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Monika Krikštopaitytė

Lietuvos menotyrinis kuravimas,
t.y. kai meną tiriančiajam tenka
tvarkytis su įvairesne, istoriją turinčia medžiaga, į rengiamas parodas
žiūri dvejopai. Vienam labai rūpi
papasakoti kontekstą, prie kūrinių
privalo būti paaiškinimai, kurie atskleis, kodėl iš pažiūros neįdomus
eksponatas yra ypač svarbus, o už
įdomaus vaizdo visada tūno dar kokia nors istorija. Čia šventas žodis
yra tyrimas. Ekspozicijos dažnai paremtos moksliniais darbais.
Kitas sako, kad paroda yra ne
knyga, privalu kliautis kūrinių
galia (ypač propaguojant modernizmą, kai forma ir yra svarbiausia,

vizualieji menai turi patys veikti),
o jei ir siūlyti žiūrovui tekstą, labai
labai trumpą, tai geriau jau interpretaciją, nes su kūriniu reikia elgtis
tarsi su asmeniu, kuris gali išaugti
kontekstus ir prabilti į dabartį naujaip. Požiūrių atstovai kaskart vieni
kitus kritikuoja. Tiesa, yra dalis
parodų, kurias iš aukšto nužvelgia
abi grupės. Tai paskubom suręstos
anų dviejų pozicijų imitacijos, profesionalų vadinamos chaltūromis
arba parodomis, kurias supras tik
rodomų fondų darbuotojai.
Man įdomios ir tyrimą šlovinančios, ir vizualumu pasikliaunančios
parodos. Ypač kai apčiuopiu būdą,
kuriuo galiu ką nors nauja suprasti.
Dar įdomiau, kai randamas trečias
ar ketvirtas kelias. Tuomet, kai yra

daugiau teksto, idealu, kad parodą
galėčiau parsinešti knygos pavidalu
ir pasiskaityti esant galimybei.
Tačiau šios dilemos, panašu, visai
nekamuos naujojo Lietuvos meno
pažinimo centro „Tartle“, nes jo lankymas įmanomas tik su lydinčiais
specialistais. Žmogiškasis faktorius
leis pakoreguoti parodos pasakojimo kiekį ir turinį priklausomai
nuo kiekvieno lankytojo galimybės sugerti informaciją ir žinias.
Nekamuos ir todėl, kad tai kamerinis muziejus, negrasinantis persivalgymu. Lyginant su lydėjimo
strategiją įkvėpusiu Kazio Varnelio muziejumi, tai tik keli kambarėliai, nes Varnelio nesibaigiantys
N u k e lta į 1 0 p s l .
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Muzika

Ar buvote seniausiame kultūros renginyje?
Dainų šventės refleksijos
Austė Nakienė

Dainų šventė vyko liepą, o dabar
rugsėjis, po atostogų į miestą grįžtančius vilniečius pasitinka šurmuliuojantis Gedimino prospektas,
visur kabo koncertų, spektaklių
skelbimai. Kultūros vartotojai vėl
nusiteikę lankytis įvairiausiuose
renginiuose, jiems nekyla klausimų,
kodėl reiktų eiti į parodą Nacionalinėje galerijoje, kodėl nepraleisti
Knygų mugės ar „Kino pavasario“.
Tačiau vasarą mieste pasirodžius
Dainų šventės skelbimams buvo
abejojančių: „Ko ten eiti? Vėl klausytis tų pačių dainų, žiūrėti tų vilnonių sijonų ir lininių prijuosčių?“
Na, galbūt Dainų šventė jums nepatinka, nevažiuotumėte ir į Gyvosios archeologijos dienas Kernavėje,
Liaudies buities muziejų Rumšiškėse, nenorėtumėte dar kartą perskaityti kurio nors Žemaitės apsakymo. Tačiau psichologai pataria
mylėti žmogų tokį, koks jis yra, nenorėti, kad jis būtų kitoks, panašesnis į mūsų susikurtą idealą. Šį patarimą galima pritaikyti ir Dainų
šventei, už kurią senesni renginiai
yra tik Lietuvos bažnyčiose vykstantys atlaidai.
Privačiuose pokalbiuose ir viešuose pasisakymuose skambėjo ir
nuomonė, kad Dainų šventė esanti
„sovietinė“. Nors šiais, 2018 metais,
vykusi šventė buvo skirta atkurtos
Lietuvos valstybės šimtmečiui, jos
šūkis buvo „Vardan tos...“, tačiau ne
vienas tarsi pamiršo, kad ji – 1898 m.
sukurtos „Tautiškos giesmės“ amžininkė, kad šios chorų šventės ir
„Tautiškos giesmės“, mūsų himno,
idėjos panašios: suburti didelį būrį
giedotojų, suvienyti ir nuteikti juos
bendram tikslui. Galima rasti informacijos, kad pirmosios dainų šventės surengtos Šveicarijoje ir Vokietijoje (1843 m. įvyko šventė Ciuriche,
1845 m. – Viurcburge), iš tenai atėjo
į liuteroniškas Baltijos šalis Estiją
ir Latviją. Pirmosios šventės buvo
regioninės, į jas suvažiuodavo gretimų parapijų bei įvairių draugijų
nariai, kartu giedodavo, pasijusdavo suvienyti bendro tikėjimo ir
tautinio atgimimo judėjimo. Kiek
vėliau bendro giedojimo / dainavimo tradicija pasiekė ir Mažąją
Lietuvą. Nuo 1895 m. į lietuviškus
vakarus tautiečius ėmė kviesti Tilžės giedotojų draugija, kuriai vadovavo Vydūnas, regioninėms dainų
šventėms prilygo iki 1000 dalyvių
sutraukdavusios Joninės ant Rambyno piliakalnio. Tačiau net ir minint dainų švenčių pradininku laikytino Vydūno metus, vis kartota,
kad šventė „sovietinė“, niekaip
neįsisąmoninta, kad ji turėtų būti
įrašyta į liuteroniškų lietuvių kultūros vertybių sąrašą. Keisčiausia,
kad apie renginio „sovietiškumą“,
būtinybę atsikratyti to laikotarpio
2 psl.

atgyvenų kalbėjo net filosofė Nerija Putinaitė, nemažai rašanti apie
reformatišką kultūrą, nors jai būtų
tikę kalbėti apie renginio ištakas,
susieti jį su Mažosios Lietuvos kultūrine tradicija.
Kaimynų mokslininkai į dainų
šventes žiūri daug palankiau (gal
todėl ten šventiškiau nusiteikusi
būna ir visuomenė). Latvių išeivijos mokslininkas Guntis Šmidchenas yra parašęs knygą „Dainos galia“ („Power of Song“, Vašingtono
universitetas, 2014), kurioje nušviečia Baltijos šalių nacionalizmo
raidą, tautinių giesmių, dainų ir
valstybinių himnų kūrimo istoriją, taip pat ir visame pasaulyje
nuskambėjusį taikų nepriklausomybės siekimą 1988–1990 m., vadinamą „dainuojančia revoliucija“.
Knygoje teigiama, kad dainavimo
tradiciją palaikę estai, latviai ir lietuviai XIX–XX a. pradžioje save
suvokė kaip „dainių tautas“, tai
buvo bendras jų moderniojo nacionalizmo įvaizdis (p. 103). Pasak
Šmidcheno, didžiausias chorinio
dainavimo malonumas – galimybė
girdėti savo balsą skambant kartu
su kitų balsais ir jausti, kad visi jie
sudaro darnią keturbalsę harmoniją. Dainų šventėje ypač gera dainuoti gimtąja kalba, visiems kartu
išgyventi tas pačias emocijas. Dainavimo malonumas ir kuria tautinės vienybės pojūtį. Dainuodami
tėvynės meilę, prisirišimą prie jos

Dainų šventės akimirkos

gamtos žmonės išgyvena tarsi įsimylėjimą, stiprų romantišką jausmą
(p. 207).
Kaip žinome, tarpukariu visose
trijose Baltijos valstybėse buvo
rengiamos iškilmingos, daugybę
dalyvių sutraukiančios Dainų
šventės. Pirmoji visuotinė lietuvių
Dainų šventė įvyko 1924 m. Kaune
(joje dalyvavo 86 chorai, apie 3000
dainininkų). Ruošdamasis šventei,
jos iniciatorius Juozas Žilevičius
domėjosi kaimynų estų ir latvių
patirtimi, konsultavosi su klaipėdiškiais. Tuo metu Klaipėdos
kraštas jau buvo prijungtas prie
Lietuvos, buvo mezgami ryšiai su
ilgus amžius už sienos gyvenusiais tautiečiais (kultūros veikėjai
ir politikai plaukdavo garlaiviu į
garsiąsias Jonines ant Rambyno,
šie svečiai buvo maloniai sutinkami).
1928 m. Kaune įvyko antroji visuotinė Dainų šventė, joje pasirodė ir
Klaipėdos krašto jungtinis choras,
atlikęs atskirą programos dalį –
vieną giesmę ir tris harmonizuotas
liaudies dainas (dirigavo Antanas
Vaičiūnas). Tarpukariu puikiai žinota šventės kilmė, ją reikėtų žinoti ir šiais laikais. Jos neužmiršti,
kaip ir faktų, kad Mažosios Lietuvos švietėjai išleido 12 pirmųjų
lietuviškų knygų, kad šiame krašte
hegzametru parašyti „Metai“, išleistas pirmasis liaudies dainų rinkinys, čia sukurta himnu galėjusi
tapti daina „Lietuviais esame mes

gimę“, šio krašto kultūrinių draugijų narės pirmosios ėmė puoštis
tautiniais drabužiais.
1946 m. Dainų šventė vyko jau
okupuotoje Lietuvoje, Vilniuje.
Taip, ji tapo sovietinė, okupacijos
metais pasikeitė jos repertuaras,
sumažėjo liaudies dainų ir lietuvių
kompozitorių kūrinių, ėmė skambėti komunizmą šlovinantys kūriniai. Tačiau šventė jau buvo spėjusi
tapti tradicinė, tad ir per sovietmetį
išliko tautinio atgimimo renginiu,
joje visuomet buvo nuorodų į XIX
a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių kultūrą. Galbūt su totalitarine
sistema šventę pradėta sieti dėl jos
masiškumo, jungtinio choro didumo? Tačiau choristai į repeticijas eina, koncertuoja ir tarpusavyje
bendrauja savanoriškai, jie nėra totalitarinės mašinos sraigteliai. Mėgėjų choras buvo ir yra demokratinė
organizacija. Okupacijos metais visose vadinamose Pabaltijo respublikose dainų šventės vykdavo kas
penkerius metus. Oficialiose programose skambėdavo privalomi
idėjiniai kūriniai ir kelios cenzorių
leistos tautinės dainos, jas choristai
dainuodavo ypač nuoširdžiai, o pasibaigus programai dažniausiai dar
nesiskirstydavo – toliau traukdavo
mėgstamas liaudies dainas. Kiek
laisviau dainuoti buvo galima ir
žygiuojant šventinėje eisenoje. Pasak G. Šmidcheno, oficialiose švenčių programose rodyta apsimestinė
meilė partijai, sovietinei tėvynei,
suvaidintas optimizmas ir tikėjimas
šviesia ateitimi, o neoficialiose dalyse buvo reiškiami užslopinti tautiniai jausmai, tad tautiškumo raišką
sovietmečio Dainų šventėse galima
pavadinti „dainuojančia opozicija“
(p. 174).
Psichologų patarimus negailėti
gražių žodžių artimam žmogui
turbūt reikėtų pritaikyti plačiau,
neužmiršti jų ir kalbant apie savo
valstybę bei savo kultūrą. Žinoma,
daugybė šventės dalyvių ir žiūrovų džiaugėsi, kad Dainų dienos

O rg a n i zato r i ų n u ot r a u ko s

programa buvo puiki, Ansamblių
vakaras pilnas netikėtumų, pučiamųjų orkestrų koncertas labai
šiuolaikiškas, mėgėjų teatrų ir folkloro
ansamblių programos labai patriotiškos. Tačiau dalis žiūrovų piktinosi, kad jiems koncertų programos
ar scenarijai buvo nuobodūs, naujovių pasirodė mažoka, o įspūdžiai
liko blankūs. Be to, Dainų šventės
rengėjai kritikuoti, kad nesugebėjo
suorganizuoti dalyvių maitinimo,
vieną dieną ne ten buvo nuvežtos pusryčių porcijos, kitą kažkam
neužteko pietų... Tačiau niekas nepagyrė, kad visiems ir laiku buvo
pasiūti tautiniai drabužiai, kad jie
buvo ne bet kokie, kad dizaineriai
išstudijavo įvairiems Lietuvos regionams būdingus siluetus, spalvas. Ar kas pasidžiaugė, kad šių
metų šventės kostiumai buvo patys gražiausi?
Ar nepasitenkinimas viskuo, kas
pastaruoju metu kuriama, nevirto
savotiška mada? Prisiminkime atsiliepimus socialiniuose tinkluose –
nepatiko viskas: ir Dainų šventės
programos, ir valstybės 100-mečio
proga skulptorių sukurti paminklai, ir Lietuvos istorijos temomis
sukurti filmai. Klausantis kritiškų
pareiškimų kartais atrodė, jog mūsų
menininkai tokie niekam tikę, jų
kūryba tokia prasta, kad beveik
kiekvienas kultūros vartotojas galėtų nulipdyti „daug geresnę“ Vyčio skulptūrą, parašyti įmantresnę
kompoziciją kanklių ansambliui
arba „daug įtikinamiau“ filme suvaidinti partizaną. Bet ar tikrai
įvairių sričių kūrėjai taip nesistengia, nieko naujo nesugalvoja, nieko
visuomenei priimtino nepateikia?
Gal reikėtų atidžiau vertinti naujus
kūrinius? Tarkime, pastebėti, kad
ne toks ir vienodas, o kaskart atnaujintas būna Dainų dienos repertuaras, kad jame yra ne tik Maironio
laikų dainų, bet ir Sąjūdžio metais
sukurtų, net ir visai neseniai parašytų kūrinių, kurie netgi sudėtingi,
ne taip lengva juos atlikti.
Žinoma, senutėlė šventė ne tokia
įspūdinga kaip XXI amžiaus festivaliai, kur kas geriau atitinkantys
šių dienų žiūrovų poreikius ir lūkesčius. Ne vienas turėtume pasiūlymų, kaip, kuria linkme Dainų
šventė galėtų keistis. Mano nuomone, ji galėtų būti panašesnė į
Gatvės muzikos dieną, kai į Vilnių
iš visos Lietuvos suvažiavę chorai,
pučiamųjų orkestrai, kiti kolektyvai
galėtų pasirodyti įvairiose miesto
aikštėse, skveruose, būti arčiau
publikos. Tačiau nenorėčiau, kad
šventė pasikeistų neatpažįstamai,
kad joje nebeliktų tų vilnonių sijonų, lininių prijuosčių ir šimto
metų senumo dainų. Turbūt ir kiti
naujovių bei pokyčių šalininkai nebūtų laimingi, jei labai šiuolaikiška
būsimoji Dainų šventė niekuo nesiskirtų nuo Eurovizijos.
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Muzika

Netikra opera

„Elenos pagrobimo“ Valdovų rūmuose įspūdžiai
Beata Baublinskienė

Netikrų naujienų (fake news) amžiuje nenuostabu, kad atsiranda ir
kitų „netikrų“ reiškinių, pavyzdžiui,
netikra opera arba netikras, naujai
sukonstruotas barokas. Su tokiu tikrąja to žodžio prasme naujadaru
melomanai susidūrė rugsėjo 8 ir 9 d.
Valdovų rūmuose, žiūrėdami operą
„Elenos pagrobimas“ pagal Virgilio
Puccitelli 1636 m. parašytą libretą.
Muziką šių dienų italų dirigentas
ir kompozitorius Marco Vitale jai
sukūrė 2018 metais. Laikydamasis
baroko muzikos taisyklių jis atkūrė
(arba pamėgdžiojo) stilistiką, galėjusią skambėti minėtais 1636-aisiais
Vilniaus Valdovų rūmuose arba
apskritai to meto Europoje. Spėjama, kad pirmosios Lietuvoje parodytos operos „Elenos pagrobimas“
muzikos autorius buvo kompozitorius ir teoretikas, karaliaus Vladislovo Vazos kapelos vadovas Marco
Scacchi, tačiau iki mūsų dienų išliko tik operos libretas, partitūra
dingo. Vis dėlto faktas, kad opera
Lietuvoje buvo parodyta praėjus
vos keletui dešimtmečių po to, kai
žanras gimė Italijoje (taigi, kalbant
šių dienų terminais, Lietuva buvo
anuometinio meninio avangardo
smaigaly), nedavė ramybės Lietuvos baroko paveldo puoselėtojams
ir, matyt, pačiam Valdovų rūmų
muziejui. Viena, kai šis faktas paminimas kuriame nors ekspozicijos
stende, ir visai kas kita, kai kūrinys
gyvai atgimsta Valdovų rūmų salėje
(taip pat naujai pa(at)statytoje).
Fakto, kad muzika a la barokas
buvo sukurta dabar, konstatavimas dar nereiškia vertinimo. Suimituotas barokas? O kodėl gi ne.
Jei mūsų amžiuje (kaip niekada
anksčiau) vienu metu skamba, yra
atliekama įvairių amžių, stilių ir kilmės muzika, kitaip tariant, mums ji
visa yra šiuolaikinė, kodėl negalima
būtų kurti tokios muzikos. Kita vertus, nė kiek neslopstantis istorinio

Anonsai

Jubiliejinio sezono pradžia su smuiko žvaigžde
Vadimu Repinu
Maestro Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras ruošiasi jubiliejiniam koncertų sezonui. Rugsėjo 21 d. 19 val. Vilniaus kongresų
rūmuose 30-ąjį koncertų sezoną
orkestras pradės kartu su smuiko
virtuozu Vadimu Repinu.
Atlikėjo talentas muzikos padangėje sužibo itin anksti – būdamas
11-os jis laimėjo aukso medalį tarptautiniame Henryko Wieniawskio
smuikininkų konkurse ir debiutavo
Maskvoje bei Sankt Peterburge, 14-os
jau koncertavo Tokijuje, Miunchene, Berlyne ir Helsinkyje, dar po

atlikimo judėjimas turbūt turėjo
kada nors pereiti į naują etapą – kai
ne tik atkuriama tai, kas buvo, bet ir
sukuriama nauja sena realybė.
Pagaliau ne tiek svarbu, kada muzika buvo sukurta, svarbiausia, ar
ji tave veikia. M. Vitale partitūra
drama musicale (kaip įvardintas
„Elenos pagrobimas“ 1636 m. libreto
leidime) visumoje pasirodė lyg čia
visada ir buvusi. Reikėtų pabrėžti,
kad šis ambicingas pirmosios Lietuvoje rodytos operos atkūrimo
projektas yra tarptautinis, organizuotas Lietuvos ir Lenkijos kultūros
institucijų ir remiamas šių dviejų
kraštų kultūros ministerijų. Meninė
ir finansinė sinergija greičiausiai ir
leido įgyvendinti sumanymą, kuriame dalyvauja tarptautinė seNerijus Masevičius (Neptūnas, Jupiteris), choras ir orkestras
nosios muzikos žinovų ir atlikėjų
komanda, nes vien tik mūsų vie- mąstymo režisierius Claudio Levati šeimininkė). Kostiumų dailininkė
tinėmis pajėgomis organizuojami inscenizavo operą kaip XX a. 5-ojo Marija Rubavičiūtė sukūrė stilingus
baroko operos projektai labai sun- dešimtmečio Italijos provincijos XX a. vidurio kostiumus septynių
kiai skinasi kelią į sceną.
kabaretą, kurio nedidelėje scenoje žmonių chorui ir orkestrui bei „anNaujai atgimęs „Elenos pagro- vaidinamas antikinio siužeto „Ele- tikinius“ apdarus vaidinimo veikėbimas“ scenine prasme, kitaip nei nos pagrobimas“ grojant iš vietinės jams. Scenografija minimali, regis,
muzikine, nėra baroko teatro re- bendruomenės entuziastų subur- surinkta iš to, kas statytojams buvo
konstrukcija. Spektaklio drama- tam orkestrėliui. Kaip tikrame ne- po ranka, bet apšviesta dailininko
turgijos idėjos autorius – comme- turtingame kabarete, C. Levati pats Audriaus Jankausko.
dia dell’arte žinovas ir gatvės meno pasirodė scenoje kaip kabareto saviŽinoma, komiška spektaklio
meistras, Lietuvos baroko muzikos ninkas, kuris pats ir publiką kviečia, stilistika apvertė „Elenos pagromėgėjams neblogai pažįstamas ak- ir aktorius globoja. Scenoje šoko ir bimo“ – kaip vaidinimo apie dievus,
torius ir režisierius Adriánas Sch- režisieriaus asistentė, choreografė opera seria pirmtako, – rimtumą, ir
varzsteinas. Panašaus kūrybinio Jūratė Širvytė-Rukštelė (kabareto labiau nudreifavo link komiškųjų
intermedijų, iš kurių, kaip žinome,
išsirutuliojo opera buffa, atmosferos. Taigi atgimęs „Elenos pagrobimas“ yra labiau opera liaudžiai
nei karaliams. Bet vėl – kodėl gi ne?
Visų operos atlikėjų, tiek solistų,
tiek choro ir orkestro, specializacija –
baroko muzikos atlikimas. Iš lietuvių – tai Eleną dainavusi ir gražią
vokalinę techniką demonstravusi
Rūta Vosyliūtė (sopranas), kuri ne
tik aktyviai koncertuoja kaip baroko muzikos dainininkė, bet ir
apgynė meno daktaro darbą apie
itališkojo baroko atlikimą. Publiką
turėjo pradžiuginti gausų gerbėjų
būrį turinčio kontratenoro Viktoro
Rūta Vosyliūtė (Elena) ir Viktoras Gerasimovas (Menelajas)
Gerasimovo (Menelajas) pasirodymas, kaip visuomet sodrus Noros
metų – prestižinėje Niujorko „Car- smuikui ir orkestrui Nr. 2. Antroje Petročenko (Aetra) balsas, įtaigus
negie Hall“. Nuo tada jis groja su vi- koncerto dalyje skambės didingoji Nerijaus Masevičiaus (Neptūnas,
sais garsiausiais pasaulio simfoniniais P. Čaikovskio simfonija „Manfre- Jupiteris) sceninis ir vokalinis artisorkestrais, tarp kurių – Londono das“, sukurta pagal to paties pavadi- tiškumas. Greta lietuvių išgirdome
simfoninis, Londono filharmoni- nimo lordo Byrono poemą. Iš pra- jau nuo seno savo krašto baroko pajos, Leipcigo „Gewandhaus“, Ams- džių nenoriai ėmęsis programinio veldu besidominčių lenkų interpreterdamo „Concertgebouw“, NHK kūrinio, vėliau P. Čaikovskis savo tacijos mokyklą: išdidžiąją Junoną
ir kiti. V. Repino įrašai su Mischa laiškuose rašė: „Simfonija tapo di- tauria laikysena ir virtuoziniu daiMaisky, Lang Langu ir Nikolajumi delė, rimta ir sudėtinga. Ji atima navimu įkūnijusią Ewą Leszczyńską
Luganskiu pelnė prestižinius „Echo visą mano laiką, kartais iki visiško (sopranas), lengvabūdišką Amūrą
Classic“ ir BBC muzikos apdovanoji- išsekimo. Bet vidinis balsas man nuotaikingai vaidinusią Magdaleną
mus. Ugninė aistra ir nepriekaištinga sako, kad šis darbas – ne veltui; jis Czarnecką (sopranas), nors priekatechnika, poetiškumas ir jautrumas – gali tapti vienu iš geriausių mano bus klausytojas galėjo pasigesti jos
tai pagrindiniai skiriamieji žymaus simfoninių kūrinių.“ P. Čaikovskio intonacinio tikslumo. Šmaikščiai
muziko bruožai, kuriais jis garsėja simfonija „Manfredas“ užima ypa- buvo surežisuotas kontratenoro
visame pasaulyje. V. Repinas griežia tingą vietą G. Rinkevičiaus kūrybi- Radosławo Pachołeko (Agenoras,
1733 m. Stradivari smuiku.
nėje biografijoje. 1983 m. diriguo- Marsas) pasirodymas: į salę žvaliu
Jubiliejinio sezono pradžios va- damas šį kūrinį tuomet vos 23-ejų žingsniu įžengė tvirtai sudėtas kakarą V. Repinas atliks net du kū- maestro laimėjo V sąjunginį diri- reivis Italijos karo pajėgų uniforma,
rinius – Piotro Čaikovskio „Valse gentų konkursą.
bet netikėtai uždainavo švelniu
Scherzo“ smuikui ir orkestrui, op. 34,
kontratenoro balsu... Taip pat daiir Sergejaus Prokofjevo Koncertą Organizatorių inf.
navo tenoras Robertas Pożarskis
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(Kreontas, Apolonas), bosas Łukaszas Hajduczenia (Filandras,
Toantas), o Elenos pagrobėjo Pario
vaidmenį jautriai atliko tenoras iš
Portugalijos Carlosas Monteiro.
Solistams talkinęs Karališkasis Abiejų Tautų Respublikos choras ir orkestras „Korona“ taip pat
buvo tarptautinis. Chorą, tiesą
sakant, sudarė vien lietuviai: sopranai Edita Bagdonaitė-Venislovienė, Ieva Gaidamavičiūtė, Justina
Orlovskytė (Furijos ir Nimfos), tenorai Mindaugas Bargaila (Pasiuntinys) ir Saulius Raulinaitis, bosai
Artūras Miknaitis ir Mykolas Treščenkovas, chormeisteris Gintautas
Venislovas. Tačiau orkestras – tikras barokinis tautų margumynas
iš Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir Meksikos:
Ieva Baublytė ir Tomaszas Dobrzańskis (išilginės fleitos), Enrique
Gómez-Cabrero Fernándezas ir Judyta Tupczyńska-Wrona (smuikai),
Elżbieta Górka ir Dymitras Olszewskis (altai), Darius Stabinskas
(violončelė), Justyna Rekść-Raubo
(viola da gamba), Martinas Danielis Zorzano (violonė), Adamas Nowakowskis (teorba), Alina Rotaru
(klavesinai). Kaip ir turėtų būti anų
laikų orkestre, dirigentas – pats maestro kompozitorius Marco Vitale,
įsitaisęs prie klavesino klaviatūros.
Taigi „Elenos pagrobimas“ atgimė. Atkūrimas visada susijęs ir
su kūrimu, sudabartinimu. Juk net
restauruojant paveikslą kai kas yra
tiesiog nupiešiama vietoje išblukusios, kaip manoma, tiksliai tokios
pačios detalės. Nežinome, kokia
buvo „Elenos pagrobimo“ muzika.
Bet ji galėjo būti tokia, kokią išgirdome rugsėjo pradžioje Valdovų
rūmuose. Erzinu ir provokuoju,
vadindama šį spektaklį fake opera.
Vis dėlto gerai „klastotei“ reikia
meistriškumo, fantazijos, išmanymo. Būtų net visai įdomu išgirsti
ir daugiau tokių muzikinių „klastočių“, juoba jog medžiagos archyvuose turime pakankamai.
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Teatras

