14, 16, 18 val. Didžiojoje salėje – 
koncertas-instaliacija „Garso namai“ (Ju-
liaus Slovackio teatras, Lenkija, Krokuva) 
25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „The Ukulele 
Orchestra of Great Britain“ (D.  Britanija) 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
VII. 1 d. 15 val. Jašiūnų dvaro sodybos rū-
muose – festivalis „Muzika Jašiūnų dvare“. 
Lietuvos kariuomenės orkestras. Dir. – 
E. Ališauskas

Vilnius
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
VII. 1 d. 21 val. Vingio parke – L. Vilkončiaus 
roko opera „Eglė“ (libreto autorius S. Geda). 
Meno vad. ir vyr. dir. – G. Rinkevičius, rež. – 
G. Šeduikis, dail.-scenogr. – S. Šimkūnaitė, 
vaizdo projekcijų aut. – R. Sakalauskas. So-
listai M. Pundziūtė, J. Milius, K. Smoriginas, 
Č. Gabalis, R. Juzuitis, R. Karpis, A. Noviko 
džiazo mokyklos auklėtiniai, Kauno valsty-
binis choras (vad. P. Bingelis), choras „Bel 
Canto“ (vad. E. Kaveckas), Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkestras

M.K. Čiurlionio namai
22 d. 18 val. – smuikininkės L. Veleckytės 
(JAV) ir pianistės D. Sakaitės (JAV) koncer-
tas. Programoje W.A. Mozarto, E. Balsio, 
M.K. Čiurlionio, M. Raimi, C. Schumann, 
J. Brahmso, C. Francko kūriniai

Kaunas
Pažaislio muzikos festivalis
23 d. 19 val. Ignalinos r. Paliesiaus dvare – „Va-
saros romansai“. Atlikėjai D. Kazonaitė (sopra-
nas), S. Bulat (gitara, Kroatija), 
R. Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas). 

Programoje M. Arnoldo, E. de Curtiso, 

R. Leoncavallo, C.A. Bixio, S. Šuleko, G. Bi-

zet, L. Delibes, M. de Fallos kūriniai 

24 d. 19 d. Birštono kurhauze, 26 d. 18 val. 

Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje  – „Giesmės 

ir šokiai“. Atlikėjai S. Bulat (gitara, Kroa-

tija) ir Kauno fortepijoninis trio: L. Krėpš-

taitė (fortepijonas), I. Andruškevičiūtė 

(smuikas), A. Krištaponienė (violončelė). 

Programoje A. Babajaniano, K. Arakelyan, 

G. Kuprevičiaus, Á. Piazzollos kūriniai

29 d. 22 val. Kauno pilyje – muzikinė-doku-
mentinė drama „Lietuva – valstybė“ (pagal 
M. Zīverts tragediją „Mindaugo valdžia“). 
Rež. – V. Rumšas, komp. – V. Bartulis, sce-
nogr. – V. Idzelytė-Dautartienė, videoinsta-
liacijos – Dž. Katino. Vaidina E. Jaras, 
K. Cicėnas, E. Martynenko, D. Batavičius, 
M. Capas, M. Zikaraitė-Sirgidienė, 
S. Balandis, T. Vaškevičiūtė, R. Bučius, 
T. Gryn, R. Vilkaitis, J. Braškys, A. Ar-
kauskas, M. Jusčius ir kt.

