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Parodos „Lietuva. Londonas. 1968. Lietuviško dizaino odisėja“ vaizdas
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Didieji vasaros darbai

Parodos ir įvykiai
Monika Krikštopaitytė

Kas įvyko, kol keliavome ir laistėme
vejas? Buvo dvi į svarbius precedentus pretenduojančios diskusijos.
Tiksliau, dvi diskusijų su visuomene
imitacijos: viena – apie teritorijos
šalia Šv. Jokūbo bažnyčios užstatymą, kita – apie Reformatų parko
rekonstrukciją. Į abi buvo sukviestas įtikinamai objektyvus ir įvairus
(bendruomenės, specialistų, miesto
departamentų atstovų, kultūros veikėjų) būrys, o po abiejų susitikimų
projektų rengėjai paviešino tendencingus pranešimus spaudai. Dalia
Vasiliūnienė atkreipia dėmesį, kad
„St. Jacobs“ projekto rengėjai viešai
džiaugėsi, jog atliktais pakeitimais
daugmaž visi yra patenkinti, architektai patobulintą projektą laiko
tinkamu (www.lzinios.lt/lzinios/
Kultura-ir-pramogos/redakcijospastas-sv-jokubo-ligonines-teritorijos-komplekso-projektas-viesa-diskusija-ir-pusiau-tiesa/270064), nors
diskusijoje išsakyta daug specialistų

kritikos, o susitikimas atrodė itin
nepalankus jo rengėjams.
Panašiai kilusią nepasitenkinimo
bangą ignoravo ir Reformatų skvero
atnaujinimo architektė (vilnius.lt/
lt/2018/08/10/diskusija-reformatusode-atnaujintas-taps-nauju-traukos-centru/), susitikime mačiusi
vien nežymias, bet prasmingas
patobulinimo galimybes. Tačiau,
kadangi visos diskusijos yra viešai
pasiekiamos, galima įsitikinti, kad
abu projektai sukėlė didelį ir pagrįstą pasipiktinimą ir dėl siūlomo
galutinio rezultato, ir dėl svarbesnių tyrimų nebuvimo. Reformatų
skvero atveju valdininkų pernelyg
dažnai naudojama schema „dabar
jau vėlu ką nors keisti“ nebesuveikė –
iniciatyvinė grupė siekia ištirti, ar
visas procesas vyko tinkamai, nes
klausimų kyla daug ir esminių
(www.15min.lt/kultura/naujiena/
vizualieji-menai/reformatu-skveroiniciatyvine-grupe-praso-istirti-arteisetai-vykdomas-statybos-darburangos-konkursas-929-1017096).
Kažin kada bus rimčiau paklausta

apie nedalijamų kompleksų (posesijų) miesto centre dalijimą,
apie nacionalinės reikšmės statuso
lyg tarp kitko pakeitimą į vietinės
reikšmės, apie reikšmingų paveldosaugos objektų pažastyse statomus
verslo objektus su vaizdu?
„Re:formatų“ vienos dienos festivalis, vykęs rugpjūčio 9 d., jau įėjo
į istoriją netikėtu gyvastingumu:
profesionalai ir mėgėjai šoko, grojo,
skaitė eiles, pasakojo istorijas, kūrė
vietoje. Su tokiu entuziazmu atgijęs
skveras, daug kam atrodęs užmigęs
ir pamirštas, tapo svarbus. Ne mažiau svarbi ir elementari pagarba
miestiečiui, kuris tikisi, kad su juo
bus tariamasi. Sąjūdžio laikus priminęs sujudimas atskleidė, kad Vilniaus gyventojams jau įgriso atviras kapitalo siautėjimas ir nusiteikta
priminti įstatymus bei miestiečių
teises.
Kas dar gero? Šiais metais nebus
valstybės finansuojamo dailėtyros
kurso Dailės akademijoje, nors
N u k e lta į 8 p s l .
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„Su gera mina“

Įspūdžiai iš XXII tarptautinio Thomo Manno festivalio Nidoje
Rita Nomicaitė

Thomo Manno festivalis pirmiausia yra laisvos minties šventė. „Mes
visada ginsime demokratiją“, – šiemetinio festivalio baigiamojoje kalboje pabrėžė Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo pirmininkė
Ruth Leiserowitz. Liepos 14–21 d.
vykusio XXII tarptautinio festivalio temai pritaikyta Th. Manno
mintis „...su gera mina pasveikinti
demokratinį Naują pasaulį“. Kartu
toji idėja baigė penkerių metų festivalio ciklą „Modernybės palikimas.
Šimtas metų po Didžiojo karo“.
XXII festivalis buvo suformuotas
iš tradicinių skaitymų, žodžio, dailės, muzikos ir kino dalių. Rengiamos paeiliui kaip čia išvardyta, jos
užimdavo dėmesį maždaug dešimčiai valandų per dieną.
Th. Manno kūrybos skaitymus
pradėjo R. Leiserowitz, vėliau juose
dalyvavo vertėjai Antanas Gailius,
Laurynas Katkus ir kt. Vieni iš skaitymų buvo skirti L. Katkaus sumanytam ir moderuotam jaunimo esė
konkursui. Neringos Viktoro Miliūno
viešojoje bibliotekoje klausėmės trijų
konkurso finalininkų – Teodoro Žuko,
Domo Lavrukaičio ir Ernestos
Dambrauskaitės (tapusios nugalėtoja), jų tekstų bei pasvarstymų
apie kultūrinės politikos reiškinius.
Jaunuolių pažiūrų paletė – nuo identifikavimosi su lietuvių tauta iki tautinės valstybės laikymo katastrofa –
principingai atskleidė Th. Manno
festivalį palaikant liberalią dvasią.
Žodžio programose, brandesnių
svečių diskusijose argumentai taip
pat mirgėjo ir provokavo vidiniam
ar viešam ginčui. Ir neįmanoma pacituoti jokių posakių, nes visi tuoj
pat būdavo apgaubiami pritariamų
arba prieštaraujančių teiginių. Gal
iki XXV renginio planuojama visų
festivalių pokalbių tekstus (bent atrinktus) publikuoti?
Muzikos programos parengtos
atsižvelgiant į keletą aspektų. Bendrasis, jungiantis programų principas – originalumas. Kuratorė muzikologė Vytautė Markeliūnienė,
žinodama sezoninių koncertų repertuarą, reaguoja jį papildydama
pagrindinėse salėse netelpančiais
kūriniais, apskritai kuria specialias
vizijas. O šiemet tai susieta dar ir
su modernybės šimtmečiu, į šventę
įtraukiant ir Latvijos, Estijos muziką bei atlikėjus. Sukakties minėjimui pakeistas Lietuviškos muzikos
valandos pavidalas – anksčiau tapiusi vieno ar dviejų kompozitorių
kūrybinius portretus (Kutavičiaus,
Gruodžio, Juzeliūno, Balsio, kt.),
dabar Valanda tapo kolektyvinė. Be
to, su laisvės 100-mečiu rezonavo
naujojo muzikos programos ciklo
„Trys fortepijono rečitaliai“ koncertas, pateikęs Čiurlionio muzikos.
Dar šion pynėn įausta Th. Manno
mėgtos muzikos dvasios – taip
2 psl.

atsirado ankstyvojo romantizmo
opusų ir Bacho šedevras.
Įžanginė festivalio dalis, prieš
prasidedant pirmajam koncertui,
buvo gausi sveikinimų. Susirinkusiuosius šventiškai nuteikė LR prezidentas, UNESCO Geros valios
ambasadorius žinių visuomenei
Valdas Adamkus, tarp kitų dalykų
pasidžiaugęs bendraminčių sambūriu „tarsi valtelėje, supamoje marių, lyg viso pasaulio“. „Geros minos“
linkėjimais dalijosi miesto valdžios
atstovai, organizatoriai ir kiti garbūs asmenys. O po jų vyko koncertas, prasidėjęs Bacho Koncertu
obojui ir styginiams F-dur (BWV
1053R) ir pasibaigęs Eolo arfos aidesiu. Apskritai šis tarsi padangėse
skrajojęs koncertas tapo festivalio
karūna – tam pasitarnavo ir kūriniai,
ir atlikimas, ir ypač latvių dirigentas
Normundas Šnē. N. Šnē ir jo įkurta
Rygos simfonijetė jau ne kartą yra pasigėrėtinai bendradarbiavę su lietuvių kompozitoriais, atlikėjais, groję
mūsų scenose. Šįkart dirigento partneriai buvo Klaipėdos kamerinis
orkestras (vadovas Mindaugas
Bačkus), solistai Ugnius Dičiūnas
(obojus) ir Sergejus Okruško (klavesinas). Dirigento gilios aistros vedami, jie su įkarščiu atliko ryškius,
šventiškus, kiek teatriškus (šioms
savybėms išliekant ir kontempliatyviomis akimirkomis) kūrinius: be
minėto Bacho koncerto, dar Balakausko Koncertą obojui, klavesinui
ir styginiams, Lepo Sumeros veikalą
„Musica profana“ styginiams bei
Justės Janulytės opusą klavesinui ir
styginiams „Vėjo arfa“. „Vėl traukia
pasinert į dvasios rimtį / Seniai nebepatirtas ilgesys, / Plevenančiuos
dainos garsuos suspindi / Švelnus
Eolo arfos skambesys“, – klausytojus
inspiruoja kūrinio epigrafas (fragmentas iš Goethe’s „Fausto“; Antano A. Jonyno vertimas). Tai šiemetinio
Th. Manno festivalio užsakytas
J. Janulytės kūrinys, 20-tas jo
istorijoje. Regis, truputį kitokios
struktūros nei ankstesni šios autorės opusai: čia atsiradusi solo instrumento partija – tai vienužis klavesinas, grojantis gan romantišką
vienbalsį baltų klavišų motyvą. Tas
motyvas, beje, kaskart vingiuoja vis
šiek tiek kitaip ir tuo „kibina“ klausytojus. Styginių skambesys, harmoniškai ir tembriškai iš pradžių

„apglėbęs“ klavesino melodijas, palaipsniui skrenda aukštyn, palieka
violončeles ir švilpiančiais flažoletų
garsais pasiekia beribę padangę.
Kulminacija ateina baigus groti!
Garsų įkrauta erdvė muzikantams
nutilus, bet dar nenuleidus rankų
ima intensyviai skambėti. Ir suvoki
girdįs grojant Eolą...
Trims Baltijos sesėms pagerbti
festivalis sumanė išskirtinio formato renginį, primenantį muzikinį
Baltijos kelią. Tai studijų savaitė, per
kurią kamerinis choras „Aidija“
(vadovas Romualdas Gražinis) gilinosi į estų, latvių bei lietuvių choro
muzikos retrospektyvą, padedamas
trijų jaunųjų dirigentų, atsiųstų kiekvienos šalies muzikos akademijų. Iš
Estijos atvyko Leiu Tõnissaar, jau
sukaupusi solidžią vadovavimo patirtį su nacionaliniais (dabar yra
Estijos policijos ir muitinės departamento choro vyr. dirigentė) ir savivaldybių kolektyvais; Matīss Pēteris
Circenis – iš Latvijos, lankęs Rygos
katedros berniukų chorą, dabar dainuojantis chore „Ave sol“, mišraus
choro „Vēja balss“ chormeisteris ir
dirigentas; „aidijokas“ Mantvydas
Drūlia kaip chormeisteris ir koncertmeisteris bendradarbiauja su
VGTU akademiniu choru „Gabija“
(vadovė Rasa Viskantaitė) ir kartu
lavinasi magistro studijose su prof.
Juozu Domarku, yra stažavęsis Vienos muzikos ir scenos meno universitete. Kiekvienas iš jų, pasirinkdamas po 5–6 savo šalies kūrinius,
suformavo istorinę choro muzikos peržvalgą, išskleistą koncerte
„100-mečio muzika: Lietuva, Latvija,
Estija“. Tame koncerte pajutome galingą ir taurią latvių bei estų choro
muzikos gyvastį. Apie kitokią mūsų
chorų situaciją, ryžtingai raginant
lygiuotis į kaimynus, daug rašyta
dar tarpukariu. Tačiau šis renginys
išryškino „Aidijos“ sugebėjimą įsijausti į kitų chorinių mokyklų kalbą.
Skirtingų kartų atlikėjų požiūrį į
lietuvių muziką sukaupė Lietuviškos muzikos valanda. Tyras, ambicingas, bet kūrinių formą kol kas
sunkokai įveikiantis Peytono Hallo
Magalhaeso (violončelė) ir Onutės
Gražinytės (fortepijonas) duetas atliko džiazinį Balakausko „Bop-Art“
ir žaismingąją Kutavičiaus pjesę
„Rhytmus-arhytmus“. Kutavičiaus
Pirmąjį kvartetą pagriežė Kauno

Kauno kvartetas ir styginių kvartetas„Mettis“

G . B e r ž i n s ko n u ot r a u ko s

Choras „Aidija“, dirigentas Romualdas Gražinis

kvartetas (Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Aistė Mikutytė, Eglė
Lapinskė, Saulius Bartulis). Šis kolektyvas, vienas ištikimiausių festivalio partnerių, svarbiausia, parengia atsakingas interpretacijas, kartu
su muzika kvėpuoja, tad ir dabar
girdėjome visas kūrinio jungtis bei
kitus dramaturginius vingius. Felikso Bajoro ir kun. Jono Gutausko
„Paslaptį“ choras „Aidija“ giedojo
impulsyviai dramatiškai, nutolus
nuo autorinio sumanymo remtis
neskubia, neforsuota rezignacija.
Tačiau interpretacijų pasaulis tuo
ir žavus, kad bet kada galima grįžti
prie pirminės atlikimo idėjos.
Lietuviškai muzikai buvo dedikuotas ir vakaras iš ciklo „Trys
fortepijono rečitaliai“. Šis ciklas –
taip pat naujas festivalio sumanymas. Antrasis ciklo koncertas buvo
skirtas Jurgio Karnavičiaus interpretuojamai Čiurlionio muzikai. Intrigavo tai, kad pianistas mėgino į ją
žvilgtelėti iš kito taško: rėmėsi kompozitoriaus ir muzikologo Rimanto
Janeliausko suformuotais „Neatpažintais ciklais“, originaliai grupuojančiais Čiurlionio fortepijoninius
kūrinius. Suprantama, pianistui patogu atrasti jau paruoštą kūrinių eilės tvarką, tik kitas klausimas, kiek
įmanoma tais ciklais pasikliauti,
nes pjesių jungimas vadovaujantis
muzikos elementais yra įtikinantis,
bet abejonių kelia R. Janeliausko išmąstyti literatūriniai pavadinimai.
Rečitalyje skambėjo „Neatpažinti
ciklai“: I „Miško preliudai“, III „Tvanas“, V „Laiškai“, VIII „Dzūkiška
mėnesiena“, X „Jūros etiudai“, XV
„Vasaros sonata“ ir XVI „Jūratė“. Kai
kurie pavadinimai lyg ir neutralūs
(tuomet klausimas, kam jų, nieko
nesakančių, reikia?), o kai kurie
konkretesni, antai „Jūratė“ dar piešiama pjesėmis „Grėsmingoji“ (VL
325), „Gundanti“ / fuga b-moll (VL
328), „Siaubianti“ (VL 345). Įvaizdžius paskelbiant koncerto programose, iš muzikos ir atlikėjo tikimasi
tuos garsovaizdžius atkursiant. Pasvarstyčiau, ar tai realu? Gal užtektų parašyti ciklų numerius?
Tą vakarą Nidoje J. Karnavičius
ne visada orientavosi į R. Janeliausko vaizdinius, pianistui buvo
svarbiau atskleisti pačią muzikos
kalbėseną. Jis galingu listiško tipo
temperamentu perteikė didingąsias
Čiurlionio mintis, skleidė modernų
tylos sąstingį. Sužavėjo nuostabaus,
lyrikos persmelkto biso – Diptiko
(VL 295) I dalies – atlikimas, atskleidęs gražiausią J. Karnavičiaus
muzikavimą.

Visi trys ciklo rečitaliai buvo
monografiniai, tuo savaip perteikiantys festivalio programų nuoseklumą. Trečiojo rečitalio herojumi tapo Chopinas. Sonatą Nr. 2
b-moll, „Barkarolę“ ir keletą mazurkų bei noktiurnų paskambino
Ignas Maknickas. Pianistas jau metus studijuoja Londono Karališkojoje muzikos akademijoje, prof.
Joanos MacGregor klasėje, ir išgyvena etapą, kai lavinama grojimo
technika bei įsisavinamos interpretacijų tradicijos; daug gražaus
dėmesio buvo skiriama šopeniškai
balsų grafikai. Šio laikraščio puslapiuose jau teko akcentuoti vieną išskirtinių mūsų padangėje Daumanto
Kirilausko pianistinių bruožų – dainuojantį garsą. Šiam susiliejus su
kirilauskišku metafizinių horizontų
įsivaizdavimu, bet kokiomis aplinkybėmis jaučiame prasmingą ir autentišką muzikavimą. Antrame festivalio
koncerte girdėjome penkias Beethoveno fortepijono sonatas (Nr. 8, 9, 10,
13, 32), kas taip pat žymėjo Th. Manno
savaitės aukštų minčių toną.
Keli mūsų krašte nežinomi Schuberto kūriniai suskambo koncerte
„Dedikacija Thomui Mannui“. Fortepijoninis trio „Kaskados“ – Rusnė
Mataitytė (smuikas), Edmundas
Kulikauskas (violončelė), Albina
Šikšniūtė (fortepijonas) – specialiai
parengė 50-ies minučių trukmės ir
simfoniškos dramaturgijos Trio Nr. 2
Es-dur, D. 929, iš atlikėjų ir klausytojų pareikalavusį viso gyvenimo
psichofizinės patirties, susikristalizuojančios į džiaugsmą. „Aidijos“
vyrų grupė nuostabiai padainavo
tris dainas (ar galėtume norėti viso,
ar bent pusės, tokių Schuberto
dainų koncerto?..) Paskyrimo vakarą pradėjo istorinė Nidos kultūrinio gyvenimo atodanga – Hermanno Blode’s viešbučio-muziejaus
svečio, dirigento, Leipcigo Šv. Tomo
bažnyčios kantoriaus Güntherio
Ramino kūriniai: jo redaguotas
Anonimo choralas „Alta trinità
beata“ (atl. mišrus choras „Aidija“)
ir trys Schumanno stilių primenančios fortepijono pjesės, kruopščiai
paskambintos A. Šikšniūtės.
Festivalis liepos 21 d. baigėsi atvira,
jaunatviška dvasia. Koncerte dalyvavo brandaus jaunimo styginių
kvartetas „Mettis“ (Kostas Tumosa,
Bernardas Petrauskas, Karolis Rudokas, Rokas Vaitkevičius), kuris dailiai frazuodamas pagriežė Schuberto
„Quartettsatz“ c-moll (D. 703), o glaudžiai ansambliuodamas su Kauno
kvartetu perteikė Mendelssohno
Okteto Es-dur smagų nusiteikimą.
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„Opera Europa“ – apie vadybą, pinigus ir
darbuotojų orumą
Tarptautinėje konferencijoje apsilankius
Beata Baublinskienė

Daugelį pasaulio, ne vien Europos,
operos teatrų, trupių, festivalių
jungianti tarptautinė organizacija
„Opera Europa“ kasmet rengia bent
keletą visuotinių konferencijų bei
įvairių specialistų forumų (vadybos,
komunikacijos, finansų, edukacijos, techninės-pastatyminės dalies
ir kt.), taip pat – režisierių, jaunųjų
solistų kursus ir pan. Ši Briuselyje
įsikūrusi ir per 16 gyvavimo metų
182 narius iš 42 šalių subūrusi organizacija (narys yra ir Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)
aprėpia visą spektrą aktualių operos teatro, kaip meninės, techninės,
finansinės, visuomeninės institucijos, klausimų. Antai vasarą (liepos
28–30 d.) Ciuriche vykusioje konferencijoje greta kitų aktualijų buvo
tęsiamas „Opera Europa“ inicijuoto
projekto aptarimas: projekto esmė –
surinkti ir palyginti visų operos teatrų, atsiliepusių į šį siūlymą, veiklos
duomenis (angl. Benchmarking).
Tai daroma ne dėl varnelės kokioje
ataskaitoje, o dėl labai konkretaus ir
aktualaus tikslo. Opera – brangus
menas, jam nuolat reikalingos nemažos įplaukos, dotacijos, rėmimas.
Nesena ekonominės krizės patirtis
parodė, koks trapus yra galią turinčiųjų – vyriausybių, rėmėjų – pasiryžimas tai daryti. Tad šios analizės
padedama „Opera Europa“ ketina
gauti ir kiekvienam savo nariui suteikti svarių argumentų apie ekonominę, greta visų kitų, operos žanro
ir operos teatro naudą bei vertę.
Su daline Lietuvos kultūros tarybos parama man teko lankytis vienoje iš ankstesnių šių metų „Opera
Europa“ konferencijų, kuri kovo
mėnesį vyko Sofijoje, Bulgarijai
pirmininkaujant Europos Sąjungos
Tarybai. Reikšminga politine proga
tarptautinė „Opera Europa“ konferencija čia surengta pirmą kartą.
Ir nors renginys įvyko jau senokai,
svarbiausi klausimai, kuriais diskutuota, per pusmetį nė kiek neprarado aktualumo. Tad prieš prasidedant naujam sezonui siūlau su jais
susipažinti.
Sofijoje kalbėta apie vadybos ir
lyderystės pokyčių įgyvendinimą,
remiantis taip pat ir Lietuvoje
sparčiai populiarėjančios „Lean“
vadybos principais. Pasak vieno
pranešėjo, krikštatėvių laikai baigėsi. Darbas pagal principą „aš liepiau, o tu įvykdei“ nebeefektyvus.
Geras vadovas turi gebėti įtikinti,
uždegti savo idėja, suteikti galias
darbuotojams ir jais pasitikėti,
na ir, žinoma, įvertinti rezultatus.
Paklusnumas nebėra svarbiausia
darbuotojo savybė, o autoritariškumas – vadovo. Svarbu ir vieno,

ir kito efektyvumas. Po sveikinimo
kalbų konferenciją pradėjo žinomo
vadybos specialisto, rengiančio paskaitas ir mokymus apie lyderystę,
Larso Sudmanno paskaita „Pokyčių lyderystė“ („Change leadership“). Anksčiau dirbęs kompanijoje
„Procter & Gamble“ ir, tiesą sakant,
niekaip nesusijęs su opera, jis pasakė labai naudingų dalykų: pristatė „Lean“ vadybą – „ne geriausią būdą veikti, bet geriausią būdą
mąstyti“. „Nereikia bėgti greičiau,
bandyk rasti trumpiausią kelią!“ –
skelbia vienas iš „Lean“ principų.
Pasak L. Sudmanno, pokyčių lyderystė, arba vadovavimas pokyčiams – tai: 1) ateities vizijos – rezultato, kurio siekiama – pristatymas,
2) tos vizijos išnagrinėjimas, 3) kolegų, komandos sudominimas ja,
4) galių darbuotojams suteikimas,
5) stimuliavimas veikti, 6) atlikimas, vykdymas. Ir idealiu atveju
visus šiuos pradinius pokyčių inicijavimo veiksmus reikia atlikti per
20 minučių (po 5 min. kiekvienam
segmentui, ne ilgiau). Nes kolegų
(pavaldinių) laiką švaistyti neefektyvu, be to, ilgi monologai išvargina
klausytojus ir, užuot uždegę veiklai,
išsunkia jėgas. „Lyderis yra tas, kuris žino kelią, pats juo eina ir rodo
kryptį.“ Smulkiau pristatydamas
minėtus šešis vadovavimo punktus
L. Sudmannas pabrėžė, kad svarbu
nupiešti pozityvią ateities viziją išskiriant vieną patį svarbiausią momentą, tuomet paaiškinti, kodėl viskas daroma („tau aišku, kodėl, bet
kitiems – ne“). Galima parengti vadinamąjį „Pecha Kucha“ pristatymą,
kai per 20 sekundžių parodomos 20
skaidrių: svarbiausia – per trumpą
laiką paaiškinti esmę. Skatinant
veikti svarbu „pagauti“ darbuotoją
darant ką nors gerai: pagyrimų ir
kritikos santykis turėtų būti ne mažiau kaip 2:1. Ir, žinoma, dera prisiminti, kad žmonės paprastai nemėgsta pokyčių, tad jų išjudinimui
reikia tam tikro emocinio postūmio
(netgi netikėtumo).
Kodėl reikia peržiūrėti senus
vadovavimo ir vadybos metodus,
keisti darbo etiką? Mat Europoje
ir pasaulyje (ne tik pas mus, rytų
europiečius, regis, vis dar besivejančius bendruosius demokratijos
ir pagarbos žmogaus teisėms standartus) vyksta vertybiniai pokyčiai.
Vienas iš akivaizdžių ženklų – prieš
priekabiavimą nukreiptas „metoo“
judėjimas, kuris globaliame operos
pasaulyje sukėlė labai skaudžių pasekmių. Sofijos konferencijoje buvo
surengta diskusija, kurioje Švedijos Karališkosios operos personalo
vadovė Petra Kron Forsling, Londono Karališkosios operos techninės dalies vadovas Markas Dakinas
ir Briuselio „La Monnaie“ operos
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„Opera Europa“ diskusija: Mark Dakin, Charmaine Goodchild, Petra Kron Forsling,
Barbara Minghetti
A u to r ė s n u ot r .