Kritikai emigrantai
Scenos meno kritikos probleminis laukas

Aušra Kaminskaitė

Mintis apie scenos meno kritikos
ir emigracijos sąsajas kilo perskaičius Sigitos Ivaškaitės tekstą „Šis
tekstas apie tave!“, kurio post scriptum teatrologė rašo: „Štai kolegė
Kristina patarė paminėti faktą, jog
naujausia (ne)kritikos tendencija
yra ne tik kad susirast kitą – apmokamą – darbą, bet ir apskritai mesti
bet kokį rašymą. Kažkokia kritikos
emigracija.“ Čia, žinoma, plačiau
nekalbama apie kritikos ir emigracijos sąsajas. Tačiau tarp jų egzistuoja bendrumas – populiaru manyti, kad reiškinio problemiškumą
lemia ekonominės priežastys, nors
tikėtina, kad kur kas daugiau įtakos turi socialiniai ir psichologiniai
veiksniai.
Vyrauja nuomonė, kad daugybė
žmonių iš Lietuvos emigruoja ieškodami geresnių atlyginimų ar tiesiog darbo vietos, kurios, anot jų,
šalyje neįmanoma rasti. 2017-aisiais
ekspertai tikino, kad Lietuvos ekonomika auga, tad ekonominių priežasčių emigruoti nebėra. Tačiau
emigracijos mastai didėjo iki pat
2018-ųjų vasaros, kai nustatyta, kad
pagaliau į šalį grįžo daugiau žmonių
nei iš jos išvyko. Vaikystėje mane
nustebino televizijos laidoje pamatyta emigrantų istorija. Į Norvegiją
išvykę lietuviai pasakojo tik ten pasijautę žmonėmis, nes neprivalėjo
sirgdami eiti į darbą ir negirdėjo
grasinimų, kad už jų stovi eilė laukiančiųjų darbo vietos, tad tegul nė
nebando suklysti ar juo labiau nepasirodyti darbe – iškart atsiras kas
juos pakeičia. Ilgainiui garsėjo kalbos, kad daugybę emigrantų išvykti
skatina ne nepakeliama ekonominė
situacija, bet žmonių tarpusavio nepagarba, darbo vietų skirstymas į
elitines ir žemesnio rango, darbdavių ir / ar darbuotojų polinkis vieniems kitus apgaudinėti, neteisybės
dėl nepotizmo jausmas... Taip pat
galima minėti ir LGBT bendruomenės teisių ribojimą, neįgaliesiems
gyventi nepritaikytą aplinką, veiklų
skirstymą į tinkamas vyrams ar moterims ir taip toliau. Taip svarstant
iškyla sąsajos tarp nenoro gyventi
Lietuvoje ir nenoro rašyti profesionalią kritiką – galbūt priežasties esmė
glūdi ne tik neįmanomybėje oriai
užsidirbti, bet ir neįmanomybėje
sulaukti pagarbos?
Egzistuoja paradoksas: jei profesionalu laikysime žmogų, gyvenantį
iš savo profesijos, tai Lietuvoje profesionalių scenos menų kritikų nėra.
Visi kritikai turi (ar ieško) darbų,
kuriuose uždirba pinigus, o greta
jų retkarčiais parašo (arba vis dažniau neparašo) spektaklių recenzijas. Būtų neteisinga teigti, kad kritika Lietuvoje žlugo, – didelė dalis
premjerų didžiuosiuose miestuose
4 psl.

recenzuojamos, kai kurios (nors nedaugelis) – ne po vieną kartą. Turime nemažai recenzijas, straipsnius, komentarus publikuojančių
leidinių, nors nė vienas jų neišskiria
etato rašančiam kritikui (nekalbu
apie rašančius redaktorius). Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijos (LMTA), net ir kasmet renkant studentus, sulaukia
susidomėjimo, kuris daugumai jų
išblėsta po pirmų ar antrų studijų
metų. Kritikos tekstus skaito toli
gražu ne vien scenos menų profesionalai, ir tai, kas juose parašyta,
o kartais ir jų kiekis, iki šiol lemia
dalies žiūrovų spektaklių pasirinkimą. Tad kokios bėdos?
Mano akimis, didžioji problema
yra neįdomūs tekstai. Žinoma,
įdomumas – subjektyvus dalykas.
Tačiau į scenos meno kritikams
(turbūt ir patiems pirmiesiems recenzijų skaitytojams) skirtos anketos klausimą „Ko jums labiausiai
trūksta pastaraisiais metais pasirodančiuose scenos meno kritikos
tekstuose?“ beveik pusėje atsakymų paminėtas bent vienas iš šių
dalykų: analizė, drąsa, įdomumas,
rašymo džiaugsmas. Ir čia darau
prielaidą, kad pakilus atlygiui už
tekstus proporcingai padidėtų tik
paskutinis. Žinoma, didesnis atlygis leistų skirti daugiau laiko tekstų
rašymui, o ne „tikrajam darbui“, dėl
kurio turime kur gyventi, ką valgyti
ir kaip išlaikyti šeimą. Tačiau sunku
patikėti, kad vien pakėlus atlygį už
kritikos tekstus visi stebuklingai
pradėsime rašyti įdomiai, drąsiai,
o analizės „ners“ į rekordinį gylį.
Todėl šiandien noriu pasvarstyti
apie kitus reiškinius, trukdančius
kritikui rašyti įkvėptą ir įkvepiantį
tekstą.
Ar recenzijose vieta reikštis
emocijoms? Tai, ką kritikai kalba
po spektaklio, ir ką vėliau įtraukia
į tekstą, gali stipriai skirtis. Viena
yra išlieti emocijas draugams bei
kolegoms ir visai kas kita – rašyti
rišlų ir argumentuotą tekstą. Kelias dienas apsvarstęs tai, ką matei,
gali ir nuomonę pakeisti, ir pats
sau kontrargumentų atrasti. Kadaise, kai tokie tekstai dar atrodė
kaip veidmainystė, viena dėstytoja
pasakė: „Aišku, kad negali tekste
rašyti to, ką su kolegom šneki po
spektaklio! Čia juk ir etikos klausimas!“ Nors kai kurie pasakytų, kad
dažnai būtent emocijos padiktuoja
įdomiausias mintis ir žaviausius komentarus, kartais drąsos kiekis gali
tapti atvirkščiai proporcingas profesionalumui. Kaip smagu skaityti
gyvą, ironišką ar be užuolankų kūrėjus „sudirbantį“ tekstą, ypač kai
akivaizdu, jog spektaklis sukurtas
be didelės atsakomybės. Tačiau kai
tokie tekstai pasirodo apie tiesiog
nepasisekusį darbą, kyla klausimas –
ar verta žlugdyti žmones dėl to, kad

išgelbėtum kažkokį mistinį Teatrą?
Gelbėjant teatrą ironija dažnai savaime tampa argumentu, nors iš
tiesų taip nėra.
Kita problemos pusė – kaip rašyti
apie išties patikusį spektaklį? Labai
dažnai pagiriamasis žodis skamba
banaliai, sentimentaliai, netgi prisitaikėliškai. O tai tolina nuo profesionalumo. Taip kritikai kartkartėmis
susiduria su dilema – skambėti drąsiai ar skambėti profesionaliai? Jaunam žmogui pirmoji išeitis, žinoma,
atrodo drąsa. Tačiau šioje vietoje
tinka Audronio Liugos komentaras,
pasakytas LRT surengtoje diskusijoje apie kanalo „LRT Kultūra“ pavadinimo keitimą: „Aistra yra gerai,

bet su aistra galima ir bokso ringe
padaužyti vienas kitam snukius. Bet
iš to nieko neišeis. Yra žinios ir yra
tam tikras intelektas.“ Aišku, kad
recenzija gali būti ir drąsi, ir profesionali. Tačiau analizuojant ir vertinant meno kūrinius šie dalykai kartais visiškai nepalaiko vienas kito.
Grįžkime prie žinių ir intelekto.
Vienas įdomiausių reiškinių tarp
kritikų yra poreikis žinoti geriau
nei kiti. Jį, žinoma, diktuoja pati
profesija – analizuodamas ir komentuodamas reiškinius savaime
prisiimi geriau žinančio ir galinčio
pasakyti teisybę poziciją. Čia būtų
galima diskutuoti apie kritikos paskirtį, tačiau kol kas sustokime prie
poreikio žinoti viską arba gėdos
nežinoti. Kritiko darbas – mąstyti
ir rasti argumentų bei kontrargumentų sau pačiam, tad, be abejo,
žinios yra svarbiausia jo darbo
priemonė: tik jų turėdamas (pageidautina – nusimanydamas tose
pačiose srityse kaip ir spektaklio
autoriai / pašnekovai), kritikas
geba kokybiškai atlikti savo darbą
ir įgyti autoritetą, o drauge su juo ir
skaitytojų. Nors pačių kritikų gretose žiniomis dažnai ne dalijamasi,
bet kovojama – bendraujant kritikams D.U.K. viršūnėje puikuotųsi
„tu ką, nežinai?“, o didysis kritiko
džiaugsmas ir moralinė pareiga –
pataisyti fakto klaidą padariusį
kolegą ir padaryti tai ne tarp kitko,
bet suteikiant pataisymui (t.y. savo
žinojimui) ypatingą reikšmę. Tai išties nepaprastai malonus jausmas,

deja, dažnai atsiremiantis į didesnį Problema yra žmonių skirstymas
ar mažesnį kito žmogaus pažemi- į kovojančias puses, nors dažnai
nimą. Ir – o tai dar kenksmingiau – menininkai ir kritikai kovoja už tą
ugdantis baimę klausti ir pripažinti patį – kokybišką meną ir kritinės
nežinojimą. Neabejoju, kad rašant minties plėtojimą.
drąsos stygius susijęs su baime kalTrumpam grįžkime prie minėto
bėti apie sritį, kurios puikiai neiš- teiginio „tik žiniomis galite nugalėti
manai, nes keletas kolegų (ir ne tik) režisierių – daugiau jūs jo niekuo
savo žiniomis tuoj pat „nugesins“ nenugalėsite“. O kam reikia nugaaistrą ir drąsą, pagrįsdami tavo ne- lėti režisierių? Seniai praėjo natūišprusimą. Taigi – kritikas irgi bijo ralistinio teatro laikai, tad ginčai
kritikos.
apie tai, ar tiksliai spektaklis atspindi
Toks mąstymas kritikams įdiegia- tikrovę, nebeturi prasmės. Umberto
mas dar studijų laikais. Nors tai tėra Eco prieš keletą dešimtmečių rašė,
ore tvyranti atmosfera ir kiekvienas, kad būtent netikėtos interpretacipasakęs „taip nėra“, oficialiai būtų jos ir kūrinio vertinimas iš skirtoks pat teisus kaip ir manantis tingų požiūrio taškų, apie kuriuos
priešingai. Todėl galiu tik pateikti kūrėjas gal net nepagalvojo, įrodo
tikrąją kūrinio vertę. Tokios sampratos itin trūksta ir mūsų diskusijų
kultūroje, kurioje diskutuojančios
(spektaklis, recenzija ir kūrėjo atsakas į ją taip pat yra diskusija) pusės
dažniau bando tiesiog išdėstyti savo
poziciją, o ne įsiklausyti į oponentų
argumentus ir juos apsvarstę atsakyti. Paprastai diskusijose vyrauja
dvi pozicijos: agresyvus puolimas
(ignoruojant puolamojo atsaką)
arba nuostabus politkorektiškumas,
visomis priemonėmis stengiantis išvengti tiesioginės kritikos. Manau,
tai taip pat susiję su gebėjimo priimti kritiką stygiumi, o argumentai
kelis iliustruojančius pavyzdžius. susilaikyti nuo tiesioginės kritikos
Prisimenu paskaitas, kuriose nie- galėtų būti tokie: 1) Nenoriu stipriai
kas nieko neklausdavo, o paskui oponuoti, nes žmogus gali įsižeisti
išsiaiškindavome, kad visas kursas (man pačiam būtų nemalonu išnesuprato, apie ką buvo kalbama. girsti tai, ką norėčiau pasakyti apie
Kitoje paskaitoje tie patys žmonės oponentą); 2) Jeigu kritikuodamas
pasibaisėję žiūrėdavo į klausimą už- ar provokuodamas suklysiu, bus
davusį bendrakursį: „tu rimtai šito nepatogu diskutuoti toliau – būsiu
nežinai?!“ Pagaliau kai kurie dės- sužlugdęs savo atoritetą; 3) Nenotytojai kartais net pasiusdavo pa- riu stipriai oponuoti, nes kai gausiu
klausti, nes, jų manymu, studentas atgal, mažai nepasirodys.
tai jau seniai turėjęs žinoti. Trumpai
Gaila ir todėl išnykusios kritikų
tariant – žmogus yra tarsi įmeta- ir spektaklių kūrėjų diskusijų po
mas į šviesiausių protų ratelį, ku- premjeros kultūros. Žinoma, kūriam neturi teisės daryti gėdos savo rėjai po premjeros nori girdėti tik
intelekto tamsybėmis.
sveikinimus, o kritikams iškart po
Kitas įdomus kritikos studijų spektaklio sunku atskirti emocijas
reiškinys – įteigti studentams, kad nuo profesionalių įžvalgų, ir taip
jų pasirinktas kelias nepaprastai prasideda susivaržymas, bijant „išžiaurus ir negailestingas. „Jūsų spjauti“ tai, dėl ko paskui gailėsiesi
visi nemėgs“, „nebendraukit su (būtų tai kritika, pagyrimas ar inmenininkais, jie tik tekstų nori iš- terpretacija). Kiek daug problemų
prašyti“, „jūs turit žinoti viską, nes išsispręstų, jei dingtų baimė likti
tik žiniomis galite nugalėti reži- kvailio vietoje. Netgi numanau, kas
sierių – daugiau jūs jo niekuo ne- galėtų padėti to pasiekti. Bet apie tai
nugalėsite“, – tokius komentarus kitame tekste.
būsimieji kritikai girdi nuo pirmo
Paskutinis dalykas, kurį šįkart
kurso. Ne visi į Lietuvos muzikos noriu aptarti, – refleksijų recenir teatro akademiją stoja iškart po zijų atžvilgiu stygius. Į minėtos
mokyklos, tačiau kai ne pinigų noro, kritikams skirtos anketos klausimą
bet idėjos ir meilės scenos menui „Ar jaučiatės sulaukianti(s) pakanvedamam aštuoniolikmečiui, įsto- kamai atsako į pasirodančius Jūsų
jus į neaiškią profesiją, neadekvačiai tekstus?“ pusė respondentų teigė
ir neproporcingai daug pasakojama sulaukiantys tik asmeninių paapie būsimas moralines kančias, ko dėkų ir komentarų arba nesulaukito galima tikėtis, jei ne nevisaver- kiantys jokio atsako. Asmeniniai
tiškumo komplekso? „Jūs žinosite pokalbiai svarbu, tačiau kaip kūgeriau, bet niekam tai nepatiks“ – rėjai siekia savo spektakliais daryti
čia yra tiesos ir problema ne tai,
kad suaugusieji gąsdina vaikus. N u k e lta į 5 p s l .
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Šokis

Sirtakis pajūryje

Baletas „Graikas Zorba“ Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre

Helmutas Šabasevičius

Įprasta, kai iš scenos į sceną keliauja
šimtamečiai klasikinio baleto pastatymai, kiekviename teatre įgyjantys vis naujų bruožų, tačiau kuriami
prisilaikant tam tikro choreografinio kanono. O štai šiuolaikiniai
baleto ir šokio spektakliai ilgaamžiškumu nepasižymi. Viena iš išimčių – graikų kompozitoriaus
Mikio Theodorakio (g. 1925 m.)
baletas „Graikas Zorba“, sukurtas
pagal literatūros klasiko Nikoso
Kazantzakio (1883–1957) to paties
pavadinimo romaną ir šiais metais švenčiantis savo trisdešimtmetį.
Premjeriniai šio baleto spektakliai
Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre buvo rodomi rugpjūčio 9 ir 15 dienomis.
1988 m. festivaliui „Arena di
Verona“ pastatytas spektaklis
tapo choreografo Lorcos Massine’o (g. 1944 m.) vizitine kortele.
Žinomo rusų šokio menininko Leonido Miasino (1896–1979) sūnaus
biografijoje yra ir kitų kūrinių, tačiau šis projektas pelnė jam šlovę
ne vienoje šalyje.
Prieš daugiau nei dvidešimt
metų „Graiką Zorbą“ teko matyti
Didžiajame teatre Varšuvoje, o
1998 m. spektaklis pastatytas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre ir rodytas iki 2012-ųjų
pabaigos. Jame šokęs dabartinis
Klaipėdos muzikinio teatro baleto
trupės vadovas Donatas Bakėjus
nusprendė kreiptis į choreografą ir
gavo sutikimą dar vienai „Graiko
Zorbos“ kartotei, nes visų trijų
matytų spektaklių vaizdinės ir choreografinės formos labai panašios –
matyt, kliaunantis pirmavaizdžio
sėkme ir suteikiant tik nedideles
šokio, scenografijos ir kostiumų
kaitos galimybes.
Artistus „Graikui Zorbai“ dar
šių metų kovo mėnesį atrinko pats
Massine’as, spektaklį Klaipėdoje
statė jo asistentė iš Lenkijos Anna
Krzyśków; premjerinius spektaklius
stebėjo ir pats choreografas.
Klaipėdiečiai pirmuosius „Graiko
Zorbos“ spektaklius rodė Palangos
At k e lta i š 4 p s l .

įtaką visuomenės procesams, taip
ir kritikams, numanau, norisi įrodymų, kad jų idėjos iš tiesų pasiekia žmones, o ne vien patenkina
smalsumą sužinoti „na, tai kaip tas
spektaklis?“ Juk Oskaro Koršunovo
pyktis ant kritikų pirmiausia įrodo,
jog jam svarbu, kad būtų rašoma,
o tai vis dėlto komplimentas kritiko profesijai. Tačiau dar įdomesnis šiandien man yra pačių kritikų
siekis rašant tekstą atsiriboti nuo
to, kas jau yra publikuota apie tą

koncertų salėje – šio teatro artistams artimiausius sezonus taip pat
teks klajūnų dalia, todėl ir spektaklio vaizdiniai sprendimai nėra
sudėtingi. Dailininkė Sigita Šimkūnaitė scenos gale sumontavo pakylą,
dekoruotą marmurą imituojančia
tapyba, o už jos įrengė uždangą: žemyn srūvantys erdviniai elementai
kuria stilizuotą minimalistinį kalnų
peizažą su dideliu saulės disku. Dinamikos sceniniam vaizdui suteikia Eugenijaus Sabaliausko šviesų
kompozicijos, padedančios kurti
ir vieno ar kito spektaklio epizodo
emocinę atmosferą. Kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė abipus
scenos esančiuose balkonuose įkurdintą chorą aprengė pilkšvais, draperijomis dekoruotais kostiumais,
kurie dainininkų figūroms suteikė
aliuzijų į antikines skulptūras. Antrame veiksme Marinos ir Džono
duetą lydinčią solistę (premjerose
jausmingai dainavo Ernesta Stankutė), vaikštinėjančią ant pakylos, dailininkė apvilko klostuotu
sodriai raudonu drabužiu, iliustruodama šokiu plėtojamą meilės
temą. Solistų ir kordebaleto šokėjų drabužiai veikiausiai sukurti
atsižvelgiant į paties choreografo
pageidavimus, tačiau keliskart
matyti jų įvaizdžiai papildyti originaliomis detalėmis ir atspalvių
variacijomis.
„Graikas Zorba“ derina siužetinio
spektaklio ir graikiškąją tapatybę
populiariajame diskurse formuojančio koncerto stilistiką. Pagrindinių veikėjų – Zorbos, Džono,
Marinos, Madam Hortenz, Manolijaus – charakteriai vystomi
vokalinių ir choreografinių akompanimentų fone. Su įkvėpimu visų
kordebaleto artistų atliekamų šokių kalba remiasi lėto ir greito judesio kontrastais, priklaupimais,
ekspresyviais aukštyn keliamų
rankų mostais, Zorbos ir Manolijaus paveiksluose vyrauja gaivališkos, spontaniškos judesių faktūros,
Marinos ir ypač Džono įvaizdžiai
kuriami pasitelkus modifikuotus
klasikinio baleto judesius, Madam
Hortenz plastikoje daugiau artistiško, improvizacinio prado.

„Graiko Zorbos“ pastatymas
sudomino ne tik artistus klaipėdiečius, bet ir vilniečius bei
kauniečius – renkant vaidmenų
atlikėjus, peržiūrose dalyvavo ir
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, ir Kauno valstybinio
muzikinio teatro solistai, ir šokėjai, dirbantys nepriklausomuose
projektuose.
Vilniuje pastatyto „Graiko Zorbos“ kordebalete dar teko šokti
Mantui Daraškevičiui, kuriam klaipėdiečių spektaklyje skirtas pagrindinis Zorbos vaidmuo. Šokėjas sukūrė spalvingą personažą, perteikė
E . S a b a l i a u s ka i t ė s n u ot r .
Mantas Daraškevičius (Zorba) balete „Graikas Zorba“
jo audringą temperamentą, tačiau
nepamiršo ir atspalvių, netekties
akivaizdoje aiškiai pastebimo liūdeKlaipėdos muzikinio teatro pasaulį, kurį paskutinėje scenoje
sio tonų, kurių fone ypač aistringai solistei Beatai Molytei Marinos rūpestingai ją apkabinęs mėgina
suskamba spektaklio finalas. Daraš- vaidmuo – tar ytum sukurtas išsaugoti Zorba.
Kristinos Tarasevičiūtės herojė –
kevičius neforsuodamas, organiškai specialiai jai. Šokėja sklandžiai ir
sulydo šokį ir vaidybą, choreografi- jaudinamai atskleidžia savo herojės neslepianti savo naivumo, nuoširnius judesius derina su gyvomis ar- likimą, žavėdama raiškiais, muzi- džiai įsijaučianti į antro veiksmo
tistinėmis reakcijomis, todėl Zorbą koje ištirpstančiais judesiais, duete pradžioje vykstantį vestuvių ritujau dabar galima vadinti viena iš šo- su Džonu perteikia šios meilės lau- alą, besimėgaujanti savo tikra ir
kėjo artistinės karjeros viršūnių, o kiantį tragišką finalą, kurį išgyvena įsivaizduojama laime, o netrukus
turint galvoje pavasarį jo sukurtą maksimaliai į jį įsijautusi.
graudžiai užgęstanti.
puikų Birbanto vaidmenį Adolphe’o
Džono vaidmenį pirmojoje
„Graikas Zorba“ – didelių erAdamo balete „Korsaras“, šį sezoną premjeroje šoko svečias iš Bulga- dvių spektaklis, paperkantis žiūgalima vertinti kaip ypač dosnų ta- rijos, Nacionalinio operos ir baleto rovus melodinga muzika, lengvai
lentingam artistui.
teatro Sofijoje pagrindinis solistas perteikiančia pačius įvairiausius
Manolijaus vaidmenį sukūrė Nikola Hadjitanevas, kurio biogra- jausmus ir būsenas – nuo džiugeŽilvinas Beniuševičius, kurį laiką fijoje – svarbiausios partijos klasi- sio iki liūdesio, nuo melancholijos
šokęs LNOBT, dabar dalyvaujan- kinio ir šiuolaikinio repertuaro iki galvon įsismelkiančio sirtakio
tis įvairiuose choreografiniuose ir spektakliuose. Jo Džonas aukštais, nuotaikos. Spektaklio pabaigoje
šou projektuose, atlikęs Perkūno lengvais šuoliais ryškina ir netikė- atliekamas Zorbos ir Džono šokis
vaidmenį prieš keletą metų pa- tai įsiplieskusią meilę Marinai, ir pritariant kordebaleto šokėjams
statytoje Vlado Jakubėno „Vai- gebėjimą atsitiesti ją negrįžtamai tuo pat metu yra ir kito spektaklio
vos juostoje“. Tai artistas, geban- praradus.
pradžia, nes provokuoja žiūrovų
tis choreografinę formą pripildyti
Antrojoje premjeroje Džono aplodismentus, kurie savo ruožtu
personažo esmę atskleidžiančio- vaidmenį atliko LNOBT solis- ragina po nusilenkimų vėl kartoti
mis emocijomis, perteikiantis ne tas Ignas Armalis, susidorojęs sirtakio sceną, pripildant ją speciatik Manolijaus pavydą, bet ir jo ir su technika, ir su artistiniais liai paruoštų choreografinių triukų.
savaip suprantamą šiurkščią, sa- uždaviniais.
Spektaklio muzikos vadovas ir
vininkišką meilę Marinai.
Madam Hortenz linija tempe- dirigentas Martynas Staškus išPirmojoje premjeroje Mariną ramentingam spektakliui suteikia saugojo vilnietiško „Graiko Zorbos“
šoko Auksė Mikalajūnaitė, Kauno galimybę stabtelėti ir pamąstyti prisiminimą ir perkėlė jį į Klaipėdą
valstybinio muzikinio teatro solistė. apie nesustabdomai bėgantį laiką, su didele aistra, ja užkrėsdamas ir
Kaune sukūrusi keletą pagrindinių žadinantį viltis, kartais jas pateisi- orkestro, ir valstybinio choro „Vilvaidmenų, šokėja pirmą kartą susi- nantį, kartais – negailestingai su- nius“, ir Klaipėdos valstybinio mudūrė su dramatiniu požiūriu inten- triuškinantį. Pirmojoje premjeroje zikinio teatro choro artistus, ir, kaip
syvią biografiją išgyvenančia heroje, šokusi Aušra Krasauskaitė pabrėžė prieš keliolika metų, pats įsitraukkuri iš nenoromis su aplinkos nor- laikui pasiduoti neketinančios gra- damas į spektaklį vainikuojantį sirmomis besitaikstančia mergina įtai- žuolės manieras, akimirką tarytum takio šokį.
giai virsta dėl savo meilės gebančia sustingdama rafinuotose pozose,
atspindinčiose jos skaidrų vidinį
kovoti moterimi.