Druskininkai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu
24 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje – S. Be-
atričė (sopranas), M. Samulionis (saksofo-
nas), D. Jatautaitė (vargonai). Programoje 
M.K. Čiurlionio, A. Kačanausko, T. Albinoni, 
C. Francko ir kt. kūriniai
30 d. 19 val. Varnių šv. apaštalų Petro ir Pau-
liaus bažnyčioje – R. Tamo (smuikas), V. Gai-
žauskaitė-Veličkienė (violončelė), L. Gedgau-
daitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, 
J. Gaižausko, G. Purlio ir kt. kūriniai
VII. 1 d. 11 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažny-
čioje – S. Beatričė (sopranas), M. Beinaris 
(baritonas), S. Beinarienė (koncertmeis-
terė). Programoje G. Kuprevičiaus, 
F. Schuberto, G.F. Händelio, A. Stradellos, 
C. Franko, G.B. Pergolesi ir kt. kūriniai
M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus 

„Fortepijoninės muzikos vasara 
Druskininkuose“
27 d. 20 val. – Sonata ir Rokas Zubovai
30 d. 16 val. – G. Januševičius

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
22 d. 13 val. Onuškio bibliotekoje (Komarų g. 4, 
Onuškio k., Juodupės sen., Rokiškio r.) ir 
16.30 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje (Ne-
priklausomybės a. 1A, Rokiškis) – renginiai 
iš ciklo „Salvete, juvenes“, skirti V. Daunio 
60-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja 
poetas V. Braziūnas. Koncertuoja violon-
čelininkė Elena Daunytė, arfininkė Joana 
Daunytė 
25 d. 17.30 – Novelės vakaras. Dvyliktosios 
A. Vaičiulaičio literatūrinės premijos įtei-
kimas. Dalyvauja rašytojo A. Vaičiulaičio 
dukros, premijos mecenatės A. De Bold, 
J. Buivys, D. Nourse, rašytojai D. Opolskaitė, 
D. Kalinauskaitė, V. Morkūnas, R. Šerelytė, 
literatūrologai Ž. Kolevinskienė, J. Sprin-
dytė, D. Vaitiekūnas. Dainuoja Lietuvos 
edukologijos universiteto choro „Ave vita“ 
grupė. Renginį veda literatūros žurnalo 

„Metai“ vyriausiasis redaktorius A. Šimkus
28 d. 17.30 – Literatūros vakaras. A. Petriko 
literatūrinės premijos įteikimas už geriau-
sią knygą vaikams ir jaunimui. Dalyvauja 
premijos laureatės, knygos „Sibiro haiku“ 
autorės J. Vilė ir L. Itagaki, rašytojai 
A.A. Jonynas, R. Šerelytė, literatūrologė 
G. Bernotienė. Improvizacijas knygos te-
momis atliks režisierė S. Degutytė („Stalo te-
atras“), vokalinis ansamblis, akompaniatorė 
J. Kuliūnienė, kompozitorius M. Pranulis

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
20 d. 12–19 val., 21 d. 9–20 val. Konferen-
cijų salėje – tarptautinė konferencija „1918 
metai Lietuvoje ir Lenkijoje iš dabartinės 
Vidurio ir Rytų Europos perspektyvos: isto-
rija, politika, kultūra“ 
22 d. 12 val. – Kino popietė. Filmo „Skrydis 
per Atlantą“ (rež. R. Vabalas) peržiūra
28 d. 18 val. – „Nepatogus kinas“. Filmo 

„Irano reivas“ (rež. S.R. Meures) peržiūra
28 d. 18 val. – K. Ptakausko knygos „Ryto 
rasos sodas“ pristatymas

GROŽINĖ LITERATŪRA

Aukojimo pelkė : [romanas] / Susanne Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 284, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
479-093-5 (įr.)

Baimė : [romanas] / Dirk Kurbjuweit ; iš vokiečių kalbos vertė Dalia Kižlienė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 191, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-479-082-9 (įr.)

Butas Paryžiuje : romanas : [romano „Angelo kvietimas“ antra dalis] / Guillaume Musso ; iš 
prancūzų kalbos vertė Donata Pleskevičienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 358, 
[1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-070-6 (įr.)

