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Vilniaus dokumentinių filmų festivalis            
pristato Peterio Liechti retrospektyvą

Violončelės, vibrato!
Pirmojo sezono koncerto Nacionalinėje filharmonijoje įspūdžiai

Laimutė Ligeikaitė

Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras rudens sezoną pra-
deda pakiliai. Neseniai, rugpjūčio 
30 d., prestižiniame Baltijos jūros 
festivalyje Švedijoje kolektyvas 
itin sėkmingu koncertu paminėjo 
Valstybės atkūrimo 100-metį. Di-
riguojamas Giedrės Šlekytės, su 
solistais Lina Dambrauskaite, Jus-
tina Gringyte, Edgaru Montvidu, 
Nerijumi Masevičiumi ir Švedijos 
radijo choru orkestras atliko Ra-
mintos Šerkšnytės oratoriją „Sau-
lėlydžio ir aušros giesmės“, o su 
pianistu Andriumi Žlabiu – Esa-
Pekkos Saloneno Koncertą forte-
pijonui. Šią programą prieš tai gir-
dėjome Vilniaus festivalyje, apie ją 
rašyta ir šio laikraščio puslapiuose, 
tačiau smagu pasidžiaugti, kad 
mūsų kolektyvo bei solistų sėkmė 
ir vėl byloja, koks yra tikrasis Lie-
tuvos kultūros (ir ne tik jos) įvaiz-
dis pasaulyje. Ar nevertėtų apie 
tai pagaliau rimtai susimąstyti ir 

valstybiniu lygiu, užuot vis karto-
jus pasenusią dainelę apie krep-
šininkų garsinamą Lietuvą? Ypač 
šiemet, 100-mečio proga, itin su-
aktyvėjo įvairių Lietuvos ir užsienio 
muzikos kolektyvų, teatrų mainai, 
kas vėlgi rodo natūralią mūsų mu-
zikos meno europinę ir netgi pasau-
linę integraciją bei tikrąjį prestižą. 
Tik, deja, tą prestižą puoselėti vie-
toje sunkoka... Grįžtant prie minėto 
festivalio, įtakingasis jo meno vado-
vas ir kompozitorius E-P. Salonenas, 
susižavėjęs savo ir R. Šerkšnytės kū-
rinių atlikimu, jau pažadėjo gražiai 
bendradarbiauti su Nacionaline fil-
harmonija ir netgi atvykti gastrolių. 

Ne mažiau pakilia gaida rugsėjo 
14 d. Nacionalinėje filharmonijoje 
prasidėjo ir naujasis sezonas su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru, diriguojamu Modesto 
Pitrėno. Tačiau nedaug trūko, kad 
entuziazmas gerokai prisloptų. Ilgai 
lauktas ir koncerte turėjęs griežti 
įžymus italų violončelininkas bei 
kompozitorius Giovanni Sollima 
ūmai susirgo ir neatvyko. Be to, be 

programos žvaigždės teko apsieiti ir 
kitą dieną orkestrui koncertuojant 
Latvijoje, Cėsių festivalyje, kuriame 
prieš keletą metų ir užsimezgė kū-
rybiniai ryšiai su G. Sollima.  

Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
koncerto Vilniuje programa beveik 
nenukentėjo, o intrigą iš naujo su-
kūrė net du nauji solistai, pakeitę 
italą: XIV tarptautinio Piotro Čai-
kovskio konkurso pirmos premi-
jos ir aukso medalio laimėtojas ar-
mėnas Narekas Hakhnazaryanas 
bei ilgametis „Kremerata Baltica“ 
violončelių koncertmeisteris ir so-
listas, Liepojos simfoninio orkes-
tro „Gintaro skambesys“ violonče-
lių koncertmeisteris latvis Ērikas 
Kiršfeldas. Atsirado pakeitimų ir 
programoje: vietoj G. Sollimos 
Koncerto violončelei ir orkestrui 

„Liaudies pasakos“ („Folktales“) 
skambėjo P. Čaikovskio „Variacijos 
rokoko tema“ violončelei ir orkes-
trui, op. 33. Kita programoje numa-
tyta G. Sollimos kompozicija išliko. 