patį darbą. Dar studijų laikais kalbama apie tai, kad rašant geriau
visiškai atsiriboti nuo aplinkinių
nuomonių, kad, neduokdie, į tavo
tekstą neprasprūstų kitos galvos išprotauta mintis. Ir ironija čia – tik
stiliaus priemonė, nes apskritai argumentas vertas apmąstyti. Su keletu kolegų esame apie tai kalbėję
ir visiškai suprantu norą parašyti
kiek įmanoma originalesnį tekstą,
atsiribojant nuo aplinkos, galinčios turėti įtakos kai kurių dalykų
išsakymui. Tik kyla klausimas – jei
rašančiam kritikui įdomi tik jo asmeninė pozicija, kodėl skaitytojams

turėtų būti kitaip? Dabar patys kri- (jei komentarai konstruktyvūs) ir nuo eilinio žmogaus ir perkelia ją
tikai, užuot prisidėję prie bendres- pajustų, jog tai, ką jie rašo, yra pas- valdžiai bei verslui. O ką daryti panio kritikos lauko formavimo, daž- tebima ir apsvarstoma.
aiškėjus, kad tikrieji motyvai stipriau
niau apsiriboja vien savo pozicijos
Nenoriu, kad šis tekstas ragintų susiję su tuo, kaip kiekvienas šalies
išsakymu. Nors savo tekstuose ko- visus susikabinti rankomis ir dai- gyventojas elgiasi su aplinkiniais
mentuodami kolegų tekstus ir su nuoti „Heal the world, make it a eilinę dieną? Labai nepatogi žinia,
jais diskutuodami (juos cituodami) better place“, bet kalbant apie as- kiekvienam asmeniškai įduodanti
drauge galėtume paraginti skaityto- meniškai svarbius dalykus labai įrankius, galinčius padėti gerinti sijus pasidomėti kolegų nuomonėmis sunku išvengti sentimentalumo tuaciją. Jei kritikai (ir kritikai su meir – galbūt galbūt galbūt – padėti (kuris, kaip minėjau, kartais tampa nininkais, ko linkėjo Ivaškaitė) praatrasti džiaugsmą lyginti bei mąs- priešprieša profesionalumui). Anali- dės daugiau kalbėtis tarpusavyje ir iš
tyti. Juk tai kur kas smagiau, nei tie- zuojantiems emigraciją labai patogu tikrųjų, o ne formaliai, vieni kitus
siog sulaukti skaitytojo pritarimo. nurodyti tokius objektyvius kriteri- gerbti, gali būti, kad pagarba išplis ir
Be to, tai galėtų tapti paraginimu jus kaip „maži atlyginimai“ ar „au- turės teigiamos įtakos visai diskusijų
kolegoms, kurie gautų progą kitaip gančios būtino vartojimo prekių kultūrai – o tai jau tiesus kelias į kripažvelgti į savo ankstesnes idėjas kainos“, nes tai nuima atsakomybę tiškai mąstančią visuomenę.

7 meno dienos | 2018 m. rugsėjo 14 d. | Nr. 28 (1265)

5 psl.

Teatras

Oskaras Koršunovas: kalbėsime atvirai
Pokalbis su režisieriumi po Avinjono teatro festivalio
Daiva Šabasevičienė

Oskarai, kaip Tu jautiesi po
triumfo Avinjone?
Noriu kalbėti atvirai, nenoriu
nieko slėpti ir „vynioti į vatą“. Kažkada jaunystėje buvau labai atviras.
Kai 1990 m. pastačiau „Ten būti čia“,
pirmame savo interviu pasakiau,
kad esu naujasis Mejerholdas. Vėliau, 1995 m., spektaklis „Labas Sonia Nauji Metai“ Edinburge buvo
apdovanotas prizu „The Bank of
Scotland Herald Angel“, su kuriuo
buvau nufotografuotas greta Pinos
Bausch, Peterio Steino ir kitų pasaulio grandų. (Man tuomet buvo
dvidešimt penkeri.) Šį apdovanojimą įteikė grupės „Queen“ gitaristas Brianas May’us.
Kai po pirmojo spektaklio pasakiau, kad esu naujasis Mejerholdas,
kurį laiką tuo įsitikinęs ir gyvenau.
Man tai labai padėjo kurti drąsiai.
Sėkmė užsienyje šį mano įsitikinimą
dar labiau sustiprino. O Lietuvoje tokia mano drąsa buvo nuolat „numušinėjama“. Gyvenime buvo daug laikotarpių, kai ši būsena, pasitikėjimas
savimi buvo apskritai sudaužyti, kai
gyvenau jausdamas tam tikrą baimę
ir nepasitikėjimą. Kažkuria prasme
po Avinjono aš vėl atgavau pasitikėjimą. Dabar valgydamas nejaučiu
skonio, nes visi mano receptoriai yra
perpildyti pergalės jausmo.
Rodyti spektaklį pagrindinėje
Avinjono festivalio programoje In –
neįtikėtinai didelės atsakomybės
reikalaujantis veiksmas. O ką jau
kalbėti apie Molière’o „Tartiufą“!
Prieš pat išvykstant į Avinjoną restorane sutikau Aurelijų Verygą. Jo
paklaustas, kaip gyvenu, aš atsakiau, kad labai gerai, nes Lietuvos
garbei atstovaus Nacionalinis dramos teatras, netrukus vyksiantis į
garsiausią pasaulyje teatro festivalį
Avinjone. Šis festivalis tolygus Kanų
kino festivaliui. Gal ir netaktiškai,
bet pasakiau, kad tai tas pats, kaip
lietuvišką šampaną vežti į Šampanės regioną, į šampano festivalius.
Aišku, Veryga nusijuokė. Beje, jis
linksmas vyras, ir kad apribojo alkoholio vartojimą – labai gerai, bet
kad iš vaikų atėmė saldainius, jam
šito neatleisiu.
Kuo ypatinga Avinjono programa?
Tarkim, šįmet Sashos Waltz, kuri
po Pinos Bausch yra antra tokia
metrė, spektaklį „Kreatur“ kritikai
tiesiog sudraskė, tikra to žodžio
prasme. Mano draugė, versdama
tuos interviu, pradėjo verkti... Su
Sasha Waltz mes buvome susitikę
dar iki jos spektaklių rodymų. Panašiai galėjo atsitikti ir su „Tartiufu“,
bet įvyko kitaip. Kalbėkime sportiniais terminais – juk graikų teatras
prasidėjo nuo varžybų. Teatras
visą laiką konkuruoja tarpusavy ir
tai yra jo esmė. Varžybos! Ir Shakespeare’o laikų teatre varžybos niekur
6 psl.
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nedingo. Anaiptol, jos tik sustiprėjo.
Pjesių nurašinėtojai buvo mušami
pagaliais ir t.t. Ir, kalbant sportiniais terminais, mes šias varžybas
laimėjome, tapome festivalio favoritais. Festivalis buvo visas žalias. „Tartiufo“ scenovaizdžio labirintą galima buvo išvysti visur.
Išėjo begalė recenzijų, jų srautas
nenutrūksta iki šiandien, nes dabar jau pradėjo rašyti įvairūs solidūs žurnalai. Visuose bendruose
aprašymuose, skirtuose Avinjono
festivaliui, taip pat buvo dedamos
„Tartiufo“ nuotraukos. Aš jau nekalbu apie žiūrovų reakciją.
Esminis dalykas: Avinjone taip
nebūna, kad „kairieji“, „dešinieji“ ar
„viduriniai“ vieningai priimtų spektaklį. Jeigu „Le Monde“ rašys gerai,
tai „Republique“ – blogai, jeigu „Le
Figaro“ – gerai, tai „L’Humanité“ –
blogai. Visada taip buvo. O po „Tartiufo“, kai visi rašo tik gerai, visos
recenzijos – tik tritaškiai, tai unikalus dalykas! Mes tapome festivalio favoritais! Žinoma, buvo ir dar
keli geri spektakliai – Milo Rau „La
Reprise – Histoire(s) du théâtre (I)“
ir Ivo van Hove’s „De dingen die
voorbijgaan“. Ne tiek svarbu geros
recenzijos, svarbu, kad taip tiksliai
buvo suprastas spektaklis. Tai atsispindėjo ne tik iš recenzijų, bet ir iš
pokalbių su žiūrovais. Buvo rašoma
ir sakoma, jog spektaklis aiškiai parodė, kur ir kokiu laiku mes gyvename, – priešfašistiniu laikotarpiu.
Tai – vienas dalykas. O antras svarbus momentas – buvo aprašyti visi
aktoriai, muzika, šviesos, įvardijant
kūrėjų pavardes. To dar nebuvo.
Įprastai rašydavo „geras spektaklis“,
„blogas spektaklis“... Tekstuose daug
dėmesio buvo skiriama Giedriaus
Savicko Tartiufui, Salvijaus Trepulio Orgonui, žvaigžde tapo Toma
Vaškevičiūtė, o žvaigždžių žvaigžde –
Nelė Savičenko. Nė viena recenzija
be Nelės neapsiėjo.
Kodėl aš taip džiaugiuosi šita pergale? Statyti „Tartiufą“ man ėjosi labai sunkiai. Šiam darbui aš, matyt,
paaukojau pusę savo likusio gyvenimo. Dar taip nebuvo. Bet įdomu,
kad visos nesėkmės virto sėkmėmis. Viskas prasidėjo nuo to, kad

A . K r e m e r- K h o m a s s o u r i dz e n u ot r .

pradžioje aš niekaip negalėjau „Tartiufo“ prastumti kaip „projekto“. Buvęs meno vadovas Audronis Liuga
griežtai atsisakė, nes šią medžiagą
buvau statęs Danijoje, Orhuso teatre. Tuo metu visi taip manė, gal
ir dabar tebemano, kad aš stačiau
„copy paste“, kad bandžiau prastumti „chaltūrą“. Man nepavyko
įtikinti, kad tai yra aktualu. Pasikeitus situacijai, pavyko įkalbinti
direktorių Martyną Budraitį, kuris žiūrėjo pragmatiškiau ir suprato,
kad bent jau „kasą“ komedija garantuos. Taip mes pradėjome repetuoti „Tartiufą“.
Įdomus dalykas, kalbant apskritai apie komediją, – lietuviai turi
gerą humoro jausmą. Tik tas humoro jausmas niekaip neatsispindi
nei televizijoje, nei teatre. Mes neturime gerų komedijų apskritai, jeigu
neskaičiuosime „Domino“ teatro.
„Tartiufo“ repeticijų pradžioje aktoriai ateidavo nusiteikę savotiškai. Tas gilus metaforinis teatras
tiek įkaltas į galvą, kad Molière’as
visiems atrodė labai lėkštas. Viskas
prasidėjo nuo Rolando Kazlo. Aš
jam pasiūliau Tartiufo vaidmenį,
kurį jis būtų suvaidinęs genialiai.
Giedrius – taip pat genialus. Kazlas iš karto pasakė: „Čia – komedija“,
ir jis jos nevaidinsiantis. Tada, norėdamas suburti stiprią grupę, pakviečiau dvi aktorių sudėtis. Tartiufo vaidmeniui pakviečiau Dainių
Kazlauską ir Giedrių Savicką, Orgono – Dainių Gavenonį ir Salvijų
Trepulį, Ponios Pernel – Eglę Mikulionytę ir Nelę Savičenko, Elmiros – Pauliną Taujanskaitę ir Tomą
Vaškevičiūtę, Kleanto – Arūną Sakalauską ir Darių Meškauską ir t.t.
Visi aktoriai labai stiprūs. Aišku, jie
pradėjo konkuruoti tarpusavy. Taip
„besikonkuruodami“ jie savotiškai
sukilo prieš mane. Savo gyvenime iš
aktorių pusės aš niekada neturėjau
tokio nepasitikėjimo, kaip statydamas „Tartiufą“. Tas nepasitikėjimas
pasireiškė tuo, kad jie faktiškai nesimokė teksto. Vaikščiojo po sceną
su lapais rankoje. Kai „ComédieFrançaise“ stačiau „Užsispyrėlės
sutramdymą“, atėjęs į pirmas repeticijas paprašiau, kad aktoriai

skaitytų tekstą, ir jie skaitė, kol po
kelių dienų supratau, kad vykdė
mano prašymą, o tekstus jau buvo
seniai puikiai išmokę. Nacionaliniame dramos teatre buvo tokia situacija, kad likus dviem savaitėms
iki premjeros aktoriai po sceną dar
vaikščiojo su lapais. Aišku, aš visos
tos įtampos neišlaikiau ir užgėriau.
Todėl spektaklis neįvyko.
Statydamas Vilniuje „Tartiufą“
iš karto pastebėjau, kad jį reikia
kreipti „globalizacijos“ link. Buvo
aišku, kad Europa skyla. Dešinieji
populistai, perėmę bažnytinę retoriką (Dievas, šeima), atėjo tiesiog
su Tartiufo retorika. Tartiufas savo
šventumą rodė bažnyčioje, o dešinieji populistai savo moralinį veidą
ir „šventumą“ visaip rodė, naudodamiesi, kaip Arvydas Šliogeris
rašo, nauja mūsų bažnyčia – naujaisiais ekranais, multimedijomis,
feisbukais, tviteriais, TV ir pan.
Man labai patinka filosofo Šliogerio mintis: naujoji religija yra būtent ekranas. „Tartiufą“ sukau link
to, bet išėjo taip, kaip išėjo, – viskas
atsidėjo. Ir ši nesėkmė pasitarnavo
tam, kad šitas spektaklis, atidėtas ir
išėjęs po metų, dar smarkiau palietė
globalizacijos temas. Per tą laiką į
Lietuvą atėjo lietuviški tartiufai. Iki
tol mes stebėjome Lenkiją, Vengriją,
Italiją, Austriją, pagaliau Angliją su
visu „Brexitu“.
Kas yra Tartiufas iš esmės? Jis
nėra niekšas. (Niekšas yra niekšas.)
Tartiufas apsimeta esąs šventas, o
daro visiškai kardinalius dalykus.
Gryniausias pavyzdys yra Eligijus
Masiulis, kuris laimėjo programą su
reklama, skelbiančia, kad jis kovos
su korupcija, ir pats „užlėkė“ ant
didžiausios korupcijos. Ramūnas
Karbauskis pasakoja, kaip jis, būdamas aštuonerių, pažadėjo mamai
kavos negerti ir iki šiol pažadą tesi.
Šį jo „prisipažinimą“ aš suprantu
kaip prisistatymą: esu šventesnis už šventą. Arba skelbiasi, kad
yra kartu su žaliaisiais, o tuo pačiu metu realybėje nuodingas trąšas pardavinėja. Tokie pareiškimai
yra grynas tartiufizmas. Arba Mykolas Majauskas eina su vėliava už
#metoo, o pats „užlekia“, – čia taip
pat tartiufizmas. Naująjį tartiufizmą
pagimdė populizmas, kuriam labai
padėjo visos tos medijos. Tokia pagrindinė spektaklio idėja.
Kas apskritai yra „copy
paste“ dramos teatre? Ar jis
įmanomas?
Danijoje „Tartiufas“ buvo visiškai
kitoks. Jis neturėjo nei globalinių,
nei lokalinių tikslų. Aš tiesiog žavėjausi Molière’o gelmėje glūdinčiais
itališkos kaukės, gatvės teatro giluminiais dalykais. Molière’as teatru
susižavėjo turguje ir prie viso klasicizmo jo kūriniuose pilna commedia dell’arte teatro gyvybės. Daniškas spektaklis buvo labai teatrališkas,
jis neturėjo politinių atspalvių, nes

tuomet pasaulyje egzistavo kitoks
politinis fonas. Daniškas Tartiufas
buvo ryškiai išdažytas, su peruku...
Beje, aktorius Peteris Flyvholmas
buvo žavingas. Jis buvo toks Tartiufas, kokį Lietuvoje siūlė vaidinti
Dainius Kazlauskas. Buvo labai
sunku suderinti, nes aš norėjau
tokio Tartiufo, kokį dabar vaidina
Giedrius. Kadangi Kazlauskas buvo
pats statęs „Tartiufą“, jis atėjo su
savo labai aiškia vizija, tokia, kokią
stačiau Orhuse. Tai buvo visiškai
smagus Don Žuanas. Aišku, Kazlauskas „ėjo“ prieš mano idėją. Kadangi jis yra be galo talentingas, sugestyvus aktorius, išdarinėjo tokius
dalykus, iš kurių visi juokėsi, o tai,
aišku, visiškai trikdė Giedrių, nes jis
taip padaryti negalėjo. O iš esmės
visa tai buvo priešinga mano koncepcijai. Kita vertus, reikia pasakyti,
kad Kazlauskas – labai moljeriškas
aktorius. Aišku, daniškai traktuotei jis būtų buvęs idealus. Be abejo,
Kazlauskas šiam spektakliui davė
labai daug – ir man, ir Giedriui, ir
visiems. Nepaisant to, kad po pertraukos pradėję repetuoti mes nuo
viso to turėjome apsivalyti, esu
jam labai dėkingas. Jis yra vienas
iš spektaklio bendraautorių.
Repetuojant pirmą kartą aktorių
jokios globalizacijos temos apskritai nejaudino, o antrą kartą, kai
Seime pasirodė ryškūs pavyzdžiai,
aktoriai tapo konkretesni, jiems
tapo lengviau. Spektaklis turi du
lygius. Jis labai patinka žiūrovams.
Iki šiol Nacionaliniame dramos
teatre nenuleistos premjerinės kainos, Klaipėdos „žvejukuose“ į tūkstantinę salę bilietai buvo išparduoti
per dieną. „Tartiufas“ – politinis
teatras. Jis neša ir globalios politikos žinią, ir lokalios. Yra žiūrovų,
kurie supranta tik vieną lygį, bet yra
suprantančių abu.
Kalbėdami apie Moliére’ą ir apie
komedijos žanrą, turime pripažinti,
kad Lietuvoje mes jo statymo tradicijos neturime. Buvo Povilas
Gaidys, bet aš jo pastatymų nemačiau. Aktoriams komedijos žanras
nelipo, nors tai buvo Savickas, Sakalauskas... Jie lengvai visa tai galėjo padaryti, bet kažkodėl nedarė.
Jie repetavo, bet prieš premjerą
įvyko, galima sakyti, maištas. Pavyzdžiui, buvo tokia juokinga istorija, kai Salvijus priėjo prie scenovaizdžio elemento – „medžio“ ir
pradėjo šaukti: „Kas čia per nesąmonė?“ Kadangi pjesėje kalbama
apie „buržua“ šeimą, tai dailininkas Vytautas Narbutas pasiūlė naudoti Philippe’o Starcko baldus. Aš
Salvijui paaiškinau, kad tai yra ne
medis, o garsiausio šių laikų dizainerio pakaba. Na, o Giedrius likus
savaitei iki premjeros pasakė, kad
jam nemalonu eiti į sceną. Kaip mes
„išėjome“ į premjerą, aš neįsivaizduoju. Bet „Tartiufo“ aktoriai yra
N u k e lta į 7 p s l .
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profesionalai! Nepaisant visko, jie
premjerai atidavė visas jėgas. Aišku,
pirmas spektaklis buvo toli gražu
ne toks, koks yra dabar. Jis užaugo,
tapo pilnaviduris. Ir tokį jį pavertė
žiūrovai. Jie aktoriams suteikė drąsos, nes jais patikėjo. Aktoriai tai
pajuto. Galima sakyti, kad ir toliau
šį spektaklį kūrė žiūrovai.
Aišku, atsirado kritikė, kuri viešai paklausė, kaip teatras galėjo
išleisti „žalią“ spektaklį. Aišku, ji
turėjo omeny ne spektaklio spalvą.
Martynas Budraitis yra „profas“: jis
suprato, jis pamatė struktūrą. Nors
spektaklis gal dar nebaigtas, antrą
kartą stabdyti neįmanoma, nes
antraip niekada nebus išleistas. Ir
spektaklis staigiai „atsirišo“. Kiekvienas žiūrovas, nors kiek suprantantis teatrą, suvokia, kad svarbiausia
spektaklyje – struktūra, mintis, kad
vaidmenys tokiame spektaklyje tik
vystosi.
Prisidengus Hansu-Thiesu Lehmannu, postmodernizmu, šiandien
į sceną „prastūminėjama“ neįtikėtinai daug spektaklių. Saviveikla ir
mėgėjiškumas taip užvaldė viską,
kad realiai teatralų skrandžiai jau
nebevirškina profesionalumo. Po
„Tartiufo“ premjeros prasidėjo neįtikėtini dalykai. Man, pavyzdžiui,
labai skaudu, kad vienas iš mano
kolegų, neaišku, kokios būklės pažiūrėjęs generalinę repeticiją, feisbuke parašė šiurpų paskvilį. O aš
jam, tiesą pasakius, buvau gyvenime ir kūryboje nemažai padėjęs.
Ir jį „laikino“ daug aktorių, netgi
mano aktorių, begalė žmonių, net
nematę šito spektaklio... Tai neįtikėtinas dalykas! Neįtikėtinas dalykas ir tai, kad Avinjone „Tartiufas“ turėjo absoliutų pasisekimą, o
Lietuvoje negavo nė vienos „Auksinių scenos kryžių“ nominacijos,
nebuvo aprašyta aktorių vaidyba,
išėjo tik kelios keistos recenzijos.
Beje, nors daug kalbama apie politinį teatrą, tik maža dalis kritikų
supranta, ką tai reiškia. Todėl rašant
apie „Tartiufą“ šis klausimas buvo
praleistas. Tuo labiau nebuvo pastebėtas finalas. Tai neprofesionalu.
O žiūrovai politinį foną suprato. Ir
politikai suprato. Į įvairias laidas
mane kvietė Rimvydas Valatka,
Daiva Žeimytė, ir aš pats pradėjau
rašyti į feisbuką...
Spektaklis vystėsi labai įdomiai,
o kai atėjo laikas važiuoti į Avinjoną, aktoriai tą spektaklį ir mylėjo,
ir nieko nebijojo. Aišku, mes ruošėmės. Svarbu, kad direktorius vidury vasaros padėjo repeticijas suorganizuoti. Spektaklyje pradėjo
skambėti labai daug prancūziško
teksto. Žiūrovai reagavo į viską.
Aišku, tam buvo gerai pasiruošta.
Tarkim, Nelės Savičenko Ponios
Pernel visas pokalbis, kuriame ji
pasakoja apie savo – aktorės problemas. Avinjone ji kalbėjo prancūziškai, angliškai, kalbėjo daugiau
nei Lietuvoje. Publika į ją reagavo
nuostabiai. Nors tai, atrodytų, maži
niuansai, bet jie atidarė vartus. Ir,
žinoma, mus lydėjo sėkmė. Mes
patekome į futbolo Pasaulio taurės
finalą, kuriame laimėjo prancūzai,