Dienojimas : romanas / Algimantas Kaminskas. – Vilnius : Homo liber, 2018. – 143, [1] p.. – 
Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-446-170-5. – ISBN 9786094461538 (klaidingas)

Dovanoju tau savo vyrą : romanas / Claudia Keller ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Ba-
reišienė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 270, [1] p.. – (Skaitytojų pamėgtos, ISSN 2424-
3485). – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3293-7

Dziedas : romanas / Romas Treinys. – Vilnius : Tyto alba, 2018. – 342, [1] p.. – Tiražas 2500 
egz.. – ISBN 978-609-466-307-9 (įr.)

Gelbėtojas / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 492, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tira-
žas 1800 egz.. – ISBN 978-609-479-097-3 (įr.)

Išlikę karo verpetuose : [romanas] / Rokas Flick. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 212, [4] p.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3325-5 (įr.)

Kai baigiasi laikas : [romanas] / Elina Hirvonen ; iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 229, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
479-075-1 (įr.)

Kaip sustabdyti laiką : romanas / Matt Haig ; iš anglų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vil-
nius : Tyto alba, 2018. – 334, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-309-3 (įr.)

Maras : [romanas] / Albert Camus ; iš prancūzų kalbos vertė Rožė Jankevičiūtė. – Pakart. 
laida.. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 319, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-9955-23-294-0 (įr.)

Moteris lange : romanas / A.J. Finn ; iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2018]. – 487, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-479-092-8 (įr.)

Nepaprastas Paryžiaus skersgatvio knygynas : romanas / Christine Féret-Fleury ; iš prancūzų 
kalbos vertė Lina Perkauskytė. – [Vilnius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2018]. – 149, [1] p.. – Tira-
žas 2000 egz.. – ISBN 978-609-479-076-8 (įr.)

Ordinas be orderio = Орден без ордера : eilėraščiai ir ne tik / Gintaras Patackas ; sudarė ir 
išvertė Anna Gerasimova. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2018. – 319, [2] p., įsk. 
virš. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8035-57-5

Palūžusi Džiuljeta : romanas / Leisa Rayven ; iš anglų kalbos vertė Justė Povilaitienė. – [Vil-
nius] : [„Baltų lankų“ leidyba], [2018]. – 362, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-479-
074-4 (įr.)

Paniekos metas : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 334, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3302-6 (įr.)

Poezijos pavasaris : [almanachas]. – Vilnius : Rašytojų sąjungos fondas, [2018]. – ISSN 0235-
442X2018 / sudarė Elžbieta Banytė, Neringa Butnoriūtė, Virginija Cibarauskė ir Antanas 
Šimkus. – [2018]. – 197, [3] p. + 1 garso diskas (CD)

Praradimo simfonijos : 1946 metų kūrybinio rankraščio fotografinė kopija / Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas ; [teksto autorė ir knygos sudarytoja Virginija Babonaitė-Paplauskienė]. – Kaunas : 
Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2018. – 159, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 
egz.. – ISBN 978-9955-711-33-9 (įr.)

Procesas : romanas ; Novelės / Franz Kafka ; [iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, Teo-
doras Četrauskas, Juozas Aputis, Adomas Druktenis]. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2018]. – 391, [1] p.. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 
1500 egz.. – ISBN 978-9955-23-480-7 (įr.)

Salaspilis : sakmė / Vydas Astas ; [dailininkas Rimantas Tumasonis]. – Vilnius : Homo liber, 
[2018]. – 36, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 540 egz.. – ISBN 978-609-446-162-0 (įr.)

Senis ir jūra : apysaka / Ernest Hemingway ; iš anglų kalbos vertė Romualdas Lankauskas. – 
3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 106, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-9955-23-712-9 (įr.)

Sniego Senis : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – 3-ioji 
laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 471, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 
2029-2597). – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-892-8 (įr.)

Svetimas : [romanas] / Albert Camus ; iš prancūzų kalbos vertė Laima Rapšytė. – Pakart. 
laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 119, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
9955-23-293-3 (įr.)

Šeimos reikalai : romanas / Rohinton Mistry ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė-Stei-
blienė. – Vilnius : Tyto alba, 2018. – 526, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-466-
308-6 (įr.)