D. Matv ejevo n uotr .
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Ne tik apie senąją muziką
Pokalbis su fleitininku Vyteniu Gikniumi

M u z i k a

Kamilė Rupeikaitė

Žinomas Lietuvos fleitininkas Vy-
tenis Giknius baigė Nacionalinę 
M.K. Čiurlionio menų mokyklą ir 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją. Koncertuoja su įvairiais an-
sambliais, orkestrais, dirba Lietuvos 
valstybiniame simfoniniame orkes-
tre. Keliolika metų nuosekliai stu-
dijuoja senosios muzikos atlikimo 
meną. Jis yra pirmasis Lietuvoje 
atlikėjas, grojantis traversu – sker-
sine baroko fleita (stažavosi Čeki-
joje pas profesorę Nancy Hadden), 
vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo 
groti vadinamuoju cinku (arba kor-
netu), stažavosi pas Gustavo Gar-
giulo ir Gebhardą Davidą, vieną 
iš kelių geriausių dabarties cinki-
ninkų pasaulyje; taip pat groja baro-
kiniu obojumi, išilginėmis fleitomis, 
yra bandęs groti tenorine šalmėja 
ir barokiniu fagotu. Jau beveik 
metus Vilniuje veikia neformali se-
nosios muzikos mokyklėlė, kurioje 
V. Giknius dalijasi savo sukaupto-
mis žiniomis. 

Kaip ir kada susidomėjai ba-
rokine muzika ir barokiniais 
muzikos instrumentais?

Kai mokiausi menų mokykloje, 
manęs netenkino muzikos, ku-
rią grojome, skambesys. Kalbu ne 
apie konkrečios epochos muziką – 
manęs tiesiog netenkino dvylika 
lygių pustonių, – tai, kaip suderin-
tas fortepijonas. Maždaug 1986 m. 
išgirdau Estijos senosios muzikos 
ansamblio „Hortus musicus“ plokš-
telę, kur ansamblis grojo anksty-
vojo italų baroko meistro Giovanni 
Gabrieli kanconas ir ričerkarus. Ir 
skambesys buvo tas. Tai buvo di-
džiulė atgaiva, poveikis, panašus 
į įsimylėjimą. Taip gimė noras gi-
lintis į senąją muziką. Vėliau, jau 
akademijoje, pradėjome po tru-
putį ją groti, rezultatai nuvildavo, 
tačiau nesupratau, kas ir kodėl ne 
taip. 2007 m. susirinko būsimo 
ansamblio „Affectus“ branduolys: 
aš grojau medine „Boehmo“ fleita, 
Vaiva Eidukaitytė-Storastienė – kla-
vesinu, Roma Jaraminaitė – violon-
čele, netrukus prisijungė ir smui-
kininkė Rima Švėgždaitė. Mums 
buvo įdomu muzikuoti, bet vėl – 
skambesys ir pojūtis buvo ne tas. 
Nutarėme, kad reikia barokinės 
fleitos – traverso. Atsirado rėmėjų, 
įsigijome traversą, ir tuomet išvy-
kau į senosios muzikos vasaros mo-
kyklą Valticėje (Čekijoje), kur pa-
tekau pas puikią barokinės fleitos 
specialistę Nancy Hadden ir... pa-
tyriau pirmą šoką: sužinojau, kad 
artikuliacijų traversui yra 16–20! 
O mane visą gyvenimą mokė, kad 
artikuliacijos yra dvi – „t“ ir „k“... 
Geriausiai įvaldyti instrumentą pa-
deda specialiai jam rašyti kūriniai, 
tad maždaug metus kasdien groda-
vau iš Jacques’o-Martino Hotteterre 

knygos „Preliudų menas“ („L’art de 
préluder“). Iš pradžių buvo sunku, 
nes traverso konstrukcija ir akus-
tika gerokai skiriasi nuo moder-
nios fleitos. Kai traversą šiek tiek 
įvaldžiau, paaiškėjo, kad styginiai 
instrumentai metalinėmis stygo-
mis iškrenta iš ansamblio konteksto. 
Rima savo smuikui uždėjo žarnines 
stygas ir įsigijo barokinį stryką. Jai 
nebuvo taip sunku, kaip man, nes 
ji buvo grojusi fideliu (renesansiniu 
smuiko protėviu). 