o mes buvome nusprendę, kad
Tartiufo atėjimas bus susijęs su tų
dienų prancūziškomis realijomis.
Kaip tik prieš spektaklį po pergalės buvo netgi pavojinga: mieste
siautėjo sirgaliai, o mūsų Tartiufas
ėjo su kostiumu ir šlepetėmis kaip
visiškas „pridurkas“. O aplinkui –
petardos, putos, – buvo pavojinga.
Kitas dalykas, Algirdas Gradauskas
viską filmavo profesionalia kamera,
o tie sirgaliai pamanė, kad juos parodys per televiziją, ir kaip jie šoko
prieš tą kamerą... Neįsivaizduoju,
kaip Gradauskas išsilaikė.
Avinjone teisingai buvo suprasta
orgijų scena. Toje filosofinių nusikaltimų ir „ekonominės erotikos“
orgijoje pasirodė du pagrindiniai
Tartiufai. Veiksmui įsibėgėjus pasirodė pats garsiausias lietuviškas
meno kūrinys – Trumpo ir Putino
bučinys, apkeliavęs visą pasaulį,
pirmą kartą nupieštas ant Vilniaus restorano „Keulė Rūkė“. Kai
mes buvome Avinjone, tuo metu
Putinas ir Trumpas realiai „laižėsi“
Helsinkyje. Šia prasme mums taip
pat padėjo Dievas: tai buvo absoliuti aktualija, žiūrovai tiesiog lūžo.
Visi prancūzai labai gerai žino šią
pjesę nuo mokyklos laikų. Kai Tartiufas ateina, turėdamas visus pasirašytus popierius, skelbiančius, kad
ir namas, ir turtas priklauso jam, ir
turi ateiti karalius, – tuomet mes
darome ilgą pauzę. Žiūrovai šiek
tiek sutrinka, tada prancūzų kalba
klausiama: „Kažkas turi ateiti?“
Prancūzai tai atpažįsta ir jiems tai
sukelia didžiausią juoką. Bet niekas
neateina, ir tada Tartiufas siūlo visai salei choru dainuoti „Marselietę“
(„La Marseillaise“). O tuomet pasimato daugelio kontekstų junginys.
Po to Savickas dar liepia „eiti lauk,
į socialinį būstą“. Kas yra socialinis
būstas, prancūzams itin aišku, nes
Prancūzijoje griežtai: mokesčių nesusimokėjai, ir eini į socialinį būstą –
būni iškart ištremtas. Šią aktualiją
akimirksniu pagavo. Aktorių išėjimas pro videoekraną link geležinkelio stoties, kuri yra netoli teatro,
filmuojamas „live stream’u“, visai
teatro bendruomenei buvo tiesiog
dramatiškas, nes Prancūzijoje katastrofiška aktorių bedarbystė. Na,
o kai Tartiufas šoko Liudviko šokį
ir perėjo į fašistinę salvę, salė buvo
realiai „nukirsta“. Visą spektaklį
prasijuokę, jie nežinojo, ką daryti:
ploti, neploti ir kaip reaguoti? Tokiu
būdu spektaklis tapo dar aktualesnis nei Lietuvoje.
Kitas nuostabus dalykas: po orgijų scenos, kai prasideda postmodernistinių filosofų citatos – Michelio Foucault, Gilles’io Deleuze’o, – tai
yra grynas tartiufizmas. Ernestas
Gellneris savo knygoje „Postmodernizmas, protas ir religija“, išleistoje 1993 m., dar iki Niujorko
dvynių susprogdinimo, rašė, kad
kils karas tarp proto, mokslo ir
fundamentalizmo. Jis rašė apie tris
pasaulėžiūras – postmodernistinę,
mokslinę (naująsias technologijas,
kurios mums suteikia patogumą,
bet niekaip neišsprendžia esminio –
mirties klausimo) ir fundamentalistinę. Jis įspėjo apie prasidėsiantį
karą. Tuo metu atrodė, kad tai – per
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grėsmingas įspėjimas, bet dar nespėjus iki galo perskaityti knygos
dvynių nebeliko.
Man buvo įdomus jo požiūris į
postmodernistinę pasaulėžiūrą – tai
yra grynas tartiufizmas. Tiesiog
profesoriai, išsikėlę didžiulius atlyginimus, realiai paisto niekus.
Manau, kad kažkas panašaus yra ir
su Lehmanno knyga „Postdraminis teatras“. Kas apskritai yra postdraminis teatras? Viskas, kas laužo
Aristotelio ir fizikos dėsnius, tai ir
yra postdraminis teatras. Pavyzdžiui, jeigu teksto nėra, tai jau postdraminis teatras, arba jeigu teksto
yra per daug, tai jau postdraminis
teatras. Man, tarkim, prancūzų teoretikas Patrice’as Pavis žymiai didesnis autoritetas. (Jis, beje, labai
išgyrė „Žuvėdros“ aktorius.)
Akivaizdu, kad teatras, kaip ir fizika, turi savo dėsnius. Tų dėsnių
negalima nepaisyti. Juos galima
laužyti, juos galima dekonstruoti,
bet nepaisyti jų negalima. Lietuvoje
postdraminis teatras suprantamas
kaip nepaisymas jokių taisyklių.
Dėl to mes turime krūūūūūvą saviveiklos. Kaip jau sakiau, realiai
naujosios kritikos „skrandžiai“ neatlaiko profesionalaus teatro. Jiems
tai per sunkus maistas. Dėl to, matyt, ir buvo tokia reakcija į „Tartiufą“ –
kaip į savotiškai gerą meinstrymą
ir hipsterišką ignoraciją to paties
meinstrymo. Bet tai ne meinstrymas. Avinjonas įrodė tai. Šis spektaklis – aukštasis menas, kuris neša
labai svarbią politinę žinią, jis yra
profesionalus. Todėl po Avinjono
„Tartiufą“ pavadinti meinstrymu –
nežinau, kam apsiverstų liežuvis.
O kokią Tu matai teatro situaciją pasaulyje, ypač po peržiūrų Avinjone?
Festivalio direktorius, taip pat ir
režisierius Olivier Py iki šiol buvo
labai kritikuojamas. Pasibaigus
šiam festivaliui daug kas pabrėžė,
kad šiais metais programa buvo
labai stipri. Oliver Py staiga tapo
išgirtas. Spektaklių buvo visokių:
vieni labai patiko, kiti – ne. Šiame
kontekste prisiminiau, kaip buvo
formuojama programa.
Festivalio nariai buvo pakviesti
pažiūrėti „Lokio“, pažiūrėję jį išvažiavo. O „Tartiufo“ net nematė, nes
tuo niekas nesirūpino. Bet šį spektaklį pamatė kiti, ne festivalio žmonės, ir jie šią žinią perdavė. Tuomet
pakartotinai atvažiavo festivalio organizatoriai ir, pažiūrėję „Tartiufą“,
pakvietė. Aišku, viskas išėjo tik į
gera, nes per tą laiką spektaklis jau
buvo įgavęs pagreitį.
„Lokio“ jie paimti negalėjo. Nei
Lenkijoje, nei Lietuvoje niekas nesupranta prancūziškos tragedijos.
„Tūsintis“ ant šios tragedijos kaulų –
prancūzams nesuvokiamas dalykas!
Nesuvokiama ir tai, kad Marie Trintignant finale pergalingai dainuoja
Bertrand’o Cantat „gabalą“. Nes
Cantat Prancūzijoje yra persona
non grata. „Lokyje“ vaidina aktoriai, kurie pasisako už #metoo, bet
nesuprantama, kaip jie vaidina tokį
turinį. Tai neįtikėtinas dalykas! Jie
nesuvokia, kokią žinią neša! Kažkuria prasme šis spektaklis geras ir

įdomus, nes jame yra pastovi nuojauta, pastovus nerimas, žinant tą
istoriją, kad kažkas įvyks. Bet kūrėjai, pagal mane, tiesiog peržengia
moralines ribas.
Prancūzijoje tokia spektaklių
kryptis labai madinga. Spektaklis
„Joueurs, Mao II, Les Noms“ pagal Dono DeLillo kūrinius vyko
virš dešimties valandų. Veiksmas
sukoncentruotas paviljone, žiūrovai susodinti aplink jį, o kas vyksta
to paviljono viduje, rodoma per
ekraną. Žodžiu, daugiau nei dešimt
valandų vyksta filmas. Aktoriai kartais išeina, truputį pasityčioja iš tos
instancijos, į kurią ką tik įėjo, ir vėl
grįžta į sakralią filmavimo aikštelę.
Šio spektaklio režisierius Julienas
Gosselinas pasakė, kad teatras mirė
ir jis užsiima kažkokia „tarpine“ kūryba. Jis yra lyderis to judėjimo, kuriam priklausytų ir „Lokis“. Iš esmės
jis kameromis mumifikuoja mirusį
teatrą. Tarkim, tiek „Tartiufe“, tiek
„Pasikėsinimuose į jos gyvenimą“
(OKT spektaklis) filmavimas yra
kito pobūdžio, tai yra gyvos ir filmuotos vaidybos priešpastatymas.
Čia filmavimas nesusakralinamas,
atvirkščiai, jis yra kaip kontrastas,
pabrėžiantis sceninę vaidybą. Avinjone šias tendencijos galima buvo
stebėti. Pasaulyje yra įdomaus teatro,
bet ir šlamšto kosmiškai daugėja.
Daug kartų dalyvavęs Avinjono
festivalyje, gal galėtum pakomentuoti būtent šio festivalio
rengiamas In ir Off programas?

Warlikowskis šiame festivalyje
buvo septynis kartus, Grzegorzas
Jarzyna – keturis, Alvis Hermanis –
vieną kartą. Kalbu apie Rytų Europos savo kartos režisierius. Kirilas
Serebrennikovas – du kartus, Konstantinas Bogomolovas – nė vieno.
Tą sakau, nes... kartais tenka išgirsti: „Pas mus nėra tokio režisieriaus kaip Hermanis.“ Pažiūrėkime,
kas buvo Avinjone, ir tada kalbėkime. Jeigu jau mes tokie emocingi
ir viską vertiname tik per emocijos
prizmę, tai pažiūrėkime į skaičius.
Manau, kad mano mokytojas Jonas Vaitkus kadaise neatlaikė. Atsimenu, kai po „Ten būti čia“ gastrolių mes iš Berlyno traukiniu
važiavome namo, kalbėjomės apie
tai. Tuo metu Akademiniame dramos teatre (dabar – Nacionalinis)
jo statytos „Vėlinės“ gastrolių Lenkijoje metu sulaukė absoliutaus
pripažinimo. Juk buvo nuostabus
Valentino Masalskio vaidmuo! O
lietuvių kritikai šį spektaklį tiesiog
apėjo. Aš panašius dalykus atlaikiau.
Ir atlaikiau „Tartiufą“. Ir tai yra pergalė, apie kurią aš visiems pasakoju.
Aš visiems įrodžiau, kad tai esminis
įvykis, kurį laikau savo asmenine
sėkme. Pergale prieš priešus – kitaip to nepavadinsi.
Pabaigiant gražiai, tai Avinjonas
yra cikados, begalinė teatro šventė.
Be galo daug nuostabių spektaklių In programoje, daug nuostabių žmonių iš Off programos, kurie kuria visą šventę. Žiūrovas – ir
profesionalus, ir tas, kuris mėgsta
mėgėjišką teatrą. Pilnas miestas
žmonių, daug kavinių, viskas ošia...
O mums dar sutapo su futbolo pergalės švente. Mistralis nešiojo tą
šventę iš skersgatvio į skersgatvį ir
visa tai labai džiugino. Tiesiog buvo
smagu po penkiolikos metų grįžti
į Avinjoną. Beje, kodėl buvo tokia
ilga pertrauka? Po to, kai iš festivalio išėjo mano teatrinis krikšto tėvas Bernard’as Faivre d’Arcier, vadovauti atėjo Vincentas Baudriller’as.
Jis pakeitė festivalio koncepciją –
programą formavo koks nors vienas pasirinktas menininkas. Pirmas
buvo Thomas Ostermeieris, ir ta
programa sėkmingai įvyko. Antras
turėjau būti aš. Žinoma, norėjau atvežti daug teatro iš Rytų Europos, iš
Lietuvos, o Vincentas pasuko visiškai priešinga kryptimi – jis norėjo
daugiau vakarietiško ir prancūziško
teatro. Mes su juo mirtinai susipykome. Taip buvo uždarytos durys.

Šios programos skirtingai suprantamos, tarkim, lyginant su
Edinburgo festivaliu. Edinburge tu
gali iš frindžo su skulptūrėle papulti
šalia Pinos Bausch. Avinjone taip
nėra, čia visiškai atskirtos zonos.
In yra profesionalaus teatro festivalis, Off – mėgėjiško teatro festivalis. Off turi savo atskirus klubus,
atskirus kritikus, atskirus žiūrovus,
kurie atvažiuoja žiūrėti būtent Off
spektaklių. Šioje programoje maždaug aštuoniasdešimt procentų spektaklių, kuriuose vaidina klounai su
raudonomis nosimis. Pasitaiko ir
gerų spektaklių, bet retai. Prancūzija apskritai yra hierarchiška.
Iš Off programos bilietas į In programą dar egzistuoja, bet jeigu esi
In programoje ir kažkaip papuolei
į Off, tai bilieto atgal nėra. Tačiau
visą šventę Avinjone kuria Off programa: jos dalyviai eina gatvėmis,
kuria atmosferą – yra nemažai
nuostabių dalykų. Labai teisingai
pasakė Vaidas Jauniškis: pats buvi- O kaip Tu atšventei šią pergalę?
mas Avinjono festivalio In prograNuo visos įtampos ir džiaugsmo
moje jau yra prizas.
aš slystelėjau ir likęs Prancūzijoje
Šioje vietoje aš nepraleisiu gali- per pusantro mėnesio išgėriau šemybės pasigirti, nes gal daugiau to- šiasdešimt butelių viskio bei nesukių progų ir nebus. Avinjone buvau skaičiuojamą kiekį vyno ir šampano.
aštuonis kartus su spektakliais „Ten Na, ir dar kartkartėmis atsišaldybūti čia“, „Senė 2“, „Meistras ir Mar- davau su pastišu. Trumpai tariant,
garita“, „Ugnies veidas“, „Įstabioji kasdien priimdavau tokią normalią
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos Churchillio dozę. O grįžęs į Lietuvą
istorija“, „Hotel Europa“, „God is iš karto nustojau gerti. Ir vėl nebeDJ“, specialioje In programoje pa- gersiu. Veryginė antialkoholinė
statyta Sigito Parulskio pjesė „Vie- kampanija taip paveikė metafizinį
natvė dviese“, taip pat Gintaro Gra- klimatą, kad Lietuvoje aš net ir nojausko „Rezervatas“, dalyvaujant rėdamas negalėčiau gerti.
prancūzų aktoriams. Devyni kartai ir realiai parodyti aštuoni tikri Ačiū už pokalbį ir linkiu
spektakliai. Tuo tarpu Krzysztofas sėkmės.
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Dailė

Randomizmas ir heterotopija
Šiuolaikinio Lenkijos ir Lietuvos meno paroda Šiuolaikinio meno centre
Linas Bliškevičius

Paroda „Laukiant kito atėjimo“ pasirodė įdomesnė nei „13 Baltijos
trienalė“, kurią tuo metu subtilumu
perspjovė kompaktiškesnis variantas – rezidencijų erdvėje „Rupert“
vykusi paroda „Susipynusios istorijos“. „Laukiant kito atėjimo“ paskatino gilintis ir pripažinti, kad nė
viena iš trijų nėra geresnė ar blogesnė, o tiesiog kitokia.
Šios parodos estetines formas
man norisi analizuoti pasitelkus
randomizmo kategoriją (angl. random – kaip pakliūva, bet kaip, atsitiktinai). Atrodo, kad parodoje
randomizmas skleidžiasi temų
įvairove, primenančia „Reddit“ ar
„4chan“ internetinius puslapius, kuriuose bet kieno svarstomos temos
apie bet ką, juokai ir rimti dalykai,
įdomybės ir keistenybės, mokslas
ir konspiracijos – viskas per vieną
ekraną.
Čia taip pat susidarė idėjų ir
formų kunstkameros įspūdis, todėl
iškilo reikmė rasti bendratį. Bet tai
sunku padaryti, nes parodoje nėra
jokių racionalių, dogmatiškų sistemų, pretenduojančių į tiesą, priešingai, greičiau rasite ezoterinės
dvynės paieškas ar technošamaną,
pasvarstymus apie menininko
funkciją kosmose ar apokaliptišką
reklamišką vaizdinį.
Kas sieja muziejinio stiliaus tapybinį komentarą su semiotikus gąsdinančia buities artefaktų kompiliacija, armatūros grožį su Korėjos
maisto pramonės produkcija? Matyt, kažkokia metastruktūros regimybė, realaus pasaulio metafora.
Tik atsivertus parodos anotaciją atsiranda raktažodis, leidžiantis sudėti
visą mėsą į vieną dešrą – heterotopija (ši sąvoka, matyt, yra naujasis
ŠMC „tėve mūsų“).
Anotacija irgi neįprasta: iš pradžių poezija, po to apibendrinimai apie nenutrūkstamus srautus
ir BUMT sąvoką, heterotopija bei
klausimas apie tai, „koks kūrybos
santykis su pasauliu gali atsirasti dabarties politinėmis sąlygomis“. Tuomet, matyt, įvardijamos tos sąlygos:
„Pretekstu parodai tapo šiais metais
minimas Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybių atkūrimo šimtmetis.“ Juk ši paroda ir yra santykis su
dabartimi. Šių dviejų tautų istorija
ir jos suformuota būsena paaiškina,
kodėl kai kurie darbai niūrūs, turi
daug „kažko pabaigos“ nuojautos,
matyt, Abiejų Tautų Respublikos;
vaizduojami policijos ieškomų piliečių portretai, matyt, iš Armijos
Krajovos; turizmas kapinėse, matyt, istorikų pastangos kažkaip reabilituoti Lietuvos didybę. Tačiau ir
čia iškart įvyksta šuolis nuo istorijos prie heterotopijos. Žemėlapiai
rankose ir paroda akyse tarsi slepia pamatinės realybės nebuvimą
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kaip dabarties politinę sąlygą. Vis
dėlto atsakymas apie kaimynų kūrybos santykį anotacijoje atsiranda.
„Skirtingi abiejų šalių istoriniai pasirinkimai ir trajektorijos nulėmė
ir šiandieninius dviejų šalių skirtumus“, – teigia dedukcijos meistrai.
Tačiau struktūralistas mano, kad
per sąvoką sukuriama uždara reikšmių sistema, kurios dalys nurodo
tik į save pačias, o poststruktūralistas sako, kad kiekviena reikšmė
nurodo į kitą dalį, net į kitus apibrėžimus, ir sistema atsiveria, o reikšmių laukas sprogsta. Bet paroda
išlaiko savąjį leitmotyvą – tą pačią
heterotopijos sąvoką, kuri apibrėžiama kaip „tuo pačiu metu egzistuojanti ir nesanti vieta“. (Parodos anotacija) Ši sąvoka tampa
abstrakčia struktūra, kuri jungia
visus parodos objektus, šie virsta
tik perėjimais „nuo aspekto iki aspekto“, kurdami kintančią ir daugiasluoksnę prasmę.
Istorinė priežastis, kaip akstinas
ir parodos pavadinimas, sujungia
skirtingą laiką (pavadinimą galima
išplėsti: „Šiuo metu vykstantis ateityje būsiančio atėjimo laukimas“).
Ir parodos tikslas yra ne siekis atitikti skirtingus šių valstybių kultūros laukus, bet „suskliausti dviejų
valstybių skirtumus ir sukurti naują
erdvę, kurioje kūryba ir meno lauke
besiformuojančios pozicijos yra to
paties peizažo elementai.“ (Parodos anotacija) Taigi heterotopijos
vieta simboliškai tampa ŠMC ir ši
paroda, o tokios „kitos vietos“ ideologija grįsta ne skirtingumais, bet
tapatumais ir saitais per istorines
aplinkybes, siekiant atskleisti vizijas
apie ateitį bei meną joje. Iš esmės
atskleidžiama dabartis, kuri paverčiama tarsi hipererdve, tikrovė
tampa savo pačios simuliakru, o
„realus pasaulis“ tampa mitu. Siūlomas alternatyvus erdvinis laukas,
užpildytas objektais, kurie pretenduoja į esamos padėties analizę, todėl mus kviečia būti archeologais,
ieškančiais savojo laiko diskursų

Parodos atidarymo akimirkos

priežasčių, ir projektuoti ateitį iš
dabarties artefaktų.
Pasitelkus tokius metmenis, susikuriama laisvo žaismo erdvė,
leidžianti bet kokiam denotatui
„primesti“ patogią konotaciją, o
vartotojas priverstas suspenduoti
savąjį diskursą ir įsiklausyti į kitą,
nes tik „ką nors pašalinus, atsiranda
galimybė kam nors kitam“. (Wolfgang Iser, „Fiktyvumas ir įsivaizdavimas“, Vilnius: Aidai, 2002, p. 222)
Įvyksta kitybės normalizacija – hetero įveikimas per paties subjekto –
žiūrovo pavertimą kitu. Žiūrovas
praranda autonomiškumo savybę,
jis įsiurbiamas į vaizdinį, nes objektai paprasčiausiai nieko nereikštų,
jei neturėtų vientisumo su idėjomis
ar tikrove, kurią suvokia subjektas
kaip kitas objektų atžvilgiu.
Tenka pasiduoti objektams ir jie
pradeda tave formuoti, pavyzdžiui,
išgalvotų faktų pasakojimas apie
dronus mane linksmina, bet kartu
skatina galvoti apie technologijų
grėsmę ir verčia šaudyti tas potencialaus pavojaus mašinas bei kitus
velnio išmislus vos tik pamačius.
Objektai tampa diskurso formuotojais, nes egzistuoja virš subjekto.

Bet ir objektai yra valdomi – dar
vienas „kas nors kitas“ yra menininkai, kurie metaforomis maskuoja
filosofinius konceptus, sukuria
naratyvus, vaizdinius ir simbolius,
naujas sistemas, per atvirumą naikina bet kokius kriterijus ir per neapibrėžtumą materijos būvį paverčia
virsmu. Suliedami realias ir imaginacines reikšmes, jie formuoja save
išpildysiančią prognozę.
Ši paroda konstruoja (o ne atskleidžia) tikrovę. Kiekvieną objektą galima skaityti kaip skirtingą ateities
genealogijos medžio šaką, bet tik
atsitiktinai, o ne racionaliai nurodančią ateities trajektorijas. Jie yra
orientyrai, bet tik kaip žemėlapiai
be aiškaus tikslo – jis paslėptas kaip
tikroji fluxus reikšmė.
Tačiau konspiracija tęsiasi, nes ir
patys menininkai yra parenkami, t.y.
valdomi, – šiuo atveju ŠMC užsiima
jų kontrole, o disidentais gali būti
tik tie, kurie apskritai neina į šią įstaigą ir netampa kultūroje išryškėjusiais archetipais. Tokie piliečiai,
žvelgdami į dramblio gyvenimą,
trauktą it iš „National Geographic“
TV programos, nepradeda savęs
laikyti tokiu pat gyvuliu, jų išvis
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nefiksuoja jokios videokameros
ir nestebi arba stebi kaip panoptikume. Bet ar galima išlikti atskalūnu? Juk šis menininkų sukurtas
darinys virsta keista bodrijariška
„juodąja skyle“, idėjų ir filosofijos
prekybcentriu, nepaliekančiu vietos tapatybei, tik atomistinei kitybės lygiavai, būsenai, kurioje viskas
virsta tapsmu, neišvengiamai įsiurbiančiu ir tuos, kurie nedalyvauja
„didžiojoje pasakoje“.
Pati prasmė kis pastoviai – taip,
kaip pakito futuristinių paveiksliukų iš XX a. pradžios suvokimas.
Galbūt todėl heterotopijos sąvoka
tokia saldi parodos autoriams – susikuria paralelinė erdvė, leidžianti
artėti prie utopijos (ar distopijos),
tačiau tik per mikrokosmišką kūrėjų interpretaciją pasireiškia meno
institucijoje ir tik naikinant fiksuotas pozicijas joms dar nesusiformavus. Parodos „Laukiant kito atėjimo“
randomizmas skleidžiasi ne kaip
tiesiog atsitiktinumai, o kaip dinamiškas chaosas, turintis prognozės
horizontą.
Kūrėjai, turėdami potraukį kurti,
kuria heterotopiją, taip tarsi sublimuodami savo utopistinius norus
ar distopines nuojautas, taigi iš esmės veikia kaip „netyčinės“ minties
valstybės, susijusios su istorija, politiniais dariniais ir visu laikų, vietų
ir sąvokų mišiniu. Tampa akivaizdu,
kad menas čia yra filosofijos vaizdinis posūkis, kad menas yra politiškas, kad menas yra informacijos
perteklius ir, būdamas toks, kokia
yra dabartis, su visu jos daugiasluoksniškumu, jis yra geras. Svarbu
tik tyrinėjant žvaigždynus neįkristi
į šulinį. Aišku, visa paroda, civilizacija ir net šis tekstas gali būti tik
„povo uodegos efektas“, kuris išreiškia požiūrį, jog visas žmogaus intelektas, jo kūryba, menas, filosofija
ir paslaptingas bei poetiškas neapibrėžtumas tėra poravimosi šokio
dalis ir jokios kitos prasmės neturi.
Paroda veikia iki spalio 18 d.
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Fotografija

Proto mankšta ir kūno malonumai
Tarptautinis fotografų seminaras Nidoje
Gytis Skudžinskas