Vasarnaktis : haiku / Andrius Luneckas ; [iliustracijos: Jurga Tėvelienė]. – Vilnius : Aktin, 
2018. – 198, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95848-3-6
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Lietuvos kultūros taryba 
LR kultūros ministerija 

Savaitės filmai

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

B irželio 22–28
Ki no re per tu a ras

Dėl visko kalta meilė  **

Sėkmingas verslininkas Žoslynas (filmo režisierius Franckas Dubosc’as) 
yra mergišius ir melagis. Kad suviliotų žavią moterį, jis apsimeta esąs ne-
įgalus, tačiau vieną dieną sužino, kad mylimoji turi neįgalią seserį. Filme 
taip pat vaidina Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy, Gerard’as Darmonas, 
Claude’as Brasseuras (Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Iš meilės Pablui  **

Biografinis Fernando Leono de Aranoa filmas pasakoja apie Pablo Es-
cobarą – narkotikų kartelio vadeivą ir turtingiausią visų laikų nusikaltėlį, 
vadintą kokaino imperatoriumi. 9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
jis pavertė Kolumbiją klestinčios prievartos šalimi. Tačiau ambicinga Ko-
lumbijos televizijos žurnalistė Virginia Vallejo nusprendė susipažinti su 
Escobaru. Žurnalistė nusikaltėlį sužavėjo, nors netrukus savo akimis pa-
matė juodąją šio žmogaus pusę – ryšius su Kolumbijos revoliucionieriais, 
kokaino pramonės užkulisius ir narkoterorizmo siaubą. Vis dėlto juos abu 
kažkas siejo ir neleido skirtis. Pagrindinius personažus suvaidino Javieras 
Bardemas ir Penelope Cruz (Ispanija, Bulgarija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
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 neegzistuojantis? 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)
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 sužeistas 
Ričardas nebegalės buriuoti, Tamė turės rasti jėgų, kad perplauktų van-
denyną ir išgelbėtų mylimąjį (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Oušeno 8 ***

Gary Rosso filmo išeities taškas paprastas: Debė Oušen (Sandra Bul-
lock) su draugėmis rengiasi brangenybių vagystei kasmetiniame mados 
renginyje „Gala Met“, kuris vyksta Niujorko Metropoliteno meno muzie-
juje. Tikslas – pavogti šimtus milijonų kainuojantį briliantų vėrinį. Debė 
apiplėšimą planavo penkerius metus, aštuonis mėnesius ir dvylika dienų. 
Kad sumanymą įgyvendintų, jai reikia geriausių savo srities specialisčių. Tai 
priklausys nuo Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paul-
son, Rihannos, Helenos Bonham Carter, Awkwafinos suvaidintų veikėjų, 
kurios turės išnešti briliantus visiems matant (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Su meile, Saimonas ***

Nepretenzinga romantinė komedija paaugliams, kurios herojus – pa-
prastas vaikinas. Toks kaip visi. Tačiau jis turi paslaptį: Saimonas (Nick 
Robinson) yra gėjus. Suvokęs, kad tapo šantažuotojo auka, Saimonas 
turi dorotis su naujomis problemomis. Pagal Becky Albertalli bestselerį 
Grego Berlanti sukurtas filmas su humoru pasakoja apie brendimą. Kū-
rėjai kviečia pakeisti požiūrį, todėl neatsitiktinai rodo tėvų reakciją, kai 
jų vaikai pareiškia, kad yra heteroseksualūs. Taip pat vaidina Katherine 
Langford, Talitha Eliana Bateman, Jennifer Garner, Josh Duhamel (JAV, 
2018). (Vilnius)
Šakalai ***