Valticėje tarp kitų instrumentų 
pirmą kartą išgirdau barokinį 
obojų, jo garsas mane sužavėjo. 
Kitais metais jau užsirašiau į dvi 
klases – traverso ir barokinio obo-
jaus, nors šio instrumento dar ne-
turėjau. Labiausiai iš tų, kuriuos 
pedagogas buvo atsivežęs, man 
tiko angliškas „Bradbury“ obojus, 
tačiau užsakius laukti jo teko dve-
jus metus. Maždaug po pusmečio į 
Vilnių atvažiavo barokinio trimito 
ir cinko (korneto) specialistas Gus-
tavo Gargiulo – jis grojo taip gra-
žiai ir taip paprastai, kad susidarė 
įspūdis, jog ir aš paimsiu ir taip pa-
grosiu. Pasiprašiau pradžiamoks-
lio. Jis man pravedė pamoką ir pa-
sakė, kad mano burnos raumenys 
silpni, reikia treniruotis. Paaiškėjo, 
kad kolega trimitininkas Arvydas 
Mišeikis, su kuriuo kartu grojome 
ansamblyje „Banchetto musicale“, 
turi cinką ir sutiko man jį paskolinti. 
Maždaug dvejus metus pūtinėjau tą 
cinką iš visų jėgų ir, kaip Gustavo ir 
sakė, iš pradžių man nieko gražaus 
neišėjo. Bet kai po dvejų metų at-
keliavo žadėtasis barokinis obojus, 
man jau buvo gaila cinką padėti į 
šalį. Ir dėl įdirbio, ir dėl to, kad cin-
kas atvėrė man XVII a. muziką.

Maždaug 2013–2016 m. Vilniuje 
prasidėjo vėlyvojo renesanso (anks-
tyvojo baroko) muzikos atgimimas. 
Cinkininkas Rodrigo Calveyra, pui-
kus to laikotarpio muzikos žinovas, 
ėmė reguliariai lankytis Lietuvoje, 
tapo senosios muzikos ansamblio 

„Canto Fiorito“ vadovu. Bendravi-
mas su juo ir jo kviestiniais kolego-
mis padėjo suvokti, kad tas skam-
besys, kurio visą laiką troškau, iš 
tikrųjų yra ne tam tikro laikotar-
pio muzika, bet... gerai intonuoti 
intervalai. Taigi pradėjau domėtis 
intonacija ir radau labai daug me-
džiagos. Tarp į mano rankas pa-
tekusių knygų buvo obojininko ir 
muzikologo Bruce’o Hayneso „Se-
nosios muzikos pabaiga“ („The End 
of Early Music“), kurioje autorius 
neįtikėtinai nuostabiai sudėlioja, 
apie ką kalba senoji muzika, kokie 
lūžiai muzikoje įvyko po XVIII a. 
prancūzų revoliucijos, kodėl instru-
mentai, naudoti šimtmečius, kei-
čiantis epochoms pradėjo nebetikti. 
Straipsnyje „Beyond Temperament“ 
Haynesas gražiai išaiškino, kad de-
rinimai ir intonacija turi sąsajų, bet 
tai ne tas pats. Pirma, senojoje mu-
zikoje egzistuoja mažų mažiausiai 

dvi intonacijos: garsų derinimas ir 
poetinė-retorinė intonacija. Antra, 
egzistuoja du visiškai skirtingi ma-
žorinio trigarsio intonavimo būdai. 
Išstudijavęs įvairius senosios muzi-
kos aspektus supratau, kad būtent 
techniniai dalykai yra raktas į „mu-
ziką, kuri gydo sielas“. Kai pirmą 
kartą pats susiderinau didžiąją 
terciją fleita, apėmė neįtikėtinas 
jausmas. Paskui Vasaros muzikos 
akademijoje su penkiais mokiniais 
fleitomis suderinom gryną G-dur 
akordą. Atrodė, kad dangus prasi-
vėrė. Vaikai norėjo, kad tas akordas 
tęstųsi ir nesibaigtų. Pasirodo, tas 
skambesys, ta intonacija ir yra tai, 
ko man visą laiką trūko. Gyvenimas 
mane vedė dideliais aplinkkeliais, 
kad atvestų iki šio atradimo. Jeigu 
būčiau galėjęs menų mokykloje su-
žinoti apie intonaciją, tikriausiai ne-
būčiau susidomėjęs senąja muzika. 