teatro techninės dalies vadovė
Charmaine Goodchild aptarė šią
problemą iš skirtingų savo kraštų
kultūrinių perspektyvų. Diskusiją
vedė Mačeratos operos festivalio
(Italija) vadovė Barbara Minghetti. Švedijos atstovė išsakė Šiaurės
kraštams įprastą feministinę poziciją, o viešnia iš Italijos pasamprotavo, kad vis dėlto nėra gerai, jei
darbuotojas vyras vengia važiuoti
liftu vienudu su kolege, kad tik, neduokdie, nebūtų apkaltintas priekabiavimu. Australijoje gimusi dabartinė Briuselio operos technikos
direktorė Ch. Goodchild ta proga
prisiminė, kaip prieš 20 metų atvykusi į šį teatrą užkulisiuose sutiko
Luciano Pavarotti ir iš susižavėjimo
jo talentu pabučiavo jį į skruostą, o
šis ją apkabino. Šiais laikais tokia
situacija būtų negalima.
Ruošdamasi diskusijai savo teatre
ji atliko darbuotojų apklausą. Joje
sutiko dalyvauti 70 proc. teatro personalo (275 žmonės iš 393-ijų, iš jų
į klausimus apie priekabiavimą atsakė 230: 116 moterų ir 114 vyrų).
Klausimai buvo suskirstyti į keturis
punktus: apie priekabiavimą (psichologinį pjudymą) darbo metu,
agresiją arba konfliktus su kolegomis, agresiją arba konfliktus su
vadovu (-ais) ir seksualinį priekabiavimą. Atsakymų variantai prie
konkrečios grafos irgi keturi: „niekada“, „kartais“, „dažnai“ ir „labai
dažnai“. Procentiškai dažniausiai
„La Monnaie“ darbuotojai patirdavo
moralinį gniuždymą darbo metu (29
proc. kartais, 20,6 proc. dažnai, 3,6
proc. labai dažnai, 46,8 proc. niekada), epizodinius konfliktus arba
agresiją iš kolegų (38,1 proc. kartais,
6 proc. dažnai, 56 proc. niekada),
kiek rečiau – konfliktus arba agresiją iš vadovų (23,2 proc. kartais, 2,6
proc. dažnai, 1,9 proc. labai dažnai,
72,3 proc. niekada) ir vis dėlto rečiausiai – seksualinį priekabiavimą
(14,2 proc. kartais, 1,5 proc. dažnai,
0,7 proc. labai dažnai, 82,9 proc.
niekada).
Ko imtis, kad nemalonių situacijų būtų kuo mažiau? Pirmiausia –
apibrėžti ir akcentuoti, kad bet koks
priekabiavimas, kito asmens gniuždymas yra netoleruotinas elgesys, o

vadovas negali į tai užmerkti akių:
kiekvienas konfliktas turi būti išspręstas. Stručio pozicija nėra gero
vadovavimo požymis. Kita vertus,
greičiausiai atėjo laikas įtraukti
į darbo sutartis punktą dėl priekabiavimo, kaip padarė Londono
Karališkoji opera. Visą diskusiją
taikliai apibendrino išmintingasis
„Opera Europa“ direktorius Nicholas Payne’as, iki šių pareigų ilgus
metus vadovavęs Anglijos nacionalinei operai, Londono Karališkajai operai, „Opera North“ Lydse.
Pasak jo, jei scenos įžymybė nederamai elgiasi su kolega, teatro vadovai turi prisiimti atsakomybę ir
užkirsti tam kelią. Nors tai gali būti
ir kebli situacija, turint omeny viso
teatro interesus: pavyzdžiui, konferencijos kuluaruose buvo minimas operos režisierius, kuriantis
puikius spektaklius, tačiau galintis
pradėti darbą tik tada, kai suranda „auką“ – žmogų, ant kurio
galėtų „užsisėsti“ (neretai tai būna
koks nors pradedantis solistas)...
Sofijos konferencijoje buvo kalbama ir apie pinigus. Ekonomistas Antony Feeny, Londono „Royal
Holloway“ universitete rengiantis
mokslinį darbą apie operos ir klasikinės muzikos finansavimą, pristatė
Ciuricho konferencijoje liepą toliau
plėtotą lyginamosios operos teatrų
veiklos analizės projektą. Beje, išsamų A. Feeny straipsnį apie operos
ekonomiką „Parodykite man pinigus“ vasarį publikavo britų žurnalas „Opera Magazine“. Straipsnyje
aptarti tokie klausimai: „Kokia
yra operos verslo aprėptis?“, „Kas
moka už operą?“, „Kodėl opera tokia brangi?“, „Ar opera, kaip institucija, gali veikti efektyviau?“, „Ar
išties ateitis tamsi ir niūri?“ ir pan.
Rimtas straipsnis su duomenų lentelėmis bei statistika parašytas toli
gražu ne sausai, puikiu stiliumi, tad
rekomenduoju paskaityti.
Tradiciškai „Opera Europa“ konferencijose skiriama dėmesio komunikacijai ir rinkodarai – juk teatras be publikos negali egzistuoti.
Kaip ją pritraukti? Sofijoje apie
tai diskutavo Paryžiaus nacionalinės operos viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Myriam Coplo ir

Sofijos nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus pavaduotoja Hristina Staneva, diskusiją
vedė „Opera America“ prezidentas Marcas Scorca. Pradėdamas diskusiją jis paklausė: „Kaip manote,
kas yra didžiausias operos teatro
konkurentas? Kitas tame pat mieste
veikiantis operos teatras? Koncertinė organizacija?“ Jo manymu, didžiausias konkurentas yra žmonių,
gyvenančių mūsų beprotiško skubėjimo laikais, noras praleisti laisvalaikį su šeima, draugais, su jais
pabendrauti, pavyzdžiui, restorane
ar gamtoje. Tai yra atskaitos taškas, nuo kurio reikėtų pradėti formuoti savo publikos pritraukimo
strategijas.
Visos „Opera Europa“ konferencijos vyksta kuriame nors operos
teatre, o renginio svečiai, žinoma,
kviečiami į to teatro spektaklius.
Sofijos nacionalinis operos ir
baleto teatras parodė dvi operas – XX a. pirmosios pusės bulgarų kompozitoriaus Luybomiro
Pipkovo „Devyni Yanos broliai“ ir
Léo Delibes’o „Lakmė“. Verta pažymėti, kad „Opera Europa“ konferencijose lankosi svarbiausių Europos leidinių apie operą atstovai,
tad ir šį kartą bulgarų spektaklius
žiūrėjo vokiško „Opernwelt“ kritikas (beje, pasidžiaugęs jo darytu
ir žurnale publikuotu interviu su
Berlyne dainavusia Aušrine Stundyte – liko ja sužavėtas ir kaip dainininke, ir kaip įdomia asmenybe),
taip pat – britų „Opera Magazine“
vyriausiasis redaktorius bei operos
tinklaraštininkai iš įvairių kraštų.
Apie Sofijoje regėtus spektaklius
trumpai galėčiau pasakyti, kad jų
estetika kiek senstelėjusi, tačiau afišose anonsuojamas visas Richardo
Wagnerio „Nibelungo žiedas“ parodė, kad operos tradicija Sofijoje
yra stipri ir sena.
Artėjant Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro 100-mečiui
natūraliai norisi klausti: argi nebūtų
smagu, jei „Opera Europa“ konferencija 2020 arba 2021 metais pirmą
kartą būtų surengta Vilniuje, šiame
teatre? Europos operos teatrų profesionalų susibūrimas galėtų tapti
nepaprastai ryškiu ir reikšmingu
lietuvių operos jubiliejinių metų
akcentu. Kaip bandžiau parodyti
šiame straipsnyje, „Opera Europa“
konferencijos nebūna formalios,
stengiamasi programas formuoti
taip, kad jos būtų įdomios ir aktualios konferencijų dalyviams. O
tarp pastarųjų nemaža iš tiesų įtakingų ir išmintingų operos pasaulio profesionalų, kurie savo ruožtu
(kaip anglai sako, „last but not least“)
turėtų progą išvysti vilnietišką operos produkciją. Neabejoju, kad gebėtume padaryti tikrai neprastą įspūdį.
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Teatras

Kas toliau?

54-asis Jaunimo teatro sezonas
Audronis Liuga

Pavasarį Jaunimo teatre surengtoje tarptautinėje konferencijoje
„Pasipriešinimo teatras“ vienas žymiausių mūsų laikų teatro režisierių
Krystianas Lupa teigė, kad „menininkas visados bus valdžios priešas, ir nuo valdžios protingumo priklauso, kaip ji elgsis su menininku“.
Anot Lupos, valdžios protingumą
atspindi tai, kiek ji gali menininkui
„leisti būti savo paties priešininku“.
Tačiau šiandien valdžia dažniau
stengiasi menininką paversti savo
sąjungininku ir ruporu. Kalbėdamas apie kraštutinių dešiniųjų politinių jėgų valdomą tėvynę Lenkiją,
Lupa sako, kad „atsirado valdžia,
kuri kreipia dėmesį į kultūrą ir stengiasi ją valdyti. Bet poreikiai ir valdymo būdai panašūs į tuos, kokius
turėjo komunistinė valdžia, nors
gal labiau čia tiktų nacistinės Vokietijos valdžia su savo lyderiu priešaky... Tokia valdžia kreipia dėmesį
į menininkus, nes žino, kad jie gali
būti naudingi kaip jos propagandos
įrankiai.“ Tai ne vien Lenkijos problema. Europoje augant nacionalistinėms nuotaikoms, politikų dėmesys kultūrai, kaip įrankiui formuoti
savo elektoratą, tampa tendencija.
Kas toliau?
Savo svarstymuose Lupa kelia
radikalų klausimą: „Demokratijos
prielaida tokia, kad dauguma žmonių yra teisūs. Bet ką daryti, jei šalyje dauguma yra neteisūs? Ką daryti, jei dauguma šalies gyventojų
neturi valios pokyčiams ir jaučia tik
sentimentus praeičiai?“ Tokioje šalyje savo autonomiją ginantis menininkas ar kūrybinė organizacija
visada liks mažuma. Bet ar tariama
daugumos mokesčių mokėtojų valia turėtų tapti iš valstybės biudžeto
remiamos kultūros vertinimo kriterijumi? Šis klausimas galėtų būti
vienas iš demokratinės savimonės
išbandymų. Jei didžioji visuomenės
dalis mano, kad iš jos mokesčių remiama kultūra turėtų jai tarnauti,
vargas tokiai demokratijai.
Šiandien kultūros politikai
suka galvas, kaip meną padaryti
prieinamą platesniems visuomenės sluoksniams. Tačiau kokiomis
priemonėmis? Pasigirsta siūlymų
apibrėžti valstybės kultūros organizacijų (taip pat teatrų) veiklos
ribas, jas susiaurinant iki atskirų

Miesto veidas

Griovio istorija
Reformatų (tuomet taip nevadintą)
skverą atsimenu nuo 1954 metų, nuo
vaikystės. Kapinės jau buvo sunaikintos, voliojosi vos vienas antkapinis akmuo ir skvero gilumoje stovėjo
XVIII a. barokinė Šreterių (veikiausiai
Schroetherių šeimos) koplyčia – „LTSR
architektūros paminklas, saugomas
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šalies regionų aptarnavimo... Ar
šitaip valdomas menas taps labiau
prieinamas? Jo prieinamumas nedidės ir jei teatrai bei koncertinės
įstaigos užvers regionus savo spektakliais ir koncertais. Meninės kūrybos poreikis ir jos suvokimas
yra ugdomas. Nuosekliai, metai po
metų, nesivaikant statistinių rezultatų. Ir jokios momentinės žiūrovų
pasitenkinimo apklausos neatspindės meninės kūrybos vertės. Ją bus
galima įvertinti iš ilgalaikės perspektyvos, stebint, kaip keičiasi visuomenės savimonė. Kaip ji laisvėja
iš primestų ar susikurtų stereotipų.
Šiam procesui svarbus tvarus kūrybinių organizacijų tinklo egzistavimas. Dialogu grindžiamas tarpusavio pasitikėjimas tarp valdžios
ir menininko, kūrybinės organizacijos. Jei valdžia atvira tokiam dialogui, ji turi leisti menininkui būti
savo priešininku.
Naująjį 54-ąjį sezoną Jaunimo
teatras pradeda uždaręs sceną rekonstrukcijai. Daugiau keliausime
po Lietuvą, aplankysime mažesnius miestus su naujais praėjusio
sezono spektakliais, kuriuos režisavo
teatro meistrai Eimuntas Nekrošius,
vengras Árpádas Schillingas, danė
Kirsten Dehlholm. Šie spektakliai
atstovauja skirtingoms šiuolaikinio Europos teatro tendencijoms.
Sieksime jas pristatyti įvairių šalies
regionų gyventojams ir pradėti atsinaujinančio Jaunimo teatro bendravimą su Lietuvos publika. Vilniuje
spektaklius rodysime „Menų spaustuvėje“ ir Rusų dramos teatre. Bet
ir vykstant scenos rekonstrukcijos
darbams Jaunimo teatro pastatas
anaiptol nebus uždarytas. Įvairiose
jo erdvėse – Mažojoje scenoje, fojė,
studijoje ir kitur – vyks kūrybinis
gyvenimas. Per sezoną išleisime
penkias premjeras. Į rekonstruotą
sceną planuojame sugrįžti sezono
pabaigoje.
Sezono ženklinės figūros – XX a.
vidurio amerikiečių avangardistas
Markas Rothko ir vienas ryškiausių
prieškario dramaturgų Ödönas von
Horváthas. Abu jie buvo pasaulio
piliečiai, peržengę tautinių tapatybių ribas ir savo kūryboje jungę
skirtingas kultūras bei patirtis. Abu
pralenkė savo laiką ir nujautė ateitį.
Pirmoji premjera – Valentino
Masalskio režisuojama daugelyje pasaulio scenų pripažinimą
pelniusi šiuolaikinio amerikiečių

scenaristo ir dramaturgo Johno Logano pjesė „Raudona“ apie paskutinius
Rothko gyvenimo metus. Latvijoje
gimęs Rothko kūrybos aukštumas
pasiekė XX a. 6-ajame dešimtmetyje Niujorke ir tapo įtakinga avangardo figūra. Bet nepasidavė meno
rinkai ir iš paskutiniųjų gynė savo,
kaip menininko, nepriklausomybę.
Rothko tvirtai laikėsi nuomonės,
kad menininko tiesa yra aukščiau
už visuomenės interesus: „Meno
dalykuose mūsų visuomenė skonį
vertina labiau už tiesą ir keičia savo
skonius kaip kepures ar batus.“ Ir
nors Rothko nepaliko mokinių, jo
kūrybinė pozicija įkvepia ne vieną
jauną menininką. Ryšio su jaunyste,
nauja karta savo spektaklyje ieško ir
Rothko vaidmenį kuriantis V. Masalskis, dirbantis kartu su trimis
įdomiais jaunais menininkais. Ši
Klausimas „kas toliau?“ turi ir
premjera sujungs du – Vilniaus ir
kitą
nuorodą. Tai – jauni, ateinanKlaipėdos – Jaunimo teatrus.
tys
menininkai.
Jaunimo teatras
Sezoną užbaigs Yanos Ross režiskatina
originalias
jaunųjų idėjas.
suoto spektaklio pagal Ödöno von
Šį
sezoną
teatre
naujus
darbus priHorvátho pjesę „Vienos miško pastatys
režisierė
Kamilė
Gudmonaitė
sakos“ premjera. Horváthas šią,
labiausiai jį išgarsinusią, pjesę pa- su dramaturge Tekle Kavtaradze,
rašė 1931-aisiais ir joje pavaizdavo taip pat studijas LMTA baigiantis
fašizmo užuomazgas vokiečių ir režisierius Adomas Juška, dramaaustrų sąmonėje. Jos paruošė Hitle- turgas Mindaugas Nastaravičius ir
rio atėjimą į valdžią 1933-iaisiais ir režisierė Saulė Norkutė. Pasirodys
lėmė, kad fašistinė Vokietija be jo- aktorės Viktorijos Kuodytės edukakio pasipriešinimo okupavo Austriją cinis kūrybinių dirbtuvių projektas
1939-aisiais. Iškalbingas šių trijų mokyklinio amžiaus vaikams, skadatų sąskambis. Horváthas buvo tinantis jų kūrybiškumą per išsavienas pirmųjų prieškario intelek- mesnę pažintį su spektakliu „Brotualų, parodęs, kad fašizmas nėra liai Liūtaširdžiai“. Kai kurie iš naujų
tik jėga primesta ideologija, – jis pastatymų reikalauja ilgesnio parengimsta smulkiosios buržuazijos giamojo laikotarpio, nes gimsta
sąmonėje, valdomoje vertelgiškų iš realybės tyrinėjimų. Jaunimo
tikslų ir primityvaus nacionalizmo. teatre reziduojančios K. GudmoBūtent tokioje visuomenėje tampa naitė ir T. Kavtaradzė jau pusmetį
neįmanoma demokratijos prie- susitikinėja su už sunkius nusikaltilaida, kad dauguma žmonių yra mus nuteistais Lukiškių kaliniais ir
teisūs. Horváthas labai rizikavo, ne tik ieško būdų prisiliesti prie
kandžiai pašiepdamas užgimstan- jautrios kalinio atskirties temos,
čios nacių ideologijos žiedus. „Vie- bet ir iškelia platesnes socialines,
nos miško pasakų“ moto: „Niekas moralines problemas. M. Nastataip neperteikia begalybės, kaip ravičius savo naują pjesę „Namai“
kvailybė.“ Pats būdamas mažumos kuria jau metus tyrinėdamas Čiodalis, Horváthas sugebėjo demas- biškio žmonių gyvenimo istorijas ir
kuoti daugumą, jungdamas aštrią jose atranda universalius Lietuvos
satyrą ir liaudiškos dramos žanrą. miestelių žmonių bruožus. Savaip,
Jo tekstai liejasi kaip Strausso val- per žmogaus gyvenimo etapus, į
sas, bet tariamas lengvumas atveria „namų“ temą žvelgia Eimunto Netikrąjį siaubą... Įvairiuose Europos krošiaus mokinys A. Juška, interteatruose pastaruoju metu režisuo- pretuodamas kultinį Milano Kunjanti Y. Ross „Vienos miško pasa- deros romaną „Nepakeliama būties
kas“ statys prieš išvykdama ilges- lengvybė“. Šiems jaunųjų darbams
niam laikui dirbti į garsųjį Ciuricho artima tai, ką Krystianas Lupa vadina menininko „žmogiškuoju
„Schauspielhaus“ teatrą.

valstybės“. Tačiau buvo išlikusi pa- gilus „prieštankinis griovys“, ant
grindinė senosios posesijos ašis – kurio pakopų ir buvo patupdyta
plati senų tuopų alėja, nuo kitapus skulptūrinė „skenduolių“ grupė.
gatvės stovinčios bažnyčios įkalniui Sinodo pastatas, beje, puikus XVIII a.
vedanti prie sinodo pastato.
vilnietiško baroko pavyzdys, kad
Dabar šios ašies veik neįmanoma netrukdytų „skenduoliams“, buvo
įžvelgti – statant paminklą tarybi- nuo jų atitvertas aukšta silikatinių
niams partizanams ir pogrindi- plytų siena. Štai ir visa istorija…
ninkams, vilniečių pramintiems
Nuostabu, kad galų gale kilo vil„skenduoliais“, po pat Kultūros mi- niečių sujudimas prieš istorines
nisterijos langais buvo nušluota miesto erdves niokojančius valdiŠreterių koplytėlė, o išilgai skvero, ninkų ir verslo interesus, tad dissuardant buvusį reljefą, išgremžtas kutuojant apie Reformatų skvero

įsipareigojimu realybei“. Ir tai suteikia vilties.
Lupa pastebi, kad šiandien, kai
kūrėjo balsas visuomenėje praranda
svarbą, „menininkas turi išgyventi
nusivylimo etapą, per kurį jis gali
subręsti“. Bet „neužtenka subręsti
ideologiškai, idėjiškai ir gaminti
kažkokias opozicines šiukšles“.
Įvairiais laikotarpiais mes diskutuojame apie teatro visuomeninę misiją
ir siekiame jo aktualumo. Tačiau
teatras negali pakeisti realybės (siekis tai daryti šiandien dažniau tampa
rinkodaros šūkiu). Teatras gali tik
paskatinti mąstyti, sužadinti empatiją. Tam reikia ieškoti meninių būdų
išsamiau ir įtaigiau atskleisti ne aktualiją, bet žmogų. Per individualią
patirtį kalbėti apie universalius dalykus. Ir šitaip stengtis subręsti.
Jaunimo teatras atsinaujina ne
vien keisdamas repertuarą ir rekonstruodamas sceną. Čia dirbantys scenos meistrai ir jauni menininkai keičia teatro veidą, kelia jo
meninę kartelę. Teatras puoselėja
kūrybinius ieškojimus ir tarptautinį bendradarbiavimą, išlikdamas repertuariniu teatru. Praėjusį
sezoną teatre dirbo tarptautinį
pripažinimą pelnę menininkai iš
Vengrijos ir Danijos, pradedame
bendradarbiauti su kūrėjais iš Lenkijos ir Prancūzijos. Norėčiau, kad
šiandieninis Jaunimo teatras puoselėtų gilesnį, skvarbesnį žvilgsnį į
žmogų ir istoriją, kalbėtų ne vien
apie lietuviškos, bet ir europietiškos visuomenės problemas. Ir šia
kryptimi formuotų savo tapatybę.

pertvarką būtina atsižvelgti ir į tai, atsirastų, sykiu įamžinant ir buvukas buvo, ir į ne itin stiprią refor- sias kapines, o svarbiausia – atkumatų bendruomenę, tiksliau – vi- riant centrinę architektūros ansamsuomenės pastangomis šią ben- blio jungtį… jei, žinoma, pavyktų
druomenę, jos istorinį paveldą išsaugoti dar ir griūvantį sinodo
simboliškai apginti. O to neįma- pastatą. Nežinau, ar jis bepriklauso
noma padaryti neužpylus „prieš- reformatų bendruomenei, gal jau
tankinio griovio“, kad ir kaip smagu „privatizuotas“, bet jam be pėdsako
ant šių laiptukų pasėdėti.
sunykti miestiečių sujudimas taip
Prisėsti galima ir kitur, jei tau tai pat neturėtų leisti.
siūloma gražiai ir apgalvojus. Manau, tokių pasisėdėjimo vietų bū- Linas Vildžiūnas
simame Reformatų skvere tikrai
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Teatras

Lenkų režisieriaus Krystiano Lupos
pranešimas, perskaitytas Jaunimo
teatro surengtoje konferencijoje
„Pasipriešinimo teatras“ 2018 m.
balandžio 28 d.

Stipriai išgyvenu Jeano-Paulio
Sartre’o teiginį apie atskirų žmonių ar jų grupės, puoselėjančios
troškimą gyventi laisvą ir kūrybingą gyvenimą, priklausomybę
nuo valstybės aparato. Žmogus
siekia laimingos raidos harmonijoje su tuo, ką jaučia savyje: būtent
raidos proceso, kuris yra reikalingas, kuriam esi reikalingas pats, bet
taip pat reikalinga tinkama aplinka,
kurią galima pavadinti kraštu, kuriame gyvenu. Tai gali būti ne viena
valstybė, bet kažkas plačiau. Sakykime, Europa. Taigi, Sartre’as teigė,
kad egzistuoja ribinė poliarizacija
tarp valdžios, kuri nori išlaikyti status quo, kai valdžią gauna, ir menininko. Valdžia siekia padidinti savo
saugumą ir sustiprinti galias. Tai visada yra judėjimas atgal, ne į pokyčius, o į esamos situacijos išsaugojimą. Nepaisant to, kokiu būdu
valdžia buvo pasiekta. Tai būdinga
ir reformatoriams, nes kai jie atsiduria valdžioje, kažkaip tampa konservatoriais. Nors šiandieniniame
pasaulyje politinė kairė ir dešinė
praranda savo prasmę, kokia buvo
anksčiau, menininkas išlieka kairėje pusėje, jis siekia pokyčių. Siekia
iš esmės to paties, ko ir visa žmonija,
nes pokyčių siekis įrašytas žmogaus
genetikoje.
Menininkai siekia pokyčių, nori
suvokti, kas yra tiesa, kas netiesa, o
valdžia, kuri gina savo turimas galias, meluoja ir vis labiau grimzta į
melą. Taigi, galima sakyti, kad menininkas visados bus valdžios priešas. Nuo valdžios protingumo priklauso, kaip ji elgsis su menininku.
Prisimenu, buvo toks įvykis, kai politinei dešinei atstovaujantis Prancūzijos vadovas de Gaulle’is pasirinko politinei kairei atstovaujantį
kultūros ministrą rašytoją André
Malraux. Net komunistą. Žinoma,
Prancūzijos komunistai nebuvo
tokie kaip Rusijoje, nors prancūzai beatodairiškai žavėjosi Rusija. Bet tai buvo klaidingas žavesys, nes iš tikrųjų jie nežinojo, kas
ten vyksta. Malraux teigė, kad būti
kultūros ministru ne tas pats, kas
būti ūkio ar pramonės ministru:
kultūra ir menas yra visai kita veiklos sritis, kuriai vadovaujant reikia turėti fantazijos ir drąsos duoti
menininkams kūrybos laisvę, nevaržyti jų. Jis sakė: „Aš būsiu vagis. Vogsiu menui.“ Nes, pratęsiant
Sartre’o mintį, valdžia neturi mokėti
arba nemokėti menininkui, kaip
savo darbuotojui, bet turi menininką maitinti ir jį toleruoti. Leisti
jam būti savo pačios priešininku.