Įžengus į rugsėjį kultūrinis gyvenimas ima intensyvėti visuose frontuose, o Lietuvos fotomenininkų sąjunga jau 41-ąjį kartą visus kvietė
į tarptautinį fotografijos seminarą
Nidoje. Vietos geografija ir visa infrastruktūra, o šiemet ir jūros bei oro
temperatūra tiesiog liepiamąja nuosaka kvietė pratęsti vasaros malonumus. Tačiau taip nemanė Vilma Samulionytė, Gintaras Česonis ir visa
jų surinkta organizatorių komanda.
Atrodė, kad per penketą dienų pristatytos programos intensyvumo
pakaktų mažiausiai pusmečiui. Kiekvieną dieną pradėjo trys teorinės
paskaitos, vakarais – po keturis
menininkų pristatymus, juos pratęsė darbų peržiūros viešose Nidos
vietose. Atidarytos trys parodos, surengtos trys menininkų dirbtuvės.
Tad vien renginių skaičius darytų
nemažą įspūdį. Bet stebino ir renginių kokybė, lektorių autoritetas
šiuolaikinio meno lauke bei sklandus viso seminaro vyksmas.
Jau antri metai kiekviena Nidos
seminaro diena sukasi apie vieną ar
kitą probleminį lauką, atitinkamai
grupuojant ir teorines paskaitas, ir
menininkų bei praktikų prisistatymus. Dalyviui tai leidžia susidaryti
savo grafiką pagal asmeninius interesus. Pirmos trys dienos buvo
skirtos konceptualioms prieigoms,
o baigiamosios dvi – praktiniams
fotografijos reprezentavimo ir sklaidos klausimams. Nors neišvengta
ir persipynimų, tai – funkcionalus
pokytis seminaro struktūroje. Atidarymo dienos paroda „Nauji fotografijos įrankiai: nuo googlo iki algoritmo“ bei kitų dienų temos – „Fikcija
ar dirbtinumas“ ir „Savistaba“ – yra
nuosekliai išdėstytos vizualinio meno
lauko kūrėjus dominančios problemos. Paskutinės dvi dienos skirtos fotoknygai pačiais įvairiausiais aspektais ir galerijos ar institucijos, kaip
pagrindinės menininkus reprezentuojančios erdvės, aptarimui, jos galimybėms keistis.
Minėta atidarymo paroda VDA
Nidos meno kolonijoje ir tą pačią temą nagrinėjantis naujausias
žurnalo „Fotografija“ numeris panardino žiūrovus ir skaitytojus į
skaitmeninių ir technologinių atvaizdų srautą bei kritinį naujųjų
technologijų permąstymą vaizdų
kūryboje. Pasak parodos kuratoriaus ir žurnalo sudarytojo Paulo
Papero, šiame numeryje nagrinėjama, „kaip programos, aplikacijos ir dirbtinio intelekto technologijos formuoja ir keičia fotografijos
diskursą, mesdamos iššūkį tradicinėms medijos riboms“. Paroda
daugiasluoksnė, tad keistoka pasirodė kuratoriaus pastanga akcentuoti technologiškumą ir naujumą,
nes dalis žiūrovų tik taip ir priėmė

nurodymus, labiau nesigilindami į
konceptualius kūrinių sumanymus.
Antai olandų menininkės Esther
Hovers kūrinys „Klaidingi teigiamieji“. Čia galime kalbėti apie stebėjimo kamerų funkcionavimą ir
algoritmus, registruojančius mūsų
kasdienybę, bet atrodo, kad vis
dėlto daug svarbesnis turėtų būti
pats galios diskursas. Menininkė
bendradarbiaudama su išmaniojo
viešojo stebėjimo ekspertais atkūrė situacijas, kuriose kiekvieną
iš mūsų išmaniosios programos gali
atpažinti kaip potencialų nusikaltėlį.
Tuomet kyla klausimas, kiek „saugūs“ galime jaustis mieste ar kitoje
viešojoje erdvėje ir kam turime
patikėti kontrolės svertus. Tiesiog
stovėjimas nepažįstamo miesto
gatvėje su kelioniniu lagaminu bandant susiorientuoti nesunkiai gali
būti traktuojamas kaip teroristinio
išpuolio grėsmė.
Jau daugiau nei dešimtmetį Amerikoje aproprijuotas menines praktikas plėtojanti Penelope Umbrico
parodoje pristatoma darbu „Visų
nuotraukos, visų teisės“. Menininkė
žengia toliau nei įprastai rastus atvaizdus naudojantys autoriai. Ji ne
tik sukuria atvaizdų lavinų ir srautų
instaliacijas, bet ir atlieka socialinį
veiksmą. Surinkusi mėnulio pilnaties fotografijas „Flickr“ vaizdų dalijimosi platformoje, ji iškelia unifikuotos kolektyvinės kūrybos praktikos
klausimą. Be to, taip pat svarbu, jog
autorė, pardavusi darbą „Visų nuotraukos, visų teisės“, gautą finansinę
išraišką padalija visiems projekto bendraautoriais tapusiems fotografams.
Tad parodoje daugiausia dėmesio skyrusius „naujam fotografiniam įrankiui“ norėčiau pakviesti
dar kartą aplankyti parodą, šią savaitę perkeltą į Vilniaus fotografijos galeriją.
Manipuliacijas atvaizdais, skaitmeniškumą bei tikrumo ir netikrumo
antipodus svarstė ir teoretikai savo
paskaitose, ir menininkai kūrybos
pristatymuose. Kritikas Virginijus
Kinčinaitis kalbėjo apie tiesą, manipuliatyvumą ir pasitikėjimo atvaizdais krizę. Akvilės Anglickaitės meninės praktikos vardiklis – vaizde
glūdinčio netikrumo tyrimas. Dalios Mikonytės ir Adomo Žudžio
kūriniuose virtualumas verčia permąstyti aplinkos suvokimo ir vartojimo įpročius. Bankoke užaugusi
menininkė Alba Zari manipuliuoja
atvaizdu ir naudodama fizionomikos metodą siekia išskirti savo tėvo
bruožus. O Prancūzijoje dirbantis
Sebastianas Arthuras Hau iškėlė
klausimą, kaip mes galime reprezentuoti fotografijos knygas skaitmeninėje ir videokanalų erdvėje,
neprarasdami santykio su fiziniu
objektu.
Fotografinio vaizdo išjudinimas –
vis iš naujo apmąstoma ir kūrėjų
aistras kurstanti problema. „Street
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Level Photoworks“ galerija iš Ško- Menininkę dominančios temos –
tijos seminaro lankytojams pristatė lytiškumas ir moters vieta meno
septynių fotografų kurtus audiovi- istorijoje. Ji, kaip ir Bubelytė, mozualinius darbus, kuriuose autoriai, deliu renkasi save ir taip pat teigia,
įprastai dirbantys su statišku vaizdu, kad netgi naudodama savo kūną
mėgino suvaldyti ir laiko dimensiją. šneka apie visuomenę ir personažo
Natalija Arlauskaitė kalbėjo apie fo- patirtis joje. Tačiau nors viena patografinio atvaizdo perkėlimą į kino skutinių Brotherus parodų vadinasi
formatą.
„Tai ne aš, tai fotografija“ („It’s not
Žinoma, kaip ir visada kalbant me, it’s a photograph“), žiūrėdamas
apie fotografiją ar fotografines ir klausydamasis menininkės pasastrategijas nemažai dėmesio ski- kojimo apie darbų sumanymus atriama ir įvairiems autentiškumo randi ir labai asmeniškus išgyveniaspektams. Šiais metais seminaro mus, patirtis ar net traumas.

Vilma Samulionytė

kontekste pirmą kartą surengtas
statiškų ir judančių vaizdų konkursas „Savistaba / Self-reflection“,
kuriam darbus pateikė daugiau nei
200 autorių iš viso pasaulio. O nugalėtojos Maria Kapajeva ir minėta
Alba Zari buvo pakviestos pristatyti
savo kūrybą Nidoje.
Maria Kapajeva savo keliasluoksnėms instaliacijoms, videodarbams
ir objektams kurti pasitelkia labai
asmenišką patirtį, savo šeimos
socialinės padėties transformacijas griuvus Sovietų Sąjungai, ir
išskleidžia tapatybės bei lytiškumo
problematiką. Toks autentiškas kalbėjimas, nuoširdumas ir santykis su
savo kūriniais akivaizdžiai būdingas ir Violetai Bubelytei bei suomei
Elinai Brotherus.
Bubelytę mes jau puikiai pažįstame, o štai Brotherus į Nidos fotografų seminarą pavyko pakviesti
tik po kelerių metų. Ši autorė – bene
ryškiausia renginio žvaigždė, nes
jos dėka pasaulis ėmė kalbėti apie
„suomišką fotografijos fenomeną“.

Gintaras Česonis

Tomas Pabedinskas, pasakodamas apie Romualdo Požerskio praėjusiais metais išleistą dienoraščių
ir „mėgėjiškų“ fotografijų knygą
„Neramūs keliautojai“, taip pat aptinka autentiškumo siekį, posūkį į
kasdienius objektus ir pačią artimiausią aplinką bei praėjusį laiką.
Agnė Narušytė nagrinėjo „karo architektūrą“ – statinius, objektus ir
viešąsias erdves, sudominusius fotografus dėl savo keistos siurrealybės. Jie yra palikti karo ar paveikti
karo, užkodavę prievartinę patirtį ir
tragedijos ženklus, bet kartais tapę
neatskiriama kasdienybės dalimi.
O tarp paskaitų (ir mėnesį po
seminaro) užsukus į Kuršių nerijos istorijos muziejų, galima apžiūrėti Vytauto Balčyčio parodą,
kurioje susipina epochos ir laiko
kasdienybės objektai ir autoriaus
ramus, melancholiškas stebėjimas.
Aplinkos monumentalumas ir neišvaizdumas be perstojo keičiantis vietomis bei intymus fotografijų formatas pasakoja apie buvusį

laiką be pompastikos, bet kartu ir
be neapykantos.
Antrą kartą įteikta Nidos mero
premija atiteko Alvydui Lukiui už
8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiuose
sukurtų darbų serijas „Krikštai“ ir
„Daiktai iš jūros“. Jose autorius registravo nereikšmingus arba nykstančius
aplinkos ženklus, objektus, neretai
praradusius savo pirminę paskirtį ir
dėl to audrinančius mūsų vaizduotę.
Beje, išaiškėjo ir viena seminaro
programoje galbūt nenumatyta
tema – moterų kūrybos padėtis
šiandienos vizualinio meno lauke.
Ją iškėlė Laimos Kreivytės pranešimas apie parodoje „M/A\G/M\A.
Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos
moterų mene nuo 1965 iki šių dienų“
pristatytą kūrybą. Bet šis klausimas
nuskambėjo ir kitų menininkų bei
lektorių pranešimuose. Jau minėta
Elina Brotherus ne tik pristatė darbus, bet ir pakvietė susirinkusiuosius pasirašyti manifestą, skirtą
didžiausiam ir seniausiam fotografijos festivaliui Arlyje (Prancūzija),
kuriuo būtų reikalaujama į šį festivalį įtraukti bent 50 proc. moterų kūrėjų, nes praėjusių metų santykis 80

R . Š i l e i ko s n u ot r a u ko s

proc. vyrų ir 20 proc. moterų bei festivalio direktoriaus paaiškinimas, esą
jis negalėjo rasti daugiau gerų kūrėjų
moterų, yra ne tik nesimpatiškas, bet
ir arogantiškas. Atrodo, Nidos fotomenininkų seminarui sulaukti tokio
manifesto neteks, nes ir šiemet bemaž
du trečdaliai pranešėjų ir menininkių
buvo moterys.
Dalies pranešėjų ir menininkų
nepaminėjau dėl teksto apimties,
bet visą renginio programą galima
rasti internetinėje Lietuvos fotomenininkų sąjungos svetainėje (photography.lt). Tai – tik vienas galimas
pasakojimas iš Nidos, tikriausiai
kiekvienas apsilankęs galėtų išskleisti savąjį. Be to, kartkartėmis
laimėdavo ir jūra, ir Nidos aplinka,
traukusi pasimėgauti ankstyvo rudens malonumais. Gal todėl ir programos sudarytojai Vilmai Samulionytei paskutinėmis seminaro
dienomis kažkas pasakė: „Paplūdimys pilnas raudonųjų seminaro
krepšelių.“

9 psl.

Dailė

Kušetė, megztinis ir panorama
At k e lta i š 1 p s l .

labirintai tik iš išorės atrodo kukliai,
per vidurį stūkso Gedimino pilies prieš Ahasuerą“. Kaip karoliai išsirealiai – tai spąstai, kur net skubėbokštas, ko gero, adekvačiausiai at- dėsčiusiose salėse pasakojama apie
damas be dviejų valandų neišeisi.
spindintis istorinę sąmonę. Liko tik kultūros pavasarį, apie aistrą, apie
Norinčiam pasinerti ir užsimiršti –
vienas bokštas iš visos pilies. Su šia meditatyvų, vidujai dinamišką kūtikra laimė. O nusiteikusiam pradidinga panorama galima derinti rinį, apie šviesą.
skaidrinti dieną įdomiu inkliuzu
Mindaugo Navako, Jokūbo Lipšico,
Didžiojoje salėje – antras vidilabiau tiktų „Tartle“.
senojo Roberto Antinio skulptūras, nis pokštas. Apversto laivo formos
Rolandas Valiūnas, įkūrėjas, kujausti erdvę ir istoriją gyvai. Visai erdvėje, kur geriausiai atpažįstario kolekcijos pagrindu atidarytas
netikėtai smagiai kiemelyje įsi- mas atidarymo parodos kuratorės
centras, per atidarymą sakė, kad
paišo Erwino Wurmo išdidintas Giedrės Jankevičiūtės braižas (Stajam labai rūpi, jog išsisklaidytų
sulankstytas megztukas. Jis atrodo sys Ušinskas ir neatskiriamas nuo
mistika, kuri tvyro istoriniame
kaip geras pokštas, nes šalia Paži- mokytojo jaunasis Kazys Varnelis,
laikotarpyje tarp Lietuvos Didžionimo centro, tame pačiame name, vėlyvasis Varnelis ir toks pat formą
sios Kunigaikštystės ir dabarties.
kolekcininkas Rolandas Valiūnas ir išgryninęs Urbanavičius, įtaigus LeoJis tiki, kad menas gali pasakoti
gyvens su šeima. Jo paties sulanks- poldas Surgailis – viskas sąsajomis
apie tai įdomiai ir toji daugiatautė
tyti megztukai kažkur visai netoli. susiūta ir patraukliai eksponuota),
sudėtinga atmintis turi mums suDar du pokštai viduje. Ekspozi- viena siena apvarvėjusi rūdimis (!).
grįžti. Aš su juo sutinku ir viliuosi,
ciją pradeda Valiūno filmuota me- Nuolatinius lietuviškų muziejų lankad taip ir bus. Tame pačiame atidžiaga, kurioje gandras smalsiai kytojus tuojau pat ištinka staigus
apžiūrinėja Vlado Urbanavičiaus tartle. Vaizdelis visai kaip Kauno
daryme istorikas Egidijus Aleksandravičius su pranašo įtaiga visiems
skulptūrą pievoje. Iškart norisi su- Parodų rūmuose ar Žilinsko galepaaiškino, kodėl pavadinimas yra
sitapatinti su paukščiu, jis atrodo rijoje. Nejaugi? Ne. Tai centro archipuikus. Pirmiausia todėl, kad tartle
toks įsitraukęs. Videoinstaliacija tekto sukurto interjero dalis, o nuyra škotiškas žodis. Istorikui škotų
primena pasiūlymą grįžti prie na- varvėjimai netikri – jie kruopščiai
identiteto įsišaknijimas į tapatytūralaus smalsumo.
nutapyti. Pagal pirminę reikšmę,
bės šerdį, net nekalbant savo kalba,
Viršutiniuose kambariuose vi- matyt, papildo betoninės salės indaro didelį įspūdį. Tokio pat linki
sas dėmesys skirtas Vilniui. Be dustrinį įvaizdį, o pagal konotacijas
Lietuvai. Istorikui patinka sąsaja su
gido vaikščiodamas nesuprastum, rodo empatiją ir solidarizuojasi su
gaja tauta ir atminties grąžinimo
kad Justino Vienožinskio, Vytauto kitomis kultūros institucijomis, kas
tikslai. „Tartle“ žodžio reikšmė šiek
Mackevičiaus miesto peizažai ypa- ne kartą buvo įrodyta praktiškai –
Robertas Antinis (vyresn.), „Kompozicija“. XX a. 7-as dešimt.
tiek panaši į déjà vu (įspūdis, kad
tingi tuo, kad tapyti tokiu laiku, kai skolinant kūrinius parodoms.
kažkas jau yra išgyventa anksčiau, reprodukuojančią valstybę? Kuri vis jokia ten kušetė, o aukso kasyklos. mieste su molbertu dirbti buvo neLieka tikėti, kad siekiantis atnors iš tiesų tai išgyvenama pirmą kartoja save, o problemos lieka tos Turtingi fondai, jiems atviros pui- galima, per daug pavojinga. Vinco sakyti į klausimą „iš kur atėjome“,
kartą). Tačiau čia kalbama apie už- pačios. Taigi „Tartle“ galbūt galės bent kios kūrinių peržiūrų darbo vie- Kisarausko Vilnius konstruktyvus, netgi „kur pakeliui buvome“, „Tarmiršto, bet žinoto anksčiau prisimi- iš dalies atlikti ir savotišką Freudo ku- tos. Lengva susigraudinti. Juolab bėgantis nuo realizmo. Marijos tle“ tars svarų žodį ir į „kur mes eikad pirmas mėnuo skirtas meno- Cvirkienės – magiškas, su žibu- name“. Kol kas galime pasidžiaugti,
nimą. Apie to, kas patirta, atgaivi- šetės funkciją mūsų kultūrai.
nimą. Galbūt centro tikslus galima
Nors „Tartle“ kolekcijoje yra ir tyrininkams apsilankyti. Pasijusti riuota cirko palapine sutemose.
kad sukauptoji kolekcija įsižemino,
lyginti su psichoterapijos procesu, šiuolaikinio meno, modernaus kur svarbiam profesiškai seniai bebuvo
Nusileidus į požeminį aukštą tapo prieinamesnė, įrodanti, kad
išsivynioja ilgesnė ekspozicija su Lietuvoje anaiptol ne viskas blogai.
kai iš po pageidaujamų prisimi- kas daugiau, o didžiausią dalį eks- progų.
Įspūdingiausias „Tartle“ elemen- didesne sale ir saugyklomis. Už
nimų iškrapštomi išstumtieji. Tie, ponatų sudaro tokie objektai, kukurių užmiršimas vis kiša koją sie- rie gal net labiau priklauso istori- tas, ko gero, visada liks kiemelis su pertvarų, gerai saugoma, matosi
Registracija į ekskursijas interkiant brandaus elgesio. Argi tai jos sričiai, tačiau lengvai pasiduoda atsiveriančiu vaizdu. Iš aukščiausio ypač brangi nuogakrūtė darbščiojo netu prasidės nuo spalio 22 d.
Daugiau informacijos Tartle.lt
ne apie mūsų didybės kičą gausiai dailėtyros optikai. Dailės istorikui Užupio taško tarp medžių lapijos Pranciškaus Smuglevičiaus „Estera

Anonsai

78-ąjį sezoną Filharmonija kviečia į pasimatymus
su muzika
Rugsėjo 14 d. simfoninės muzikos
koncertu Lietuvos nacionalinė filharmonija (LNF) pradeda 78-ąjį
koncertų sezoną ir plačiai atveria
duris klausytojų susitikimams su
muzika. Žadami įvairūs pasimatymai – kažkam gal pirmi, akli, kažkam su gerai pažįstamu bičiuliu, herojumi, tokie, kurie ilgainiui virsta
ilga ir gražia draugyste.
Suskubti į susitikimus su muzika
Filharmonijoje verta, mat 2019-aisiais
klausytojų pamėgta Didžioji koncertų salė bus uždaryta rekonstrukcijai. Atliekant remontą koncertai
kelsis į kitas erdves, žadama daugiau
gastrolių. Pasak LNF generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės, imtis
pastato remonto planuota dar nuo
2014-ųjų, tam ketinama skirti apie
2,9 mln. eurų Europos Sąjungos ir
valstybės lėšų. „Pagrindiniai darbai
vyks 2019-aisiais, nuo sausio iki spalio. Bus modernizuojama vėdinimo
10 psl.

sistema, žiūrovų kėdės, apšvietimo maestro Modesto Pitrėno sumasistemos, atliekami kiti kosmetiniai nymą 2018-ųjų simfoninės muzikos
patvarkymai. Po vieną LNSO kon- koncertais savaip įprasminti Valstycertą per mėnesį viliamės surengti bės atkūrimo 100-mečio minėjimą.
„Compensa“ koncertų salėje, kameYpač suaktyvėjo kūrybiniai mairinio orkestro ir soliniai koncertai nai. Lietuva pasauliui rodo geriauplanuojami Valdovų rūmuose. Dėl sius savo muzikos meno pavyzdžius,
remonto Filharmonijos kolektyvai o mūsų šalį aplanko žymiausi atli2019-aisiais žada dažniau vykti į gas- kėjai ir kolektyvai iš užsienio. Antai
troles. Susitikimų salėje stygių iš da- rugsėjį turą po Baltijos šalių sostilies kompensuos jau visu pajėgumu nes Vilnių, Rygą ir Taliną surengs
veikianti Filharmonijos skaitmeninė itin vertinamas Berlyno „Konzertkoncertų salė – čia galima klausy- haus“ orkestras, jo koncertas Filtis vertingiausių koncertų įrašų, jie harmonijoje įvyks rugsėjo 26-ąją.
pasiekiami puslapyje nationalphil- Šį pusmetį Filharmonijoje sulaukharmonic.tv“ – sako R. Prusevičienė. sime nemažai užsienio žvaigždžių:
Iki 2019-ųjų LNF koncertinė vei- italų kamerinės muzikos ansamblio
kla pulsuos įprastu ritmu. 78-ojo kon- „I Solisti di Pavia“ ir violončelininko
certų sezono pirmąjį pusmetį, nuo Enrico Dindo, Larso Ulriko Morrugsėjo iki gruodžio, vien Vilniuje tenseno diriguojamo Danijos baketinama surengti per 50 koncertų. roko orkestro „Concerto CopenIntensyvų susitikimų su muzika se- hagen“ ir smuikininko Fredriko
zoną jau šį penktadienį (rugsėjo 14 d.) Fromo, dirigentų Zhang Guoyongo,
pradės simfoninės muzikos vakaras, Keri-Lynn Wilson, Nicholo Miltono,
kuriame, greta G. Sollimos kūrybos Philippo Chizhevskio, Ville Matveskambės ir jautri lietuvių kompo- jeffo, Constantino Orbeliano, daizitorės Kristinos Vasiliauskaitės nininkų Meashos Brueggergosman
simfoninė partitūra „Simfonetė“. (sopranas), Margaritos Levčuk (soTai bus subtili įžanga į 78-ąjį kon- pranas), Sergejaus Jēgerio (kontracertų sezoną, šį pusmetį pratęsiant tenoras), pianistės Kristinos Miller,

vargonininkių Ivetos Apkalnos ir 50-metį minės Čiurlionio kvartetas,
Kattos (Katerina Chrobokova), kt. su juo muzikuos kvarteto senbuvis
VšĮ „Vilniaus festivaliai“ kvietimu violončelininkas Saulius Lipčius,
pirmą kartą Lietuvoje koncertuos pianistas Petras Geniušas. Spalio
garsioji Niujorko mušamųjų grupė 21 d. į kūrybinės veiklos 50-mečio
„Mantra Percussion“. Savo scenoje proga rengiamą intriguojančią poturėtume sulaukti ir mūsų šalį sve- pietę Taikomosios dailės ir dizaino
tur garsinančių pianistų Mūzos Ru- muziejuje pakvies dainininkė Giebackytės, Luko Geniušo, Guodos drė Kaukaitė. Lapkričio 17 d. FilGedvilaitės, Goldos Vainberg-Tatz, harmonijon buvusius ir esamus nadainininko Edgaro Montvido, di- cionalinės M. K. Čiurlionio menų
rigentų Mirgos Gražinytės-Tylos, mokyklos moksleivius suburs veiGiedrės Šlekytės, Martyno Stakio- klos 70-metį šiemet švenčiantis šios
nio bei kitų muzikų. Prie LNSO mokyklos choras.
pulto šį sezoną išvysime ir LietuSvarbiais susitikimų su muzika
vos valstybinio simfoninio orkestro akcentais taps naujų kūrinių premmeno vadovą Gintarą Rinkevičių, jeros. Ypač minėtinos lietuvių komo jo diriguojamame koncerte solo pozitorių premjeros – Loretos Nargros latvių smuiko žvaigždė Vineta vilaitės, Donato Zakaro, Mykolo
Natalevičiaus, Vytauto GermanaSareika.
Valstybės atkūrimo 100-mečiui vičiaus, Rūtos Vitkauskaitės. Savita
gražiausių lietuvių kompozitorių premjera taps lapkričio 24 d. LKO,
dainų, poetų eilių ir lietuvių gyve- smuikininko Romano Mintso,
nimo istorijų programą atliks ma- dainininkės Yanos Ivanilovos ir
estro Petro Bingelio vadovaujamas dirigento Philippo Chizhevskio
Kauno valstybinis choras ir aktorius rengiamas koncertas „Leonidas DeDainius Svobonas. Koncertais Fil- siatnikovas ir Franzas Schubertas“.
harmonijoje bus paminėta ir daugiau įvairių sukakčių bei jubiliejų.
N u k e lta į 1 1 p s l .
Rugsėjo 29 d. kūrybinės veiklos
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Kinas

Svarbūs klausimai
Artėja Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Tarptautinis jau penkioliktasis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
(VDFF) prasidės rugsėjo 20 d. ir
Vilniaus kino teatruose „Skalvija“ bei
„Pasaka“ vyks iki 30 dienos. Spalio
pradžioje VDFF persikels į Kauną ir
Ukmergę. Šiame „7md“ numeryje
pristatome pagrindinę programą ir
Algio Arlausko filmų retrospektyvą.

Pagrindinėje programoje – devyni filmai. Geras dokumentinis
kinas visada formuluoja svarbius
klausimus. Ne išimtis ir šiųmetė
programa. Filmo „Pradžia 2.0“
(„Genesis 2.0“, Kinija, Rusija, Šveicarija, JAV, P. Korėja, 2018) autoriai Christianas Frei ir Maksimas
Arbugajevas klausia, ar įmanoma
prikelti mamutą. Kiekvienais metais Sibiro pakraščiuose grupelė
entuziastų ieško amžinajame įšale
išlikusių mamutų ilčių. Tarp filmo
veikėjų – medžiotojas Piotras Grigorjevas ir jo brolis Semionas, dirbantis Jakutsko mamutų muziejuje.
„Baltojo aukso“ kaina dar niekad nebuvo tokia didelė, ypač Kinijos rinkoje. Iltys traukia ir genetikus bei
mokslininkus, balansuojančius ties
genetikos ir sintetinės biologijos
riba ir svajojančius prikelti mamutus, o paskui kurti visai naujus gyvūnus. Jų bandymai liudija naujos
technologijų revoliucijos pradžią.
Šios revoliucijos tikslas – paversti
žmogų kūrėju, naujosios Pradžios
autoriumi.
Chriastanas Frei (2001-aisiais nominuotas „Oskarui“ už filmą „Karo
fotografas“) kartu su Arbugajevu
pasakoja apie gamtoje slypinčias
paslaptis ir naują vaidmenį, kurį
gali suvaidinti žmogus. Kartu „Pradžia 2.0“ tyrinėja ribas tarp mokslo
At k e lta i š 1 0 p s l .