Kodėl, Tavo nuomone, Lietu-
voje tiek mažai dėmesio ski-
riama barokiniam instrumen-
tarijui ir grojimui istoriniais 
instrumentais? 

Pirma priežastis yra visiškai ba-
nali – muzikai Lietuvoje neturi 
pinigų istorinių instrumentų repli-
koms įsigyti. Antra priežastis – žmo-
nės bijo permainų. Trečia – žmonės 
nėra patyrę geros intonacijos tei-
kiamų išgyvenimų. Paradoksalu, 
bet senosios muzikos atgimimą 
maždaug XX a. viduryje paska-
tino vienas iš vadinamosios aka-
deminės muzikos postulatų, kuris 
skelbia, kad muziko reikalas yra 
tiksliai perprasti kompozitoriaus 
sumanymą ir maksimaliai auten-
tiškai jį perteikti. 1953 m. tuome-
tinis Vienos simfoninio orkestro 
violončelių grupės koncertmeiste-
ris Nikolausas Harnoncourt’as su-
būrė ansamblį „Concentus musicus 
Wien“, tapusį muzikos atlikimo is-
toriniais instrumentais pradininku. 
Kitas šio judėjimo pionierių buvo 
olandų klavišininkas, dirigentas ir 
muzikologas Gustavas Leonhard-
tas. Pirmiausia buvo pradėta eks-
perimentuoti su styginiais instru-
mentais. Vėliau buvo atrasti išlikę 
istoriniai pučiamieji, paaiškėjo, 
kad juose skylių pirštams (garsaei-
lio) išdėstymas jau turi užkoduotą 
tam tikrą temperaciją. Paskui buvo 
pagamintos tikslios varinių instru-
mentų kopijos, buvo atrastas ir re-
konstruotas oboe da caccia, Bacho 
altinis obojus. Pamėginus atlikti 
senąją muziką tais instrumentais 
paaiškėjo, kad ji visiškai kitokia, 
nei buvo įprasta girdėti. Tuomet 
Europoje prasidėjo renesansinių ir 
barokinių instrumentų – traversų, 
gambų, obojų, šalmėjų ir t.t. – sąjū-
dis, HIPP ir RIPP (Historically and 
rethorically informed performance 
practice) judėjimas, kurio esmė – 
muzikos atlikimas to meto instru-
mentais, vadovaujantis istoriškai 
pagrįstomis žiniomis.

Yra įvairių požiūrių į HIPP 
judėjimo metodologiją. Antai 
vienas iš skeptikų, žymus JAV 
muzikologas Richardas Tarus-
kinas teigia, kad neįmanoma 
žinoti, kaip iš tikrųjų skam-
bėjo senoji muzika, nes aka-
deminis suvokimas yra ribo-
tas. Esą „istoriškai autentiška 
interpretacija“ iš esmės yra 
moderni idėja ir „oportunisti-
nis istorinių liudijimų perskai-
tymas“. Kaip pakomentuotum 
tokį požiūrį?

Tai plati tema. Viena vertus, mes 
nežinome, kaip mūsų proseneliai 
grojo. Dar pridurčiau – man nerūpi, 
kaip kažkas kadaise grojo. Maža to: 
jei aš, būdamas proprosenelis, suži-
nočiau, jog mano proproanūkiai iš 
kailio neriasi, kad išgautų kažkokį 

„autentišką“ skambesį, kailį jiems iš-
karščiau. Kita vertus, jei mane pa-
siekia mano prosenelio receptas, 
kad, pavyzdžiui, garine pirtimi ir 
ąžuoline vanta žmonės gydėsi ir 
palaikė sveikatą, tai, būdamas lais-
vas nuo prietarų, galiu išmėginti ir 
prosenelio naudotą pirtukę. Tačiau 
jei mėginčiau ją kaip kažkokį „au-
tentišką kultūros paveldą“, būčiau 
pasigailėjimo vertas miesčionis. 