Galima įsivaizduoti tokį draugišką
valdžios ir menininko sandėrį, kai
valdžia supranta, kad menininkas
bus jos priešininkas, bet sugeba jį
toleruoti. Tai reiškia, kad valdžios
žmogus gali suprasti, jog menininkas yra pavojingas, jis gali sakyti
tiesą ir valdžią sukompromituoti.
Bet jeigu valdžia jam leidžia tai daryti, ji veikia išmintingai valstybės
labui, nes galimybė turėti priešininką suteikia didelį šansą išsaugoti
šalyje demokratiją ir nenusiristi į
autoritarizmą. Visoms valdžioms,
kurios tampa autoritarinės, kokia
buvo komunistų valdžia ir kokia
yra dabar mano tėvynėje Lenkijoje,
atstovauja žmonės, neturintys gebėjimų vesti šalį link jos pačios svajonių. Šie žmonės turi tam tikrą kompleksą: nesijaučia subrendę tam, ką
ėmėsi daryti. Jie bijo, todėl apsisupa
silpnais žmonėmis. Tokie žmonės
visada bijos stipraus priešininko.
Ir tai yra visų autoritarinių valdžių
panašumas, nepaisant to, iš kokios
idėjos jos kyla.
Reikia užduoti klausimą: iš kokių
žmonių kyla ta grupė, kuri paima
valdžią, ir kokia yra jų humanistinė
svajonė? Ar labai jie nori kažko
daugiau, nei patenkinti savo interesus? Ir kaip to siekia? Kovojome
su komunizmu, kaip totalitarine
santvarka, ir iškovojome kito tipo
santvarką, kurią pavadinome demokratija. Demokratija – tai idėja,
turinti daug utopijos elementų.
Demokratijos prielaida – kad dauguma žmonių yra teisūs. Bet ką daryti, jei šalyje dauguma yra neteisūs? Ką daryti, jei dauguma šalies
gyventojų neturi valios pokyčiams
ir jaučia tik sentimentus praeičiai?
Galbūt jie yra nuskriausti, mušami,
neturintys savimonės, nesubrendę?
Jeigu šešiasdešimt, septyniasdešimt,
aštuoniasdešimt, devyniasdešimt
procentų žmonių šalyje yra tokie,
tai jie tikrai negali kurti demokratijos. Demokratiją galime įsivaizduoti valstybėse, turinčiose pilietinės visuomenės tradicijas. Mes
Lenkijoje, panašiai kaip Rusijoje ir
visame buvusiame Rytų bloke, daugelį metų buvome auklėjami humanistinių idealų dvasia, bet iš tikrųjų
buvome tik nuolatos niekinami, žeminami ir mums nebuvo leidžiama
subręsti. Tokie žmonės kūrė šeimas
ir auklėjo vaikus savo pačių baimių
ir stereotipų užnuodytoje atmosferoje. Vaikas per tėvus gaudavo žinią,
kad yra kažkoks priešas, kuriam
reikia „duoti į snukį“. Jeigu vaikas
išauga su tokia savimone, tai kaip
jis gali tapti piliečiu? Ir jeigu tokioje
visuomenėje atsiranda populistas,
kuris tam tikru momentu paskelbia,
kad „mes atkeršysime“ dėl kažkokios nacionalinės idėjos, jis lengvai
gauna keturiasdešimt ar penkiasdešimt procentų rinkėjų balsų ir
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ateina į valdžią... Bet juk jis yra toks
pat niekingas, tik vaidina, kad turi
kažkokią svajonę, kad jo svajonė
yra šalies gerovė ir t.t.
Lenkijoje demokratijos idėja,
tiksliau, demokratijos svajonė, įgyvendinama taip mėgėjiškai, kad labiau primena laukinę demokratiją.
Tai yra tokia demokratijos parodija.
Jeigu tai suvoksime, galbūt mums iš
tos parodijos pavyks sukurti kažką
tikra. Sukurti, išauklėti pilietinę visuomenę. Bet atkūrę laisvę mes to
nepadarėme. Nes iškart metėmės į
vartojimą: atsirado daug parduotuvių. Tad bet koks rimtas diskursas
ir bet kokia galimybė pilietinei visuomenei bręsti nuėjo perniek. Ir
pradėjo dominuoti naujoji visuomenė, kuri iš namų atsinešė tą patį
šūkį, kad reikia kažkam atkeršyti,
ir ji vis auga. Tas mechanizmas
yra labai tikslus, kai per kiekvienus rinkimus laimi vis mažesnių,
niekingesnių žmonių balsas. Todėl demokratija tampa vis melagingesnė, populistiškesnė ir žmogiškąja
prasme vis prastesnė. Prisidirbome
iki to, kad į valdžią atėjo „Teisės ir
teisingumo“ partija...
Atsimenu, kai iškovojome nepriklausomybę, didis lenkų menininkas Tadeuszas Kantoras, kurį
galima vadinti ir pranašu (jis buvo
egocentriškas, bet būna taip, kad
egocentrikai tampa pranašais), labai daug tikėjosi iš to pokyčio, santvarkos lūžio. Tada buvo 9-ojo dešimtmečio pradžia, laikotarpis, kai
Lenkija turėjo galimybę pasikeisti.
Kantoras sakė: „Aš įdėmiai stebiu,
žiūriu televizorių ir klausau, ką tie
gerieji žmonės, kurie atėjo į valdžią,
pasakys. Labai laukiau, kada jie pradės kalbėti apie kultūrą ir meną. Ir
ką? Jie nė sykio nieko apie tai nepasakė.“ Tuomet Kantoras pradėjo
viešai kalbėti, kad jie to pasigailės,
valdžia pralaimės, nes nemato kultūros srities, nemato mūsų svajonių,
mūsų bendruomenės. Kai atsiras ta
svajonių bendruomenė iš kultūros
ir meno, tada atsiras, išsikristalizuos struktūra, kuri užkrės kitus
žmones, ir tik tada visuomenėje
gims kažkas gyva. Yra tokia mokslininkų įžvalga, kad į miestus, kuriuose veikia kultūrinis avangardas,
kaip piligrimai plūsta žmonės. Tokie miestai tampa kultūrinio, dvasinio gyvenimo centrais, o tada
prasideda ir ekonominis augimas.
Tai tarpusavyje susiję dalykai. Buvo
tokia partija, vadinama Piliečių
platforma. Pilietis yra sąmoningas
žmogus, mąstantis ne tik apie kasdienį funkcionavimą ar pinigų uždirbimą, bet ir apie ateitį. Turintis
didesnių svajonių. Gyvenimo tikslą.
Kokį tikslą turi mūsų gyvenimas,
pagrįstas noru, kad būtų gerai?
Juk žinome: jeigu siekiame tik to,
kad mums būtų gerai, tai vis viena
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anksčiau ar vėliau susidursime su
tuštuma ir patirsime nusivylimą.
Taigi, ta pirmoji naujosios Lenkijos valdžia pralaimėjo, kaip ir pranašavo Kantoras. Pralaimėjo todėl,
kad nekreipė dėmesio į kultūrą.
Tad kokie yra dabartinės mūsų
situacijos panašumai, palyginti su
nepriklausomybės pradžia? Atsirado valdžia, kuri kreipia dėmesį
į kultūrą ir stengiasi ją valdyti. Bet
poreikiai ir valdymo būdai panašūs į tuos, kokius turėjo komunistinė valdžia, nors gal čia labiau
tiktų nacistinės Vokietijos valdžia
su savo lyderiu priešaky... Tokia
valdžia kreipia dėmesį į menininkus, nes žino, kad jie gali būti naudingi kaip jos propagandos įrankiai. Vadinasi, ji turi tikslą. Ji tiki,
kad tam tikra ideologija gali tapti
meno propagavimo įrankiu. Tokia
šiandieninės Lenkijos valdžios vertybių sistema, hierarchija. Net atsirado planas, kurį paskelbė mūsų
vadovas (jau garbinamas panašiai
kaip prieš karą Piłsudskis): reikia
sukurti naują menininkų elitą, senuosius iššluoti, išmesti, nes jie yra
kenkėjai, atstovaujantys supuvusiai
Vakarų ideologijai (atsimename, iš
kur tai kyla). Tikrasis menininkas
šiuo metu, žinoma, neturi kurti socializmo, bet turi apdainuoti Lenkijos didybę, puoselėti nacionalines
vertybes, skelbti katalikiškas idėjas.
Reikia padaryti didelį Holivudo
klasės filmą, kuris taps geriausiu
sezono filmu pasaulyje, „susišluos“
visus „Oskarus“, ir šitaip Lenkija parodys visą savo galybę... Tai liudija
to mažo žmogaus megalomaniją.
Manau, geriausias toks filmas būtų
apie paties Jarosławo Kaczyńskio
biografiją, ką jis pats joje nutylėjo...
Tokia yra dabartinės valdžios
svajonė, ir mes, menininkai, esame
kviečiami ją įgyvendinti. O tie, kurie nenori to daryti, visų pirma negaus pinigų, o antra – susidurs su
administraciniais valdymo metodais. Toks likimas ištiko Vroclavo
valstybinį teatrą Dramatyczny, kuris buvo vienas įdomiausių Lenkijoje ir pastebimas pasaulyje. Teatro

vadovas pateko į kultūros ministro
nemalonę ir buvo atleistas. Ministras užsirūstino dėl šiame teatre
repetuojamo spektaklio „Mirtis ir
mergelė“ meninės interpretacijos.
Tada teatro vadovas pasakė, kad
kultūros ministras turi atsistatydinti, nes demokratinėje visuomenėje negali būti cenzūros. Deja, ministras yra kerštingas žmogus, jis tai
prisiminė. Vėliau šiame teatre pradėjau repetuoti Kafkos „Procesą“,
bet darbą turėjau nutraukti. Ir tik
po pusantrų metų pertraukos, padedant keliems Varšuvos teatrams,
man pavyko užbaigti šį spektaklį.
Tame pačiame teatre Vroclave
kiek anksčiau pastačiau spektaklį
pagal Bernhardo kūrinį „Iškirtimas“. Jame, be kita ko, buvo pasakojama apie keistą menininko
ir valdžios santykį. Yra kažkas tokio, kad menininkai siekia garbės,
pinigų… Žinoma, kad menininką
galima nupirkti už kažkokius įvertinimus, apdovanojimus. Taip kažkada buvo komunistinėje Rusijoje.
Buvo daugybė menininkų, kuriuos
valdžia nupirko, kurie jai tarnavo.
Kaip menininkas pradėjau savo
kūrybinį kelią komunizmo santvarkoje. Buvau jaunas, apolitiškas. Taigi, paliktas ramybėje, iki
kol pastačiau spektaklį pagal Stanisławą Ignacy Witkiewiczių. Tada
valdžia manimi susidomėjo kaip
galimu priešininku, kuris nebuvo
galutinai poliarizuotas ar pasiskelbęs opozicija. Mums buvo leista
kovoti dėl humanizmo ir naujojo
žmogaus, nes iš tikrųjų valdžiai tai
nerūpėjo. Po Stalino mirties kūrėsi
tokia elito grupė. Taip pat Lenkijoje 1957-aisiais vyko pokyčiai: į
šalį buvo įsileista Vakarų kultūra.
Taigi, tas elitas, kuris kūrėsi komunistinės santvarkos viduje, negalvojo kovoti, nes žinojo, kad bus
sunaikintas. Elitas buvo kaip kokia
valstybė valstybėje. Jis egzistavo tos
sistemos ribose, tam tikro kompromiso pagrindu. Ir iš tikrųjų tai yra
konformizmas. Mes, taip pat kaip
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Sartre’as ir visi kiti komunistai iš buvo žudomi mokytojai, priešai, su- nebėra kam dirbti. Tai savaip labai
Vakarų Europos, į viską žiūrėjome valgoma jų širdis. Tai vyko visuo- gera padėtis. Ji reiškia, kad tie kulper daug atlaidžiai. Prisiminkime, menėje, kuri buvo neapsaugota. Iš tūros centrai, kuriuos perima valkas vyko 1968-aisiais Prancūzijoje, tokio egocentrizmo gimė tironija, džia, kompromituojasi šalies kultūkai daug jaunų žmonių patikėjo kuri peržengė visas ribas ir prasi- ros elito akyse. O kompromitacija
Mao ir nešiojosi raudonas knyge- dėjo absurdas. Toks absurdas, kokį yra geras ginklas. Kompromitavimo
les. Jie vaikščiojo tomis knygelė- pamačiau spektaklyje „Autonomija“ keliu galima daug ką pasiekti. Sakymis mosikuodami. Šitaip jie reiškė Jaunimo teatro scenoje. Antroji da- kime, teigti, kad toje pusėje yra kužmonių lygybės idėją, neigdami lis man atrodė kaip Kafkos absurdo riamas kičas. Kai menininkas pratai, kas buvo anksčiau. Tačiau šie ir paranojos vizija šeimoje. Ne tik deda daryti kažką netikra, kažką
jauni žmonės nežinojo, kad toje ša- šeimoje, bet ir pačioje valstybėje, nupirkta, gimsta kičas. Neįtikėtina,
lyje, kurioje raudonos knygutės at- gyvenimą paverčiant blogio mašina. kad per tūkstančius metų ant resirado, buvo masiškai žudomi žmo- Spektaklis parodo, kad toks kelias ligijos pagrindo gimė Bacho kūrinės. Kaip tik dabar dirbu Kinijoje ir mūsų visuomenėse vis dar galimas. niai, kiti nepaprasti meno kūriniai,
ieškau informacijos apie tuos kul- Mūsų, menininkų, pareiga yra ne- o dabar karaliauja tiesiog religinis
tūrinės revoliucijos metus. Iš suau- miegoti ir neparsiduoti blogiui, nes kičas. Daugeliui žmonių patinka
gusių žmonių sužinojau, kad tada, tuo atveju tampame nereikalingi, ir tas modernus bažnytinis kičas, ir
kai jie buvo jauni, vyravo toks įsiti- tada mus reikėtų užmušti, o mūsų tai parodo nesubrendusį, nesuaukinimas, tarsi vyriškumo įrodymas: širdį suvalgyti.
gusį žmogų. Yra toks pavojus, visi
„Užmušk savo mokytoją.“ Jis buvo
Neseniai įkurta Lenkijos režisie- sau keliame klausimą: kas toliau?
tos senosios kultūros atstovas, kurį rių gildija. Į ją įstojo kone visi Len- Taigi, Senojo teatro aktoriai kreireikia nubraukti ir viską pradėti iš kijos režisieriai. Viena naujausių piasi į mus, į Režisierių gildiją, su
naujo. Taigi, maoizmas Europoje gildijos iniciatyvų – boikotuoti klausimu: „Kas toliau? Jūs padarėte
buvo tarsi „atsiraugėjimas“ po futu- Senąjį teatrą (Krokuvos Senasis tokį politinį gestą ir mus apleidote,
rizmo. Dabar bandau dirbti su am- teatras – vienas žinomiausių Len- teatras miršta.“ Jie mūsų prašo ką
žiaus pradžios kinišku tekstu apie kijoje, per daugelį metų pelnęs tarp- nors daryti. Kartojasi tas pats klaukanibalizmą. Mums, europiečiams, tautinę reputaciją, čia savo kūrybinį simas, kurį kėliau savo spektaklyje
ši tema yra nežinoma, absurdiška. kelią pradėjo ir Krystianas Lupa. „Iškirtimas“: ar menininkas turėtų
Bet, kaip žinome, kultūrinė revo- Šiuo metu jam vadovauja dabarti- savo opozicinę būseną paslėpti kiliucija Kinijoje buvo tiesiogiai su- nės Lenkijos valdžios statytinis – A. L.). šenėje ir trumpam parsiduoti, o po
sijusi su kanibalizmu. Tada dažnai Noriu pasakyti, kad Senajame teatre to vėl išeiti į sceną ir pradėti kovoti?

Turėjau statyti du spektaklius Rusijoje – Sankt Peterburge ir Maskvoje.
Buvau besirengiąs pasirašyti sutartį,
bet tuomet įvyko Krymo okupacija,
ir susitarimus nutraukiau. Man tai
buvo natūralu, bet sulaukiau kritikos, kad nekovoju. Tačiau vėlgi
klausimas: ar man pavyktų Sankt
Peterburge pastatyti spektaklį, kuriame kalbėčiau apie Krymą? Norėčiau ten pastatyti spektaklį apie
Krymą, tačiau tai būtų neįmanoma.
Tokioje situacijoje negalėčiau šia
tema kalbėti, pavyzdžiui, statydamas
„Hamletą“, nes nebūčiau sąžiningas
aktorių atžvilgiu.
Kita to paties klausimo dalis: ar
menininkai yra subrendę kovoti su
juos supančia pavojinga aplinka? Ar
jų kūriniai bus pakankamai svarbūs
visuomenei, bus autentiški, rodys
tiesą toje kovoje? Prieš dvejus metus, kai Lenkijoje prasidėjo ryškūs
pokyčiai, man kilo toks jausmas,
kad viskas mūsų šalyje nuvertėjo.
Dingo pats tiesos kriterijus, visi
tapo priklausomi nuo melo. Visas mūsų diskursas yra paskendęs
mele. Taigi, iš tikrųjų menininko
balsas tokiu metu praranda bet kokią svarbą. Mes galime kalbėti ką

norime, bet niekas į tai nekreipia
dėmesio, niekas to neklauso. Pajutau poreikį parašyti tekstą, kad menininkas turi išgyventi nusivylimo
etapą, per kurį jis gali subręsti. Neužtenka subręsti ideologiškai, idėjiškai ir gaminti kažkokias opozicines šiukšles. Daug kas žavisi tokiais
aktais, bet iš tikrųjų jie nieko nekeičia. Tik tuo momentu kažkaip
džiugina, suteikia pasitenkinimo
jausmą, kad visi bendrai dalyvauja
rezistencijoje. Man šis nusivylimo
etapas yra kaip procesas, per kurį
galima bręsti kaip menininkui,
rengtis susidūrimui su realybe. Neseniai baigiau kurti spektaklį pagal
Kafkos „Procesą“. Kafkos „Procesas“, vaizduojantis teismo procesą,
tapo šiandieninių bendražmogiškųjų procesų pavadinimu. Bet tas
procesas, apie kurį kalbu, man nepasibaigė su šiuo spektakliu.
Manau, turime būti žmogiškai
jautrūs, kurdami savo meną, atskleisdami žmogišką įsipareigojimą
realybei. Galima sakyti, kad esame
to judėjimo avangarde.
Parengė Audronis Liuga

Britva per venas
Apie kolekcijos „Insomnia“ pristatymą
Linas Bliškevičius

Naujosios kartos drabužių dizaineriai Modesta Kremerytė ir Deividas
Katkus yra spjūvis „tradicionalistams“. Kūrėjai, pasivadinę „KREMER“, Naugarduko g. 34 esančioje
kūrybiškoje drabužių ir aksesuarų
parduotuvėje „1988“ pristatė kolekciją „Insomnia“, bet pristatymas
nebuvo konvencionalus. Savosios
vaikystės artefaktų ir subkultūrų
maitvanagiai ratus suko aplink raudona šviesa spindinčią ryto žvaigždę,
pačią Liuciferio irštvą – veiksmo
vietą. Prie pat įėjimo į ją įsikūręs
medinių suolų ir cepakų kabakas
taip pat buvo užsakęs muzikantus,
kurie, apsivilkę imaginaciniais tautiniais kostiumais, fetišizmu savajam
stiliui mažai kuo skyrėsi nuo „prabangių šiukšlių“ (iš parodos anotacijos) minios. Auskarai speneliuose ir
suplyšusios tinklinės pėdkelnės, metalinės grandinės ir lateksas ant raumeningos vyriškos kojos, tatuiruotės
ir gašlybės – vakarietiškos degeneracijos ženklai – lydėjo karnavalą primenantį atidarymo renginį.
Kūrėjai apie save teigia: „Mes
išbraukėme iš savo gyvenimo
miegą, pakeisdami jį aistra. Aistra
6 psl.

gyvenimui, aistra menui, aistra
kūnui ir sielai, mes mylime, mes
griauname, mes interpretuojame.
Mes norime Jums iš underground’o
ištempti save ir parodyti kas esame.“
(anotacija) Tas undergroundas yra
klubai, šponkės, nemiga, carpe
diem, egzistencinis svoris ir drąsa –
drąsa derinti taip neskoningai, jog
susikuria kita skonio matrica. Naujoji plotmė nėra tik apie drabužius
ar apie kažkokį paviršutinišką pareiškimą, tai psichopolitinė reakcija
į davatkyną ir civilizacijos katorgą. Ji
įsprausta į reivo, trapo, narkomanijos dugno, black metal, transvestitų
paradų stiliaus ištaigingumo formą,
marozyną ir dar kažką, kas turbūt
atsiskleis tik pasibaigus šiai epochai.
Pirmojoje erdvėje gašlią ant pjedestalų išstatytų plastmasinių modelių graciją slepia tikrai ne švara
ar vitrininis haute couture, bet seksualus metalo skonis burnoje. Ant
ateivių galvų užmautos lateksinės
kaukės, padailintos gezo tatuiruotę primenančiomis nitrūchos
linijomis, kaklai padabinti lenciūgais, antkakliais arba prabangiais
papuošalais, kur šalia aukso ir inkrustacijų atsiranda adatomis į žiūrovą atsisukusios širkos. Tinklinės
maikės, grafkių eilės, pankizmai,

bomberiai ir kailiniai, treningai,
vaikiški mokykliniai piešinėliai su
korektoriumi bei drąsiai ant apsiausto užpurkštas šaukinys „KREMER“ – visur pilna atliekų, blizgučių ir sprogimo. Kakofoniją sudaro
ištisų kadaise matytų subkultūrų
ikonografija, parūgštinta prikolais.
Ir su šiais žmonėmis pagaliau mada
atsitraukia nuo kompleksais lydimos prabangos – nenormalumas
tampa normalus, humankėj atsiskleidžia tikrasis humanizmas, o sadomazochistinių aksesuarų apsuptyje svarstoma mados ateitis. Kaip ir
subkultūrose, drabužiai čia tampa
manifestu, kitaip tariant, apie juos
mąstoma ne tik kaip apie kūno dangalus ar statuso ženklus, bet kaip
savosios laiko dvasios išraiškas. Jie
pribloškia chaotiška ir sodria energija bei neatskleista teleologija.
Kitoje patalpoje instaliacija –
pietų stalas, primenantis gastronominę satanistinių apeigų dalį.
Aukojimams paruošti metaliniai
varžtai, pagardinti neapdoroto
faršo padažu, papuošti kortelėmis,
kuriose veniniais pjūviais užrašyta
„Kremer“, o visa tai patiekta ant močiutės porceliano. Desertinio šaukštelio vietoje – lenciūgas, gėrimus pakeičia simbolinė eilutė kokso (arba amfos,

M . S av d i a n e c n u ot r .
priklausomai nuo pajamų) bei susukta
dolerio kupiūra – paruošta šniojimui.
L. M.: Trepas yra tai, į ką nujudėjo
Stalo dekoras – tos pačios kortelės bei repas. Pavyzdžiui, kai metalas tapo
konceptuali puokštė, pagaminta iš to, sudėtingas ir pradėjo judėti į greitį,
kas liko po statybų. Visa tai padėta atsirado stoner’is – minimalizmas,
ant plionkinės staltiesės, todėl ke- pojūtis ir panašiai. Lygiai taip pat ir
turios žąsys iš penkių.
repas virto trepu. Ir jiems px yra visi
Pristatymo renginio programa dalykai, kurie anksčiau buvo vertytaip pat ne dievobaimingiems. bės, – raiška, greitis, minties miklu„House.of.kulkidz“ performerių mas. Viskas eina per ironijos ir inpasirodymas, kurį galima apibū- fantilumo prizmę, ir tai tampa labai
dinti kaip dragqueen’ų emancipa- smagia, primityvia muzika.
cinių-motyvacinių transdainų atKažkur šioje kultūros slinktis atlikimą. Gražu ir, svarbiausia, laisva. skleidžiančioje vietoje ekspozicijos
Stebint kyla mintys apie tai, kaip atidarymo renginys pavirto į savo apsmagu, kad gatvėse nebėra tų ur- eironą – į undergroundinį vakarėlį su
laganų, kurie užspaudę savyje „keis- kalatuške. Baltai ir kriviai, fariziejai ir
tus“ jausmus pradeda teisti ir glos- davatkos, žvelgdami į išperas, žegnotyti krumpliais veidus už tai, kuo josi bei prausdamiesi švęstu vandeniu
patys slapta nori būti. Po šio pasiro- šaukė: „Eretikai!“ Dargi vienas latendymo vyko Deivido Jaroškos trep- tinis teigė: „Man gėda, kad supuvę,
sius, vėliau apgirtusi ir išsidžiaugusi atsiprašant, atvykėliai iš Europos
minia buvo pakviesta pasiklausyti Sąjungos, kuri yra supuvus morališLuko Malinausko, bandito, dar ži- kai, atvažiuoja į Lietuvą! Tragedija.“
nomo kaip „Katamaran“, šįkart pri- Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apstačiusio naująjį savo atradimą, kurį simeta šviesos angelu. Šis kolekcijos
labai mėgsta visiems rodyti – trepą „Insomnia“ pristatymas buvo totalus
(hiphopo atmaina), ritmingą mu- formos ir turinio atitikimas, o novaziką, taškančią perversiškais teks- toriškumas išreiškiamas vienu sakitais, sub’ais ir pinigų rainmaker’iais. niu iš Biblijos: „Kaip tu iškritai iš danNeišprusimui įveikti paklausiau DJ: gaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau?“
L. B.: Kas yra trepas, į ką išsigimė
muzika?
Paroda vyko rugpjūčio 3 d.
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Šokis

Nepasimiršę šokiai
Įspūdžiai iš baleto mokyklų baigiamųjų koncertų
Helmutas Šabasevičius