Keli koncertai pratęs tradicinį ciklą „Muzika Trakų pilyje“. Patrauklios muzikos programos skambės įvairiuose Lietuvos miestuose,
ir toliau bus stiprinama edukacija,
pristatomos pažintinės muzikos
programos iš ciklų „Muzikos enciklopedija gyvai“, „Planeta orkestras“, „Koncertai visai šeimai“.
Pasak Filharmonijos generalinio
direktoriaus pavaduotojos Ievos Tamutytės, edukacija yra viena prioritetinių Filharmonijos veiklos sričių.
„Edukacinės programos padeda pasimatymams su muzika suburti vis
daugiau jaunų, entuziastingų žmonių – tiek klausytojų, tiek muzikos
atlikėjų ir kūrėjų. LNF repertuare
randasi daugiau rytinių edukacinių
renginių, artimai pažinčiai su muzika suburiančių tikslines moksleivių grupes. Pusmečio koncertuose
pasirodys nemažai talentingo jaunimo, kaip antai Saro žemės jaunimo simfoninis orkestras ir obojininkas Pijus Paškevičius, jaunųjų
konkursų laureatai Thomas Kelly
(fortepijonas), Milda Daunoraitė

ir mito, klausia, kokios bus žmogaus prisiimtos evoliucijos kontrolės pasekmės, nes jos gali neatpažįstamai pakeisti ir mus, ir pasaulį.
Filme „Pasaulis priklauso man“
(„The World is Mine“, Izraelis, 2017)
režisierė Ann Oren tyrinėja futuristinės popkultūros ikoną, virtualią
dainininkę Hatsune Miku. Koncertuose ši žvaigždė pasirodo kaip
šokanti ir dainuojanti holograma.
Iš tikrųjų Hatsune Miku – tai „Vocaloid“, sintezatorių programa.
Siekiant išreklamuoti šį produktą
buvo sukurtas manga personažas,
tapęs kolektyvine fantazija, Tokijo
subkultūros otaku žvaigžde. Visa
Miku asmenybė sukurta jos fanų,
ne tik kuriančių muziką ir tekstus,
bet ir „atiduodančių“ dainininkei
savo kūnus. Oren rodo kelionę į
pasaulį, kuriame fantazija realesnė
už tikrovę. Faux-cumentary žanras
leido režisierei atkurti viską, kas
vyksta Miku pasaulyje.
Phillipo Jedicke’s filmo „Užsičiaupk ir grok pianinu“ („Shut
Up and Play the Piano“, Vokietija,
2018) herojus egzistuoja iš tikrųjų.
Tai iš Kanados kilęs pianistas Chilly
Gonzalesas. Jis ekscentriškas kūrėjas ir performansų atlikėjas, virtuozas ir kompozitorius. Gonzaleso
abejonės ir megalomanija – dvi tos
pačios monetos pusės. Kiekvienąkart, kai atrodo, jog žiūrovai pagaliau įminė jo mįslę, Gonzalesas
daro radikalų posūkį ir sugriauna
visus lūkesčius. Jedicke stengiasi
atskleisti savo personažo esmę. Jis
naudojasi milžinišku vaizdajuosčių
archyvu, seka Gonzaleso kelionę
iš Berlyno scenos į didžiausią pasaulyje filharmoniją, tačiau vienas teiginys nuolat paneigia kitą:
(fortepijonas), Uliana Zhivitckaia
(fleita), Songha Choi (smuikas),
programos „Žvėrių karnavalas“ solistai Simonas Miknius ir Simonas
Poška (fortepijonas), Rugilė Juknevičiūtė (violončelė), Rapolas Bartulis
(klarnetas), Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir simfoninis orkestras, choras „Šv. Pranciškaus
paukšteliai“, berniukų ir jaunuolių
choras „Ąžuoliukas“, Sankt Peterburgo menų licėjaus mušamųjų instrumentų ansamblis ir kiti. Visada
džiugina ir visu ryškumu sužibusių
muzikos žvaigždžių debiutai Filharmonijos scenoje, pavyzdžiui, talentingojo akordeonininko Martyno
Levickio pasirodymas, publikos jis
vėl labai laukiamas ir šį rudenį Filharmonijoje koncertuos su LNSO“, –
sako I. Tamutytė.
Ambicingus Filharmonijos planus jau trečius metus palaiko mecenatas – koncernas „Achemos grupė“
bei dr. Bronislovo Lubio labdaros ir
paramos fondas. Daugiau informacijos apie sezono renginius rasite
svetainėje filharmonija.lt.
LNF inf.
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2003-iaisiais muzikantas pasiskelbė
Berlyno pogrindžio prezidentu, o
netrukus užkariavo buržuazines sales albumu „Solo Piano“. Režisierius
jungia Gonzaleso interviu ir vaidybines scenas, nuolat trina ribas tarp
tiesos ir pramanų. Iš viso to gimsta
prieštaringo, energingo ir sunkiai
dirbančio menininko portretas.
Visi žino, kad žaidimai – rimtas
užsiėmimas, ir Matjažo Ivanišino
filmas „Vyrų žaidimai“ („Playing
Men“, Slovėnija, Kroatija, 2017) tai
įrodo. Ivanišinas kviečia pakeliauti
po vyriškų žaidimų pasaulį. Balkanuose ir prie Viduržemio jūros vyrai žaidžia rimtai. Tai ir turkiškos
imtynės, ir sūrio ridenimas siauromis kaimo gatvelėmis, ir daug kitokių rungčių. Nors kartais žaidimai
nelabai atitinka situaciją, visiems
jiems būdinga archajiškumo dvasia
ir jie traktuojami taip, tarsi turėtų
vyrams milžinišką reikšmę. „Vyrų
žaidimai“ – ne tik pasakojimas, kaip
žmonės įsivaizduoja gerą pramogą,
bet ir bandymas suprasti tradicines
žaidimų ištakas. Filme taip pat analizuojama su žodžiu ir skirtingomis
jo formomis bei kultūros kontekstais susijusių pramogų tradicija:
kaip sportas, muzika, aktorystė
veikia kasdienį gyvenimą ir jame
kiekvieno vaidinamus vaidmenis.
Kartu tai dinamiškas ir kupinas netikėtumų bandymas aprašyti vyrų
pasaulį, parodyti, kaip, pasitelkus
žaidimus ir pramogas, kuriamas
regioninis homo politicus.
Theo Anthony „Žiurkes“ („Rat
Film“, JAV, 2016) kritikai lygina su
Errolo Morriso filmais ir Chriso
Markero dokumentinėmis esė.
Žiurkės filme – ir Baltimorės miesto,
kurį filmuoja Anthony, ir žmonių
santykių simbolis. Vieni žiurkes augina ir myli, kiti jas žudo. Viskas
priklauso nuo požiūrio.
Serbų dokumentininkas Mladenas Kovačevičius filmą „4 metai
per 10 minučių“ („4 Years in 10
Minutes“, Serbija, 2018) sukūrė iš
senų, prieš septyniolika metų pamestų ar užmirštų vaizdajuosčių,
kuriose užfiksuota serbų ekspedicija į Everestą.
Jordano Schiele’s nespalvoto
filmo „Šilkas ir ugnis“ („The Silk
and the Flame“, JAV, 2018) premjera įvyko šiemet Berlyne. Filmo
veikėjas Yao keliauja iš Pekino į savo
kaimą švęsti Naujųjų metų. Kinijoje
tai svarbiausia šeimos šventė. Vienišiaus Yao sostinėje sunkiai uždirbti
pinigai skirti ne tik pagyvenusiems
neįgaliems tėvams, bet ir giminaičiams bei jų vaikams. Yao motina
norėtų, kad sūnus vestų gerą moterį,
ir nežino, kad sūnus yra gėjus. Tiesa
apie sūnų daug gilesnė. Ji atsiskleidžia mąsliuose Yao monologuose,
kuriuos režisierius supriešina su
chaotiškomis skurdžios kaimo kasdienybės scenomis.
Debiutinio Vadymo Ilkovo (beje, jis
buvo vienas Manto Kvedaravičiaus

„Šilkas ir ugnis“

„Mariupolio“ operatorių) filmo harmonijoje. Ir tai neabejotinai yra
„Tėtė – mamos brolis“ („My Father kinas, kurį kiekvieną kartą žiūrėis my Mother’s Brother“, Ukraina, damas atrandi vis iš naujo.“
2018) herojui menininkui Tolikui
Pirmasis dokumentinis Arlausko
tenka prisiimti penkiametės duk- filmas „Prisilietimas“ (1987) gimė
terėčios globą, kai jo sesuo suserga tada, kai jis susipažino su aklu ir
psichikos liga. Kaip ir „Šilkas ir kurčiu rusų pedagogu bei psichougnis“, šis filmas – sukrečiantis šei- logu Aleksandru Suvorovu. Kurdamos portretas, atskleidžiantis, kokie mas dokumentinį filmą režisierius
ryšiai ją sieja, o kas skiria. Apie tai ir sako atiduodąs dalį savo gyvenimo,
Zosios Rodkevič („Mano draugas nes jam dokumentika yra moralinis
Borisas Nemcovas“) ir Jevgenijos ir ideologinis kompromisas. Filme
Ostaninos „Baltoji mama“ („White „Nueiti kelią“ (1990) Arlauskas anaMama“, Rusija, 2017). Filmo he- lizuoja atbulinio judėjimo idėją.
rojė, šešių juodaodžių vaikų mo- Anot režisieriaus, kinas yra vienintina Alina Makarova, nusprendžia telė meno forma, kurioje įmanomas
įvaikinti baltaodį berniuką, turintį atbulinis judėjimas, kai tu gali gimti
daug sveikatos sutrikimų. Naujo iš naujo, judėjimas atgal gali reikšti
šeimos nario atsiradimas griauna mirtį ir gimimą iš naujo. Atgal eina
harmoniją, tačiau Alina jaučia, kad žmonės, atgal važiuoja automobiliai,
šiam vaikui privalo duoti daugiau bet ir mes patys judame atgal. Juk
nei saviesiems.
senatvė yra kažkuo panaši į kūdikystę, gyvenimo pabaigoje mes vėl
Algio Arlausko filmai
virstame vaikais.
„Laiškas motinai“ (2001), pasak
Režisierius, aktorius, pedagogas
Algis Arlauskas gimė ir užaugo Mas- režisieriaus, gimė siekiant tetrapkvoje, jo tėvas – lietuvis, mama – is- leginiu paralyžiumi sergančiam
panė. Arlauskas tapo sovietų kino Rubenui padėti surasti savo biožvaigžde suvaidinęs pagrindinį vai- loginę motiną – vieno Ispanijos
dmenį Leonido Gaidajaus komedi- komunistų partijos vadų dukterį,
joje „Sportloto-82“ (1982). 10-ajame kuri Pilietinio karo metais buvo
dešimtmetyje jis įsikūrė Ispanijoje, atvežta į SSRS. Rubénas Davidas
Bilbao, ir kartu su tuomete žmona Gonzálezas Gallego gimė neįgalus,
aktore Marina Šimanskaja įsteigė jis – žurnalistas, rašytojas. Gallego
kino ir teatro mokyklą „Anima knyga „Balta ant juodo“ 2003 m.
Eskola“, kurioje mokoma remian- pelnė rusų Bookerio premiją. Jis
tis garsiuoju Konstantino Stanis- patyrė visą sovietinių vaikų namų,
lavskio metodu. Režisierius taip skirtų neįgaliesiems, siaubą, kurį ir
pat yra aktyvus Baskijos kultūrinio aprašė knygoje. Nors pasakojama
gyvenimo dalyvis. Pastaraisiais me- asmeninė istorija, režisieriui šis filtais Arlauskas dažniau filmuojasi mas – daugybės XX a. žmonių traRusijoje, kur gyvena jo duktė Olga, gedijos paradigma: „Rubeno laiškas
taip pat tapusi dokumentinio kino motinai – daugybės žmonių laiškai
režisiere.
savo motinoms, kartu su Rubenu aš
„Algis Arlauskas man tapo le- rašau laišką ir savajai.“
Naujausias Arlausko filmas „Begenda dar prieš pamatant jo filmus.
Lietuvoje apie 1988-uosius pasirodė pročių sąmokslas“ (2016) pasakoja
žinia apie neįtikėtinai talentingą apie Saragosos gyventoją Enrique
jauną kino režisierių lietuvišku Gastoną, simpatišką keistuolį univardu ir pavarde, studijuojantį Mas- versiteto profesorių, kurio galvoje
kvoje ir sukūrusį filmą, kuris lyg gimsta gražūs ir kilnūs, tačiau
žaibas perskrodė Europos kino fes- sunkiai įgyvendinami sumanymai.
tivalinę erdvę. Vėliau, kai pamačiau „Gastonas man yra modernus Don
Algio filmus, supratau, kodėl ver- Kichotas. Jis kelia sau neįgyvenditėjo tiek metų laukti susitikimo“, – namus tikslus. Jo žygdarbių užtektų
pasakoja režisierius Audrius Stonys, ne vienam filmui, o visam televikuris ir patarė VDFF supažindinti zijos serialui“, – apie filmo herojų
Lietuvos dokumentikos mėgėjus pasakoja režisierius.
su šiuo režisieriumi. Pasak Stonio,
Beveik visus pagrindinės VDFF
šio režisieriaus filmai ypatingi: „Ar- programos filmus pristatys jų kūlausko kino vizijose laikas gali imti rėjai arba protagonistai. Į Algio
tekėti atgal, kurdamas siurrealistinį, Arlausko dokumentinių filmų reo kartu iki skausmo tikrą ir atpažįs- trospektyvos seansus įėjimas su netamą sovietinio absurdiško pasau- mokamais bilietais. Seansus pristalio atspindį. Humoras ir tragizmas, tys pats kūrėjas.
dokumentalumas ir vaidyba, filosofija ir gilus socialumas čia sugy- Parengta pagal rengėjų inf.
vena tobuloje kinematografinėje
11 psl.
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Jei rinkimai ką nors keistų
Krėsle prie televizoriaus
Sunku patikėti, bet buvęs diplomatas Vygaudas Ušackas pradėjo savo
rinkimų kampaniją aukšta grotesko
gaida. Kandidato įvaizdis, regis, kuriamas vadovaujantis principu „du
viename“. Šiuo atveju tai princesės
Dianos ir Donaldo Trumpo mišinys, prajuokinęs net šį Stakėno ir
Kaušpėdo ambasadorių „Panoramoje“ kamantinėjusią Nemirą
Pumprickaitę. Be to, prisistatymas
Kaune turi ir trečią, sovietinius
laikus menančią sudėtinę dalį – jis
vyko pompastiškos „Laisvės kario“
skulptūros papėdėje, nors amžinosios ugnies, bent jau man, vis dėlto
stigo. Tačiau užuomina apie stribo
kulką motinos kūne – vykęs sentimentalus akcentas, primenantis
ne tik didingą, bet ir kruviną šalies praeitį. Viskas parduodama, o
patriotų kraujas kainuoja brangiai.
Trumpai tariant, Lietuvoje populiarius stilius pagaliau atspindės vienas žmogus ir kiekvienas rinkėjas
galės pasirinkti, kas jam labiau prie
širdies.
Ušackas žada linksmą ir savaip kičinę prezidento rinkimų kampaniją,
pasirodydamas su žmona, vaikais,
Kaušpėdo zombiais ir rusų „feikais“
fone. Vadinasi, dar ne viskas prarasta
šioje geriausioje iš visų šalyje.
Nežinau, kokia viešųjų ryšių
įmonė rengia Ušacko kampaniją,
bet ir jos darbuotojams bus pravartu pamatyti Davido Gordono
Greeno filmą „Krizė – mūsų prekės ženklas“ (TV1, šįvakar, 14 d. 23.25).

Jis apnuogina rinkimų kampanijose
naudojamas socialines technikas.
Sandra Bullock vaidina Džeinę –
šiek tiek neurotišką politinių kampanijų strategijų specialistę ir stiprią
moterį. Kadaise ji turėjo nutraukti
daug žadančią karjerą, įsikūrė toli
nuo civilizacijos ir užsiima puodų
lipdymu. Gyvena be streso, alkoholio, tabako, „organiškai“ ir sveikai.
Tačiau ją prisimena seni draugai,
nes 2002-aisiais Bolivijoje artėja
kova dėl šalies prezidento kėdės.
Šalyje nepopuliarus pretendentas
į prezidentus Pedras Kastiljas pasamdo amerikiečių specialistus,
kuriems vadovauja Džeinė. Netrukus paaiškėja, kad amžiną Džeinės
priešą Patą (Billy Bob Thornton)
pasamdė Kastiljo konkurentas. Taip
rinkimų kampanija tampa konsultantų dvikova, kurioje viskas leista
ir svarbu tik laimėti.
Filme yra scena, kai Džeinei praneša, kad Kastiljas sulaužė Tarptautiniam valiutos fondui duotą
pažadą, ir ji atsako: „Kaip sakė vienas išminčius, jei rinkimai ką nors
keistų, juos paskelbtų už įstatymo
ribų.“ Iš tikrųjų šis posakis priklauso
amerikiečių feministei ir anarchistei
Emmai Goldman (1869–1940), kuri,
beje, pirmuosius trylika gyvenimo
metų praleido Kaune.
Čilės režisierius Pablo Larrainas
sukūrė puikų filmą „Ne“ (2012) apie
tai, kaip sumaniai surengta politinė
kampanija padėjo nuversti diktatorių Pinochetą. TV3 šeštadienį, 15

d. 21.50, parodys 2016 m. sukurtą
jo filmą „Žaklina“. Tai Jackie Kennedy portretas, kurio ašis yra prezidento našlės interviu, duotas praėjus savaitei po vyro mirties – 1963 m.
lapkričio 29 d. žurnalo „Life“ žurnalistui Theodore’ui White’ui. Pasaulis tada norėjo sužinoti kuo daugiau apie Johno F. Kennedy (JFK)
nužudymo Dalase aplinkybes. Kai
kurie istorikai tvirtina, kad ši publikacija įtvirtino Baltųjų rūmų, kaip
šiuolaikinio Kameloto, kuriame beveik trejus metus gyveno karališkoji
Kennedy dinastija, įvaizdį. Jackie
šlovės ir populiarumo tada net nebuvo su kuo lyginti. Protinga, išdidi, graži, ji staiga tapo tragedijos
įsikūnijimu. Priversta pažvelgti į
savo gyvenimą, atakuojama ciniškų
klausimų, ar girdėjo, kaip kulka
skrodžia jos vyro kaukolę, Jackie
nusprendė savo skausmą paversti
medijų mitu.
Larrainas pasitelkė sąmonės
srauto metodą: rodo herojės prisiminimų nuotrupas, laiko šuolius.
Visas jo dėmesys skirtas ne politikai,
o pirmosios ponios, kuri stengiasi
gerai atlikti garsiausios pasaulio
našlės vaidmenį, nors akivaizdu,
kad puikiai išmano politikos mechanizmus, psichikai. Natalie
Portman tiksliai perteikė viešos
pareigos persmelktą gedulą, kančią, silpnybės akimirkas. Iš prisiminimų nuotrupų, žvilgsnių, veido
įtampos ir kruopščiai apmąstytų
gestų aktorė kuria įtikinamą moters,

„Krizė – mūsų prekės ženklas“

formuojančios JFK ir savo įvaizdį, kad sutikta moteris kažkuo panaši,
portretą. Larrainas, regis, nuolat ir pasiūlo jai vaidinti žmoną. Jis
provokuoja žiūrovus ir klausia, ką nori gauti Neli šeimos palikimą, o
iš tikrųjų galvoja Jackie, kas ji yra moteris pradeda suprasti, kad tai
ir kokią paslaptį stengiasi pridengti Johanesas ją įdavė naciams.
žodžiais.
Šią nelabai įtikėtiną istoriją
Dar vienas stiprios moters por- Petzoldas panardina į filmuojamą
tretas – Christiano Petzoldo 2016 m. tarsi film noir Berlyną – tai miessukurtas „Feniksas“ („LRT Kul- tas vaiduoklis, po kurį klaidžioja
tūra“, 19 d. 22.15). „Feniksas“ – tai praeities dvasios. Todėl tai labiau
pokario Berlyno klubo amerikie- politinė metafora nei psichologinė
čių zonoje pavadinimas. Jis skamba drama. Nors pagrindinis „Fenikso“
simboliškai – atgimsta miestas, į klausimas – kaip gyventi po Holonormalų gyvenimą stengiasi grįžti kausto, filmas kalba ir apie tapatybę,
miestiečiai. Į Berlyną grįžta ir žydė išdavystę, kaltę, godumą, traumą ir
dainininkė Neli Lenc (Nina Hoss). pastangas ją pamiršti. Bet pirmiauJi išgyveno Aušvice, iš jo išėjo su- sia apie meilę – tikrą, didelę, besąžalota fiziškai ir dvasiškai. Plastinė lygišką ir aklą, be kurios visa ta paoperacija pakeitė jos išvaizdą – Neli pasakota istorija atrodytų beprasmė.
neatpažįsta net jos vyras Johanesas
(Ronald Zehrfeld), kurį Neli vadina
Jūsų –
Džonu ir kurį sutinka klube. Jis įsiJonas Ūbis
tikinęs, kad Neli žuvo, bet pastebi,

Banalybės dykumos
Nauji filmai – „Pliusas“
Ilona Vitkauskaitė

Kas kartą žiūrėdama naują „pozityviausią“ ar dar kokiu kitu epitetu
apibūdintą lietuvišką komediją galvoju, kad dugnas jau pasiektas, žemiau kristi neįmanoma, – kiekviena
iš jų nustebina primityviu humoro
jausmu, siužetu, aktorių iš sudegusio
teatro vaidyba ir taip toliau. Kuriamos
greitai ir pigiai niekam dažniausiai nežinomų verslininkų, ūkininkų, mėgėjų
režisierių ir kitokio plauko veikėjų, jos
nuolat pasirodo šalies kino teatruose,
pagerina kokių poros savaitgalių žiūrimumo rekordus (geriausiu atveju), pašiurpina dalį visuomenės ir pranyksta
istorijos šiukšlyne. Nors, manau, būtent iš jų ateities kartos galės geriausiai
suprasti mūsų nepotistinį entuziastingo neoliberalizmo laiką. Šios komedijos iškalbingiausiai prabyla apie
visuomenės pasąmonę, geismus ir jų
trajektorijas, nes bandant apeliuoti į
kuo didesnę auditoriją pasitelkiamas
folkloras, prietarai, fobijos, vaizdiniai
ir visa kita, kas galėtų būti „žiūroviška“
ir „praeiti visiems“.
12 psl.