Lygiai taip ir su senąja muzika. 
Jei mėgintume atkurti „autentišką 
atlikimą“, neišvengiamai mėgdžio-
tume, kaip „maždaug taip“ grojo 
kažkieno protėviai. Ir tai, mano 
supratimu, nei su muzika, nei su 
atgaiva sielai nieko bendra neturi. 
Bet jei sąžiningai muzikuodami ieš-
kotume muzikos (atgaivos sielai), 
ją tikrai atrastume. Todėl tas HIPP, 
RIPP muzikos atlikimas yra sąži-
ningesnis, mažiau „receptinis“ ir ti-
krai mažiau „mitologizuotas“ negu 
mūsų vadinamas „profesionaliosios“ 
ar „akademinės“ muzikos atlikimas. 
Tiesą sakant, modernioji, šiuolai-
kinė muzika yra visiškai HIPP. Pa-
radoksalu, bet Europoje yra muzikų 
(pvz., dirigentas ir fagotininkas 
Marcas Minkowskis), sėkmingai 
atliekančių „akademinės“ muzikos 
repertuarą istoriniais instrumentais. 

Žinoma, neturime situacijos 
Lietuvoje lyginti su Vakarų Eu-
ropa, kurioje yra daug gilesnės 

grojimo istoriniais instrumen-
tais tradicijos. Tačiau kokia si-
tuacija kitose Baltijos šalyse?

Latvijoje ir Estijoje situacija ir 
panaši, kaip Lietuvoje, ir kitokia. 
Panaši tuo, kad ten visuomeninis 
požiūris yra toks pat. Tik latviai 
turi Marį Kupcą – chorvedį, diri-
gentą, pasižymintį organizatoriaus 
talentu. Jo ir bendražygių pastan-
gomis J. Vitolo Latvijos muzikos 
akademijoje buvo įkurta Senosios 
muzikos katedra. Dabar jie jau turi 
savo baroko orkestrą ir istorinių 
pučiamųjų instrumentų ansamblį 

„Stadt-Hautboisten Riga“. Estijoje 
situacija panaši, nors ten vieno ryš-
kaus iniciatoriaus nežinau. O Lie-
tuvoje yra, mano manymu, viena 
rimta problema: senosios muzikos 
atlikėjai, ne savo noru, bet dėl šalies 
ypatumų, kreipia savo veiklą vienu 
iš dviejų kelių. Vieni – tai Darius 
Stabinskas, Renata Dubinskaitė su 
Rodrigu Calveyra, Vilimas Norkū-
nas – gauna iš fondų finansavimą, 
kviečia kolegas iš užsienio, rengia 
geras, kokybiškas programas, meis-
triškumo kursus. Viskas būtų puiku, 
bet po tų koncertų muzikantai išva-
žiuoja kas sau, o čia nelieka be-
veik nieko. Kitas kelias – mūsų 
mokyklėlė, kuri neprašo pinigų, 
dirba savo jėgomis ir augina bū-
tent vietinius muzikantus. 

Kaip gimė mintis įkurti šią ne-
formalią mokyklėlę?

Maždaug prieš trejus metus pas 
mane atvyko mokinukė Indrė iš 
Biržų – tiesiog paprašė fleitos pa-
mokos. Ji man pagrojo keletą Hän-
delio sonatos dalių; tuomet aš tra-
versu parodžiau, kaip ši muzika 
galėtų skambėti. Indrės akys pasi-
darė didelės kaip pelėdžiuko. Po po-
ros savaičių ji manęs paprašė, kad 
mokyčiau ją groti traversu. Indrė 
įstojo į Balio Dvariono muzikos mo-
kyklą pas Ievą Baublytę mokytis išil-
ginės fleitos, pas Rūtą Vosyliūtę – ba-
rokinio vokalo, pas mane – traverso, 
vėliau cinko. Šiais metais ji baigė 
mokyklą ir įstojo į Bazelio seno-
sios muzikos akademiją „Schola 
Cantorum“.  
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Vaiva Eidukaitytė-Storastienė ir Vytenis Giknius Nuotr auka iš  asmen in io  archyvo
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M u z i k a