Pasibaigus mokslo metams dauguma Lietuvoje veikiančių šokio
ir baleto mokyklų surengė baigiamuosius koncertus, kurių įspūdžiai
per vasarą nepasimiršo, o artėjant
naujam šokio sezonui prašosi bent
trumpai užfiksuojami.
Pagrindinis M.K. Čiurlionio
menų mokyklos Baleto skyriaus
koncertas surengtas kaip įvairios
mokslo metų pabaigą ženklinančios viešų pasirodymų programos
dalis, jis vyko Šokio teatre birželio 16 d. ir šiek tiek konkuravo su
septintuoju „Kūrybiniu impulsu“,
tad norintieji sužinoti po Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro stogu besimezgančias Lietuvos choreografijos naujienas moksleivių Gala koncertą nemandagiai
turėjo palikti dar jam nepasibaigus,
kelių koncertinių numerių taip ir
nepamatę.
Iš gerokai didesnio skaičiaus
koncertui atrinkti trisdešimt šeši
kūriniai, supažindinę su mokykloje puoselėjama įvairia šokio stilistika ir choreografiniais braižais.
Parodyta šešiolika variacijų iš klasikinio paveldo, keletas mokyklos
mokytojų sukurtų epizodų bei pačių moksleivių kūrybos fragmentų,
gludintų pasitelkus improvizacijos pedagogo choreografo Vytauto
Brazdylio pagalbą.
Iš klasikinių epizodų arba jų pagrindu sukurtų kompozicijų įsiminė koncerto pradžią nutvieskusi
Lizos variacija, kurią atliko trečiokė
Elzė Pilinkutė (mokytoja Jolanta
Vymerytė), – užkrėtė jos nuotaika,
mėgavimasis šokiu, be kurių tvirtas
ryšys su žiūrovu beveik neįmanomas. Sudėtingą solo iš Grand pas
Classique gerai pašoko dešimtos
klasės moksleivė Barbora Gudavičiūtė (mokytoja Gražina Dautartienė). Muzikalumu, stilingomis
judesių formomis nudžiugino aštuntokė Milda Luckutė (mokytoja
Deimantė Karpušenkovienė), atlikusi variacijas iš baletų „Raimonda“
bei „Pachita“. Dešimtos klasės mokinė Paulina Čistovaitė trumpoje
variacijoje išryškino dramatišką
Esmeraldos paveikslą, o aštuntos
klasės mokinė Lukrecija Vaitiekutė
(mokytoja Neli Beredina) parengė
retai matomą variaciją iš senovinio baleto „Faraono duktė“. Tvirtai,

ryškiai, efektingai Agrippinos Vaganovos sukurtą Dianos variaciją iš
„Esmeraldos“ šoko dešimtokė Vakarė Radvilaitė, o jos bendraklasės
Rūtos Karvelytės variacijoje išryškėjo svajingas Auroros paveikslas
(abiejų merginų mokytoja Gražina
Dautartienė). Vienuoliktokė Goda
Mikuckytė (mokytoja Jolanta Vymerytė) taip pat atliko „Pachitos“
variaciją, solo iš šiųmetės LNOBT
naujienos – baleto „Korsaras“ – su
įkvėpimu pašoko Viltė Lauciūtė, o
Kamilė Pilibaitytė pasirinko temperamentingą Bakchantės šokį iš
„Valpurgijų nakties“ (šių dvyliktokių
mokytoja Audronė Domeikienė).
Ne tokios gausios Baleto skyriaus
vaikinų pajėgos prisistatė klasikinių
baletų ištraukomis: dešimtokas Pijus Ožalas (mokytojas Aleksandras
Semionovas) šoko variaciją iš „Tuščio atsargumo“, vienuoliktokas Danielius Voinovas (mokytojas Petras
Skirmantas) – iš „Esmeraldos“, dvyliktokas Martynas Čiučiulka (mokytojas Danielius Kiršys) – iš „Korsaro“. Iš visų vaikinų nugludintomis
judesių formomis, šokio technika ir
santūria elegancija išsiskyrė Edvinas Jakonis (mokytojas Petras Skirmantas), atlikęs variacijas iš „Esmeraldos“ ir „Spragtuko“.
Tarp klasikinių variacijų buvo ir
vienas duetas – Adagio iš „Korsaro“,
kurį šoko šių metų Baleto skyriaus
diplomantė Dominyka Vosyliūtė
(mokytoja Loreta BartusevičiūtėNoreikienė) ir Martynas Čiučiulka.
Koncerte viešėjo ir trys Rygos
choreografijos mokyklos auklėtiniai. Vienuoliktokė Polina Kopilova
šoko „Mirštančią gulbę“, devintokas Maratas Sultanovas – variaciją
iš „Arlekinados“, o septintokė Keita
Bloma – Nadeždos Beliajevos sukurtą šiuolaikinės choreografijos
epizodą „Barefoot“.
Gala koncerte parodyta nemažai
mokyklos mokytojų darbų, taip pat
du Jurijaus Smorigino sukurti epizodai („Spindulėlį“ šoko šeštokė
Alina Jazdauskytė, „Odę smičiui“ –
septintokė Gilė Sakalauskaitė);
Martyno Rimeikio „Ariją“ pagal
Johanno Sebastiano Bacho muziką
atliko Milda Luckutė.
Šokio turinio paieškomis, įsigilinimu į muziką, siekiu ją išgyventi
stebino modernaus šokio specializacijos dvyliktokas Erikas Žilaitis
(„L“; mokytojos Lina PuodžiukaitėLanauskienė ir Sigita Juraškaitė),

dvyliktokė Saulė Auglytė („42“),
dešimtokė Paulina Čistovaitė („Žemės paukštis“; abiejų improvizacijos mokytojas Vytautas Brazdylis);
galbūt kituose koncertuose dar pavyks pamatyti Vakarės Radvilaitės
ir Deivido Dulkos interpretaciją
„Take me with you“ pagal Craigo
Davisono choreografiją (mokytojai
Gražina Dautartienė ir Aleksandras
Semionovas) ir dvyliktokių atliktą
Mauro Bigonzetti kūrinio „Reflection. Cinque“ interpretaciją, modernaus šokio specializacijos dvyliktokės Dorėjos Atkočiūnas „Da gi
lė lį“ (pagal lietuvių liaudies dainą
„Augo kieme klevelis“; mokytojos
Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė ir
Sigita Juraškaitė).
Koncerte parodytas moksleivių
ir jų pedagogų darbas netrukus
buvo įvertintas ir platesniame kontekste – birželio 21 d. Rygoje vyko
Ketvirtasis tarptautinis Baltijos
baleto šokėjų konkursas, kuriame
jaunimo grupėje pirmą vietą pelnė
Milda Luckutė (mokytoja Deimantė
Karpušenkovienė), o būsimųjų profesionalų (pre-professional) grupėje
vieną iš dviejų pirmųjų vietų užėmė
Edvinas Jakonis (mokytojas Petras
Skirmantas).
Į šio konkurso finalą pateko ir
Vakarė Radvilaitė bei Ieva Eivaitė,
kuri mokosi Nerijaus Juškos baleto mokykloje (mokytoja Rasa
Taučiūtė).
***
Mokslo metus koncertais baigė
ir privačios baleto mokyklos, kurių
veikla jau galėtų tapti kultūrinių ir
socialinių tyrimų objektu. Iš pastaraisiais metais matytų programų
šiemet išsiskyrė Nerijaus Juškos baleto ir šokių mokyklos (įkurtos 2010 m.)
parengtas dviejų dalių vakaras Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (birželio 5 d.), jis galėjo
sudominti ne vien moksleivių tėvelius, bet ir nesuinteresuotus šokio
gerbėjus. Spektaklį „Stichijos“ režisavo choreografė Edita Stundytė – ji
sukūrė nuoseklų, vaikų gebėjimams
atsiskleisti tinkamą plastinį sprendimą, įdomius, organiškai vienas
kitą keičiančius žemės, oro, vandens, ugnies gaivalus įkūnijusius
reginius, o drauge su mokyklos pedagogais atskleidė net ir mažiausių
šokėjų disciplinos įgūdžius.
Antroje dalyje parodyta „Šopeniana“ – mokyklos mokytojos ir
choreografės Rūtos Kudžmaitės

darbas, muzikalus, parengtas iš išradingai sukomponuotų grupių bei
romantišką nuotaiką perteikiančių
judesių. Šio epizodo solistai – Nerijus Juška ir LNOBT pagrindinė solistė Anastasija Čumakova. Birželio
3 d. savitas „Stichijų“ variantas buvo
parodytas Kaune, spektaklį režisavo
Daiva Raškauskienė ir Auksė Mikalajūnaitė, šokius sukūrė Nerijaus
Juškos baleto mokyklos Kauno skyriaus mokytojos.
Nuo 2015 m. rudens Vilniuje
veikianti Olgos Konošenko baleto studija baigiamąjį koncertą
surengė birželio 3 d. Lenkų kultūros namuose, jame parodyti mokinių gebėjimams pritaikyti baletų
„Gulbių ežeras“, „Romeo ir Džuljeta“, „Miegančioji gražuolė“, „Esmeralda“, „Bajaderė“, „Kopelija“
fragmentai, LNOBT baleto artistų
Darijos Olefirenko, Isaaco Evanso,
taip pat Modestos Butautytės kompozicijos. Choreografo Martyno
Rimeikio „Pirmuosius žingsnius“,
sukurtus pagal Maxo Richterio muziką, atliko Taisija Vasiljeva. Kartu
su mokinėmis koncerte dalyvavo
LNOBT solistė Nailia Adigamova ir
pagrindinis solistas Romas Ceizaris.
Neli Beliakaitės Baltijos baleto
akademija, įkurta 2015 m., Kongresų rūmuose (birželio 2, 3 d.) surengė koncertą „Vandenyno širdis“.
Choreografiją sukūrė akademijos
vadovė, kartu su vaikais dalyvavo
baleto artistai Hilda Palkovskytė,
Vita Nalivaikienė, Agnė Steponkevičiūtė, Ignas Armalis, Julija Turkina, Jonas Laucius.
Klaipėdoje veikianti Ingos
Briazkalovaitės šokių mokykla
„Coda“, įkurta 2008-aisiais, baigiamuosius koncertus jau šeštą
kartą keičia tarptautiniu klasikinio ir šiuolaikinio šokio konkursu
CODA – jame taip pat dalyvauja
M.K. Čiurlionio menų mokyklos
Baleto skyriaus moksleiviai, o visų
dalyvių pasirodymus vertina šio
skyriaus pedagogai.
Nuo 2009 m. gyvuojanti Eglės
Špokaitės baleto mokykla, turinti
skyrius Vilniuje ir Kaune, parengė
vieno veiksmo spektaklį „Miegančioji gražuolė“, kurį režisavo šokėjas ir mokyklos pedagogas Žilvinas Beniuševičius. „Miegančiosios
gražuolės“ spektakliai vyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre
(gegužės 13 d.) ir Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (birželio

2 d.). Pagrindinius vaidmenis atliko
LNOBT pagrindinis solistas Genadijus Žukovskis ir mokyklos auklėtinė Kotryna Rudych; ji nuo šio rudens tęs mokslus Nacionalinės M.K.
Čiurlionio menų mokyklos Baleto
skyriuje. Spektaklyje taip pat dalyvavo Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto artistai Valerijus
Osadčenka ir Aurimas Tiškevičius.
Ruduo Lietuvos baleto mokyklų
ir studijų sąrašą pakoregavo – jame
nebeliko Eglės Špokaitės baleto mokyklos. Jos įkūrėjų Eglės Špokaitės
ir Kristinos Sliesoraitienės keliai
išsiskyrė, nuo šiol Eglė Špokaitė
daugiausia dėmesio skirs 2016 m.
jos įsteigtam San Diego baleto institutui (Ballet Institute of San Diego).
Eglės Špokaitės baleto mokyklos
veiklą pratęs Lietuvos tarptautinė
baleto akademija. Ambicingo naujojo pavadinimo pristatymas vyko
rugpjūčio 22 d. Vilniuje, viešbutyje
„Radisson Blu Lietuva“. Per pristatymą paaiškėjo, kad mokykloje
dirbs tie patys pedagogai, jos struktūra lieka tokia pati, jai vadovaus
Kristina Sliesoraitienė. Vilniaus
skyriaus meno vadovai bus Aušra
Šimkutė ir Žilvinas Beniuševičius,
Kauno – Rasa Drazdauskaitė-Birbalienė. Viena naujovių – įkurtas
šiuolaikinio šokio skyrius, kuriam
vadovaus Sigita Juraškaitė. Pristatyme mokytojų sukurtus klasikinio šokio epizodus atliko Jogailė
Staikūnaitė ir Elena Navikaitė, su
šiuolaikinio šokio estetika ir principais supažindino Mėtos Peldžiūtės
ir Mykolo Jocio pasirodymai.
Taip pat informuota apie šios mokyklos mokines, tęsiančias baleto
studijas žinomose pasaulio baleto
mokyklose: trejus metus pasimokiusi Eglės Špokaitės baleto mokykloje, Karališkosios baleto mokyklos (Royal Ballet School) Londone
antroje klasėje studijuoja Vilniaus
skyriaus moksleivė Krista Vaitkevičiūtė; kaunietei Austėjai Medekšaitei pavyko tapti viena iš kelių užsieniečių, priimtų į Paryžiaus operos
Baleto (Ballet de l'Opéra de Paris)
mokyklą, o Liepa Mikaliūnaitė, kuri
mokėsi ne tik Eglės Špokaitės baleto
mokykloje, bet ir M.K. Čiurlionio
menų mokyklos Baleto skyriuje (ji
dalyvavo ir šių metų Gala koncerte),
buvo priimta į Amerikos baleto teatro
(American Ballet Theatre) mokyklą
Niujorke.

T. I va n a u s ko n u ot r a u ko s

Edvinas Jakonis

Paulina Čistovaitė
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Dominyka Vosyliūtė ir Martynas
Čiučiulka

Kamilė Pilibaitytė

Erikas Žilaitis

7 psl.

Dailė

Didieji vasaros darbai
At k e lta i š 1 p s l .

prašymą nenutraukti programos
mokykla Antakalnyje) ir, ko gero,
tęstinumo dėl vieno studento stogiliau supras miestą. Supras kaip
kos pasirašė visi dailėtyros speciagyvą organizmą, kuriame ir ankslistai, muziejų vadovai ir kiti kulčiau gyvenę žmonės turėjo savo vitūroje svarbūs asmenys. Arti šimto.
zijų, kurias reikėtų gerbti. Suvoks,
Tiesą pasakius, nepamenu, kad į jų
kad miestas ne pirmą kartą susidubalsą būtų kada atsižvelgta. Basaria su paveldosaugos problemomis
navičiaus leninas jau pakeliui. (Ne)
ir kad jam tikrai buvo geriau, kai
vytis su „Kalantos“ veidu, tik be ūsų,
pažangos idėjos buvo nusisukusios
rado prieglaudą Kaune. Šauniuonuo aptrūnijusio senamiesčio, o lasius brolius Vileišius kažkodėl rebiau geidžiami buvo nauji moderprezentuoja dar prieš pastatant panūs rajonai.
senusios raiškos skulptūrinis baldas.
Parodoje gali kilti jausmas, kad ne
Ir t.t. Laikas būtų publikuoti sistevisi eksponatai atsiskleidė tiek, kiek
miškai neišgirstų kultūros profesigalėjo, kai kur šiek tiek pritrūko paonalų protestų rinkinį, susidarytų
sakojimo. Pavyzdžiui, skausmingai
riebus tomas kaip įrodymas, kad
kankinausi prie žavingo Liudomiro
požiūrio į kultūrą valstybėje neSlendzinskio (1889–1980) „Moters
rasta. Panašu, kad pasitvarkius su
portreto“ (1925) spėliodama, kas gastudijomis greit neliks ir kam tas
lėjo būti toji moderni mergina su
negirdimas peticijas rašyti.
pudrine rankose, mintyse lengvai
Išvada labai paprasta. Šalies kulvyniojosi emancipacijos istorija. Ją
pakurstė nebylus filmas „Atsiminitūra yra ne tokio lygio, kurį pasiekė
G . G r i g ė n a i t ė s n u ot r . L D M n u o s .
Parodos „Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018“ vaizdas
menininkai ir meno tyrinėtojai, o
mai“ (1932), kuriame suvaidino visi
tokio, kokį pasiekė valdininkai. Kol „Lietuva. Londonas. 1968. Lietu- kaip mūsų minčių, svajonių ir vizijų ir konceptualumas turėjo nustebinti pirmosios Vilniaus kino mokyklos
Rūpintojėliui neišriedėjo paskuti- viško dizaino odisėja“ (kuratoriai: išplėtimai, materializuoti avatarai. vakariečius, tačiau savo šalyje to- auklėtiniai. Niekur iki šiol nerodyta
nės ašaros, apie šlovingą valdymą Julijus Balčikonis, Karolina Jakaitė). O kelionė po parodą primena už- kio laisvumo privengta. Kinetinė melodrama buvo užmesta kažkur
svajojantiems vertėtų pagalvoti,
„Daiktų istorijos“ – iš pažiūros la- lipimą į palėpę, kai rausiantis iš po skulptūra, avangardinė elektro- sandėliuke ir tik netyčia rasta. Joje
kad gal verta pasisamdyti kultū- bai lengvo žanro paroda (spalvinga, dulkių ima ryškėti skirtingo laiko akustinė muzika (išgąsdinusi jau- pasakojama apie našlaitę, svajoros patarėjų. Juk ir gerus projektus pridėta visokių įdomių daiktų, ku- visatos. Parodą lydi susitikimai su nuosius parodos lankytojus), dai- jančią tapti dailininke. Jos svajonė
rengiant bus rangovų konkursai, rių galima ir savo namuose pama- daiktų kūrėjais.
lus dizainas bylojo apie už geležinės ne tik išsipildo, merginos nutapyti
nenusiminkite.
tyti, bulvių trintuvą daug kas nau„Lietuva. Londonas. 1968. Lie- uždangos gyvenančio sovietinio kryžiai su prie jų prigludusia dailia
**
doja iki šiol), tačiau savo natūra tuviško dizaino odisėja“ išplaukė žmogaus dvasios gelmes ir stilingą mergina sniege laimi pirmą prizą!
O profesiniame ir privačiame skelbia svarbią žinią. Pirmiausia, iš Karolinos Jakaitės menotyros gyvenimo būdą. Tik mes gerai ži- Todėl ir visos kitos veikėjos minsektoriuje viskas gerai. Vasara kaip kad kultūra yra viskas, kas yra ap- mokslinės disertacijos. Ekspozici- nome, kaip atrodė tikros parduo- tyse ima persikūnyti į laimėtojas
vasara. Kelios rimtos parodos. Pora linkui. Dviratis, kėdė, vienetinis pa- joje atkurtas Lietuvos, kaip SSRS tuvės, kad ir dailaus dizaino. Jei ne ir amazones, juolab kad Laimonas
įdomių. O rudenį bus atidaryti du tefonas. Kad daiktus kūrė žmonės, o respublikos, paviljonas, pristatytas tyrėjos atkaklumas siekiant atkurti Briedis savo knygoje „Vilnius. Sanauji muziejai! Taip, du. Mo mu- bendravimas su jais irgi yra kultūra. 1968 m. parodų centre „Earls Court“ unikalią patirtį, negalėtume stebė- vas ir svetimas“ (Baltos lankos) laziejus jau ilgai trimituoja, kad ati- Kad daiktai gali labai daug papasa- Londone ir turėjęs supažindinti pa- tis to laiko paradoksais, patiriamais bai pakurstė Vilniaus, kaip stiprių
darymas įvyks spalio 18 d., telkia koti ir apie valstybes, jų vertybes bei saulį su respublikos kultūros, meno, kone fiziškai.
moterų miesto, viziją.
Modernistų bendruomenę, rengia tikslus. Ir visos tos istorijos gali būti mokslo ir pramonės pasiekimais.
Iki rugsėjo 16 d. Vytauto Kasiulio
Rugpjūčio 7–22 d. Vilniaus daikino peržiūras, vežioja po Lietuvą papasakotos taip, lyg susėdus prie Pristatyti autoriai: Tadas Baginskas, muziejuje veikia įdomiai sumanyta lės akademijos „Titaniko“ I aukšto
logotipą ir t.t. Kitas – paskutinėmis kavos traukiant įdomius dalykus iš Ginta Baginskienė, Feliksas Bajoras, paroda „(Ne)matomas Vilnius: tar- parodų salėje vyko Dano Aleksos
vasaros dienomis tyliai atidarytas atminties.
Vaidilutė Grušeckaitė, Antanas Ka- pukario dailės ir architektūros pa- paroda „Titanikas“ (kuratorė Aistė
Užupyje. Kol kas žinoma tik tiek,
Atskleidus bendrą vaizdą daiktai zakauskas, Rimas Sakalauskas, Al- vidalai“ (kuratorės Algė Andriulytė, Kisarauskaitė). Žemyn galva prie
kad naujojo meno pažinimo centro atgyja, tampa personažais. Moneta gimantas Stoškus.
Rasa Butvilaitė, Ilona Mažeikienė). lubų buvo pritvirtintas tikras me„Tartle“ pristatomą kolekciją inici- primins apie krepšinio pergales ir
Ekspozicijoje atkuriamas laikas Savo miestą mylintis vilnietis eks- talinis garažas. Tik truputėlį pailjavo Rolandas Valiūnas ir kartu su nusivylimus, baldai – apie mažo yra Šaltojo karo prietemos, skir- pozicijos darbuose atpažins daug ginto kūno, kad pasidarytų dar mo„Ellex Valiunas“ partneriais ją kaupė buto ankštumą, gintariniai karo- tingų sistemų varžymosi era. Čia gyvai patiriamų vietų, atsakys į ke- numentalesnis. Nes autorius norėjo
25 metus. Kolekciją sudaro „per 7 liai – apie madas ir skonį, siur- reikėtų ieškoti paradoksų visu letą ilgai kankinusių klausimų (pvz., sukurti paminklą praėjusiam laikui.
tūkst. eksponatų, tarp jų apie 1000 blys – apie kosmosą. Daiktai čia gražumu. Paviljono modernumas kaip atsirado ta graži senovinė Laikui, kai automobiliai buvo laitapybos darbų, per 360 skulptūrų,
komi garažuose, nes buvo vagiami
per 490 senųjų Lietuvos Didžiosios
vidury baltos dienos. Tam laikui,
Kunigaikštystės ir Lenkijos žemėkai neveiksminga kultūros politika
lapių, per 1100 istorinės grafikos
menininkus privertė masiškai eiti
darbų, per 2000 lituanistinių knygų
uždarbiauti kitose srityse, o garažai
ir kitų spaudinių, išleistų iki 1905 m.
virto niekam nereikalingų kūrinių
Taip pat yra kaupiami lituanistinės
sandėliais. Nemažai kam garažai
medalistikos, sidabro kalybos, sevis dar yra vienintelė galima kūrynovinių šarvų, ginklų ir kitų artebinė studija. Todėl galbūt Aleksa su
faktų pavyzdžiai.“ Kadangi pirmoįpaminklinimu paskubėjo, nes pasios parodos „Žvilgsnis į Lietuvos
minklai statomi tam, kas jau praėjo.
dailės istoriją nuo Užupio“ ekspoziKultūros krizė kol kas tik įsisenėjo.
Iki tiek, kad žodis „kultūra“ net keciją rengė įdomiomis parodomis žinoma menotyrininkė Giedrė Jankelia atmetimo reakciją...
vičiūtė, galime tikėtis įkontekstinto
Lieka tikėtis, kad bendruomeir įtraukiančio pasakojimo.
nių iniciatyvos, privatūs muziejai
Nacionalinėje dailės galerijoje iki
ir tuos neatsakytus laiškus vis dar
rugsėjo pabaigos veikia dvi reikšrašantys kultūrininkai sugebės remingos parodos, kuriose pasakojiabilituoti kultūrą. Ne kaip pramogą,
mui irgi teikiama pakankamai dėo kaip kai ką svarbaus, įsiskverbusio
mesio, – „Daiktų istorijos. Lietuvos
į bendravimą, daiktus, vaizdus, kūdizainas 1918–2018“ (kuratoriai: Karinius, keičiančius gyvenimą, dieną,
rolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė,
valandą, minutę, lemtingą akimirką.
Lijana Natalevičienė, Gintautė
Žemaitytė, Ernestas Parulskis) ir Danas Aleksa, „Titanikas“. 2018 m.
L . S k e i s g i e lo s n u ot r .
8 psl.