Apie šias pasąmonės trajektori- apie dviejų jaunuolių iš kaimo nejas būtų galima bandyti kalbėti ir gandas mieste. „Pliuse“ kaimas, kaip
Marko Goldmano „Pliuso“ (Lietuva, ir tarpukariu kurtame filme, atvirai
Ukraina, 2018) atžvilgiu. Aišku, nie- idealizuojamas – nuolatos matome
kas nesiteikia paaiškinti pavadinimo saulės nutviekstus kaimo ir pievų
santykio su filmu, regis, tai atsitik- peizažus vasarą, aišku, filmuotus
tinai pasirinktas „pozityvus“ žodis, dronais, o miestas vaizduojamas
nors labiausiai filme kyšo apkerpė- kaip nusikalstamos veiklos ir hedo- „Pliusas“
jusio diediško humoro ausys. Ta- nizmo erdvė, be to, kaimo gyven- daugiau gali norėti moteris?). Siu- nevykusių anekdotų apie „seksą
čiau nereikėtų tuo stebėtis, iš esmės tojus filme terorizuoja miestiečiai žeto linijos filme plėtojamos vangiai, per pėdkelnes“, išmatas ir „naujos
„Pliusas“ – tai komedianto iš Kauno mafiozai. Galima daryti išvadą, kad, fragmentiškai, kur kas svarbesnės komplektacijos bobas“ yra grynų
Artūro Orlausko gulbės giesmė (ne- deja, nuo tarpukario pasaulėžiūros čia tampa iki begalybės ištęstos far- gryniausias mazochizmas) – filme
susipažinusiems su Orlausko hu- toli nepasistūmėta.
sinės scenelės, ypač tos, kuriose vai- galime matyti visus lietuviškai komoro jausmu tegaliu pasakyti, kad
Taigi filme rodoma, kaip viename dina pats Orlauskas. Regis, Goldmanas medijai prideramus elementus:
jis panašus į Arūno Valinsko). Jis šį kaime du broliai idiotai (Donatas su Orlausku priešakyje filme bandė mizoginiją, produktų reklamą (profilmą ir prodiusavo, ir scenarijų rašė, Šimukauskas ir Artūras Orlauskas) pritaikyti Emilio Vėlyvio stilių (nes duct placement), televizijos ir poliir jame vaidina. Nors nesu tikra, ar krūmuose randa 10 kilogramų koka- Quentinas Tarantino jiems tiesiog tikos „žvaigždutes“ (pvz., Artūrą
nei šiokį, nei tokį tampymąsi ir gūž- ino, narkotikus palaiko miltais ir par- per sudėtingas) Lietuvos kaimo re- Zuoką, visais būdais ieškantį eterio),
čiojimą pečiais būtų galima vadinti duoda už alkoholį. Netrukus kaime alijoms. Tikriausiai todėl Remigijaus iš gėdos dėl kitų verčiančius prunkšti
vaidyba. Na, bet, regis, nemažai są- pasirodo ir nusikaltėliai (Mindau- Veličkos kamera čia malasi į visas ar raudonuoti dialogus ir t.t. Kartu
vokų šiuolaikinėje Lietuvoje nivelia- gas Papinigis, Ironvytas), ieškantys puses ir bando kurti bent šiokios „Pliusas“ man dar kartą įrodė, kad
vosi ir įgijo kitas reikšmes ar bent jau narkotikų. Tuo metu prakutusiam tokios dinamikos įspūdį, yra pora lietuvių komediantai, komikai tiegerokai išplėtė jų ribas. „Pliusas“ tiek ūkininkui Aleksandrui (Ramūnas gaudynių ir susišaudymų, muštynių, siog neturi humoro jausmo ir greisavo mėgėjiškumu, tiek filme eks- Šimukauskas) tenka dorotis ne tik išrėkiamų nuobodžių, banalių dia- čiau gali įvaryti depresiją nei prajuoploatuojamu kertiniu (vis dar) šalies su minėtų brolių pretenzijomis į jo logų apie bulves ir išmatas.
kinti. Tačiau išties įdomu, kas mūsų
kultūroje kaimo ir miesto konfliktu turtą, kaimiečių tinginyste, bet ir su
Iš esmės „Pliusas“ niekuo nenu- laukia po šio Orlausko šedevro, kiek
grįžta prie lietuvių kino ištakų, t.y. žmonos bei dukters (Daiva Lebe- stebina (nebent savo neprofesiona- dar neatrastų talentų bandys savęs
pirmojo lietuviško filmo „Onytė ir liūnaitė ir Gabrielė Malinauskaitė) lumu ir siaubingai blogu humoro ieškoti kine ir koks gilus gali būti
Jonelis“ (1931), kuriame pasakojama norais pasididinti krūtinę (nes ko jausmu, nes, atsiprašau, klausytis tas Lietuvos kino dugnas.
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Kviečia „Kreivės“
LGBT filmų festivalis

Rugsėjo 12–16 d. Vilniuje vyksta
queer festivalis „Kreivės“. Jis žada
kelias konkursines trumpo metražo
filmų programas (tarp jų vieną vaikams bei paaugliams), vaidybinių
ir dokumentinių pilno metražo
filmų, diskusijų, poezijos vakarą ir
parodą. Programa intensyvi ir įkvepianti. Trumpai apie tai, ko negalima pražiopsoti.
Thérèse Clerc – viena žymiausių
prancūzų feminisčių ir aktyvisčių.
Visą gyvenimą ji kovojo už abortų
legalizavimą, lygias moterų ir LGBT
atstovų teises. Sužinojusi, kad serga
nepagydoma liga (ji mirė 2016 m.
vasarį), Clerc pasikvietė režisierių
Sébastieną Lifshitzą, kad per kelias
iki mirties likusias savaites papasakotų jam apie savo gyvenimą, kovą
ir meiles. Jai buvo aštuoniasdešimt
aštuoneri. Dokumentiniame filme
„Teresės gyvenimai“ („Les vies de
Thérèse“, Prancūzija, 2016) režisieriui pavyko parodyti Clerc išėjimą,
nepaverčiant spektakliu jos akyse
nykstančio kūno bei jėgų, ir suvienyti keturis šios moters vaikus,
kurių kiekvienas, sėdėdamas prie
didelio šeimos stalo, ant kurio kadaise Clerc darė abortus, atskleidžia
vis kitą motinos veidą. Vyriausias
sūnus prisimena tipišką buržuazinę žmoną ir katalikę, duktė pasakoja apie 7-ąjį dešimtmetį, kai
prie pietų stalo susėsdavo „maoistai, trockistai ir psichopatai“, o
motina aiškino, kodėl „seksualumas yra politika“. Filmas „Teresės
gyvenimai“ rodytas Kanų kino
festivalyje ir apdovanotas „Queer

palmės šakele“. („Skalvija“, 13 d. 17.30,
po filmo – diskusija)
Marsha P. Johnson – apsišaukėlė,
bet nuoširdžiai mylima Niujorko
gatvių karalienė – buvo tikra miesto
ikona, kaip ir kita Davido France’o
filmo herojė Sylvia Rivera, su kuria
Marsha įkūrė judėjimą STAR (Street
Transvestite Action Revolutionaries).
Filme „Marshos P. Johnson mirtis
ir gyvenimas“ („The Death and Life
of Marsha P. Johnson“, JAV, 2017)
režisierius grįžta prie amerikiečių
transjudėjimo ištakų. Šiam judėjimui būdinga atskirties, iš kurios jis
išaugo ir su kuria kovojo, žymė. Jį
lydėjo alkoholizmas ir benamystė,
o vėliau, kai gėjų judėjimas pradėjo
atverti kelius į socialinę integraciją,
ir vidinė atskirtis tarp LGBT bendruomenės. 1992 m. Marshos kūnas
rastas upėje. Draugai niekad netikėjo policijos versija, esą Marsha
nusižudė. France’o filme detektyve
tampa aktyvistė Victoria Cruz, o
filmo tyrimas bent jau atsakys į
vieną klausimą – kodėl policijos
tyrimas buvo nesėkmingas. („Skalvija“, 16 d. 16.45)
LGBT literatūros kanone australų
rašytojo, aktoriaus ir aktyvisto Timothy Conigrave’o prisiminimų
knyga „Holding the Man“ (1995)
užima ypatingą vietą. Išleista iškart po autoriaus mirties, ji ir tapo
Nicolaso Birdo ir Eleanor Sharpe
filmo „Prisimenant vyrą“ („Remembering the Man“, Australija,
2015) pagrindu. Ties vaidybinio ir
dokumentinio kino riba sukurto
pasakojimo veikėjas – prestižinės

katalikiškos mokyklos Viktorijoje
mokinys Timas, kuris 1976-aisiais
įsimyli mokyklos sporto komandos
žvaigždę Johną Caleo. Abiem teko
susidurti su problemomis mokykloje ir namie, bet jų ryšys truko šešiolika metų. Būta visko – išdavysčių, išsiskyrimų, laimės ir dvasios
stiprybės, kai 1985 m. persikėlę į Sidnėjų abu sužinojo, kad tapo ŽIV
nešiotojais. („Skalvija“, 16 d. 15.05)
Į mūsų laikus perkelia vienas pirmųjų suomių LGBT filmų – vaidybinė Mikko Makelos juosta „Akimirka tarp nendrių“ („A Moment
in the Reeds“, Suomija, D. Britanija,
2017). Jos veikėjas, užsienyje studijuojantis suomis Levis, grįžta atostogų į gimtinę, kad padėtų tėvui
remontuoti namą prie ežero. Jam
padeda ir įdarbintas pabėgėlis iš
Sirijos Tarikas. Levis ir Tarikas susižavi vienas kitu. Ši intymi drama
suteikia balsą ne tik seksualinėms,
bet ir etninėms mažumoms, pasakoja apie laisvės, supratimo ir namų
poreikį. („Skalvija“, 13 d.19.30)
„Kreivės“ rodys dar kelias intymias šeimos istorijas. Dokumentinio filmo „Mano mama rožinė“
(„Min mor er pink“, Danija, 2017)
herojais tapo performansų menininkas Michaelas Richardtas ir jo
mama Malou, kuriuos režisierė Cecilie Debell stebėjo keliaujančius
Malou jaunystės keliais po Daniją
ir Vokietiją. („Skalvija“, 14 d. 18.05
filmą pristatys režisierė). Nicolas
Gerifaud filme „Pamatysi pavasarį“
(„Au printemps tu verras“, Prancūzija, 2017) rodo savo šeimą, kuriai

Kronika

Lenkų kinas
Gdynėje
Rugsėjo 17 d. prasideda 43-iasis
Gdynės kino festivalis. Žinau, kad
nuskambės banaliai, bet tai tikra
šventė visiems, kurie domisi lenkų
kinu, jį mėgsta ir seka jo naujienas.
Nepaisant pastaraisiais metais padažnėjusių slogių žinių apie politikų „Kamerdineris“
R . P i j a n s k i o n u ot r .
bandymus kištis į kino ir apskritai
meno raidą, lenkų kinematografi- Lenkijos žemėlapyje, o vėliau stato režisierius ėmėsi katalikų kunigų
ninkai kuria filmus, sulaukiančius ir jos sėkmės simbolį Gdynę. Bet temos. Jo filmo veikėjai – trys kudidžiulio atgarsio ne tik tėvynėje. Lenkijai nepriklausomybę grą- nigai, kurių likimus prieš daugelį
Tai liudija ir šiųmetė Małgorzatos žinusi Versalio sutartis atima iš metų susiejo tragiški įvykiai. Per
Szumowskos filmo „Veidas“ sėkmė aristokratų žemę ir galią. Pasaulis kiekvienas katastrofos, kurioje
Berlinalėje, ir prizas už geriausią re- keičiasi, o tarp kartu gyvenančių jie liko gyvi, metines filmo veikėžisūrą Paweło Pawlikowskio „Šalta- kašubų, lenkų ir vokiečių stiprėja jai susitinka. Jų likimai susiklostė
jam karui“ Kanuose. Abu šie filmai neapykanta. Bajonas ėmėsi temos, skirtingai. Vienas dirba kurijoje ir
dalyvaus ir pagrindiniame Gdynės kurią iki šiol, regis, geriau atskleidė svajoja apie karjerą Vatikane, kikonkurse.
literatūra, ir ne tik vokiškai parašyti tas yra skurdaus kaimo kunigas,
trečiasis vis labiau praranda paJį atidarys Filipo Bajono „Ka- Günterio Grasso romanai.
merdineris“ („Kamerdyner“), kuSena ir nesena istorija vis daž- rapijiečių pasitikėjimą. Iš „Klero“
rio veiksmo vieta tiesiogiai susi- niau grįžta į lenkų filmus. Jos bus laukiama žvilgsnio į Katalikų bažjusi su Gdyne. Filme pasakojamas daug ir konkursiniuose filmuose, ir nyčią „iš zakristijos pusės“. Akikašubo Mateušo Krolio likimas. kitose festivalio programose. Tarp vaizdu, kad Smarzowskis kalbės
Po motinos mirties jį priglaudžia labiausiai laukiamų Gdynės festi- apie nepatogias, dažnai nutyliprūsų aristokratė. Berniukas už- valyje, be abejo, – naujo Wojciecho mas temas. Pagrindinius vaidmeauga jos rūmuose. Mateušo krikš- Smarzowskio („Voluinė“) filmo nis filme sukūrė lietuvių žiūrovams
tatėvis Bazilis Versalio konferenci- „Kleras“ („Kler“) premjera. Šįkart bei teatralams gerai pažįstamas
joje kovoja už kašubų žemės vietą šokiruoti žiūrovus mėgstantis Arkadiuszas Jakubikas, Jacekas
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„Teresės gyvenimai“

nori prisipažinti, kad jau penkerius
metus yra kartu su mylimu vaikinu.
(„Skalvija“, 15 d. 16 val. filmą pristatys režisierius). Filmas „Muzika
užgesus šviesoms“ („Música para
quando as luzes se apagam“, Brazilija, 2017) balansuoja tarp tikrovės ir
fikcijos. Režisierė Ismael Caneppele
vyksta į nedidelį Brazilijos miestelį ir filmuoja jaunąją Emelyną,
kuri priešais kamerą iš lėto tampa
vaikinu Bernardu. („Skalvija“, 15 d.
19.50)
Dvejus metus kurto Irene Lusztig
dokumentinio filmo „Jūsų seserybėje“ („Yours in Sisterhood“, JAV,
2018) premjera įvyko šiemet Berlinalės „Forumo“ programoje, nuo
tada jis apkeliavo ne vieną kino festivalį. Tai kolektyvinis feminisčių
portretas, kviečiantis susimąstyti
apie feminizmo dabartį ir ateitį,
intymus, provokuojantis, kartais
širdį gniaužiantis pokalbis ir kartu
įdomus eksperimentas: filme skirtingi žmonės iš įvairių JAV valstijų
garsiai skaito ir atsako į laiškus, kuriuos prieš keturis dešimtmečių iš
skaitytojų gavo pirmojo Amerikos
feministinio žurnalo „Ms. Magazine“
redakcija. („Skalvija“, 15 d. 21.15)
„Kreivės“ šiemet pirmą kartą
Lietuvoje pristatys vaikams ir paaugliams skirtą trumpo metražo

filmų programą „Vaikų trumpikės“,
kurią sudaro „Nekenčiu rožinės!“,
„Lux“, „Apsuk butelį“ ir „Šis tas apie
Aleksą“. Pasak festivalio rengėjų,
„filmai apie lytiškumo standartų
neatitinkančių jaunuolių patirtis
leidžia tapatintis su filmo herojais
ieškant atsakymų į klausimus, kurie
yra ir unikalūs kiekvienam, ir tuo
pačiu universalūs bendruomenei“.
(„Skalvija“, 16 d. 14 val.)
„Kreivės“ taip pat kviečia į diskusiją „Matuojant visuomenės temperatūrą: homofobija ir transfobija šiandienos Lietuvoje“. Joje bus
klausiama, kokioje šalyje šiandien
gyvename ir kokios yra svarbiausios problemos, kurias reikia spręsti
politiniu lygmeniu. Diskusija vyks
po filmo „Teresės gyvenimai“ peržiūros. Diskusija apie LGBT kultūrą Lietuvoje vyks rugsėjo 15 d.
14 val. „Menų spaustuvės“ kavinės
erdvėje (Šiltadaržio g. 6). Rugsėjo
14-osios vakarą (20.30) „Autarkia“
centre (Naugarduko g. 41) vyks poezijos skaitymai, o rugsėjo 16 d. 19
val. LTMKS erdvėje „Sodų 4“ bus
atidaryta tarpdisciplininė paroda
„+26:Am I my generation?“
Įėjimas į filmų seansus – bent 1 ct
(jeigu nenurodyta kitaip).

Braciakas, Robertas Więckiewiczius, Januszas Gajosas.
Pagrindiniame konkurse varžysis
šešiolika filmų, „Kitokio žvilgsnio“
programoje – aštuoni, trumpo metražo filmų – kelios dešimtys. Tačiau pamatyti visko, ką norėčiau,
per savaitę Gdynėje tikrai nepavyks, nes masina daugybė retrospektyvų bei specialiųjų programų.
Šiemet viena jų skirta Lenkijos atkūrimo šimtmečiui, „Pusė amžiaus
be kovo“ – 1968-ųjų įvykiams, kai
Lenkijos žydai buvo verčiami palikti šalį. Kaip visada, traukia „Grynosios klasikos“ programos, dalis
jų filmų primins šiemet mirusius
lenkų kino klasikus, tarp jų ir didįjį
dokumentininką Kazimierzą Karabaszą. Specialūs seansai bus skirti
ir šiųmečiam „Platininių liūtų“ laureatui Jerzy Skolimowskiui, ir nebyliojo kino žvaigždei Polai Negri.
Bus Gdynėje ir lietuviškų akcentų. Pagrindiniame konkurse
įvyks Krzysztofo Zanussi filmo
„Eteris“ („Eter“) premjera. Prie jo
atsiradimo prisidėjo ir Uljanos Kim
kino studija. „Eteris“ – dar viena variacija „Fausto“ tema. Jo veiksmas
nukelia į XX a. pradžią, carinės
Rusijos pakraščius. Gydytojas užmigdo mylimą moterį mirtina nuskausminimui skirto eterio doze ir

pabėga. Prieglobstį jis randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur tęsia
eksperimentus su eteriu. Gydytojas
nori ne tik malšinti skausmą, bet ir
manipuliuoti žmonėmis. Pagrindinius vaidmenis šiame filme sukūrė
Jacekas Ponedziałekas ir Andrzejus
Chyra. Pastarasis aktorius vaidino ir
Šarūno Barto filme „Šerkšnas“, kuris bus pristatytas tradicinėje Gdynės programoje „Polonica“.
Viena iš šių metų Gdynės kino
festivalio parodų – „Pakraščių kinas“ („Kino Kresów“). Ji kvies į Vilnių, Gardiną, Lvovą... Įsivaizduojamoje kelionėje svarbiausia bus
kino kultūra, nes pakraščiuose vyko
daug įdomių dalykų: Vilniuje buvo
įsteigta pirmoji privati kino mokykla, Lvovo universitete teoretikai
Romanas Ingardenas ir Zofia Lissa
pirmieji pradėjo kurti akademinės
kinotyros planus, Druskininkuose
veikė vasaros kino teatras poilsiautojams, visur klestėjo kinofilija. Paroda „Pakraščių kinas“, prie
kurios atsiradimo prisidėjo ir vilnietė kinotyrininkė Anna Mikonis,
atkurs tą prarastą kino pasaulį, pasitelkdama šimtus originalių eksponatų, plakatų, dokumentų, kino
juostų.
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Rugsėjo 14–23
Parodos

„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių reziden-

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

cijos archeologiniai radiniai. Kasdienybė

muziejaus Tolerancijos centras

Vilnius

Vilniaus dvare“

Naugarduko g. 10 / 2

Nacionalinė dailės galerija

VDA parodų salės „Titanikas“

Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“

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
nuo 13 d. – parodų ciklo „Vilniaus gatvės“
pirmoji paroda „Pilies gatvė“
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
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
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

Maironio g. 3

Paroda „Lietuva litvakų kūryboje“

iki 23 d. – „Slovakų meno dienos. Jaunasis

Vlado Vildžiūno galerija

slovakų menas“

Lobio g. 6 A

iki 20 d. – Arvydo Brazdžiūno Dusės tapyba

Domanto Vildžiūno grafikos, fotografijų

Galerija „Akademija“

bei šrifto darbų paroda

Pilies g. 4
iki 17 d. – jungtinė lietuvių ir prancūzų
menininkų paroda „Susitikimas ant tilto /
Rendez-vous sur le pont“

„VDA Lauko ekspo“
Maironio g. 4
Parodos „Perfor(m)uoti peizažai“
„prokumentacija“

VDA galerija „Artifex“

Baltijos gintaro meno centras

Gaono g. 1

Šv. Mykolo g. 12

iki 15 d. – Malvinos Jelinskaitės paroda „Ta-

Algirdo Mikučio ir Žilvino Bautrėno paroda

čiau norėčiau“

,,Naivioji juvelyrika“

nuo 18 d. – Živilės Jasutytės ir Lilijos Valatkienės paroda „Ambulatorija“
VDA galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 17 d. Užutrakio dvaro sodyboje – IV Lietuvos autorinė juvelyrikos kūrėjų asociacijos
paroda „Herbariumai“
Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Laukiant kito atėjimo“
Simono Dybbroe Møllerio (Danija) paroda
„Viduramžiai“
nuo 14 d. – Diogo Evangelistos (Portugalija) paroda „Besisukantis ratas“
Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Indrės Ercmonaitės paroda „Depresija: Jaar
is Deep“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 15 d. – paroda „3Dvs2D“
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
nuo 14 d. – fotoparoda „Nauji fotografijos
įrankiai: nuo Google’o iki algoritmo“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Vytauto Tomaševičiaus personalinė paroda
„Pašnekesiai wirtuvėje“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Arturo Bumšteino ir Gičio Bertulio garso
instaliacija „Sraigės kambarys“
Gintauto Trimako paroda „Atsakymas“
Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Eugenijaus Ališankos fotoparoda „Azijos veidai“
„Muzikos galerija“
Antakalnio g. 17
Erikos Petunovienės-Aytės tapybos darbų
paroda „Spalvų muzika“
Meno ir edukacijos centras „Rupert“
Vaidilutės g. 79
iki 15 d. – „Rupert“ alternatyvios edukacijos programos dalyvių paroda „Savas
žmogus už durų“
Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
Beatričės Mockevičiūtės paroda „Asukas“
(suomių k. gyventojas)
„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
Vilniaus analoginės fotografijos ir kino
festivalis
„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Simonos Merijauskaitės tapybos paroda
„Medžio metai“
Vilniaus universiteto Botanikos sodas
Kairėnų g. 43
14-oji tarptautinė žemės ir aplinkos meno
paroda „Ryšiai“
„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Rūtenės Merk paroda „Spirits Within“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės
muziejus
V. Putvinskio g. 55

archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

Simo Žaltausko tapybos paroda „Kontrastai“

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

Galerija „Meno niša“

Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei

atkūrimo

J. Basanavičiaus g. 1/13

mecenatystės skerspjūviai“

Gedimino pilies bokštas

Jurgio Tarabildos paroda „Realybės šou“

Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“

Arsenalo g. 5

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

nuo 13 d. – paroda „Optimizmo architek-

Gedimino pilies istorija ir ginklai

Pilies g. 40

tūra: Kauno fenomenas 1918–1940 m.“

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-

Suomijos Valkeakoski-Vanajevesi soropti-

M. Žilinsko dailės galerija

dai pro Gedimino pilies bokšto langus“

mos klubo narių fotografijų paroda „Mes

Nepriklausomybės a. 12

Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt.

Apžvalgos aikštelė

kovojam už moteris“

Bažnytinio paveldo muziejus

AV17 galerija

Kauno paveikslų galerija

Šv. Mykolo g. 9

Totorių g. 5

K. Donelaičio g. 16

Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos
šedevrai: Lietuva–Italija“
iki 15 d. – paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a.
siuvinėti liturginiai drabužiai“
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro
kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III. Paroda iš Dresdeno valstybinių
meno rinkinių“
„Florencija renesanso ir baroko laikais.

Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis faktorius. Kūnai“
Verslo centre k29 (Konstitucijos pr. 29) – Rimanto Milkinto paroda „HEA240“
LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
nuo 16 d. – jaunų menininkų iš Ukrainos
paroda „+26: Am I My Generation?“
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 15 d. – Jurgitos Žvinklytės paroda
Savicko paveikslų galerija

Tapyba iš fondo „Cassa di Risparmio di Fi-

J. Basanavičiaus g. 11

renze“ ir banko „CR Firenze“ kolekcijų“

Manto Meškėlos tapyba

14 psl.

„Kaunas Photo“ festivalio parodos

Paroda „Nukirstas miestas – persodintas
žmogus“
„Kūrybos briaunos. Adomo Galdiko (1893–
1969) retrospektyva“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
iki 19 d. – paroda „Tautodailininkė Julija
Daniliauskienė: būtis karpiniuose“
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Vilniuje reikia tikrai labai daug ką apžiūrėti: ir naujas ŠMC parodas,
ir keramikos meno bienalę „Arkoje“, ir Vytauto Tomaševičiaus parodą
Pamėnkalnio galerijoje, kur bandoma kalbėti apie meno „bytavūchą“, ir
Indrės Ercmonaitės tapybą galerijoje „Kairė–dešinė“ apie tikėjimą ir internetą, visas mažas neformalias: Gintauto Trimako buvusiame „Dailės“
kombinate, galerijoje „Vitrina“, ir Andriaus Ermino galerijoje „AV17“. Kol
gera lauke, reikėtų nusigauti ir iki Kairėnų botanikos sodo, čia atidaryta
žemės meno paroda, tačiau labiausiai intriguoja Agnės Narušytės ilgai
rengta paroda, skirta laikui kaip reiškiniui. Klaipėdoje, KKKC parodų
rūmuose, paroda „Chronometrai“ veiks iki lapkričio 4 d.
Muzika
Rugsėjo 22 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Lietuvos kamerinis
orkestras pradeda naują sezoną ir kartu su meno vadovu, smuikininku ir
dirigentu Sergejumi Krylovu savo pagrindinėje scenoje pateikia įvairią ir
turiningą programą. Kiti vakaro solistai – smuikininkai Džeraldas Bidva,
Rusnė Mataitytė, pianistė Kristina Miller. Skambės Felixo MendelssohnoBartholdy Koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui d-moll: nors kompozitorius jį parašė būdamas 13 metų, tai visiškai brandus, įspūdingas kūrinys,
kuriame akivaizdi J.S. Bacho įtaka. Alfredo Schnittke’s „Senovinio stiliaus
siuitoje“ smuikui ir fortepijonui susipina rusų, žydų, amerikiečių muzikos
tradicijos, paįvairintos praeities atspalviais. Suomių pianisto, dirigento ir
kompozitorius Olli Mustoneno Koncerte trims smuikams ir orkestrui susijungia neoklasikinis, neobarokinis, romantinis ir minimalistinis stiliai.
Teatras
Rugsėjo 21, 22 ir 23 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks spektaklio „Getas“ premjera. Pagal Joshua Sobolio pjesę ir dokumentinę medžiagą kuriamas spektaklis pasakoja apie Holokaustą ir tai, kaip „įkalintieji Vilniaus gete įkūrė unikalų reiškinį – geto teatrą, mirties akivaizdoje
tapusį žydų dvasinės stiprybės ir pasipriešinimo šaltiniu, vienintele galimybe jaustis žmogumi“. Anot režisieriaus Gintaro Varno, „spektaklyje
kalbama apie pasirinkimus, poelgius ir jų pasekmes: steigti teatrą ar ne,
dalyvauti šaudant žydus ar nedalyvauti?“ Spektaklis kuriamas kartus su
teatru „Utopia“.
Rugsėjo 13–20 d. Klaipėdos tarptautiniame menų festivalyje „PLArTFORMA“ vyks šiuolaikinio šokio ir naujojo cirko spektakliai. Visa festivalio programa – http://2018.plartforma.lt/.

Spektakliai

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-

Vilnius

nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star

Nacionalinis dramos teatras

2018 finalistai“

18, 19 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre –

nuo 14 d. – Sauliaus Paliuko paroda

Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

„Spiečius“
nuo 14 d. – Katarzynos Tretyn-Zečević
(Lenkija) paroda „Erdvėlaikis“

Vilniaus mažasis teatras
15 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

Kauno fotografijos galerija

18 d. 19 val. – PREMJERA! „NUOSTABŪS

Vilniaus g. 2

DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS “

Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-

19 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“

nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star

(teatras „Kitas kampas“)

2018 finalistai“

20 d. 18.30 – projekto „Lietuvos teatro am-

Galerija „Ars et mundus“

žius“ renginys-paskaita „Valstybės teatras.
Pirmasis dešimtmetis: konsolidacijos me-

A. Mapu g. 20
nuo 20 d. – Leonoros Kuisienės meninės

tas“. Pranešėjas G. Padegimas

knygrišybos paroda „Laikas“

21 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-

Klaipėda

22 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal

KLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

KKKC parodų rūmai

23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.

Didžioji Vandens g. 2
nuo 14 d. – šiuolaikinio meno paroda
„Chronometrai“

JOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)

Galerija „si:said“

Oskaro Koršunovo teatras

Daržų g. 18
iki 21 d. – Henriko Riškaus (aka H2) paroda
„Random“

„PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“.
20 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-

Bažnyčių g. 6
iki 20 d. – Salomėjos Jastrumskytės akvarelių paroda „Glosolalijų seilės“

kaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas
21 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83

19 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo
Rež. – O. Koršunovas

Klaipėdos galerija

Paroda „...Tavo Adas. Adomo Galdiko grafika

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė
23 d. 19 val. – PREMJERA! „IMPROVIZACI-

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras

ir archyvai iš Pauliaus Galaunės rinkinio“

Bonaventūro Šalčio tapybos paroda „Eidas“

Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco

Danutės Žalnieriūtės grafikos ir koliažų

Kauno interjeruose“

paroda „Kintančios struktūros“

15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“.
Rež. – O. Koršunovas
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21 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“.