Tai „Violončelės, vibrato!“ („Violon-
celles, vibrez!“) dviem violončelėms 
ir styginiams, kurią, kaip ir buvo 
žadėta, atliko šiemet iš Austrijos 
sugrįžęs Čiurlionio kvarteto narys 
Glebas Pyšniakas, o autoriaus par-
tiją perėmė Ērikas Kiršfeldas. 

Orkestro meno vadovo Mo-
desto Pitrėno išsamiai apgalvota 
programos koncepcija kiek pakito, 
į bendrą dramaturgiją įterpus po-
puliarų Čaikovskio opusą, tačiau 
N. Hakhnazaryano muzikavimas 
atpirko viską ir sukėlė tikrą publi-
kos susižavėjimo audrą. Džiugu, 
kad, nors ir susiklosčius minėtoms 
aplinkybėms, galėjome susipažinti 
su tokiu talentingu atlikėju, kon-
certuojančiu prestižinėse pasaulio 
salėse su svarbiausiais orkestrais. 
Kadangi visai neseniai Čaikovskio 

„Variacijos rokoko tema“ skambėjo 
su pačiu Mischa Maisky (Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro se-
zono pabaigos koncerte), nejučia 
norėjosi palyginti šiuos skirtingų 
kartų violončelininkus. Pirmiau-
sia juos jungia legendinio Mstis-
lavo Rostropovičiaus mokykla ir 
muzikavimo nuoširdumas, gilus, 
sodrus, netgi aistringas garsas. Ro-
koko variacijos atlikėjui leidžia at-
skleisti ir platų melodingumą, ir 
juvelyrišką virtuoziškumą. Kaip ir 
M. Maisky, visa tai įsimintinai 
perteikė ir N. Hakhnazaryanas. 
Tačiau man pastarojo muzika-
vimas atrodė dar lengvesnis, išskir-
tinai elegantiškas, subtilus, kartkar-
tėm netgi žaismingas. Lankstus jo 
frazavimas, rubato, platus, dailus le-
gato tiesiog užbūrė. Ir tai, žinia, ne 
tik Josepho Guarneri 1707 m. gamy-
bos violončelės, kuria griežia atlikė-
jas, nuopelnas.  

N. Hakhnazaryano talentas už-
valdė ir orkestrą. Pirmą kartą su 
šiuo solistu muzikuodamas (gal 
tik su viena repeticija prieš kon-
certą?) jis taip pat suskambo sub-
tiliomis spalvomis, neatsiliko vir-
tuoziniuose epizoduose, vienodai 
darniai liejosi styginių ir pučiamųjų 
(ypač medinių) partijos.

Susižavėjusi publika išprašė bisą. 
N. Hakhnazaryanas, kreipdamasis 
į klausytojus, anonsavo pagriešian-
tis savo mielo bičiulio G. Sollimos, 
kurį čia pakeitė, kompoziciją „La-
mentatio“, ir ją skiriantis Lietuvos, 
kaip ir savo tėvynės Armėnijos, 
valstybės atkūrimo 100-mečiui. Šis, 
bene populiariausias G. Sollimos 
kūrinys, kuriame violončelės gar-
sai įdomiai supinami su žmogaus 
balsu, suskambėjo labai intymiai, 
giliai, sakyčiau, netgi armėnišku 
koloritu. O lyrikai kontrastuojan-
tys pašėlę „sunkiojo roko“ epizo-
dai, kone išvedantys violončelę iš 
proto, negrįžtamai visus užliejo 
kulminacijos banga. Po tylon grį-
žusių paskutinių taktų užgriaudėję 
aplodismentai bylojo apie dar vieną 
mūsų atrastą žvaigždę, kurios tikrai 
lauksime čia pasirodant ir ateityje.   