7 meno dienos | 2018 m. rugsėjo 7 d. | Nr. 27 (1264)

Fotografija

Optinis manevras

„3D vs 2D“ – ne visai fotografijos paroda Prospekto fotografijos galerijoje
Agnė Narušytė

Per savo jau netrumpą istoriją fotografija ne kartą įrodinėjo, kad ji nėra
tiesiog tikrovės kopija, kad gamta
„nenusipiešė savęs pati“. Vis tekdavo priminti, kad „čia ne pypkė“,
ir pirmasis argumentas visada bus:
tikrovė juk trimatė (net keturmatė),
o čia – tik plokštuma. Tačiau kokia
plokštuma! Gyčio Skudžinsko sumanytos parodos „3D vs 2D“ proga
prisiminiau amerikiečio fotografo
Stepheno Shore’o lygiai prieš du dešimtmečius išleistoje knygoje „Fotografijų prigimtis“ (The Nature of
Photographs, John Hopkins University Press, 1998) rastą materialistinį nuotraukos apibūdinimą:
„Fotografinis atspaudas dažniausiai
yra popieriaus, plastiko ar metalo
pagrindas, padengtas šviesai jautrių metalo druskų, sumaišytų su
augaliniais ar metalo dažais, emulsija. Kai kuriuose atspauduose dažai, pigmentai ar anglis dengiami
ar spausdinami tiesiai ant pagrindo.
Fotografija yra plokščia, ji turi kraštus ir ji statiška; ji nejuda. Nors ji
plokščia, ji nėra tikroji plokštuma.
Atspaudas turi fizinę dimensiją.“
Nors dabar medžiagos kiek kitokios,
vis tiek atspaudas yra trimatis, liečiamas – ne tik žiūrimas.
Parodoje „3D vs 2D“ tas trimatiškumas hipertrofuotas. Čia beveik

judančią tikrovės iliuziją. Čia jie – į
momentus išanalizuoti įprasminto
laiko tarpsniai. Nors man ne mažiau įdomūs tarp ritinėlių likę sienos plotai – tarsi neužfiksuoto laiko
tarpai, iš kurių atmintyje nieko
neliko.
Kiti trys darbai išviešina trimatį
plokščių atspaudų gamybos procesą, reikalaujantį daug daiktų ir
linksmai ironišką. Iš fotografinės
iliuzijos kūrimo gyvenantis Vytautas Kumža kartu su Eduardo Leònu
sustato savo įrangą, kad parodytų,
kaip viskas netikra, ir dar juokiasi
iš būsimo žiūrovo patiklumo: „Neįsimylėk to rekvizito“. Tai – pirma
Maria Barnas eilėraščio „Nebent“
(„Unless“) eilutė. Jis kybo šalia, atspausdintas ant rusvų lapelių. Eilutė po eilutės Barnas, turbūt žiūrėdama į dirbantį Kumžą, žodžiais
konstruoja tai, ką jis – vaizdais:
tobulą miestą, kuriame praeinančios moters plaukai būtų apšviesti
tiksliai, kaip reikia. Bet jai skubant
pro šalį idealioji tikrovė pakimba
„tarp momentų“ tarsi išpildydama
Fausto norą. Eilėraštį galima nusiplėšti kaip kalendoriaus lapelį ir jau
su juo kišenėje eiti gatvėmis žinant,
kad „miesto fonas pasislenka rankos šešėliu virš jos akių“.
Virš mano akių parodoje praslenka dar 2002 m. Gintauto Trimako sukurta instaliacija „Pervertas“ (nes ryškinamus negatyvus jis

Tomas Martišauskis, „Malonioji g. 6, Vilnius 08122.54.692880, 25.257226“. 2014 m.

nerasi standartinių vaizdų. Pavyzdžiui, kiek matavimų turi emulsija,
užklijuota ant Arūno Kulikausko
fotoobjektų? Ji taip prisiglaudusi
prie glotnios Jono Meko kameros,
prie grublėtesnio akmens ar šiurkštėlesnio medinio balkio paviršiaus,
kad storio nebelieka. Fotografija
perima faktūras, yra „kameriška“
ar „akmeniška“ – tarsi jau tik vaizdinys kažkieno sąmonėje, nebe atvaizdas, kurį dedi į albumą. Taigi
praradusi savo daiktiškumą fotografija tampa kitu daiktu, kuriame
nusėdo susiraukšlėjęs prisiminimas.
Paties Gyčio Skudžinsko ant sienos
iš skirtingo ilgio kino juostos ričių
sudėliotame „Daugtaškyje“ panašiai sudaiktėja į save susisukę pasakojimai. Geriau įsižiūrėjus matosi
kadriukai, kurie ekrane susilietų į

„perveria“ šviesos pleištu). Tai – jo
būdas „išaiškinti“ kosmoso foninę
radiaciją, galbūt pasiekusią mus iš
visatos egzistencijos pradžios ir per
dešimtmečius savaime sukauptą
senų juostų emulsijoje. Per ilgą
laiką susikaupia visokiausių dalykų.
Štai Aistė Kisarauskaitė, pasirodo,
patylomis rinko sidabrą kaupusias
vinis: „Šie vinukai skirti fotografijoms kabinti ir yra padengti Gintauto Trimako, Evelinos Kerpaitės,
Mindaugo Česlikausko, Gedimino
Pranckūno ir kitų „Titaniko“ laboratorijoje dirbusių paliktu fotografijos sidabru.“ Tikriausiai – ir jos
pačios sidabru. Tačiau Trimako minėtoje laboratorijoje nebėra, greičiausiai nebebus ir šių „kitų“ (bus
kiti „kiti“). O panaudoti vinukai
prikala jau praeitin smengančias
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ten švaistyto sidabro istorijas prie
daug senesnio mito.
Kaip Trimakas radiaciją, Dalia
Mikonytė ir Adomas Žudys šifruoja
erdve skriejančią, bet nematomą
informaciją ir ją materializuoja –
galerijos erdvėje sklando trimačiai šviesos antikūnai. Fotografiją
galima laikyti technologija, kuria
šviesos informacija sugaunama ir
transkribuojama į dvimatį vaizdą.
Gaudant ją šiaip, be lęšių, piešiasi
abstrakcijos. Žmonėms visada įdomiau į fotografijas transkribuoti
savo kūnus, dingtelėjo žiūrint į
2001 m. Arūno Gudaičio sukurtą
Arūnas Kulikauskas, „Fotoobjektai“. 1996–2018 m.
A u to r ė s n u ot r a u ko s
„Ribų išklotinę (1,94 kv. m)“. Kūnas
čia kruopščiai išfotografuotas vienodo dydžio kvadratėliais, iš kurių tūryje pramuša kiaurymę. Rutulio ir gražiai įsikomponuoti į kadrą.
pagamintas kubas – jo dydis įrašy- tyrinėjimas man paaiškina, kodėl Stiklinis akvariumas kiekviename
tas pavadinime. Iš tolo jis atrodo šioje parodoje atsirado ir Dano žingsnyje atskleidė vis įdomesnes
nekaltai rausvas, bet priartėjus ant Aleksos „Iracionalus veiksmas / 84 veidrodines perspektyvas, laužė
jo pūpsantys speneliai, akys, gak- litrai Neries vandens“ (2013). Būtent savo vidinę struktūrą ir išorės ertos plaukai ir kitos detalės pažadina tiek litrų išstūmė menininko kūnas dvę, taigi švaistėsi fotoefektais. Tad
froidišką nejauką su visais jos pra- plaukiojant Neryje prie Nacionali- vanduo ir stiklas – skaidrios terpės –
nešimais apie mirtį. O pojūčius nu- nės dailės galerijos. Neris, aišku, to yra optinis prietaisas, kuriuo galima
gesinantis protas primena, kad šis net nepajuto, bet galerijoje stovintis stebėti ir kartu perkurti tikrovę kaip
intymias vietas išviešinantis kubas stiklo akvariumas vėlgi kreipia min- ir fotoaparatu.
dalį kūno vis tiek slepia, nes stovi tis į kūno tūrio keistenybes. Kaip ir
Štai čia grįžau į išeities tašką –
ant grindų. Racionalumo ir fizio- Gudaičio ant kubo „užtempta“ oda, parodos logika suformuoja ratą.
logijos jungties rezultatas – išana- taip ir Aleksos į stačiakampį greta- Jo ašis – fotografijos materija, kulizuotas ir į tobulą figūrą sugrūstas sienį sutalpintas vandeninis kūno rios prireikia norint sukurti vaizdą
kūnas – šaiposi iš grožio industri- atitikmuo rodo, koks iliuzinis yra kaip tikrovę. Rezultatas – truputį
jos, o kartu primena perversiškai kūno dydis: abu šie geometriniai kitoks, nei tikėjausi perskaičiusi padekonstruotas siurrealisto Hanso konteineriai atrodo mažesni, nei vadinimą „3D vs 2D“.
Bellmerio lėles. Smagu, kad foto- turėtų būti.
grafijai svyruojant tarp 2D ir 3D paBet kuo čia dėta fotografija? Su- Paroda veikia iki rugsėjo 15 d.
sitaikė proga vėl pamatyti šį Gudai- pratau kuo, pradėjusi abu juos fo- Prospekto fotografijos galerija (Gedimino
čio kūrinį.
tografuoti (kaipgi dabar be to ap- pr. 43, Vilnius)
Šalia stovintis rutulys yra Tomo sieisi?). Kubas niekaip nenorėjo Dirba antradieniais–penktadieniais
Martišauskio „Malonioji g. 6, Vil- tuo pat metu parodyti bent tris 12–18 val., šeštadieniais 12–16 val.
nius 08122.54.692880, 25.257226“ savo puses, neiškraipyti vertikalių
(2014, o tie skaičiai – tai tos vietos geografinės koordinatės). Jis,
sukonstruotas iš penkiakampių ir
trikampių, „kalbasi“ su Gudaičio
kubu – ne tik todėl, kad jie abu yra
abstraktūs geometriniai tūriai. Tik
kubas čiuopia kūno ribas žvelgiant
„iš vidaus“, o Martišauskio kampuotas rutulys jį apvynioja „išore“. Menininkams tai – labai svarbi išorė,
Žvėryne buvusi Tarpdisciplininio
meno kūrėjų sąjungos galerija, prieš
trejus metus persikėlusi į Sodų g. 4.
Atrodo, koks skirtumas – dabartinė
vieta geografiškai netgi patogiau įsikūrusi. Bet anos galerijos pavadinimas ir jaukus seno Žvėryno namo
interjeras kūrė ypatingą nuotaiką,
kai žiūrovai, dažniausiai draugai
(nes nepažįstamiems galerija buvo
per toli), užeidavo tarsi į svečius.
Martišauskis tą Maloniosios g. 6
interjerą įamžino ir supakavo į mažesnį tūrį, kurį galima pasiimti kaip
kokį suvenyrą.
Patyrinėjus tą rutulį išryškėja
dar viena erdvės anomalija, nulemta dvimatės fotografijos ir trimačio objekto neatitikimo. Kai
kurias rutulio sienelių plokštumas
išlenkia nufotografuoti interjero
kampai, tad jis atrodo kampuotesnis nei iš tikrųjų ir dargi kampuotas netvarkingai. O langas tame Danas Aleksa, „Iracionalus veiksmas / 84 litrai Neries vandens“. 2013 m.
9 psl.

Dailė

Lietuvos dailė Orsė muziejuje Paryžiuje
Laima Laučkaitė

Baltijos valstybių šimtmečio proga
Orsė muziejus Paryžiuje pakvietė
į parodą „Laukinės sielos. Baltijos
šalių simbolizmas“. Simbolizmas
pasirinktas kaip ypatingo laikotarpio, nacionalinio judėjimo, valstybingumo formavimosi amžininkas,
šauklys ir palydovas. Ši paroda – bendras Estijos dailės muziejaus Taline, Latvijos nacionalinio dailės
muziejaus Rygoje, Lietuvos dailės
muziejaus Vilniuje ir M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune projektas. Kūrinius ekspozicijai suteikė šie
muziejai ir privatūs kolekcininkai,
projekto vykdymą koordinavo Latvijos nacionalinis dailės muziejus ir
jo direktorė Ginta Gerharde-Upeniece. Sužinojusi, jog XX a. pradžios Lietuvos dailė bus pristatyta
viename svarbiausių Paryžiaus muziejų, kur demonstruojama aukščiausios meninės kokybės XIX–XX a.
pradžios Prancūzijos dailė, buvau
kiek skeptiška. Mūsų dailės istorikai
gerai žino, koks nedėkingas Lietuvoje buvo simbolizmo laikotarpis:
XIX a. pabaiga–XX a. pradžia – tai
carizmo priespaudos, represijų, nacionalinių suvaržymų metas, sąlygos itin nepalankios, priešiškos
kultūrai klestėti, tad jo meniniai rezultatai kuklūs. Ir vis dėlto Lietuvos
dailės pristatymą Paryžiuje laikau
sėkme. Sėkme pirmiausia prancūzų
kuratoriaus Rodolphe Rapetti dėka:
jis trijų Baltijos valstybių dailę sudėliojo į vieną nuoseklų naratyvą.
Jei ekspoziciją būtų kuravę lietuvių, latvių ir estų dailės istorikai,
jie greičiausia būtų pristatę kiekvienos šalies dailės paveldą skyrium:

Kronika

Atidarytas Lietuvos meno
pažinimo centras „Tartle“
Meno pažinimo centre „Tartle“ pristatomi unikalūs Lietuvos istorijos
ir meno eksponatai. Nuo šiol Užupyje pristatomoje privačioje kolekcijoje bus galima gyvai pamatyti
unikalias Lietuvos meno ir istorijos vertybes, pavyzdžiui, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)
valdovų privilegijas, rašytas ant pergamento, vieną pirmųjų lietuviškai
spausdintų knygų – Jono Bretkūno
„Postilę“ ar vieną rečiausių XVII a.
meistrystės šedevrų Jokūbo Gierkės
laikrodį. Meno gerbėjai galės gerėtis daugiau nei 7 tūkst. eksponatų,
tarp kurių ir didžiausia paveikslų
apie Vilnių kolekcija.
„Tik pradėjęs kolekcionuoti meno
kūrinius žinojau, kad noriu jais dalintis ir supažindinti visuomenę su
kūriniais, kurie buvo grąžinti į Lietuvą. Ši diena ypatinga – bene 20
metų pildyta viena didžiausių privačių kolekcijų Lietuvoje tampa atvira
10 psl.

kaimynų atžvilgiu esame nusiteikę
palankiai, tačiau pernelyg gerai žinome, kokie skirtingi mūsų istorija,
mentalitetas ir menas. Iš šalies žvelgiant atrodo kitaip, panašumų daugiau nei skirtumų. Rapetti Baltijos
šalių simbolizmą pateikė kaip vientisą reiškinį, tad kūrėjų nacionalinės priklausomybės neišmanantis
žiūrovas išvydo vientisą ekspoziciją, kurios paveikslai buvo gero
meninio lygio, vieni kitus papildė,
atsvėrė trūkumus. Kūriniai šnekėjosi tarpusavyje, griežė vizualiniais,
ikonografiniais sąskambiais; bent
man juos ekspozicijoje smagiausia
buvo atrasti bei skanauti. Vilhelmas
Purvitis, Janis Rozentalis, Johannas
Walteris, Nikolai Triikas, Oskaras
Kallis, Kristjanas Raudas, M.K.
Čiurlionis, Ferdynandas Ruszcycas
ir kiti kalbėjo ta pačia kalba. Paroda
suskirstyta į kelias dalis, pirmoji
„Mitai ir legendos“ plėtojo folklorinį
diskursą, kuris yra išskirtinis, specifinis Baltijos simbolizmo bruožas:
estai, latviai turi daug kūrinių mitologiniais siužetais, lietuviai – tautodailės inspiracijų. Likusios dalys,
pavadintos „Siela“ ir „Peizažas“, atspindėjo universalų simbolizmo aspektą, mistikos, spiritualizmo, dvasinio pasaulio apraiškas išoriniuose
pavidaluose – žmogaus figūroje ir
gamtoje. Baltijos šalys, jų mentalitetas atskleistas per pirmapradį
miškų, ežerų, pelkių kraštovaizdį,
niūrokas, melancholiškas jo gyventojų nuotaikas.
Kontroversijų sukėlė parodos pavadinimas „Laukinės sielos“, kuris
ir neišmanančiam postkolonializmo studijų primena kolonistų
požiūrį į svetimas, „kitas“ tautas,
apibrėždamas jas kaip laukines,

primityvias, žemesnes, necivilizuotas. Viena vertus, galime įžiūrėti čia
užgaulų požiūrį į mus, net Lietuvos
Respublikos prezidentė parodos
vernisažo kalboje siūlė patikslinti
pavadinimą „Laisvos sielos“. Bet
galima galvoti ir kitaip. Toks pavadinimas mums labiau patiktų, tik
vakarietiškos publikos nepatrauktų
ir nesudomintų. Neverta smarkiai
įsižeisti dėl termino „laukiniai“, juk
XX a. pradžioje fovistais, t.y. „laukiniais žvėrimis“ (pranc. les Fauves) Kadras iš Loico Salfati filmo
buvo praminti prancūzų dailininkai
Henri Matisse, André Derain, Raoul pirmapradžiu, civilizacijos nesugaDufy bei kiti, ir šis pejoratyvinis pa- dintu tautos gaivalu ir siekė jį pervadinimas ilgainiui tapo kertinės teikti, interpretuoti savo kūryboje.
modernizmo krypties terminu, o
Orsė muziejuje šiai parodai spejo atstovai – žymiausiais Paryžiaus cialiai buvo pritaikytos anksčiau
modernizmo dailininkais. Kita ver- nenaudotos erdvės antrame rūmų
tus, ar XIX–XX a. sandūroje Balti- aukšte iš Senos pusės, parengta kuljos šalys nebuvo Rusijos kolonija, tūringa ekspozicija. Išleistas solidus
vakarinis didelės imperijos pakraš- parodos katalogas, muziejaus knytys, kurios teritoriją ir gyventojus gynas siūlė prancūziškos literatūengė, kontroliavo ir išnaudojo ca- ros apie Baltijos šalis ir jų kultūrą.
rinė valdžia? Galiausiai ar mūsų is- Gegužės 3 d. muziejuje įvyko kontorija ir paveldas Vakarų Europai ferencija „Baltijos šalių nacionalinėra įdomus būtent tuo, kad mūsų nis romantizmas ir simbolizmas“,
tautos ilgiausiai išlaikė autentišką kurioje pranešimus skaitė lietuvių,
pirmapradę prigimtį, pagonybę, latvių, estų mokslininkai. Praneširyšį su gamta, taigi ir laukiniškumą? mai buvo sinchroniškai verčiami į
Galima ginčytis, ar sąvoka „lauki- prancūzų ir tris Baltijos tautų kalnis“ yra negatyvi, ar pozityvi ir kiek bas, taip išreiškiant joms pagarbą
ji išreiškia mūsų etninį charakterį, ir išvengiant anglų kalbos domibet neginčytina yra kuratoriaus navimo. Kaip teigė Orsė muzievalia kurti savo koncepciją, viziją, jaus prezidentė Laurence des Cars,
ir tik nuo jos realizavimo įtaigos, tokio sudėtingo kalbinio projekto
ryškumo priklauso parodos sėkmė. muziejaus istorijoje nebūta. Parodą
Žinoma, mūsų simbolizmo kūrėjai lydėjo kultūrinė, muzikinė pronebuvo laukiniai, kaip taikliai repli- grama. Prancūzų televizija pastatė
kavo Rasa Andriušytė-Žukienė per Baltijos šalims, jų kultūrai skirtą
konferenciją Orsė muziejuje: „Čiur- dokumentinį filmą, Prancūzų inslionis nebuvo laukinė siela.“ Simbo- titutas Lietuvoje parengė Loico Sallizmo dailininkai buvo eruditai, ra- fati internetinį filmą apie parodą
finuoti intelektualai, tačiau žavėjosi (http://www.institutfrancais-litu-

visuomenei“, – teigia meno centro
įkūrėjas, kolekcininkas Rolandas
Valiūnas.
Rolando Valiūno sukauptos kolekcijos ir įkurto meno pažinimo
centro tikslas – ne tik surinkti ir
grąžinti į Lietuvą po pasaulį išbarstytą kultūrinį bei istorinį lituanistinį paveldą, bet padaryti jį
prieinamą visuomenei ir per tai supažindinti su šalies istorija.
Centras unikalus tuo, kad su
Lietuvos istorija supažindina per
meno prizmę, gyvai apžiūrint originalius skirtingų laikotarpių meno
kūrinius, kurių niekur kitur neįmanoma pamatyti. Tarp tokių – didžiausia privati Petro Rimšos medalių ir skulptūrų kolekcija, unikali
liaudies meno kolekcija, vienintelė
Lietuvoje tokios apimties LDK žemėlapių kolekcija, ypač reti Pranciškaus Smuglevičiaus Romoje
išleisti albumai, beveik 2 tūkst. egzempliorių siekianti lituanistinių
knygų kolekcija, įspūdingi Kazimiero Vilčinskio ir Napoleono Ordos grafikos rinkiniai, visa tarpukario Lietuvos pašto ženklų kolekcija,
Vilniaus meistrų sidabro dirbiniai,
tarp kurių – unikalus žymiausio

XVII a. Vilniaus laikrodininko Jo- žiūrovą į kolekciją dviem aspekkūbo Gierkės laikrodis, didžiausia tais. „Visų pirma, ji susipažindina
Lietuvoje skulptoriaus Jokūbo Lip- su tais Lietuvos dailės autoriais arba
šico skulptūra, tarpukario Vilniaus tokiais jų kūrybos aspektais, kurių nedailininkų kūrybos rinkinys ir dar reprezentuoja kitos kolekcijos – nadaug kitų vertingų eksponatų.
cionalinės, municipalinės, privačios.
Dauguma kolekcijoje esančių Antra, –paroda įšaknydina galeriją
kūrinių priklauso Lietuvos dailės ir jos rinkinį Vilniaus senamiestyje,
aukso fondui ir papildo nacionali- t.y. sudaro galimybę žiūrovams panius muziejų rinkinius. Jie dažnai matyti galerijos apylinkes įvairių
skolinami lituanistinio paveldo epochų dailininkų akimis“, – teigia
parodoms Lietuvoje ir užsienyje. G. Jankevičiūtė.
Pavyzdžiui, šių metų pavasarį atiAnot „Tartle“ direktorės Jurgitos
darytai Baltijos šalių simbolizmo Semenauskienės, pažinimo centro
parodai Paryžiaus Orsė muziejuje pavadinimui pasirinktas škotų
(Musée d’Orsay) paskolintas Stanis- kalbos žodis tartle, apibūdinantis
lovo Jarockio paveikslas „Šventoji jausmą, kai neprisimename, kas tai,
Žemaitija“. Parodai pasibaigus pa- kur matyta, girdėta, iš kur žinoma,
veikslas keliauja į Talino muziejų bet tikrai pažįstama. „Toks jausmas
KUMU ir Latvijos nacionalinį dai- neretai užvaldo žiūrint į paveikslės muziejų Rygoje.
lus, meno kūrinius, vartant senas
Pirmoje „Tartle“ parodoje knygas, – teigia Semenauskienė. –
„Žvilgsnis į Lietuvos dailės istoriją „Tartle“ – tai jausmas, skatinantis
nuo Užupio“ lankytojai kviečiami smalsumą ir dailės istorijos žinių
pasižvalgyti po mūsų šalies dailės troškimą. Pavadinimas atspindi paistorijos viršūnes. Parodoje ekspo- žinimo centro siekį suteikti lankynuojami kūriniai specialistų pri- tojams galimybę plačiau patyrinėti
skiriami nacionalinės dailės aukso kultūrinį paveldą ir per meną naujai
fondui. Pasak parodos kuratorės, atrasti Lietuvos istoriją.“
dailės istorikės prof. dr. Giedrės
Lietuvos meno pažinimo centre
Jankevičiūtės, paroda įvesdina „Tartle“ bus eksponuojama Lietuvos

anie.info/AmessauvagesLT/index.
html#Įvadas).
Paroda pažėrė įdomių netikėtumų, pavyzdžiui, japonų žiūrovai ypač mielai fotografavosi prie
Ferdynando Ruszcyco paveikslo
„Nec megitur“: švytinčio burlaivio
noktiurnas jiems pasirodė artimas
ir žavus. Net Paryžiuje tapytas Antano Žmuidzinavičiaus paveikslas
„Nuliūdimas“, vaizduojantis nudžiūvusių medžių apsuptą žmogystą ir
mūsų dailės istorikų nemėgstamas
dėl spalvų margumo, anekdotiško
siužeto, parodos kontekste atrodė
prasmingai ir buvo reprodukuotas
kaip Orsė parodos atvirukas. Kasdien parodą kartu su Orsė muziejaus ekspozicija aplankydavo apie 4
tūkstančius žmonių, o kadangi paroda veikė nuo balandžio 10 d. iki
liepos 15 d., nesunku įsivaizduoti,
kiek žiūrovų iš viso pasaulio ją aplankė. Manyčiau, kad tai buvo sėkmingiausias Lietuvos šimtmečio
paminėjimo renginys Vakarų Europoje. Rudenį paroda keliaus link
Lietuvos, į KUMU muziejų Taline,
kur ją išvysti ir įvertinti galės platesnė vietinė Baltijos kraštų publika.
dailės fondo kolekcija, kurią šiuo
metu sudaro per 7 tūkst. eksponatų, tarp jų apie 1 tūkst. tapybos
darbų, per 360 skulptūrų, per 490
žemėlapių, per 1100 istorinės grafikos darbų, per 2 tūkst. lituanistinių
knygų ir kitų spaudinių, išleistų iki
1905 metų. Taip pat yra kaupiami
lituanistinės medalistikos, sidabro kalybos bei kitų artefaktų pavyzdžiai (Lietuvoje naudoti šarvai,
ginklai, pinigai, papuošalai ir kt.).
Visos pažinimo centro organizuojamos parodos bus lankomos
mažomis grupėmis, tik su profesionaliu gidu – menotyrininku, todėl
bus būtina išankstinė registracija.
Tai bus pasivaikščiojimas besišnekučiuojant apie dailę su šios srities
žinovais ir taip užmezgant glaudesnį santykį su Lietuvos menu,
kultūra ir istorija. Pirmosios kelios
savaitės po atidarymo bus skirtos
menotyrininkams ir istorikams susipažinti su „Tartle“ rinkiniais. Lietuvos meno pažinimo centro steigėjai – VšĮ „Lietuvos dailės fondas“
ir kolekcininkas Rolandas Valiūnas.
Rengėjų inf.
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Kinas

Vėl kviečia „Pirmoji banga“
Rugsėjo 6–9 d. Vilniaus kino centre
„Skalvija“ ir rugsėjo 14–16 d. Kaune,
kino centre „Romuva“, vyks ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“.
Šiemet jo programoje – 1918–1938 m.
sukurti filmai. Didžioji dalis „Pirmosios bangos“ programos filmų buvo
rodomi tarpukario Lietuvoje.