Šeima pasamdo okultinių mokslų specialistą, kad šis ištrauktų jų sūnų 
iš pavojingos sektos, propaguojančios prievartą. Tačiau galiausiai visi at-
siduria uždaryti name miško gelmėje, apsupti negailestingų sektos narių, 
nusprendusių susigrąžinti dingusį draugą. Kevino Greuterto siaubo filme 
pagrindinius vaidmenis sukūrė Stephenas Dorffas, Deborah Kara Unger, 
Jonathonas Schaechas, Nickas Roux, Alyssa Julya Smith, Jasonas Scottas 
Jenkinsas (JAV, 2017). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
22–25, 27, 28 d. – Naktinė pamaina (Ru-
sija) – 11.10, 13.30, 15.50, 18.40, 21.30; 26 d. – 
11.10, 13.30, 15.50, 18.40, 21.30, 23.45
22–28 d. – Sadko (Rusija) – 11.10, 13.10, 15.10, 17.10
22–25, 27, 28 d. – Šakalai (JAV) – 16.10, 
18.50, 21 val.; 26 d. – 16.10, 18.50, 21, 23 val.
22–28 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16, 
19.10
27 d. – Papuolei! (JAV) – 18.30
28 d. – Slaptasis agentas Maksas (D. Brita-
nija, JAV) – 11.10
22–25, 27, 28 d. – Oušeno 8 (JAV) – 11.40, 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40; 26 d. – 11.40, 14.10, 
16.40, 19.10, 21.40, 23.59
22–25, 27, 28 d. – Juros periodo pasaulis. 
Kritusi karalystė (JAV, Ispanija) – 11, 15.30, 
21 val.; 26 d. – 11, 15.30, 21, 23.45
22–28 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 12.30, 18.10
22–25, 27, 28 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 13.50, 
18.20, 20.50; 26 d. – 13.50, 18.20, 20.50, 23.20
22–28 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bul-
garija) – 16.20, 19.05, 21.45
22–25, 27, 28 d. – Deadpool 2 (JAV) – 15.20, 
18, 20.40; 26 d. – 15.20, 18, 20.40, 23.10
22–28 d. – Plojus (Islandija) – 11, 14.50
22–28 d. – Dvi uodegos (Rusija) – 12.55, 
16.50 (lietuvių k.); 22–27 d. – 11.30, 13.25; 
28 d. – 13.25 (rusų k.)
22–28 d. – Didžioji kriaušė ir magiškoji jos 
kelionė (Danija) – 12, 14 val.
22–25, 28 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 
18.30, 20.50; 26 d. – 18.30, 20.50, 23.20; 
27 d. – 20.50
22–25, 27, 28 d. – Dėl visko kalta meilė 
(Prancūzija) – 21.20; 26 d. – 21.20, 23.40
22–28 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija) – 
13.40; Sengirė (rež. M. Survila) – 11.20

Forum Cinemas Akropolis 
22, 23, 26 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 11.20, 
13.30, 16.10, 17.50, 19.20, 21.40, 23.30; 24, 25, 27, 
28 d. – 11.20, 13.30, 16.10, 17.50, 19.20, 21.40
22–27 d. – Sadko (Rusija) – 10.10, 12.10, 
14.10, 16.40; 28 d. – 10.10, 13.10, 14.10, 16.40
22, 23, 26 d. – Šakalai (JAV) – 15.45, 18.40, 20.50, 
23 val.; 24, 25, 27, 28 d. – 15.45, 18.40, 20.50
22–26, 28 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 
20.10; 27 d. – Papuolei! (JAV) – 20 val.
28 d. – Slaptasis agentas Maksas (D. Brita-
nija, JAV) – 12 val.
22, 23, 26 d. – Oušeno 8 ! (JAV) – 10.50, 13.20, 
15.50, 18.30, 21.10, 23.45; 24, 25, 27, 28 d. – 10.50, 
13.20, 15.50, 18.30, 21.10
22, 23, 26 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė (JAV, Ispanija) – 10.40, 16.30, 21.20, 
22.50; 24, 25, 27, 28 d. – 10.40, 16.30, 21.20
22–28 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 13.40, 18.20
22, 23, 26 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 
13.10, 15.40, 18.10, 23.10; 24, 25, 27 d. – 13.10, 
15.40, 18.10; 28 d. – 15.40, 18.10
22, 23, 26 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, 
Bulgarija) – 15.10, 18, 21, 23.35; 24, 25, 27, 
28 d. – 15.10, 18, 21 val.
22–28 d. – Plojus (Islandija) – 10.20, 14.35
Dvi uodegos (Rusija) – 13, 16.55 (lietuvių k.); 
11.10, 15 val. (rusų k.); Deadpool 2 (JAV) – 18.50, 
21.30; Didžioji kriaušė ir magiškoji jos 
kelionė (Danija) – 11 val.; Teris ir užburta 
Aušros karalystė (D. Britanija, Meksika) – 12.20