L. Bernsteino „KANDIDAS“. Dir. – M. Staš-

Sakralinės muzikos valandos Popiežiaus

Bibliografinės žinios

Rež. – L. Urbona

kus, T. Ambrozaitis

Pranciškaus belaukiant „Musica sacra“

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR

16 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-

14 d. 17.15 Panevėžio Kristaus Karaliaus kate-

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova

tės „PASAKA BE PAVADINIMO“.

droje – Panevėžio muzikinio teatro pučia-

(Erdvė A–Z)

Rež. – E. Miškinytė

mųjų instrumentų orkestras „Panevėžio

Aš meilę amžiną dainuoju… : eilėraščiai / Vaclovas Matažinskas. – Alytus : Alytaus spaus-

Vilniaus teatras „Lėlė“
Palėpės salė
15 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir
dail. – V. Mazūras
Mažoji salė
16 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
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-Aleksos „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
20 d. 19 val. – menų festivalis „Platforma“:
„KOREKCIJA“ („VerTeDance“ ir „Clarinet
Factory“ šokio spektaklis, Čekija)
22 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas
15 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.
Rež. – V. Malinauskas
16 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
21, 22 d. 18 val., 23 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! J. Sobolio „GETAS“.
Rež. – G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia
teatru“)
Kauno kamerinis teatras
Festivalis „Išeities taškas“
18 d. 18 val. – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI
IR TĖČIUI“. Idėjos aut. ir choreogr. –
G. Grinevičiūtė, rež. – P. Markevičius
19 d. 18 val. – F. Richterio „BAIMĖ“.
Rež. – R. Lažaunykas (VDU teatras)
19 d. 18 val. – P. Prievelio šokio spektaklis
„EARTHWORM“
20 d. 18 val. – H. Ibseno „HEDA GABLER“.
Rež. – E. Švedkauskaitė (LRDT)
21 d. 18 val. – B. Brechto „ŠALTOJI ŠIRDIS“.
Rež. – V. Masalskis („Taško teatras“)
22 d. 18 val. – „MARI KARDONA“.
Rež. – A. Jankevičius
Kauno lėlių teatras
15 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė
16 d. 12, 14 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“.
Rež. – G. Radvilavičiūtė

garsas“. Dir. – M. Bražas

tuvė, 2018. – 279, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8171-37-2
Dar gurinių : užrašai ir esė / Valentinas Sventickas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos

Šiauliai

14 d. 18 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo

Šiaulių dramos teatras

bažnyčioje – Šiaulių rajono savivaldybės

14 d. 18.30 Mažojoje salėje – 88 teatro se-

kultūros centro kolektyvai: mišrūs cho-

zono pristatymas

rai „Melomanai“, „Gija“, „Ventus“, moterų

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj

vokalinis ansamblis „Melodija“, Kuršėnų

2018. – 187, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8171-33-4

meno mokyklos jaunučių choras bei jaunių

Kolibris : detektyvinis romanas / Kati Hiekkapelto ; iš suomių kalbos vertė Simona Dobro-

„RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda
16 d. 12 val. Mažojoje salėje – „TEGYVUOJA

leidykla, [2018]. – 397, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-480-025-2
(įr.)
Dziedai, praudų tu rokuoji : eilėraščiai / Vaclovas Matažinskas. – Alytus : Alytaus spaustuvė,

choras „Da capo“

volskytė. – Vilnius : Sofoklis, 2018. – 283, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-

LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas

16 d. 18.45 Panevėžio Švč. Trejybės bažny-

256-8 (įr.)

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREI-

čioje – Panevėžio muzikinio teatro styginių

ČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi

kvartetas. Solistė L. Česlauskaitė

Kvėpavimas į marmurą : [romanas] / Laura Sintija Černiauskaitė. – Vilnius : Alma littera,

poniutės pakeliui į Šiaurę“).

20 d. 18.45 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir

Rež. – A. Lebeliūnas

Povilo bažnyčioje – Panevėžio muzikinio

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-

teatro mišrus choras (vad. A. Viesulas),

kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

vargonininkė J. Barkauskaitė

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – H. Ibseno
„NORA“. Rež. – S. Račkys
22 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza
„SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

2018. – 205, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3421-4 (įr.)
Literatūra : pasaulis, atskleistas knygų : kūrybinės užduotys 10 klasei / Violeta Dumčiuvienė,
Vilma Dulevičienė, Laima Skabickienė. – Kaunas : Šviesa, 2018. – 48 p. : iliustr.. – (Era,
ISSN 2538-8193). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-430-06851-6
Literatūra : vadovėlis 5 [klasei] / Lina Misiuvienė, Jolita Šalomskienė, Dalia Švažienė. –

Vilnius

Kaunas : Šviesa, 2018. – 2 d.

Lietuvos valstybinis simfoninis

D. 1. – 2018. – 103, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-5-430-06840-0

orkestras

D. 2. – 2018. – 143, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-5-430-06841-7

21 d. 19 val. – sezono pradžios koncertas.

Panevėžys

Solistas V. Repinas (smuikas), Lietuvos

Mano eilės – tai mano gyvenimas : eilėraščiai / Irutė Matažinskaitė-Lazickienė. – Alytus :
Alytaus spaustuvė, 2018. – 256, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-8171-40-2

Juozo Miltinio dramos teatras

valstybinis simfoninis orkestras. Dir. –

14 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležin-

G. Rinkevičius. Programoje P. Čaikovskio,

kelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“.

S. Prokofjevo kūriniai

[A. Naktinis], 2017. – 203, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-475-056-4

Valdovų rūmai

Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo : [romanas] / Fredrik Backman ; iš švedų kalbos

Rež. – J. Glombas
16 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“
(pagal H. Hoffmanno pasakas).
Rež. – L. Kurjački

Koncertai

Festivalis „Banchetto musicale“

Meilės kibirkštėlė : eilėraščiai / Alfredas Naktinis ; [dailininkė Sandra Vilimaitė]. – Vilnius :

vertė Raimonda Jonkutė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 365, [3] p.. – Tiražas 1800 egz.. –

15 d. 13 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

ISBN 978-609-01-3381-1 (įr.)

koncertas vaikams ir visai šeimai „Natų

Mūsų gyvenimo spalvos : romanas / Jean-Gabriel Causse ; iš prancūzų kalbos vertė Donata

mūšis“. Dalyvauja ansamblis „CordAria“

Pleskevičienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 319, [1] p.. – Tiražas

(Šveicarija, Austrija, Lietuva)

2000 egz.. – ISBN 978-609-480-018-4 (įr.)

Lietuvos nacionalinė filharmonija

15 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

koncertas „Biagio Marini pėdomis“. XVII a. mu-

Negrįžtantys paukščiai : eilėraščiai / Kazys Ivanauskas. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2018. –
64, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 80 egz.. – ISBN 978-609-8171-38-9

joje salėje, – sezono pradžios koncertas su

zikinė kelionė iš Italijos į nuniokotą Europą.

Giovanni Sollima. Lietuvos nacionalinis

Ansamblis „CordAria“ (Šveicarija, Austrija,

simfoninis orkestras. Solistai G. Sollima

Lietuva)

(violončelė), G. Pyšniakas (violončelė).

19 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje me-

Dir. – M. Pitrėnas. Programoje A. Coplando,

nėje – teatralizuotas XVIII a. itališkų

G. Sollimos, K. Vasiliauskaitės kūriniai

arijų da capo koncertas „Dramma da

800 egz.. – ISBN 978-609-8205-11-4

Neregimieji : romanas / Roy Jacobsen ; iš norvegų kalbos vertė Nora Strikauskaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 261, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN
978-609-480-027-6
Net ne : eilėraščiai / Kęstutis Navakas. – Vilnius : Apostrofa, 2018. – 103, [10] p.. – Tiražas

20 d. 18 val. Kėdainių daugiakultūriame

capo“. Rež. – A. Schvarzsteinas (Ispanija),

Niksas : [romanas] / Nathan Hill ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius : Alma lit-

centre – V. Povilionienė (vokalas) ir P. Vyš-

choreogr. – J. Širvytė-Rukštelė, kostiumų

tera, 2018. – 734, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3332-3 (įr.)

niauskas (saksofonas). Programoje impro-

dail. – R. Valčik. Atlikėjai R. Vosyliūtė

vizacijos lietuvių liaudies dainų temomis,

(sopranas), baroko orkestras „Collegium

Nuokalnėn rieduliu : proza, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas ; [iliustracijos
Aido Klimantavičiaus] ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : [Dobilo leidykla] :

pasakojimai ir padavimai

musicum Riga“ (Latvija), vad. – M. Kupčs

21 d. 18 val. Mažeikių kultūros centre – Lie-

(klavesinas)

978-609-409-125-4

Muzikos galerija

Požeminis geležinkelis : [romanas] / Colson Whitehead ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Pe-

tuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Solistai V. Talerko (sopranas), G. Gelgotas
(fleita), D. Rudvalis (kontrabosas), A. Treznickas (kontrabosas). Dir. – M. Stakionis.
Programoje D. Šostakovičiaus, M.K. Čiur-

18 d. 18.30 – ansamblis „Amerikos virtuozai“:
E. Borowsky (smuikas), C. Barczyk ir F. Borowsky (violončelės), E. Borowsky (fortepijonas), Ch. Borowsky (balsas ir lūpinė armoni-

lionio, G. Puccini, G. Verdi ir kt. kūriniai

kėlė). Dalyvauja B. Traubas (smuikas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Va k a r a i

19 d. 18 val. Vilniuje, S. Vainiūno namuose, –

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 2018. – 106, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN

trukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 324, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-60901-3334-7 (įr.)
Pravardės : apysakos / Leonardas Gutauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
[2018]. – 427, [3] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-480-035-1 (įr.)
Rojalio kambarys : apsakymai ir apysakos / Jaroslavas Melnikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 190, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-480034-4 (įr.)

trečiadienio vakaras-koncertas „Skamba
lietuvių tautiniai instrumentai“. Svečiuose

Vilnius

Saulės spindulys : [eilėraščiai] / Vida Jurkienė. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2018. – 65, [1] p. :

LMTA Liaudies instrumentų katedros ve-

Valdovų rūmai

iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8171-36-5

dėja A. Bružaitė ir Akademijoje studijas

18 d. 18 val. Renginių salėje – E. Barletti (Ita-

pradėję atlikėjai R. Budreckaitė, G. Tatlaus-

lija) vieša paskaita „Kaip gimsta kolekcijos“

Sužėlęs laikas : [poema, prisiminimai] / Janina Papelytė-Švitrienė. – Alytus : Alytaus spaus-

kaitė ir J. Vaitelė

20 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –

Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu

R. Petrausko paskaita „Didieji kunigaikščiai

15 d. 18 val. Druskininkuose, UAB „Draugys-

ir kurfiurstai: Lietuvos ir Saksonijos santy-

tės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, – VI tarp-

kiai viduramžiais“

tautinio kamerinių ansamblių konkurso

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

„Muzikinė akvarelė 2018“ laureatai. Kon-

15 d. 14 val. Renginių erdvėje – ciklo „Dons-

tuvė, 2018. – 156, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8171-39-6
Taurė, gyvatė, svastika : istorinis romanas apie asmeninius Hitlerio gydytojus / Vaida Marija
Knabikaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 250, [2] p.. – ISBN 978609-480-032-0 (įr.)
Teksto suvokimo užduotys 9 ir 10 klasei / Regina Jasukaitienė. – Kaunas : Spalda, 2018. – 51,
[1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8124-07-1

kiškieji pokalbiai“ pirmoji diskusija. „Mes

Tikėk žvaigžde vilties likimo : [eilėraščiai] / Rūta Kanaukaitė. – Alytus : Alytaus spaustuvė,

Beinarienė. Programoje P. Beinario,

ir jie: dar kartą apie nacionalizmą ir patrio-

2018. – 136, [1] p. : portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8171-34-1

M. Mangani, G. Rossini, Ch.M. Leofflerio,

tizmą“. Dalyvauja A. Gelūnas, J. Donskienė,

M. Dringo ir kt. kūriniai

Trapūs daiktai : eilėraščiai / Greta Ambrazaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-

Rež. – G. Damanskytė

A. Avidan, A. Nikžentaitis, I. Matonytė,

16 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje –

A. Navickas

Klaipėda

programos „Musica sacra“, skirtos Popie-

18 d. 12 val. Kino salėje – Kino popietė. Fil-

žiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietu-

mas „Gražuolė“ (rež. A. Žebriūnas)

voje 25-mečiui ir Popiežiaus Pranciškaus

Muzikos galerija

vizitui Lietuvoje, pabaigos koncertas.

14, 15 d. 19 val. – komedija „Story+Party.

22 d. 12 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO,
ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį
„Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“).

Klaipėdos valstybinis dramos teatras
19 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto
„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
20 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič
„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

certo vedėja kompozitorė V. Striaupaitė-

J. Stupnianek-Kalėdienė (sopranas),

True dating stories told live“ ( anglų k.)

V. Oškinis (fleita), J. Landsbergytė (vargo-

Venclovų namai-muziejus

kla, [2018]. – 79, [1] p.. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-480-037-5
Xeranthemum : eilėraščiai / Gintaras Bleizgys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 86, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-480-036-8
Žalieji pergamentai : dienoraščiai / Sigitas Geda. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 357, [1] p.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-480-026-9

nai). Programoje M.K. Čiurlionio,

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 18 val. – susitikimas su rumunų poete,

M. Natalevičiaus, J.Ph. Rameau, N. Porpora,

visuomenės veikėja A. Blandiana bei poetu

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.

15 d. 18 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA!

P. Vasko ir kt. kūriniai

profesoriumi T. Venclova

Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras
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R ugsėjo 14–20
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Apsireiškimas ***

Vilnius

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)
Išdykėlis Patrikas **

Sara (Beattie Edmondson) niekaip negali susitvarkyti gyvenimo: karjera nesiklosto, meilė teikia tik nusivylimus, o tėvai, regis, į bet kokias
dukters pastangas jau žiūri atsainiai. Paskutinis dalykas, kurio jai dabar
reikia, – išlepintas ir kaprizingas mopsas Patrikas, įsiveržiantis į vargšės
merginos gyvenimą. Ji negali susidraugauti su žmonėmis, bet gal tai pavyks su šuniu? Mandie Fletcher komedijoje taip pat vaidina Edas Skreinas,
Tomas Bennettas, Emily Atack, Jennifer Scarborough, Gemma Jones (D.
Britanija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Knygynas ***

6-ojo dešimtmečio pabaiga. Jauna našlė Florens (Emily Mortimer) įgyvendina savo svajonę – nusiperka seną namą mieguistame Anglijos pajūrio mieste ir atidaro knygyną. Florens pardavinėja Vladimiro Nabokovo
„Lolitą“, Ray’aus Bradbury „451 laipsnį pagal Farenheitą“ ir kitus pasaulinės
literatūros šedevrus, bet tai šokiruoja konservatyvius miestelio gyventojus
ir net sukelia protestus – juk panašios knygos gali būti pavojingos. Viena
labai įtakinga dama (Patricia Clarkson) daug padarys, kad uždarytų tą
„parduotuvėlę“. Tačiau Florens lieka nuosekli ir sužadina vietinio literatūros gerbėjo (Bill Naughty) simpatiją. Šis garsios ispanų režisierės Isabel Coixet filmas sukurtas pagal autobiografinę britų rašytojos Penelope
Fitzgerald knygą (Ispanija, 2017). (Vilnius)
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)
Super Džonis smogia ***

Reklaminis šio Davido Kerro filmo šūkis: „Intelektas ne visada puošia
vyrą“. Jį iliustruoja visa naujo filmo apie garsųjį Rowano Atkinso personažą eiga. Super Džonio tyrimas prasideda, kai mižiniška kibernetinė
ataka atskleidžia visus slaptuosius Didžiosios Britanijos agentus, ir tai
tik problemų pradžia. Dabar slaptosios tarnybos gali pasinaudoti tik Super Džoniu. Šis, neseniai pažeminus jo pareigas, dėsto mokykloje, bet
yra kviečiamas demaskuoti patyrusį programišių, keliantį grėsmę šalies
saugumui. Kad jo misija pasisektų, Džonis turi išnaudoti visas savo galimybes. Filme taip pat vaidina Benas Milleris, Olga Kurylenko, Emma
Thompson, Jake’as Lacy, Miranda Hennessy (D. Britanija, Vokietija, Prancūzija, 2018). (Vilnius, Kaunas)

Forum Cinemas Vingis
14 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,
JAV) – 12, 14.20, 16.40, 19, 21.30; 15–20 d. –
11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50
14–20 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 11,
12.50, 14.45, 16.40
Tikslas – vestuvės! (JAV) – 11.20, 15.50, 18.50,
21.10
Paieška (JAV) – 13.30, 18.10, 20.30
Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) – 13.10, 18 val.
Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vokietija) – 18.40
20 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija,
Prancūzija, JAV) – 18 val.

„Knygynas“
14 d. – Nesijaudink, jis toli nenueis (JAV,

19 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 18.10

14–20 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 10.30,

14 d. – Grobuonys. Maratonas JAV) – 17.30

12.20; Neįmanoma misija: atpildo diena

Prancūzija) – 21.15; 15 d. – 21 val.; 16, 17 d. –

14–20 d. – Vienuolė (JAV) – 12.20, 14.40, 17,

(JAV, Kinija) – 20.15

20.45; 19 d. – 20.15

18, 19.20, 21.40

Pasakiškai turtingi (JAV) – 20.55

14 d. – Mažoji Italija (Kanada, JAV) – 20.30;

14, 17–20 d. – Alfa (JAV) – 15.50, 20.15; 15,

Moterys meluoja geriau: Robertėlis

15 d. – 15.30; 16 d. – 14.15; 18 d. – 18 val.

16 d. – 11, 15.50, 20.15

(rež. A. Žiurauskas) – 17.15

15 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 15 val.

14 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 17.45; 15, 16 d. –

Vilis ir pašėlę ratai (JAV) – 10.20, 14.40

15 d. – Apsireiškimas (Prancūzija) – 20.45;

12.30, 15.15, 17.45; 17–19 d. – 15.15, 17.45;

Skalvija

18 d. – 20.30

20 d. – 15.15
14, 19 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 12.40;
15–18, 20 d. – 12.40, 18.10
14, 17–20 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) –
15.35; 15, 16 d. – 11, 15.35
Vilis ir pašėlę ratai (JAV) – 11.10, 16.30
Neįmanoma misija: atpildo diena (3D, JAV,
Kinija) – 13.25
Neįmanoma misija: atpildo diena (JAV, Kinija) – 20.30
14, 15, 17, 19 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) –
15.30; 16, 18, 20 d. – 20.15
Megalodonas: grėsmė iš gelmių (JAV, Kinija) – 21.20
Megalodonas: grėsmė iš gelmių (3D, JAV,
Kinija) – 13.15
22-oji mylia (JAV) – 21 val.
15, 17, 19 d. – Gimšė! (Rusija) – 20.15

14 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vokietija) – 20.30; 16 d. – 21.10; 17 d. – 15 val.;
18 d. – 18.50; 19 d. – 16.50
17 d. – Apsireiškimas (Prancūzija)– 17 val.;
18 d. – 16.10; 19 d. – 20.40
17 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija, Prancūzija, Šveicarija) – 19.50; 18 d. – 21 val.
Vilniaus LGBT* festivalis „Kreivės“
14 d. – programa „Kreivių trumpikės“ I – 16.20
14 d. – Mano mama rožinė (dok. f., Danija) –
18.05 (filmą pristatys režisierė)
15 d. – Pamatysi pavasarį (dok. f., Prancūzija) – 16 val. (filmą pristatys režisierius)
15 d. – Kreivių trumpikės II – 18 val.
15 d. – Muzika užgesus šviesoms (dok. f.,
Brazilija) – 19.50
15 d. – Jūsų seserybėje (dok. f., JAV) – 21.15
16 d. – Prisimenant vyrą (dok. f., Austra-

Forum Cinemas Akropolis

lija) – 15.05

14 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,

16 d. – Marshos P. Johnson mirtis ir gyveni-

JAV) – 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 21, 23.40;

mas (dok. f., JAV) – 16.45

15 d. – 12.05, 14.30, 16.55, 19.20, 21.20, 23.40;

15 d. – Nyndorfo karalienė (Vokietija) – 14.30

16–20 d. – 12.05, 14.30, 16.55, 19.20, 21.20

16 d. – Vaikų trumpikės. Festivalis „Krei-

14, 15 d. – Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) –

vės“ – 14 val.

10.40, 15.30, 19.15, 22.40; 16–20 d. – 10.40,

16 d. – Veidrodis (Rusija) – 18.50

15.30, 19.15

19 d. – Aš esu Katia Golubeva (dok. f., rež.

15 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17.30;
17 d. – 18 val.
15 d. – Karštos vasaros naktys (JAV) – 19.15;
19 d. – 20.45
15 d. – Jaunikis ant balto žirgo (JAV) – 21.15;
16 d. – 18 val.; 17 d. – 19.45; 20 d. – 20.15
16 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija, Prancūzija, Šveicarija) – 20.30; 20 d. – 20 val.
16 d. – Mamma mia! Štai ir mes (D. Britanija, JAV) – 14.30
16 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 16.15
16 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Marokas, Belgija) – 19.45; 19 d. – 18.45
18 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Britanija) – 20 val.
20 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 18.45

Kaunas
Forum Cinemas
14 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Kanada,
JAV) – 10.30, 12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 0.20;
15 d. – 11, 14, 15.40, 18.25, 20.45, 23, 0.20;
16–20 d. – 11, 14, 15.40, 18.25, 20.45, 23 val.
14–16, 18–20 d. – Princesė ir drakonas (Ru-

14, 15 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 11.10,

N. Ju) – 19 val. (seanse dalyvaus režisierė)

18.30, 21.30, 23.30; 16–20 d. – 11.10, 18.30, 21.30

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

14, 15 d. – Paieška (JAV) – 13.20, 17.05, 20.40,

20 d. – Specialioji programa: Ingmaro Ber-

sija) – 10.10, 12.05, 15.20; 17 d. – 10.10, 15.20
14–20 d. – Paieška (JAV) – 12.30, 22.30
Tikslas – vestuvės! (JAV) – 14.50, 19.10
Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) – 17.15
20 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija,

23.20; 16–20 d. – 13.20, 17.05, 20.40

gmano dokumentai. Dokumentas: Fani ir

14–20 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 10.10,

Aleksandras (Švedija) – 16.50

12.55, 14.50

20 d. – Peterio Liechti filmų retrospektyva.

20 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija,

Signerio lagaminas. Kelyje su Romanu Signe-

Prancūzija, JAV) – 18.10

riu (Šveicarija) – 19 val.

19 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 18.20

20 d. – Žiurkės (JAV) – 21.15

14, 15 d. – Vienuolė (JAV) – 13.10, 16.45, 19,

Pasaka

14–20 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) – 13.10,

14 d. – Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) –

17, 22.15; Nerealieji 2 (JAV) – 10.30, 15.05

17.30; 15 d. – 15.15; 16 d. – 14 val.

15–20 d. – Alfa (JAV) – 20.15
14–20 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 19.30

20.25, 21.40, 23.55, 22.50; 16–20 d. – 13.10,

Prancūzija, JAV) – 17.40
19 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 17.40
14 d. – Grobuonys. Maratonas (JAV) – 17.30
14 d. – Vienuolė (JAV) – 14, 18, 20.20, 22.10,
0.30; 15 d. – 13.20, 16.15, 18, 20.20, 22.40,
0.30; 16–20 d. – 13.20, 16.15, 18, 20.20, 22.40

Vienuolė **

16.45, 19, 20.25, 21.40

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)

14, 15 d. – Gimšė! (Rusija) – 13.25, 21.50,

14 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 19.30;

23.59; 16–19 d. – 13.25, 21.50

15 d. – 19 val.; 16–18 d. – 18.30; 19 d. –

Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 10.40

14–20 d. – Alfa (JAV) – 11.20, 15.50, 18 val.

20.30; 20 d. – 18.30

Vilis ir pašėlę ratai (JAV) – 13 val.

14, 17–20 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 14.20,

14 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 21.30;

Luisas ir ateiviai (Vokietija) – 10.20

15.40; 15, 16 d. – 10.50, 14.20, 15.40

15 d. – 18.30; 16 d. – 16 val.; 16 d. – 20.30;

16, 18 d. – Megalodonas: grėsmė iš gelmių

14–20 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) – 13.35, 19.30

18 d. – 18.15; 20 d. – 20.30

(JAV, Kinija) – 17.40

Monstrų viešbutis 3: atostogos (JAV) – 11, 12.30

14, 15 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.15;

15, 17 d. – Moterys meluoja geriau: Robertė-

14, 15 d. – Megalodonas: grėsmė iš gelmių

16 d. – 19 val.; 19 d. – 18.30; 20 d. – 18.15

lis (rež. A. Žiurauskas) – 17.40

(JAV, Kinija) – 15.20, 23.25; 16–20 d. – 15.20

14 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija,

14, 16, 18, 20 d. – Neįmanoma misija: at-

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas,
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas
Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

16 psl.

14–18, 20 d. – Megalodonas: grėsmė iš gel-

Vokietija) – 19 val.; 15, 16 d. – 16.45; 17 d. –

pildo diena (JAV, Kinija) – 21.20

mių (3D, JAV, Kinija) – 18.20

18.15; 18 d. – 20.45; 19 d. – 18.15

15, 17, 19 d. – 22-oji mylia (JAV) – 21.20
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