1933-iaisiais „Naujojoje Romuvoje“ (nr. 125) aptardamas 1932–
1933 m. žiemos kino sezoną kritikas
Vytautas Alseika išskyrė pacifistinį
Reymond’o Bernard’o filmą „Mediniai kryžiai“ („Les croix de bois“,
Prancūzija, 1932), pavadino jį itin
menišku ir priminė, kad filmo seanse Kauno kino teatre „Forum“
apsilankė Respublikos prezidentas Antanas Smetona. „Mediniai
kryžiai“ tada spaudoje buvo minimi ne kartą, ypač kai reikėdavo
kovoti su Lietuvos ekranus užplūdusiais menkaverčiais vokiškais filmais. Dabar ši karinė drama, sukurta pagal autobiografinį Roland’o
Dorgelèso romaną, prisimenama
retai. Jos herojus, jaunas teisės
studentas, prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui išeina kovoti su
vokiečiais. Filme rodoma prancūzų
karių kasdienybė ties fronto linija
Šampanėje, gyvenimas apkasuose.
„Mediniai kryžiai“ buvo lyginami su
Kingo Vidoro „Didžiuoju paradu“
(1925) ir Lewiso Milestone’o „Vakarų fronte nieko naujo“ (1930), nes
rutuliojo tą pačią idealistiškai nusiteikusio kareivio evoliucijos temą.
Pagrindinius vaidmenis sukūrę
Pierre’as Blancharas ir Charles’is
Vanelis, kaip ir dauguma filmo aktorių, patys kariavo šiame kare, filmavimas vyko tikrose mūšių vietose, kur dar buvo galima aptikti
kareivių palaikų. Beje, kareivį Vjeblė
„Mediniuose kryžiuose“ suvaidino
teatro reformatorius Antoninas Artaud. („Skalvija“, rugsėjo 8 d. 18 val.)
Filmai iš Skandinavijos šalių
buvo reti svečiai, bet tarpukariu
planuota kurti bendrą Baltijos šalių, Lenkijos ir Švedijos bei Danijos
kino studiją. Be abejo, to meto žiūrovams imponavo švedų filmuose
rodomi gamtos vaizdai. Iki šiol
gyvą švedų tradiciją herojų vidinę
būseną atskleisti pasitelkus gamtos
vaizdus pradėjo švedų kino klasikas
Victoras Sjöströmas.
Jo filmas „Nusikaltėlis ir jo
žmona“ („Berg-Ejvind och hans
hustru“, Švedija, 1918) – vienas
ankstyvosios režisieriaus kūrybos
šedevrų. Jame Sjöströmas plėtoja
filme „Terje Vigenas“ (1916) pradėtą
temą – individo kovos su žiauria
visuomene ir negailestinga gamta.
1921 m. Louis Dellucas jį net pavadino gražiausiu pasaulio filmu.
„Nusikaltėlio ir jo žmonos“ veiksmas perkelia į XVIII a. Islandiją ir
pasakoja apie tragišką jaunos našlės ir vagyste apkaltinto valkatos, kurį ne kartą rizikuodamas
gyvybe suvaidino pats režiserius,

„Nuomininkas: Londono paslaptis“

meilę. Atstumtieji apsigyvena kalnuose, jiems gimsta duktė, tačiau
slėptuvė aptinkama, ir vėl teka bėgti.
Jie slepiasi vis aukščiau kalnuose, o
Juliuso Jaenzono filmuoti peizažai –
kalnai, bedugnės, geizeriai, miškai,
sniegas – atskleidžia vidinę personažų dramą, sąžinės priekaištus dėl
dukters mirties, skurdą, abejones.
Įkalinti pūgos ir bado, jie ryžtasi
mirti. Kino istorikas Peteris Cowie Sjöströmo personaže įžvelgia
Ingmaro Bergmano filmo „Septintasis antspaudas“ (1957) riterio ištakas. („Skalvija“, rugsėjo 9 d. 21 val.)
Alfredo Hitchcocko filmas „Nuomininkas: Londono paslaptis“ („The
Lodger: A Story of the London
Fog“, D. Britanija, 1926) tarpukario Lietuvoje nesukėlė tokio entuziazmo, kokio gali tikėtis dabar.
Filmo sumanymas gimė režisieriui
pasižiūrėjus spektaklį. Jo veiksmas
rutuliojasi name, kuriame nuomojami butai, o jų šeimininkė pradeda
svarstyti, ar naujasis nuomininkas
nėra žudikas maniakas. Hitchcockas
nusprendė papasakoti istoriją šeimininkės požiūriu.
Kalbėdamasis su François
Truffaut Hitchcockas sakė: „Nuomininkas“ buvo pirmas filmas, kuriame panaudojau tai, ko išmokau
Vokietijoje. Šiame filme veikiau
instinktyviai; pirmąkart išbandžiau nuosavą stilių. Tad „Nuomininką“ galima teisėtai laikyti
mano pirmuoju filmu.“ Nors režisierius filmu buvo patenkintas,

„Laimės vaikai“
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platintojams ir studijos reklamos
skyriui „Nuomininkas“ nepatiko,
buvo paskelbtas siaubingu ir padėtas „ant lentynos“, bet po kelių
mėnesių platintojai pareikalavo pakeitimų. Hitchcockas sutiko porą jų
padaryti, „Nuomininkas“ pasirodė
ekranuose ir netrukus buvo pripažintas geriausiu britų filmu.
Hitchcockas pasirodo jo pradžioje, redakcijos scenoje. Pasak
Ivoro Mantagu, tada režisierius
aiškino, kad panašiems „trumpiems pasirodymams“ jį įkvėpė
susižavėjimas D.W. Griffithu, kuris vaidino nedidelius vaidmenis
savo filmuose ir pasirodė Charles’io
Chaplino „Paryžietėje“. Griffithas ir
Chaplinas Hitchcockui visada buvo
kokybės ženklas. („Skalvija“, rugsėjo
6 d. 21.10)
Griffithu žavėjosi ir Sergejus
Eizenšteinas. Nuorodų į Griffitho
filmus gausu jo juostoje „Aleksandras Neviškis“ („Аleksandr Nevskij“, SSRS, 1938). Pasak kino istoriko
Naumo Kleimano, šis filmas buvo
Josifo Stalino Eizenšteinui duotas šansas sukurti „teisingą filmą“,
mat uždraudus „Bežino lankas“ jau
buvo parengtas įsakymas režisierių
suimti. Visiems buvo aišku, kad artinasi karas, todėl nutarta kurti filmus, rodančius rusų ginklo galią
ir ugdančius liaudies dvasią. Naugardo kunigaikštis Aleksandras
Neviškis, 1492-aisiais mūšyje ant
Čiudo ežero sutriuškinęs teutonų
ordiną, buvo tinkamas herojus.

Iš pat pradžių Eizenšteinas rengėsi kurti ne biografinį, o hagiografinį filmą, nes Neviškis buvo Rusų
stačiatikių bažnyčios šventasis.
Tada apie tai, žinoma, tylėta, bet Eizenšteinas viename straipsnyje rašė,
kad šventumas – tai aukščiausia kilnių žmogaus savybių išraiška. Režisierius atsisakė individualizuotų
veikėjų, psichologizmo, šeimos linijos – tai turėjo būti apibendrintas didvyrio gyvenimas. Nors religinės simbolikos filme nėra daug,
dauguma kadrų stilizuoti taip, kad
primena rusų ikonas. Filmo stilių
formavo ir viduramžių teatras – režisierius žavėjosi Nikolajaus Jevreinovo „Senovinio teatro“, kuriame
susilieja misterija, moralitė, gatvės
teatras, koncepcija. Specialiai filmui parašyta Sergejaus Prokofjevo
muzika apibūdina filmo personažus – ji leido Eizenšteinui išvengti
garsinio kino elementų gausos. Visa
tai padėjo kurti pakilią, deklaratyvią filmo intonaciją, kurią puikiai
perteikė ir Eduardo Tisė kamera
(beje, tas pats Kleimanas tvirtina,
kad Tisė buvo ne latvis, o lietuvis, tikroji jo pavardė Nikolaitis),
ir garsios dailininkės modeliuotojos Nadeždos Lamanovos sukurti
kostiumai.
Stalino užsakymą reikėjo vykdyti kuo skubiau, todėl žiemos nelaukta – ledo mūšis buvo filmuojamas vasarą, kino studijos „Mosfilm“
kieme, o sniegą „vaidino“ naftalinas.
„Aleksandrą Neviškį“ iškart priėmė
ir žiūrovai, ir valdžia, skirdama Stalino premiją. Tačiau ekranuose jis
neužsibuvo – buvo „išimtas“ pasirašius Molotovo-Riebbentropo paktą,
bet 1941-aisiais, prasidėjus karui, vėl
pasirodė kino teatruose. („Skalvija“,
rugsėjo 9 d. 16.20)
„Aleksandras Neviškis“ tarpukariu rodytas ir Lietuvoje, nors
sovietų filmai čia visada buvo
kaltinami propaganda. Vis dėlto
labiausiai, kad ir kaip piktinosi
kino kritikai, žiūrovai mėgo vokiškus filmus. Paulio Martino muzikinė komedija „Laimės vaikai“
(„Glückskinder“, Vokietija, 1936) –
iš tokių, o pagrindinius vaidmenis
suvaidinę Lilian Harvey ir Willy
Fritschas buvo tikri lietuvių žiūrovų numylėtiniai, jų nuotraukos
puošė „Kino naujienų“ viršelius, o
žurnalo skaitytojai sekė visas naujienas apie žvaigždžių gyvenimą,
prašė jų adresų. Kartu Harvey ir
Fritschas suvaidino keliolikoje filmų.
Pirmosios romantinės komedijos –
Franko Capros „Tai nutiko vieną
naktį“ (1934) – įkvėpti „Laimės
vaikai“ nukelia į Niujorką. Jaunas
žurnalistas Džilas Teiloras turi parašyti reportažą iš teismo salės. Jis
nusprendžia apsimesti valkatavimu
kaltinamos merginos En sužadėtiniu, bet priverčiamas ją iškart vesti.
Taip prasideda nesusipratimai, kurie abu veikėjus tik suartins. („Skalvija“, rugsėjo 9 d. 19 val.)

Didžiulį tarpukario Lietuvos
žiūrovų susižavėjimą žadino filmai apie Tarzaną. W.S. Van Dyke’o
sukurtas „Tarzanas – neliestųjų girių valdytojas“ („Tarzan the Ape
Man“, JAV, 1932) – Edgaro Rice’o
Burroughso knygos ekranizacija.
Pasakojimas apie beždžionių Afrikoje užaugintą Tarzaną, kuris įsimyli gražuolę Džeinę, buvo toks
populiarus, kad sulaukė net vienuolikos tęsinių. Pagrindinį vaidmenį
sukūrė olimpinis plaukimo čempionas Johnny Weissmuelleris. („Skalvija“, rugsėjo 8 d. 16 val.)
Žiūrovų fantaziją žadino ir filmai
apie Indiją. Franzo Osteno melodrama „Širazas“ („Shiraz: a Romance of India“, D. Britanija, Indija,
1928) buvo filmuojama Indijoje ir
pasakoja kitokią XVII a. meilės
istorijos, kurią vainikavo garsusis
Tadž Mahalio mauzoliejus, versiją.
(„Skalvija“, rugsėjo 7 d. 21 val.)
Egzistuoja dvi filmo „Vidurnakčio meilužiai“ versijos – prancūziška ir vokiška. „Pirmoji banga“
rodo prancūziškąją („Les amours
de minuit“, Prancūzija, 1931), ją
sukūrė Augusto Genina ir Marcas Allegrét. Šiame pasakojime
apie Marselį, pavogusį pinigus iš
banko, kuriame dirba, ir svajojantį
išplaukti į užsienį, bet įsimylintį kabareto dainininkę Žoržetą, jau galima įžvelgti būsimų vadinamojo
prancūzų poetinio realizmo filmų
niūrius motyvus ir tankią atmosferą. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Daniele Parola ir rusų kilmės
aktorius Pierre’as Batcheffas, kuris
po metų išgers mirtiną veronalio
dozę, epizoduose pasirodė poetas
Jacques’as Prevert’as, netrukus tapsiantis svarbiausiu prancūzų kino
scenaristu. („Skalvija“, rugsėjo 7 d.
18.30).
Teinosuke Kinugasos siaubo
filmo „Beprotybės puslapis“ („Kurutta ichipeiji“, Japonija, 1926) tarpukario Lietuvos žiūrovai tikrai nematė. Kinugasa į kiną atėjo iš teatro,
kur jo specializacija buvo moterų
vaidmenys, o šį filmą kūrė kartu su
japonų avangardo grupe „Shinkankaku-ha“ („Naujojo suvokimo mokykla“), vengusia bet kokio natūralizmo. Titruose minimas ir būsimas
Nobelio literatūros premijos laureatas Yasunari Kawabata – jo sukurta
istorija tapo filmo pagrindu. „Beprotybės puslapis“ laikomas vienu
originaliausių nebyliojo japonų
kino filmų.
Filmas nukelia į psichiatrijos gydyklą. Buvęs jūreivis joje pradeda
dirbti sargu, kad būtų arčiau savo
žmonos, kuri bandė nuskandinti jų
dukterį. Kartą čia pasirodo ir duktė –
ji nori papasakoti motinai apie sužadėtuves. Taip pradeda rutuliotis
šeimos istorija... („Skalvija“, rugsėjo
8 d. 21 val.).
Parengė Ž. P.
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Vasaros pabaigai
Nauji filmai – „Pasakiškai turtingi“
Živilė Pipinytė

Jono M. Chu filmas „Pasakiškai
turtingi“ („Crazy Rich Asians“, JAV,
2018) gerina lankomumo rekordus
JAV. Sukurtas pagal satyrinį Kevino
Kwano romaną, šis pramoginis filmas, matyt, netrukus sulauks tęsinio. Regis, „Pasakiškai turtingi“
patinka visiems, todėl įdomu pasigilinti į filmo sėkmės priežastis. Iš
pradžių bijojau, kad sunkiai ištversiu dar vieną šiuolaikinės Pelenės
istoriją, bet gana greit supratau, kad
už reklaminių, įspūdingų šiuolaikinio Singapūro, prabangių kostiumų
ir tikro vartotojų rojaus vaizdų bei
gerai žinomo siužeto slypi šis tas
daugiau. Filmo kūrėjai bando paprastai ir prieinamai paaiškinti
turtingų Azijos gyventojų mentaliteto ypatybes ir kartu pasišaipyti
iš turtuolių įpročių, kurie, regis, nelabai skiriasi, kad ir kurioje pasaulio dalyje atsidursi. Blogo skonio
„internacionalas“ triumfuoja visur,
todėl neabejoju, kad auksu spindintis Donaldo Trumpo namų tualetas

gali įkvėpti ne tik pagrindinės filmo Neatsilieka ir gausūs pusbroliai bei
herojės Reičel Čiu (Constance Wu) pusseserės, ypač pastarosios, negadraugės – ekscentriškosios Peik Lin linčios atsistebėti, kaip įmanoma
(Awkwafina) tėvų namų interjerą, bet nesinaudoti plastikos chirurgų
ir dažno turtingo lietuvio svajones.
paslaugomis. Padėti Reičelei gali tik
Reičel – kinė, užaugusi JAV, jos Peik Lin – ši studijų kolegė ne tik
mama neturtinga ir viena užaugino išmano gyvenimo Singapūre taisy„Pasakiškai turtingi“
dukterį. Bet Reičel gali didžiuotis kles, bet ir yra apdovanota geru husavimi – ji tapo dėstytoja, žaidimų moro jausmu. Meilės nenusipirksi aukotis. Todėl turtuolis gali vesti apoteozė. Kita vertus, „Pasakiškai
teorijos specialiste. Ji šilta, nuoširdi už pinigus, bet Reičel supranta ir tik merginą iš turtingos šeimos (ir turtingi“ – dar ir filmas apie jausmų
ir protinga. Vieną vakarą Reičel su- tai, kad likusi su Niku ji pavers vyro atvirkščiai), didinti šeimos galią ir brendimą, juk Reičel nugali, nes ne
demonstruoti kuo aukštesnį varto- tik yra protinga, bet ir sugeba sutinka kartu su savo vaikinu Niku gyvenimą pragaru...
Jangu (Henry Golding) skristi į gePaprastą istoriją, šiek tiek atskiestą jimo lygį, valdžią ir prestižą.
prasti, ką jaučia kiti.
riausio jo draugo vestuves, kurios pasakojimu apie mylimos Niko pusFilmo kūrėjai tai pašiepia, bet
Įdomus filmo aktorių ansamblis:
vyks Singapūre. Ten ji susipažins seserės Astrid (Gemma Chan) san- kartu rodo, kad tokių kaip Nikas – „Pasakiškai turtinguose“ vadina posu Niko šeimos nariais. Reičel jau- tuokos žlugimą, filme nuolat nutrau- jaunų ir besitapatinančių su Va- puliarūs JAV, Kinijos, Malaizijos,
dinasi ir nori jiems patikti. Iki tol kia įspūdingų priėmimų, bernvakario karais – toks požiūris jau nebegali Singapūro kino ir televizijos aktomergina net neįtarė, kad jos myli- ir mergvakario, sutuoktuvių bažny- tenkinti. „Pasakiškai turtingų“ kū- riai, į filmą atsinešę ir Azijos žiūromasis kilęs iš turtingos ir įtakin- čioje vaizdai. Gausūs šių turtingų rėjai, ypač Kwanas, kuris yra ne tik vams gerai žinomas savo istorijas.
gos šeimos, valdančios milžiniškus renginių svečiai filme ne tik de- amerikiečių rašytojas, bet ir vienas Pavyzdžiui, kelias akimirkas bažnyturtus visame pasaulyje. Juo labiau monstruoja spindinčius vaivorykš- įtakingiausių Azijos stilistų bei vi- čios scenoje pasirodžiusią princesę
kad Nikas savo tėvynėje yra vienas tės spalvomis tualetus, bet ir atveria suomenės nuomonės formuotojų, suvaidino Kris Aquino – vienuolikgeidžiamiausių jaunikių. Todėl Rei- įvairiausius Azijos mentaliteto niuan- senosios Singapūro aristokratijos tojo Filipinų prezidento jauniausia
čel laukia daug nemalonių netikė- sus. Dauguma jų mokėsi Vakaruose, atstovas, puikiai išnaudoja tą dvipras- duktė ir penkioliktojo prezidento
tumų, ji patiria Niko motinos Ele- moka išnaudoti visas Vakarų kultū- miškumą, todėl filmas patiks ir tiems, sesuo. Lietuvoje, ko gero, žinoma
onoros (Michelle Yeoh) ir senelės ros (pirmiausia, žinoma, vartojimo) kam vestuvės simbolizuoja tik primi- tik Michelle Yeoh, išgarsėjusi Ango
neapykantą – jos visais būdais nori ypatybes, tačiau kai kalba prasideda tyvų, blogai suvaidintą laimingos šei- Lee filme „Sėlinantis tigras, tūnanapginti šeimą nuo Amerikoje už- apie šeimą, jie lieka ištikimi tradici- mos susirinkimo spektaklį, ir tiems, tis drakonas“.
augusios savarankiškos atvykėlės. jai: šeima svarbiau už viską, jai reikia kam vestuvės – saldžių svajonių

Ketinimai ir ritualai
Krėsle prie televizoriaus
Keistos tos televizijų sezono pradžios. LRT jį pradėjo rituališku,
viduramžius primenančiu šimto
valandų stovėjimu Lukiškėse. Misterijos senais laikais taip pat vykdavo turgaus aikštėse ir trukdavo
net savaitę. Matyt, tas stovėjimas –
didysis iššūkis, kurį LRT nusprendė
paversti savo sezono šūkiu. Tačiau
jis skamba mažų mažiausiai komiškai, nes žodis „iššūkis“ beveik
trisdešimt metų yra valkiojamas ir
tapęs moteriškų žurnalų banalybe.
Infantiliškame vaizdo klipe „iššūkius“ renkasi nuožmaus žvilgsnio
menininkė, mokinys, parašiutu
šokti nusprendusi moteris, roko
muzikantai ir kareiviai (LRT be
kariuomenės propagandos – nė
žingsnio). Jie ir turi reprezentuoti
modernią Lietuvos visuomenę, kuri
žiūri LRT? Man didesnis iššūkis atrodo saujelės visuomenininkų siekis apsaugoti Reformatų skverą nuo
Vilniaus mero ir architektės, kuri
subjaurojo Palangos Jono Basanavičiaus gatvę, troškimo „padaryti
mums gražiai“.
LRT niekas nepasikeitė: Džesika
Flečer, Puaro, virėja Beata, Edita
Mildažytė ir vokiečių senis liko savo
vietose, tik „Panorama“ vis ilgėja –
kiekviena tema „gromuliuojama“
taip ilgai, kad kyla mintis, ar tik
manęs nelaiko analfabetu, bet pastebėjau, kad kultūrai skiriama vis
mažiau laiko. Vietoj Edmundo Jakilaičio, kurį darbo dienomis galima
pamatyti BTV („DELFI dėmesio
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centre“, 20 val.), „Panoramos“ dienos pokalbį dabar dalijasi gana
marga komanda, ir dalis jos taip
įdėmiai skaito suflerį, kad laisvas
pokalbis savaime atrodo neįmanomas. Bet atmosfera kaista – neišvengiamai artėja prezidento rinkimai
(Gitanas Nausėda taip pat pasirodė
Lukiškėse) ir bus įdomu stebėti, ar
nacionalinė televizija sugebės išsaugoti nepriklausomybę.
Politikai – lengvas grobis ne tik
televizijoms, bet ir kinui. Jie mėgsta
naudotis slaptosiomis tarnybomis,
kurių agentai vis dėlto yra žmonės.
Kad ir Džeimsas Bondas, kuris
Marco Forsterio filme „Paguodos
kvantas“ (LRT, šįvakar, 7 d. 23.20)
kovoja su noru tyrimą paversti asmenine vendeta. Danielio Craigo
Bondas neprimena anksčiau jį vaidinusių gražuolių, iš vėlyvųjų filmų
apie Bondą dingo parodijos, pastišo elementai, bet atsirado aktualijų: „Paguodos kvante“ tai ekologija. Kartais net pagalvoju, kad dėl
akivaizdžių supaprastinimų reikia
kaltinti ne tik televizijas, bet vis infantiliškesnius žiūrovus, prie kurių
privalo taikytis kino kūrėjai. Kita
vertus, Forsteris filme atgaivino populiarią 6-ojo dešimtmečio kino
temą – pasaulinius sąmokslus. Pasirodo, jie dabar turi daugybę gerbėjų – užtenka pasižiūrėti įvairių
televizijų rodomus neva dokumentinius filmus apie visokius ateivius.
Sąmokslo teorija – Johno Crowley 2013 m. filmo „Uždara grandinė“

(TV1, šįvakar, 7 d. 23.30) tema.
Garsi advokatė Klaudija (Rebecca
Hall) tampa kaltinamo teroro aktu
Londono centre Faruko (Denis
Moschitto) gynėja. Tik ji turi teisę
susipažinti su įrodymais, kurie pažymėti didžiausio slaptumo ženklu.
Tuo, ką sužinojo, Klaudija negali su
niekuo dalytis. Kai teismo proceso
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“
išvakarėse netikėtai miršta pagrindinis gynėjas, jo vietą užima buvęs tikrą malonumą, žaisdami „gražų saloje, prie kurios krantų vieną
Klaudijos meilužis Martinas (Eric ir saldų gyvenimą“. Man regis, tai dieną atsiduria valtis su naujagime
Bana). Kartu jie atskleidžia, kad vi- ir suartina banditus su politikais. ir mirusiu vyru. Tomas ir Izabelė
sas procesas yra preciziškai supla- Šią vasarą Palangoje stebėjau pa- nusprendžia užauginti vaiką, juolab
nuoto sąmokslo dalis. Manau, kad našų žaidimą, kai nelemtoje Ba- kad jų pirmagimį pražudė audra, o
tokia mintis patiks liberalams – kito sanavičiaus gatvėje apžiūrinėjau po metų mirė ir antras vaikas. Bet
garsaus proceso, kuris prasidėjo va- praeivius. Jie tarsi stengėsi įrodyti jie neįsivaizduoja, kuo baigsis toks
sarą Vilniuje, dalyviams.
sau ir kitiems, kad puikiai ilsisi, sprendimas.
Bredo Furmano filmo „Infil- yra atsiplaidavę ir patenkinti gyveJautrūs laiškai, skaitomi saulei
truotas“ (LNK, 10 d. 22.30) vei- nimu, nors patenkintas lietuvis yra leidžiantis jūros fone, ir kitokios
grožybės, nufilmuotos Australikėjas, specialusis agentas Robertas oksimoronas.
Mazuras (Bryan Cranston), egzisGražių vaizdų ir stiprių jausmų joje, persmelkia filmą iš pat pratuoja iš tikrųjų, filmas sukurtas pa- gerbėjams turėtų patikti Dereko Ci- džių kartu su Alexandre’o Desplat
gal jo knygą, pasakojančią apie tai, anfrance’o „Švyturys tarp dviejų muzika ir tiesiog tobulais 3-iojo
kaip jis atskleidė narkotikų barono vandenynų“ (TV3, 8 d. 21.50), dešimtmečio kostiumais. GamPablo Escobaro pinigų plovimo nors jis, kaip ir ankstesnis šio reži- tos vaizdai nuolat virsta metafoschemą. Kad tai padarytų, Mazuras sieriaus filmas „Mano liūdna mei- romis, akivaizdu, kad filmo kūbuvo priverstas apsimesti niekšu, lės istorija“, pasakoja apie toksišką rėjai bando susieti pasakojimą su
važinėti brangiu automobiliu, gerti jausmą ir gerais ketinimais grįstą visagalio likimo tema. Tik tuščiai.
viskį, rūkyti cigarus ir net lankytis šeimos pragarą. Naujam filmui pa- Filmas „Švyturys tarp dviejų vanstriptizo klubuose. Kita vertus, kai sirinkęs populiarų M.L. Stedman denynų“ sutelpa į tris žodžius: dopenkerius metus artimai bendrauji romaną ir tris žvaigždes – Micha- vana, auka, atleidimas. Turint omesu tais, kuriuos vėliau turėsi išduoti, elį Fassbenderį, Alicią Vikander ir nyje, kad nėra tokios tamsos, kurios
atsiranda keistas jausmas. Mazuro Rachel Weisz, režisierius, regis, pa- neapšviestų holivudiška laiminga
kolega Emiras (John Leguizamo) tikėjo, kad sukurs šedevrą. Filmas pabaiga, melodrama, ko gero, išlabiau primena banditą, tačiau ge- prasideda idile: Pirmojo pasaulinio ėjo graži.
rai pagalvojus, ko gero, visi trys (Di- karo veteranas Tomas įsimyli graJūsų –
ane Kruger suvaidinta tariama Ma- žuolę Izabelę, kuri grąžina jam norą
zuro sužadėtinė – taip pat) jaučia gyventi. Jaunavedžiai apsigyvena
Jonas Ūbis
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Muzika