22, 24, 26, 28 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 20.40
23, 25, 27 d. – Juodraštis (Rusija) – 20.40
22–28 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 10.30
Sengirė (rež. M. Survila) – 12.50

Pasaka
22 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30; 
23 d. – 15.15; 24 d. – 17.15; 25, 27 d. – 18.30
22 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, Bulgarija) – 
19.15; 23 d. – 17.15, 21.15; 24 d. – 17, 19 val.; 
25 d. – 20 val.; 26, 28 d. – 18.15; 27 d. – 20.15
22, 23 d. – Oušeno 8 (JAV) – 21.30; 24 d. – 21.15; 
26 d. – 18 val.
22 d. – Knygų klubas (JAV) – 17 val.; 23 d. – 
19.30; 24 d. – 15.15; 25 d. – 18 val.; 26 d. – 
20.15; 27 d. – 20.30; 28 d. – 20 val.
22, 23 d. – Dėl visko kalta meilė (Prancūzija, 
Belgija) – 19 val.; 24 d. – 19.15, 25 d. – 20.15; 
26, 28 d. – 20.30
22 d. – Šventa vieta (Italija) – 21.15; 24 d. – 21.30
22 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 17.15; 24 d. – 19.30; 26 d. – 
18.30; 28 d. – 20.15
22 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.45; 23, 
24 d. – 17.30; 26 d. – 20 val.; 27 d. – 18 val.
22 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20.45
23 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 17 val.; 
24 d. – 15 val.; 23 d. – Tylos muzika (Italija) – 
15 val.; 27 d. – 18.15
23 d. – Žemė. Viena nuostabi diena (Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, D. Britanija, JAV) – 15.30
23 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 19.45; 
25 d. – 18.15; 23 d. – Eva (Prancūzija) – 21.45; 
27 d. – 20 val.; 24 d. – Floridos projektas 
(JAV) – 15.30; 24 d. – Fantastiška moteris 
(Ispanija, JAV, Vokietija, Čilė) – 21 val.
25 d. – Manifestas (Australija, Kinija, Vo-
kietija) – 20.30; 28 d. – 18.30; 28 d. – Jūsų 
Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
22, 23, 26 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 17.40, 
20.50, 22 val.; 24, 25, 27, 28 d. – 17.50, 21.30
22, 23, 26 d. – Šakalai (JAV) – 17.10, 20, 22.10; 24, 
25, 27, 28 d. – 18.50, 20.55
24, 25, 27, 28 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 15.40
27 d. – Papuolei! (JAV) – 18.30
28 d. – Slaptasis agentas Maksas (D. Brita-
nija, JAV) – 13.10
22, 23, 26 d. – Juros periodo pasaulis. Kri-
tusi karalystė (JAV, Ispanija) – 10.40, 13.30, 
15, 19.20, 22.20; 24, 25, 27, 28 d. – 12, 13, 18.40, 
20.15; 22, 23, 26 d. – Juros periodo pasaulis. 
Kritusi karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 12.10, 
18 val.; 24, 25, 27, 28 d. – 10.10, 15.50
22, 23, 26 d. – Oušeno 8 (JAV) – 11.10, 13.45, 
16.20, 19, 21.40, 23.10; 24, 25, 27, 28 d. – 11, 
13.40, 16.20, 19, 21.45