Grigališkasis choralas
kaip laisvės mokykla
Vasaros kursų Marijampolėje atgarsiai

Bibliografinės žinios
FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA
Cʼest la vie: menas nesukti sau galvos / Fabrice Midal ; iš prancūzų kalbos vertė Monika
Rudokaitė-Marcinkevičienė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 171, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-5-415-02519-0 (įr.)
Japonizmas : menas džiaugtis gyvenimu : ikigai, miško maudynės, wabi-sabi ir daugiau / Erin
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Beata Baublinskienė

Kelionės su Epikūru : į Graikijos salą ieškant gyvenimo pilnatvės / Daniel Klein ; iš anglų
kalbos vertė Matas Geležauskas. – Vilnius : Vaga, 2018. – 173, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. –

„Grigališkasis choralas – tai laisvės
mokykla“, – vasaros kursų dalyviams sakė dirigentas, pripažintas
grigališkojo choralo žinovas Jaanas-Eikas Tulve (Estija). Rugpjūčio
5–12 d. Marijampolėje vyko tarptautinė XI grigališkojo choralo savaitė.
Vasaros kursus Marijos mieste (lot.
Polis Mariae) jau aštuntus metus organizuoja Vilniaus Šv. Kazimiero
grigališkojo choralo studija, iki tol
trejus metus juos rengusi Pažaislyje. O pirmosios grigališkojo choralo stovyklos Lietuvoje įvyko dar
anksčiau – 1993 ir 1996 m. Kretingoje. Būtent 1996-aisiais Kretingoje
kaip vienas iš mokytojų lankėsi estų
choro dirigentas J.-E. Tulve, anuomet – Paryžiaus konservatorijos absolventas ir šioje aukštojoje mokykloje
grigališkąjį choralą dėstančio autoritetingojo profesoriaus Louis-Marie Vigne’o asistentas bei Paryžiaus
grigališkojo choro vadovas.
Po 22 metų pertraukos J.-E. Tulve
sugrįžo į Lietuvą būdamas plačiai
po pasaulį koncertuojančio, tarptautinių apdovanojimų pelniusio estų vokalinio ansamblio „Vox
Clamantis“ vadovas, o europinėje
grigališkojo choralo erdvėje jis vertinamas kaip puikus mokytojas ir
dirigentas. Beje, savo 1996 m. įkurto
ansamblio pavadinimui J.-E. Tulve
pasirinko grigališkajame giesmyne
rastą eilutę iš Izaijo pranašystės
„Vox clamantis in deserto“ – „Tyruose šaukiančiojo balsas“. Tačiau
ansamblio repertuare – ne tik vienbalsis choralas, bet ir ankstyvasis viduramžių daugiabalsumas (garsiajame Paolo Sorrentino filme „Didis
grožis“ skamba šio estų ansamblio
atliekama Perotino giesmė „Beata
viscera“) ir šiuolaikinės kompozicijos. Tarp jų ypatingą vietą užima
Arvo Pärto opusai, už kurių įrašus
„Vox Clamantis“ buvo apdovanotas „Diapason D’Or“, „Grammy“ ir
kitais prizais. Ansamblis atlieka ir
žymiausios vidurinės kartos estų
kompozitorės, dirigento žmonos
Helenos Tulve kūrinius. „Vox Clamantis“ koncertuoja ne tik Europoje, bet ir Kanadoje, Kolumbijoje, Australijoje, Libane, Izraelyje
ir kt., leidžia įrašus firmose „ECM
Records“ ir „Arion“.
Tam tikra prasme J.-E. Tulve yra
unikalus, nes, būdamas pripažintas
scenos meistras, jis nesibodi darbo
su bendruomenėmis, kurių giedojimo tikslas nėra koncertinė karjera.
Jis yra kviečiamas mokyti giedoti
vienuolius, daugiausia benediktinus, mat jų dienotvarkėje giedojimas kaip maldos forma užima itin

ISBN 978-5-415-02526-8 (įr.)
Laimingi vaikai : iššūkis tėvams / Rudolf Dreikurs ir Vicki Soltz ; iš anglų kalbos vertė Rimantas
Matulis. – Vilnius : Vaga, 2018. – 351, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-415-02470-4 (įr.)
Moterys, kurios myli per stipriai : kai trokštate ir viliatės, jog jis pasikeis / Robin Norwood ; iš
anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 333, [2] p.. – Tiražas 2300 egz.. –
ISBN 978-5-415-02098-0 (įr.)
Smegenys, tariančios TAIP : kaip stiprinti savo vaiko drąsą, smalsumą ir ištvermę / Daniel J.
Siegel ir Tina Payne Bryson ; iš anglų kalbos vertė Ieva Šimkuvienė. – Vilnius : Vaga, 2018. –
238, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-415-02516-9 (įr.)
Suaugę alkoholikų vaikai / Janet Geringer Woititz ; iš anglų kalbos vertė Lina Černiauskaitė. –
Papild. leid.. – Vilnius : Vaga, 2018. – 197, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-41502437-7 (įr.)

Jaan-Eik Tulve ir kursų dalyviai koncerto repeticijoje

reikšmingą vietą. Rečiau dirigentas dirba su pasauliečių bendruomenėmis – chorais, ansambliais.
Tiesą sakant, atnaujinti ryšius su
J.-E. Tulve lietuvius paskatino pernai įvykęs Europos grigališkuosius
chorus jungiančios organizacijos
„Europa Gregoriana“ susitikimas
Romoje, kuriame dalyvavo ir Vilniaus katedros choras „Schola Gregoriana Vilnensis“. Į Romą grigalistai buvo nuvykę dalyvauti Pelenų
trečiadienio pamaldose, J.-E. Tulve’i
diriguojant. Beje, svarstoma 2019 m.
„Europa Gregoriana“ suvažiavimą
rengti Vilniuje. Aptariant šiuos
planus Marijampolėje J.-E. Tulve
pašmaikštavo, kad jei susitikimas
vyktų per Devintines (kai miesto
gatvėmis eina giedanti procesija),
galima būtų suformuoti antrąjį
Baltijos kelią. Tereikėtų pakviesti
ir Latvijos grigalistų. Čia vertėtų
pabrėžti, kad protestantiškais kraštais laikomose Estijoje ir Latvijoje
gyvuoja ir katalikiškos bendruomenės, o pats J.-E. Tulve nestandartiškai pasamprotavo apie protestantišką mentalitetą, kurio kartais
taip pavydime šiauriečiams. Pasak
jo, iš protestantiško mentaliteto kylanti nuostata sunkiai ir daug dirbti,
kad pasiektum kuo daugiau, nuolat
eitum į priekį, nėra vienareikšmiškai teigiama, nes skatina nepasotinamumą, nerimą. Menas ir palaima
yra tenkintis tuo, ką turi, džiaugtis
būnant ten, kur esi.
Galima spėti, kad iš gilios vidinės
ramybės kyla ir šio dirigento profesinės nuostatos dirbant su choru.
Marijampolės kursų dalyviai ne
kartą girdėjo raginimus atsipalaiduoti, nekontroliuoti kiekvienos natos,
pasiduoti muzikos tėkmei („choralas yra laisvės mokykla“), pasitikėti
ja. Tiesiog tikėti tuo, ką giedi: kaip
Petras pasitikėjo Jėzumi eidamas
vandeniu (pagal Mato evangeliją),
o kai suabejojo, pradėjo skęsti...
Kalbant muzikiniais terminais,
skambesio takumą apibūdina žodis
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legato, bet nėra paprasta pasiekti tokios giedojimo kokybės, kai lygiai,
išlaikant melodinę kryptį ir vedimą,
teisingai išryškinami pagrindiniai
žodžiai ir garsai, o greta – be jokių
trikdžių laisvai paleidžiama melodinė ornamentika, papuošimai. Be
to, visus subtiliausius niuansus reikia atlikti giedant chore: tad būtina
ir pačiam vesti, nesislepiant už kitų
balsų, ir klausytis šalia giedančiųjų,
taikytis prie jų.
Savaitę trukusių kursų meninis
rezultatas – rugpjūčio 11-osios vakarą Marijampolės bazilikoje vykęs visų dalyvių choro „Cantores
Montis Paces“ koncertas. Rezultatų
pristatymu galima pavadinti ir savaitės metu transliuotas mišias
per Marijos radiją. Tačiau platesne prasme rezultatas – tai tas
sakralinės muzikos kultūros supratimas, kurį kiekvienas kursų dalyvis išsivežė į savo miestą ar šalį (į
Marijampolę atvyko dalyvių iš Lietuvos, Estijos, Švedijos, Olandijos,
Liuksemburgo, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos), į savo bažnyčią, chorą,
bendruomenę, atskirais atvejais – ir
į koncertų sales. Mat grigališkojo
choralo atveju profesionalumo riba
gana sunkiai nubrėžiama: šios tradicijos giedojimo bent jau pas mus
galima išmokti tik per praktiką,
geriausiai – giedant natūralioje, t.
y. bažnytinėje, aplinkoje, o muzikinis išsilavinimas (dainavimo ar
chorvedybos studijos) nebūtinai
padeda. Tai nėra grynoji muzika,
čia labai svarbus yra reikšminis
kodas: tiek atliekamo teksto, tiek
konkretaus kūrinio vietos liturgijoje supratimas, nes grigališkasis choralas – tai išgiedota malda.
Taigi net ir koncertiškai atliekant
grigališkąjį choralą neįmanoma atsiriboti nuo jo etoso.
Galima būtų paklausti, tai kurgi
čia toji laisvė, jei yra tiek išlygų? Sakyčiau, kad ji pajuntama giedant. Jei
netikite – pamėginkite!

Trisdešimt milijonų žodžių : kaip kalbėjimasis lavina vaiko smegenis : būk dėmesingas, daugiau kalbėk, aš tau, tu man / Dana Suskind, Beth Suskind, Leslie Lewinter-Suskind ; iš
anglų kalbos vertė Agnė Sūnaitė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 318, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. –
ISBN 978-5-415-02523-7 (įr.)
Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės : žmogiškųjų santykių psichologija / Eric Berne ; [vertė
Milda Dyke]. – Vilnius : Vaga, 2018. – 202, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5415-02521-3 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA
Mažoji Lietuva : Klaipėdos kraštas : užpustytas laikas žodis smėly : fotografijos : [Vydūnui
atminti] / Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Vaga, 2018. – 351, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-5-415-02517-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS
Alchemikas / Paulo Coelho ; vertė Rūta Knizikevičiūtė. – Vilnius : Vaga, 2018. – 166, [2] p.. –
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-415-02362-2 (įr.)
Hamletas : tragedija / Viljamas Šekspyras ; iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas. –
Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 233, [3] p. : iliustr., portr.. – ISBN
978-609-04-0456-0
Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus : laiškai iš kaimo / Henrikas Gudavičius, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai. – Vilnius : Aštuntoji diena, 2018. – 477, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1000
egz.. – ISBN 978-609-8196-04-7
Niekada nesakyk niekada : romanas / Indrė Vakarė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 270, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0460-7
Prarasto laiko beieškant. Kalinė : [romanas] / Marcel Proust ; iš prancūzų kalbos vertė
Pranas Bieliauskas. – Vilnius : Vaga, 2018. – 334, [2] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN
978-5-415-02522-0
Romeo ir Džuljeta : tragedija / Viljamas Šekspyras ; iš anglų kalbos vertė Aleksys Churginas. –
Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 186, [2] p. : iliustr., portr.. – ISBN
978-609-04-0457-7
Stebuklo galia : [atsiminimai] / Vilija Stančiauskaitė. – Šiauliai : Lucilijus, 2018. – 150, [1] p. :
iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-32-417-1
Stokholmo paslaptys : romanas / Hanna E. Lindberg ; iš švedų kalbos vertė Nadežda Maeki. –
Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 412, [4] p.. – ISBN 978-609-04-0445-4 (įr.)
Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai : [romanas] / Jaroslav Hašek ; iš čekų kalbos vertė Kazys
Akelis ir Alfonsas Tiešis ; [Josefo Lados iliustracijos]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. – 639, [1] p. : iliustr.. – ([Auksinio Obuolio serija], ISSN 2351-6593). – ISBN
978-609-04-0459-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Gražiausios „Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakos / perpasakojo Stefania Leonardi Hartley ;
[iš anglų kalbos vertė Jūratė Žižytė] ; [iliustravo Francesca Carabelli, Sumiti Collina, Silvia
Crocicchi ... [et al.]. – Vilnius : Presvika, [2018]. – 122, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. –
ISBN 978-9955-22-935-3 (įr.)
Kriaušių gatvės detektyvas / Begoña Oro ; [iš ispanų kalbos vertė Milda Krupauskienė] ;
[iliustravo Roger Zanni]. – Vilnius : Presvika, 2018. – 172, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. –
ISBN 978-9955-22-975-9 (įr.)
Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras
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Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas
1918–2018“
Paroda „Lietuva. Londonas. 1968“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko
„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“
Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai
stebuklai“
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos
ekspozicija
iki 16 d. – paroda „(Ne)matomas Vilnius:
tarpukario dailės ir architektūros pavidalai“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
iki 9 d. – paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluotės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų
paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Fotografijų paroda „Jonas Dovydėnas į Kazio Varnelio kūrybą žvelgia pro objektyvą“
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimo
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

renze“ ir banko „CR Firenze“ kolekcijų“
VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
„Slovakų meno dienos. Jaunasis slovakų

Galerija „Akademija“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Pilies g. 4

muziejaus Tolerancijos centras

Jungtinė lietuvių ir prancūzų menininkų

Naugarduko g. 10 / 2

paroda „Susitikimas ant tilto / Rendez-

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietu-

vous sur le pont“

vos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

VDA galerija „Artifex“

Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“

Gaono g. 1

Paroda „Lietuva litvakų kūryboje“

iki 15 d. – Malvinos Jelinskaitės paroda

Vlado Vildžiūno galerija

VDA galerija „ARgenTum“
Latako g. 2

bei šrifto darbų paroda
Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6

paroda „Herbariumai“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Eugenijaus Ališankos fotografijų paroda
LMA Vrublevskių biblioteka

Dailininkų Tamošaičių kūryba

Žygimantų g. 1

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno

Paroda „In matrimonium ducere“, skirta

rinkiniai

Bonos Sforcos ir Žygimanto Senojo vedybų

Vidos Krištolaitytės (1939–2017) kūrybos

500 metų jubiliejui

paroda

Algimanto Patamsio kūrybos paroda „Smė-

Šiuolaikinio meno centras

lio skaitiniai“

Vokiečių g. 2

Lietuvos nacionalinė Martyno

Paroda „Laukiant kito atėjimo“

Mažvydo biblioteka

nuo 7 d. – Simono Dybbroe Møllerio (Da-

Gedimino pr. 51

nija) paroda „Viduramžiai“

Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“

nuo 14 d. – Diogo Evangelistos (Portuga-

Paroda „Memento Mori“

lija) paroda „Besisukantis ratas“

Fotografijų paroda „Įrašai atmintyje: pro-

Galerija „Kairė–dešinė“

pilėjų restauravimo akimirkos“

Latako g. 3
Indrės Ercmonaitės paroda „Depresija: Jaar
is Deep“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 15 d. – paroda „3Dvs2D“ (Danas Aleksa,
Arūnas Gudaitis, Aistė Kisarauskaitė, Arūnas Kulikauskas, Vytautas Kumža ir Eduardo Leòn, Tomas Martišauskis, Dalia Mikonytė ir Adomas Žudys, Gytis Skudžinskas,
Gintautas Trimakas)
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Vytauto Tomaševičiaus personalinė paroda
„Pašnekesiai wirtuvėje“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
nuo 11 d. – Simo Žaltausko tapybos paroda
„Kontrastai“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Jurgio Tarabildos kūrybos paroda
„Realybės šou“
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus
Pilies g. 40
Suomijos Valkeakoski-Vanajevesi soroptimos

Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis faktorius. Kūnai“
Verslo centre k29 (Konstitucijos pr. 29) – Ri-

iki 15 d. – paroda „Siuvinėtas dangus. Vil-

manto Milkinto paroda „HEA240“

niaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a.

Jono Meko vizualiųjų menų

siuvinėti liturginiai drabužiai“

centras

Valdovų rūmai

Malūnų g. 8
iki 15 d. – Jurgitos Žvinklytės paroda „Ute-

Tarptautinė paroda „Saksonijos kurfiurs-

nis calling“

tai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“

kultūra ir menas valdant Augustui II ir Au-

Sodų g. 4–32

gustui III. Paroda iš Dresdeno valstybinių

iki 9 d. – Gedimino Akstino paroda
„Plaustas“

Dailė
Kadangi visos galerijos atidaro po naują parodą, rekomenduojame rugsėjo 6–9 d. leistis į žygį drauge su Vilniaus galerijų savaitgaliu. Renginio
kuratorė Milda Dainovskytė kviečia neapsiriboti miesto centru ir siūlo
apžiūrėti parodas Lentvaryje, Naujojoje Vilnioje. Šį kartą akcentas skiriamas šiuolaikiniam menui ir garsui. Įvertinkime pasirengusius. Daugiau
informacijos letmekoo.lt
Muzika
Po daugiau nei 380 metų sugrįžta pirmoji opera Lietuvoje „Elenos pagrobimas“ („Il ratto di Helena“), kuri buvo parodyta Vilniuje, Valdovų
rūmuose, 1636 m. rugsėjį. Antikiniais siužetais paremtą libretą parašė
garsus literatas, valdovo sekretorius Virgilio Puccitelli, muziką, manoma, –
rūmų kapelos vadovas, Europoje žinomas kompozitorius Marco Scacchi.
Deja, operos partitūra iki mūsų dienų neišliko. Minint Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį, italų klavesinininkas ir kompozitorius Marco Vitale,
pasitelkęs muzikinių analogų analizės metodą, sukūrė ir pritaikė iki mūsų
dienų išlikusiam libretui naują partitūrą. Operos premjera vyks rugsėjo
8 ir 9 d. 17 val. Valdovų rūmuose. Šiuo išskirtiniu renginiu prasideda
28-asis senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“.

„Azijos veidai“

Dominikonų g. 15

Bažnytinio paveldo muziejus
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Užutrakio dvaro sodyboje – IV Lietuvos au-

AV17 galerija
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galerija
iki 8 d. – paroda „Miškas. Visai nevaikiškai“

Apžvalgos aikštelė

šedevrai: Lietuva–Italija“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Arvydo Brazdžiūno Dusės tapyba

klubo narių fotoparoda „Mes kovojam už moteris“

Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos

nuo 7 d. – Manto Meškėlos tapybos paroda
„Susitikimai“

Vilniaus g. 39 / 6

„Tačiau norėčiau“

„7md“ rekomenduoja

J. Basanavičiaus g. 11

menas“

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

Šv. Mykolo g. 9

Savicko paveikslų galerija

Fotografijų paroda „1988-ųjų rugpjūtis:
Laisvės byla Vingio parke“
Nacionalinio mokinių piešinių konkurso
„Mes užaugome laisvi“ darbų paroda
Paroda „Žaibo prisiminimas“, skirta poetui
Avromui Suckeveriui
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms
skirta paroda „Lietuva brangi šalelė“
Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
nuo 7 d. – Vidmanto Mickevičiaus
(1946 04 18 – 2017 09 09) fotografijų paroda
„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A

Teatras
Rugsėjo 15, 16 d. Lietuvos rusų dramos teatre įvyks spektaklio „Rusiškas romanas“ premjera. Mariaus Ivaškevičiaus pjesę apie Levo Tolstojaus
šeimą režisuoja Oskaras Koršunovas. Anot spektaklio kompozitoriaus
Antano Jasenkos, „Pjesėje iš Tolstojaus kūrybos vyrauja „Anos Kareninos“ siužetinė linija ir personažai – taigi iškart siejasi su traukiniais, geležinkelio bėgiais, stoties aplinkos garsais, šurmuliu, garvežio švilpukais,
stabdžių garsais, pasikartojančiu ritmu (...)“. Dramos centre – Tolstojaus
žmona Sofja Andrejevna, ją kuria aktorės Jelena Bogdanovič ir Nelė Savičenko. Spektaklyje taip pat vaidina Valentinas Novopolskis, Viačeslavas
Lukjanovas, Jevgenija Gladij, Juliana Volodko, Aleksandra Metalnikova
ir kt. Mindaugo Karbauskio režisuotas „Rusiškas romanas“ Rusijoje buvo
pripažintas geriausiu 2015–2016 m. sezono spektakliu, o Ivaškevičius apdovanotas už pjesę.

Vilniaus analoginės fotografijos ir kino
festivalis

M. Žilinsko dailės galerija

Meno ir edukacijos centras „Rupert“

Nepriklausomybės a. 12

Prezidentūra

Atnaujinta simbolistinės Europos dailės

Vilniaus g. 33

ekspozicija

Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“

nuo 7 d. – „Kaunas Photo“ festivalio

Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-

nuo 13 d. – „Rupert“ alternatyvios edu-

parodos

giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-

kacijos programos dalyvių paroda „Savas

Kauno paveikslų galerija

kiai (1918–1940 m.)“

žmogus už durų“

K. Donelaičio g. 16

Vaidilutės g. 79
7 d. – Atvirų durų dienos reziduojančių menininkų studijose

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Simonos Merijauskaitės tapybos paroda
„Medžio metai“
„AP galerija“
Polocko g. 10
iki 14 d. – Virgio Tamošiūno, Andriaus
Makarevičiaus ir Augusto Lopo paroda
„Distancija“
„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Rūtenės Merk paroda „Spirits Within“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei
mecenatystės skerspjūviai“

Istorinė Lietuvos Respublikos

Fotografijų paroda „Pirmoji Lietuvos Res-

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-

publika (1918–1940 m.): didieji pasiekimai“
Paroda „Ypatinga dovana Lietuvai“, skirta
kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus

cijos ekspozicija

125-osioms gimimo metinėms

Paroda „Nukirstas miestas – persodintas

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

žmogus“
„Kūrybos briaunos. Adomo Galdiko (1893–

Rotušės a. 13

1969) retrospektyva“

„Onei Baliukonei – 70“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių

„Janinai Degutytei – 90“

muziejus

„Vytautui A. Jonynui – 100“

V. Putvinskio g. 64

Galerija „Meno parkas“

Paroda „Tautodailininkė Julija Daniliaus-

Rotušės a. 27

kienė: būtis karpiniuose“

Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star
2018 finalistai“

Paroda „...Tavo Adas. Adomo Galdiko

Kauno fotografijos galerija

grafika ir archyvai iš Pauliaus Galaunės

Vilniaus g. 2

rinkinio“

Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-

Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco

nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star

Kauno interjeruose“

2018 finalistai“
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Kauno apskrities viešoji biblioteka

Mažoji salė

14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-

Radastų g. 2

9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ

SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

iki 10 d. – plenero „Išnykstantis Kaunas“

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių

15 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-

paroda

Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

Kauno miesto muziejaus lietuvių

16 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal

Rež. – V. Malinauskas

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

16 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės

tautinės muzikos istorijos skyrius
L. Zamenhofo g. 12

sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
8 d. 19 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – XX tarptautinis kamerinės muzikos
vasaros festivalis „Kuršių nerija“. Aštunta
Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už

„Menų spaustuvė“

Kauno lėlių teatras

Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės ap-

nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star

„Naujojo cirko savaitgalis’18“

8 d. 12 val., 9 d. 12, 14 val. – „PASAKŲ NA-

gynimą dienai „Lietuvos, Latvijos ir Estijos

Klaipėda

7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SUŽEISTI

MAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir

GYVŪNAI“. Autorė ir atlikėja A. Wand

rež. – R. Bartninkaitė

(Švedija)

15 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ

kompozitorių muzika“. Festivalio orkestras
„Musica humana“, solistai S. Liamo (sopranas), D. Kazonaitė (sopranas), S. Skjervol-

Lietuvos dailės muziejaus Prano

7–9 d. 17.30 Kišeninėje salėje – „KAULAI“.

TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

das (baritonas), E. Petkus (violončelė),

Domšaičio galerija

Atlikėjas Th. Moncktonas („Kallo Col-

16 d. 12, 14 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.

A. Vizgirda (fleita), U. Čaplikaitė (fleita),

Liepų g. 33

lective“, Suomija)

Rež. – G. Radvilavičiūtė

R. Beinaris (obojus), G. Kviklys (klavesinas),

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

8, 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ERDVĖ“

matyti kūriniai“

(„Gravity & Other Myths“, Australija)

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
Henriko Riškaus (aka H2) paroda „Random“
Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Salomėjos Jastrumskytės akvarelių paroda
„Glosolalijų seilės“

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Bonaventūro Šalčio tapybos paroda „Eidas“
Danutės Žalnieriūtės grafikos ir koliažų
paroda „Kintančios struktūros“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Vilnio Auziņio (Latvija) fotografijų paroda
„Rekonstrukcija“

Spektakliai
Vilnius
Vilniaus mažasis teatras
15 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ
(pagal Th. Manno noveles).
Rež. – G. Balpeisova
Rusų dramos teatras
15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“.
Rež. – O. Koršunovas, komp. – A. Jasenka.
Vaidina J. Bogdanovič, N. Savičenko, V. Novopolskis, V. Lukjanovas, J. Gladij, J. Volodko, A. Metalnikova ir kt.
Vilniaus teatras „Lėlė“
Palėpės salė
8 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).
Rež. ir dail. – R. Driežis
15 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir
dail. – V. Mazūras

Anonsai

Andrejaus Tarkovskio
filmo „Veidrodis“ seansai
„Skalvijoje“
A. Tarkovskio filmas „Veidrodis“
bus rodomas „Skalvijos“ kino centro rengiamuose kino klasikos vakaruose rugsėjo 2, 9, 16 d. ir spalio
21, 28 dieną. Filmas taip pat bus
parodytas rugsėjo 13 d. Klaipėdos
„Kultūros fabrike“. Tris filmo seansus rugsėjį lydės kino kritiko Nario Kairio pristatymai, kurių temos –
„Autorius“, „Laikas“ ir „Mirtis“.
„Veidrodyje“ (1975) atsiskleidžia
kūrėjo vidinis gyvenimas, kuris neatskiriamas nuo gamtos, istorinių

Ž. Survilaitė (vargonai). Dir. – A. Vizgirda.

Klaipėda

Programoje Ž. Liauksmino, J. Branto,

8 d. 17 val. „Menų spaustuvės“ kieme – „JOSTKA“.

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

M. Krečmerio, A. Rohaczewskio, XVII a.

Atlikėjas A. Akrovatakis (Graikija)

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo

anonimo, E. Straume’s, J. Tamulionio,

11 d. 11 val. Juodojoje salėje – LTKT semina-

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“.

P. Vähi, V. Striaupaitės-Beinarienės,

rai: 2019 m. finansavimo gairės

Rež. – P. Gaidys

M.K. Čiurlionio, O. Balakausko, A. Marti-

12 d. 20 val. Juodojoje salėje – „SENSELESS“.

9 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo

naičio kūriniai

Idėjos aut., rež. ir choreogr. – Sakurako
(Butō šokio teatras „Okarukas“)
12 d. 11 val. Juodojoje salėje – LTKT seminarai: stipendijos. scenos menai
14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė,
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – V. Šoblinskaitės-Aleksa „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Idėjos autorės S. Degutytė, S. Dikčiūtė („Stalo teatras“)
15 d. 14 val. „Menų spaustuvės“ kavinėje –
diskusija „LGBT* kultūra Lietuvoje – menas ir/ar aktyvizmas?“. Dalyvauja dramaturgė ir teatrologė G. Labanauskaitė,
E. Grin, K. Rimkutė, L. Varžgalytė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos
teatras
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
Klaipėdos muzikinis teatras
15 d. 18 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!
L. Bernsteino „KANDIDAS“. Dir. – M. Sraškus, T. Ambrozaitis
16 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės
„PASAKA BE PAVADINIMO“. Rež. – E. Miškinytė

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
7 d. 10 val. Mažojoje salėje – tarptautinis
festivalis „Baltoji varnelė 2018“
14 d. 18.30 Mažojoje salėje – 88 teatro sezono pristatymas
15 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj
„RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda
16 d. 12 val. Mažojoje salėje – „TEGYVUOJA
LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas
16 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi

8 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS

14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – sezono pradžios koncertas su
Giovanni Sollima. Lietuvos nacionalinis

R. Giedraičio, T. Adomavičiaus, Br. Jonušo,
F. Sinatros kūriniai

Va k a r a i
Vilnius
Rašytojų klubas
10 d. 18 val. – kompozitoriaus, rašytojo
A.A. Jegelevičiaus kūrybos vakaras su
nauja knyga „Eilės iš eilės“. Kartu su autoriumi dalyvauja poetas, literatūros kritikas V. Bakas, poetas, „Aušros“ leidyklos
direktorius S. Birgelis, aktoriai
G. Urbonaitė, R. Abukevičius, kompozitorius ir atlikėjas S. Jegelevičius
10 d. 17 val. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g.
14, Panevėžys) – renginys iš ciklo „Vasarvidžio nakties skaitymai“. Aktoriai
B. Ivanauskas ir A. Dubaka parodys spektaklį „Vakaras P“ pagal poeto G. Grajausko

simfoninis orkestras. Solistai G. Sollima

kūrybą

(violončelė), G. Pyšniakas (violončelė).

Valdovų rūmai

Dir. – M. Pitrėnas. Programoje A. Co-

13 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

plando, G. Sollimos, K. Vasiliauskaitės

G. Sliesoriūno paroda „Lietuvos Didžioji

kūriniai

Kunigaikštystė valdant Saksonijos Vetinų
dinastijos valdovams: viltys, galimybės,

Vilnius

nusivylimai“

Valdovų rūmai

Nacionalinė M. Mažvydo

Istorinės operos diena Valdovų rūmuose
8 d. 11 val. – meninė studija „Tapk barokinės operos personažu“
8 d. 13 val. – edukacinė ekskursija „Šventės
Vazų dvare“
8 d. 14 val. – E. Gudo paskaita „Rafinuotos
kelionės Baroko epochoje: 1624–1625 m. Vladislovo Vazos vizitas Romoje ir Florencijoje“
8, 9 d. 17 val. – opera „Elenos pagrobimas“.

poniutės pakeliui į Šiaurę“).

Kompozitorius ir dirigentas M. Vitale.

Rež. – A. Lebeliūnas

Solistai R. Vosyliūtė (sopranas), C. Mon-

MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

bynė), V. Juodpusis (muzikologas). Programoje M.K. Čiurlionio, K. Daugėlos,

programa. Festivalio pabaigos koncertas

Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau2018 finalistai“

E. Ališauskas). Solistas E. Ališauskas (bir-

biblioteka
7 d. 11 val. – konferencija „What’s Next in
Music?“
8 d. 12 val., 22 d. 13 val. Kino salėje – Kino
popietė. Filmas „Ledo drakonas“
(rež. M. Högdahl)
11 d. 12 val. Kino salėje – Kino popietė. Filmas „Herkus Mantas“ (rež. M. Giedrys)
10 d. 17.30 – pokalbis „Lietuvos žvalgybos
šimtmetis“. Dalyvauja S. Vaitiekus,
G. Grina, V. Rutkauskienė, M. Kareniaus-

teiro (tenoras), E. Leszczyńska (sopranas),

kaitė, V. Valiušaitis

Panevėžys

M. Czarnecka (sopranas), V. Gerasimovas

11 d. 18 val. – pokalbis „Vinilo plokštelių

PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. –

Juozo Miltinio dramos teatras

(kontratenoras), N. Petročenko (sopranas),

kolekcionavimas“. Renginį veda

A. Sunklodaitė

8 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTA-

R. Pachołekas (kontratenoras),

V. Vilimas

9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-

KLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas).

R. Pożarskis (tenoras), N. Masevičius (bo-

12 d. 18 val. – patirčių iš IBBY (Tarptauti-

tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-

Rež. – L. Kurjački

sas), Ł. Hajduczenia (bosas). Karališkasis

nės vaikų ir jaunimo literatūros tarybos)

vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“).

9 d. 18 val. – A. Škėmos „PABUDIMAS“.

Abiejų Tautų Respublikos choras ir or-

kongreso pristatymas „Rytai susitinka su

Rež. – A. Sunklodaitė

Rež. ir scenogr. aut. – A. Areima

kestras „Korona“ (Lietuva, Lenkija, Italija,

Vakarais“. Renginį moderuoja literatūrolo-

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal

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

Ispanija, Vokietija, Meksika)

V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“

JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė

13, 14 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame gele-

12 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-

žinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

Rež. – J. Glombas

Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

Rež. – T. Erbrėderis

16 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“

8 d. 18 val. Druskininkų miesto muziejaus

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič

(pagal H. Hoffmanno pasakas).

terasoje – Lietuvos kariuomenės orkestras

Rež. – L. Kurjački

(vadovas ir vyriausiasis dirigentas majoras

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

įvykių, sudėtingų santykių su tė- filmą tarsi atrandi pats save. Ne
vais. Filmo pasakojimas dėliojamas veltui pats Tarkovskis sakė, kad
iš pagrindinio herojaus Aleksejaus į jo filmus galima žiūrėti kaip į
prisiminimų ir sapnų, į kuriuos su- veidrodį. Būtent veidrodis tampa
grįžta jo motina, kaimo pievos, vai- centriniu tropu ir filme“, – pasakystės namas, žmona Natalija ir sū- koja N. Kairys, žiūrovams pristanus Ignatas. Filmas apima tris laiko tysiantis filmą.
Pirmasis pristatymas bus skirtas
atkarpas – prieškarį, karą ir pokarį.
Tačiau esminis įvykis, palikęs Alek- Tarkovskio kūrybos autobiografišsejaus gyvenime įspaudą – tėvų sky- kumui, antrasis – pagrindiniam jo
rybos. Filme herojaus nematome, kūrybos principui, kurį režisierius
tik girdime. Tačiau tai, kas matoma, metaforiškai įvardijo kaip laiko
yra jo atspindys. Jame – ir tėvo Ar- skulptūrų liejimą, trečiasis – viesenijaus Tarkovskio poezija.
nai pagrindinių Tarkovskio filmų
„Nikolajus Boldyrevas, vienas iš temų – mirčiai ir su ja susijusiems
Andrejaus Tarkovskio kūrybos ty- religijos klausimams.
Daugiau informacijos www.skalrinėtojų, siūlo į rusų režisieriaus filmus žvelgti kaip į savotiškas kino vija.lt
meditacijas, kurių metu vyksta savižinos procesas, t.y. žiūrėdamas „Skalvijos“ inf.
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Druskininkai

gas K. Urba
15 d. 14 val. – diskusijų ciklo „Donskiškieji
pokalbiai“ pirmoji diskusija. „Mes ir jie:
dar kartą apie nacionalizmą ir patriotizmą“.
Dalyvauja A. Gelūnas, J. Donskienė, A. Avidan, A. Nikžentaitis, I. Matonytė,
A. Navickas

Kadras iš filmo „Veidrodis“

15 psl.

R ugsėjo 7–13
Savaitės filmai

Kino repertuaras
Vilnius

8 d. – Karštos vasaros naktys (JAV) – 21.15;

7–13 d. – Vienuolė (JAV) – 11.45, 14, 16.40,

9 d. – 18.15; 10 d. – 19.15; 11 d. – 19 val.;

19.10, 21.40

Megalodonas: grėsmė iš gelmių (3D, JAV,

13 d. – 20.45

Pliusas (rež. M. Goldman) – 14.05, 16.20,

Kinija) – 21.40

9 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 13 val.

18.20, 20.40

Megalodonas: grėsmė iš gelmių (JAV, Ki-

9 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Brita-

Brolis (JAV) – 11.10, 13.40, 16, 18.40

nija) – 12.45

nija) – 15.30

Vilis ir pašėlę ratai (Malaizija) – 11.15, 13.30,

Neįmanoma misija: atpildo diena (JAV, Ki-

9 d. – Utioja, liepos 22-oji (Norvegija) –

15.30

nija) – 15.20

20.15; 11 d. – 21 val.

Apsireiškimas (Prancūzija) – 20.30

Neįmanoma misija: atpildo diena (3D, JAV,

11 d. – Kaip pakabinti nežemišką paną (JAV,

10 d. – „NT Live’18. Julija“ – 19 val.

Kinija) – 18.30

D. Britanija) – 17.15; 12 d. – 21.15

7–13 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 21 val.

Luisas ir ateiviai (Vokietija) – 10.20

12 d. – ciklas „Ispaniškai“. Kaip tapti nor-

7–11 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 11, 16.10,
17.50, 21 val.; 12, 13 d. – 11, 16.10, 17.50, 21.20
7–13 d. – Gimšė! (Rusija) – 13.35, 18, 20.20
7–11, 13 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 11.20, 13.15,

Prancūzų dienraščio žurnalistui Žakui (Vincent Lindon) paskambina
iš Vatikano. Iš paslaptingo skambučio jis sužino, kad mažame Prancūzijos pietų miestelyje gyvena aštuoniolikmetė mergina, kuriai apsireiškė
Mergelė Marija. Kalbos apie neva įvykusį stebuklą sklinda sparčiai, į apsireiškimo vietą pradeda plūsti tūkstančiai piligrimų. Žakas, kuris neturi
nieko bendra su religija ir Bažnyčia, sutinka tapti komisijos, tiriančios šį
įvykį, nariu. Xavier Giannoli filme taip pat vaidina Galatea Bellugi, Patrickas d’Assumçao, Anatole’is Taubmanas, Elina Lowensohn. (Prancūzija,
2017). (Vilnius, Kaunas)

18.15; 12 d. – 11.20, 13.15 (lietuvių k.);

Alfa (JAV) – 13.50, 18.50

Brolis **

7–9, 11–13 d. – Megalodonas: grėsmė iš gel-

Vieną dieną prie Maiklo (Lior Aszkenazi) ir Dafnės (Sarah Adler) Feldmanų namų slenksčio pasirodo žandarai ir informuoja, kad jų Izraelio
kariuomenėje tarnaujantis sūnus Džonatanas (Yonatan Shiray) nebegyvas. Prasideda nesibaigiantys artimųjų ir biurokratų vizitai. Nenuoširdi
jų užuojauta erzina Maiklą. Jo žmona išgyvena gedulą tyloje ir ramybėje, bet Maiklą vis labiau apima įtūžis, įgyjantis absurdišką pobūdį. Jis
primena siurrealistinę sūnaus karo patirtį. Samuelio Maozo filmas buvo
apdovanotas Venecijos kino festivalyje, bet tėvynėje sulaukė kritikos, esą
nepalankiai rodo Izraelį. (Izraelis, Šveicarija, Vokietija, Prancūzija, 2017).
(Vilnius, Kaunas)
Pasakiškai turtingi ***

Smagi Jono M. Chu satyrinė komedija nuo rugpjūčio vidurio gerina
lankomumo rekordus JAV. Sukurta pagal satyrinį Kevino Kwano romaną,
ji pasakoja apie kinų kilmės amerikietės Reičel Čiu (Constance Wu) kelionę į Singapūrą, kur tuokiasi jos mylimojo Niko (Henry Golding) vaikystės draugas. Mergina jaudinasi, nes susipažins su Niko šeima, tačiau
net neįsivaizduoja, kas jos laukia: tik kelionėje Reičel sužinos, kad jos
mylimasis – turtingos bei įtakingos šeimos paveldėtojas ir geidžiamiausias Singapūro jaunikis. Jai teks patirti Niko motinos (Michelle Yeoh) ir
senelės neapykantą, kitų giminaičių pašaipas, pamatyti, kaip gyvena pasakiškai turtingi azijiečiai, kurie, nepaisant Vakaruose įgyto išsilavinimo
ir gyvenimo patirties, lieka ištikimi šeimos tradicijoms. Filmo kūrėjai
šaiposi iš turtingųjų, kurie niekad neatsisako progos ką nors gauti nemokamai, rodo Singapūro prabangą ir turtus, bet pasakodami dar vieną
Pelenės istoriją kartu paaiškina Azijos gyventojų mentaliteto ypatybes.
(JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Vienuolė **

Kai Rumunijos vienuolyne nusižudo jauna vienuolė, praeities paslapčių kankinamą kunigą ir netrukus įžadus duosiančią merginą Vatikanas
siunčia tirti, kas atsitiko. Rizikuodami ne tik gyvybe, bet ir tikėjimu, jie
įmena vienuolyno paslaptį ir susiduria su blogiu, įgijusiu demoniškos
vienuolės pavidalą. Vienuolynas tampa kovos tarp gyvųjų ir prakeiktųjų
lauku. Pagrindinius vaidmenis Gary Daubermano siaubo filme sukūrė
Demianas Bichiras ir Taissa Farmiga (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)

8, 9 d. –11.30 (originalo k.)
7–13 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) –
11.40, 15.50
7–11, 13 d. – 22-oji mylia (JAV) – 16, 21.25;
12 d. – 21.25
7–13 d. – Megalodonas: grėsmė iš gelmių
(3D, JAV, Kinija) – 13.05
mių (3D, JAV, Kinija) – 18.50
8, 9 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos
(JAV) – 11 val.
7–13 d. – Neįmanoma misija: atpildo diena
(3D, JAV, Kinija) – 15.45
Neįmanoma misija: atpildo diena (3D, JAV,
Kinija) – 21.10
Nesijaudink, jis toli nenueis (JAV, Prancūzija) – 21.05
8, 9 d. – Luisas ir ateiviai (Vokietija) – 11 val.
7–13 d. – Leo da Vinčis: misija Mona Liza
(Italija) – 14.15
Moterys meluoja geriau: Robertėlis
(rež. A. Žiurauskas) – 16.15
7–12, 13 d. – Mamma Mia! Štai ir mes
(D. Britanija, JAV) – 18.30
7–12 d. – Slendermenas (JAV) – 21 val.

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

maliu žmogumi? – 17.30

Skalvija
7 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija, Prancūzija, Šveicarija) – 16.20; 10 d. – 17.20;
11 d. – 21.10
9 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) –
14.30; 11 d. – 17.10
10 d. – Apsireiškimas (Prancūzija) – 14.30
(seansas senjorams); 12 d. – 20.30
10 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Britanija) – 19.30; 12 d. – 16.30
Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“
7 d. – Vidurnakčio meilužiai (Prancūzija) –
18.30 (seansą pristatys „Cinémathèque
Française“ kolekcijos kuratorė E. Cauquy)
7 d. – Širazas (Indija, D. Britanija) – 21 val.
(seansą pristatys D. Valančiūnas)
8 d. – Tarzanas – neliestųjų girių valdytojas (JAV) – 16 val. (seansą pristatys
8 d. – Mediniai kryžiai (Prancūzija) – 18 val.
(seansą pristatys E. Maceinaitė)
8 d. – Beprotybės puslapis (Japonija) – 21 val.
(seansą pristatys D. Grigaliūnaitė)
9 d. – Aleksandras Neviškis (SSRS) – 16.20
(seansą pristatys N. Arlauskaitė)
9 d. – Nusikaltėlis ir jo žmona (Švedija) –
21 val. (seansą pristatys N. Kažukauskaitė)
9 d. – Kino klasikos vakarai. Veidrodis (Rusija) – 18.30 (seansą pristatys N. Kairys)
Ciklas „Karlsono kinas“
8 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija)– 14 val.
9 d. – ankstyvojo kino festivalio „Pirmoji banga“

Forum Cinemas Akropolis

seansas vaikams (JAV, D. Britanija) – 13 val.
Vilniaus LGBT* festivalis „Kreivės“

20.20, 22.40, 23.50; 9–12 d. –11, 13.20, 15.40,

12 d. – programa „Kreivių trumpikės“ I (5

18, 20.20; 13 d. – 11, 13.20, 15.40, 18, 21 val.

trumpametražiai filmai, Prancūzija, Belgija,

7, 8 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) – 14.10,

Peru, Švedija, Norvegija, Vokietija) – 18.30

17, 19.15, 21.30, 23.40; 9–13 d. – 14.10, 17,

13 d. – Teresės gyvenimai (dok. f., Prancū-

19.15, 21.30

zija) – 17.30

7–13 d. – Vilis ir pašėlę ratai (Malaizija) –

13 d. – Akimirka tarp nendrių (Suomija) – 19.30

10.30, 12.35, 14.50, 16.30
7, 8 d. – Brolis (JAV) – 13.35, 16, 18.20, 22.50;
9–13 d. – 13.35, 16, 18.20
13 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 18.50
13 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,
JAV) – 18.30
7, 8 d. – Gimšė! (Rusija) – 15.50, 18.10, 20.30,
23.55; 9–12 d. – 15.50, 18.10, 20.30; 13 d. –
15.50, 20.30
7, 8 d. – Alfa (JAV) – 12.20, 16.20, 20.40,
23 val.; 9–12 d. – 12.20, 16.20, 20.40
7, 10–13 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) –
12.10, 14.20; 8, 9 d. – 10.10, 12.10, 14.20
7–14 d. – Moterys meluoja geriau: Robertėlis (rež. A. Žiurauskas) – 10.40, 14.35, 19.35
7, 8 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 11.10, 16.50,

12 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Britanija) – 19.30; 13 d. – 17.15

Kaunas
Forum Cinemas
7, 8 d. – Vienuolė (JAV) – 10, 13, 16.50, 20,
22.30, 23.40, 0.20; 9 d. – 10, 13, 16.50, 20,
22.30; 10–12 d. – 10.40, 13, 16.50, 20, 22.20;
13 d. – 10.40, 13, 16.50, 20, 23.10
7 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) – 15.20,
17.40, 19.30; 8–9 d. – 10.40, 19.05, 21.20;
10–13 d. – 12.50; 11 d. – 22.20; 13 d. – 20.50
7–9 d. – Vilis ir pašėlę ratai (Malaizija) –
10.20, 12.30, 14.40; 10–13 d. – 12.30, 14.40
7–9 d. – Brolis (JAV) – 13.50, 16.10, 18.30;
10–13 d. – 13.20, 18.30
13 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 20 val.
13 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,

A. Dambrauskas)

7, 8 d. – Vienuolė (JAV) – 11, 13.20, 15.40, 18,

23.20; 9–13 d. – 11.10, 16.50

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

12 d. – 20.30; 13 d. – 19 val.

Slendermenas (JAV) – 21.45

Apsireiškimas ***

Fokstrotas ****

Belgija) – 19.30; 9 d. – 16.30; 10 d. – 17.30;

Pasakiškai turtingi (JAV) – 18.40, 21.20
Leo da Vinčis: misija Mona Liza (Italija) – 12 val.

JAV) – 19 val.

Amerikiečių paauglys aptinka ateivių iš kosmoso ginklą, apie kurio
galią įmanoma tik spėti. Taip jis atsiduria problemų centre – jį ir brolį
medžioja ne tik ateiviai, bet ir specialiosios tarnybos bei gangsteriai. Jonathano ir Josho Bakerių filme vaidina Mylesas Truittas ir Jamesas Franco.
(JAV, 2018). (Vilnius)

8 d. – Jaunikis ant balto žirgo (Prancūzija,

Forum Cinemas Vingis

13 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,

„Apsireiškimas“

7–13 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos
(JAV) – 11.20, 13.45

Pasaka
8 d. – Mamma mia! Štai ir mes (D. Britanija,
JAV) – 16 val.; 9 d. – 17.30; 11 d. – 19.15
8 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 18.15; 9 d. –
17 val.; 10 d. – 20.15; 11–13 d. – 18.45
8 d. – Apsireiškimas (Prancūzija) – 20.45;
9 d. – 19.45; 10 d. – 17.45; 13 d. – 21.15
8 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30; 9 d. –
13.30; 11, 12 d. – 17 val.; 13 d. – 17 val.
8 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija) – 19.15; 9 d. –
19.30; 10 d. – 20.30; 11 d. – 21.15; 13 d. – 21.30
8 d. – Nesijaudink, jis toli nenueis (JAV) – 21.30;
10 d. – 18 val.; 11, 12 d. – 21.30; 13 d. – 19.15
8 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16.15;
9 d. – 14.45; 12 d. – 17.15
8 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

7–12 d. – 22-oji mylia (JAV) – 18.50, 21.10;

(rež. A. Matelis) – 18 val.; 9 d. – 13.15; 11 d. –

13 d. – 21.10

17.30; 12 d. – 19 val.; 13 d. – 17.30

JAV) – 18.30
7, 8 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 19.40,
22.20, 23.30; 9 d. – 19.40, 22.20; 10–13 d. –
17.20, 21.30
7–9 d. – Alfa (JAV) – 12, 16.35, 19 val.; 10–12 d. –
10.20, 15.05, 20.10; 13 d. – 10.20, 15.05
7–9 d. – Moterys meluoja geriau: Robertėlis (rež. A. Žiurauskas) – 14.20, 17.10; 8, 9
d. – 19.30; 10–13 d. – 15.20; 10–12 d. – 17.35,
19.50
7, 8 d. – 22-oji mylia (JAV) – 12.40, 21.40,
23.50; 9 d. – 12.40, 21.40; 10–13 d. – 22.10
7–9 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) –
10.30, 14.50; 10–13 d. – 11.10, 13.10
7–9 d. – Megalodonas: grėsmė iš gelmių
(JAV, Kinija) – 13.15, 20.50; 10–13 d. – 10.30,
22.30
7–9 d. – Megalodonas: grėsmė iš gelmių
(3D, JAV, Kinija) – 19.15
7, 8 d. – Slendermenas (JAV) – 21.50, 0.10;
9 d. – 21.50; 11, 13 d. – 20.50
7–9 d. – Neįmanoma misija: atpildo diena
(JAV, Kinija) – 15.50, 21.15; 10, 12 d. – 20.50
7–9 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 11.10, 16.40;
10–13 d. – 10.10, 15.40
7–9 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos
(JAV) – 11 val.
7–9 d. – Leo da Vinčis: misija Mona Liza
(Italija) – 12.25
7–9 d. – Luisas ir ateiviai (Vokietija) – 14.30
Romuva
7 d. – Apsireiškimas – (Prancūzija) – 17.30;
8 d. – 20.15; 11 d. – 17.30; 13 d. – 19.45
7 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija) –
20.30; 8 d. – 14 val.; 9 d. – 18.15; 11 d. – 20.15
8 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Britanija) – 16.15; 9 d. – 14 val.
8 d. – Nesijaudink, jis toli nenueis (JAV) – 18 val.
9 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Marokas,
Belgija) – 16 val.; 12 d. – 20.30; 13 d. – 17.30
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