22, 23, 26 d. – Plojus (Islandija) – 10.10, 11, 
13.10, 15.10; 24, 25, 27, 28 d. – 10.20, 12.15, 
14.20, 16.20
22, 23, 26 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, 
Bulgarija) – 16.25, 19.10, 23 val.; 24, 25, 
28 d. – 15, 18.20, 21.05; 27 d. – 15, 21.05
22, 23, 26 d. – Teris ir užburta Aušros kara-
lystė (D. Britanija, Meksika) – 10.30, 14.50; 
24, 25, 27, 28 d. – 10.50, 16.10
22, 23, 26 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 
12.50, 17 val.; 24, 25, 27 d. – 13.10, 18 val.; 
28 d. – 18 val.
22, 23, 26 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 
15.20, 19.30; 24, 25, 27, 28 d. – 20.30
22, 23, 26 d. – Dvi uodegos (Rusija) – 10.50, 
12.45; 24, 25, 27, 28 d. – 10.30, 12.25, 14.20
22, 23, 26 d. – Deadpool 2 (JAV) – 17.20, 
20.10; 24, 25, 27, 28 d. – 18.30, 21.10
22, 26 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 14.40; 24, 
25, 27, 28 d. – 16.15
22, 23, 26 d. – Kliedesiai (JAV) – 22.30; 23 d. – 14.40
22, 23, 26 d. – Gnomai (D. Britanija, Kanada, 
JAV) – 12.30; 24, 25, 27, 28 d. – 13.50
22, 23, 26 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 
10.20; 24, 25, 27, 28 d. – 11.30

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
22, 23, 26 d. – Naktinė pamaina (Rusija) – 14.50, 
16.30, 19, 21.30, 23.30; 24, 25, 27, 28 d. – 14.50, 
16.30, 19, 21.30; 22–28 d. – Sadko (Rusija) – 
10.20, 12.20, 14.20, 15.50
22, 23, 26 d. – Šakalai (JAV) – 17.05, 19.10, 21.15, 
23.20; 24, 25, 27, 28 d. – 17.05, 19.10, 21.15
27 d. – Papuolei! (JAV) – 20.30
28 d. – Slaptasis agentas Maksas (D. Brita-
nija, JAV) – 13.10
22, 23, 26 d. – Oušeno 8 (JAV) – 10.40, 13.10, 
15, 18.30, 21, 23.10; 24, 25, 27 d. – 10.40, 
13.10, 15, 18.30, 21 val.; 28 d. – 10.40, 13.30, 
15, 18.30, 21 val.
22, 23, 26 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė (JAV, Ispanija) – 10.10, 15.40, 20.40, 
23 val.; 24, 25, 27, 28 d. – 10.10, 15.40, 20.40
22–28 d. – Juros periodo pasaulis. Kritusi 
karalystė (3D, JAV, Ispanija) – 13, 17.50
22, 23, 26 d. – Iš meilės Pablui (Ispanija, 
Bulgarija) – 17.30, 20.20, 23.40; 24, 25, 27, 
28 d. – 17.30, 20.20
22–28 d. – Plojus (Islandija) – 11.30, 16 val.
22–27 d. – Su meile, Saimonas (JAV) – 13.30, 
18 val.; 28 d. – 18 val.
22–28 d. – Dvi uodegos (Rusija) – 12.50 (lie-
tuvių k.); 10.50 (rusų k.)
22, 24, 26 d. – Deadpool 2 (JAV) – 20.30
23, 25, 28 d. – Kol dar neatėjo audra (JAV) – 20.30
22–28 d. – Vajana (JAV) – 10.30
Sengirė (rež. M. Survila) – 12.40

„Su meile, Saimonas“