Antroje koncerto dalyje skam-
bėjo G. Sollimos kompozicija 
dviem violončelėms ir styginiams 

„Violončelės, vibrato!“ („Violon-
celles, vibrez!“, 1993 m.). Čia solo 
griežė G. Pyšniakas ir Ē. Kiršfeldas. 
Kūrinys, kaip ir dauguma G. Solli-
mos opusų – minimalistinio braižo, 
skaidrios faktūros, o soluojančios 
violončelės savo melodiją plėtoja 
harmoninių funkcijų repeticijų – 
tarsi „mirgančių“ garsų fone. Pa-
mažu sodrėjančios ir slūgstančios 
dinaminės bangos privedamos iki 
stipriai įsišėlstančių kulminacijų, 
klausytojus kone perkeliančių į 

roko koncertą. Čia jėgų nepagai-
lėjo ir solistai, įsiaudrinę nelyginant 
koks uraganas „Florence“, kaip tik 
tuo metu šturmavęs JAV krantus, 
tik... gerokai apsilpęs. Išties, įspūdis 
susidarė dvejopas: ir orkestro stygi-
niai, ir solistai kūrinį atliko darniai, 
nepriekaištingai. Tačiau šįkart jau 
pasigedau paties G. Sollimos sce-
ninio artistiškumo, beatodairiško 

„pasitaškymo“, dažnai peržengian-
čio popkultūros ribas. Ir kai solistai, 
atrodė, jau emociškai „įsivažiuos“, 
tas gražus minimalistinis mirgėji-
mas ėmė ir nutrūko... Tikrai norė-
josi, kad kūrinys truktų ilgiau.   

Vakaro programą gražiai įrėmino 
skirtingi, bet ir savotiškai artimi kūriniai. 
Koncertas buvo pradėtas 1945 m. ame-
rikiečio Aarono Coplando sukurta siu-
ita „Apalačų pavasaris“ („Appalachian 
Spring“). Pirmiausia autoriui buvo užsa-
kytas to paties pavadinimo baletas, 
už jo muziką kompozitorius pelnė 
prestižinę Pulitzerio premiją. Tais 
pačiais metais A. Coplandas su-
komponavo siuitą dideliam orkes-
trui, atrinkęs aštuonias padalas ir 
vaizdingai apibūdinęs jų simboliką. 
Skoningai eklektiškoje muzikoje pa-
naudotos amerikiečių folkloro, kau-
bojų dainų ir įvairios kitos „girdėtos“ 
intonacijos, taip pat „Shaker“ ben-
druomenės himnas „The Gift To Be 
Simple“, kurio melodija ryškiausiai 
plėtojama be pertraukos atliekamos 
kompozicijos finale. 

Nacionalinis simfoninis orkes-
tras charakteringai atskleidė siuitos 
liaudiškų šokių ir kaimo muzikantų 
scenų žaismingumą, šmaikštumą, 
vietomis sodriai spalvino jautrius, 
niūrokus epizodus, maldą prime-
nantį choralą. Kaip prabangi in-
krustacija bendroje faktūroje vis 
suspindėdavo fleitos (Giedrius 
Gelgotas) ir klarneto (Antanas Ta-
ločka) duetas, beje, gražiai išnirda-
vęs į paviršių ir kituose kūriniuose.

A. Coplando simfoninė kalba gra-
žiai susisiejo su paskutiniu vakaro 
kūriniu – Kristinos Vasiliauskai-
tės „Simfonete“. Sezono pristatymo 
spaudos konferencijoje M. Pitrėnas 

minėjo, jog į 2018-ųjų simfoninės 
muzikos koncertus įtraukdamas 
lietuvių autorių muziką orkestras 
savo ruožtu prisideda prie Valsty-
bės atkūrimo 100-mečio įprasmi-
nimo. Be to, „Simfonetė“ puikiai 
tinka prie programos skambesio 
paletės, kurioje dirigentas brėžia 
kūrybos idėjų ir braižo saitus tarp 
A. Coplando, Leonardo Bernsteino, 
Dmitrijaus Šostakovičiaus, Ericho 
Korngoldo – iki Eduardo Balsio, 
kurio kompozicijos studijas K. Va-
siliauskaitė yra baigusi ir savitai 
tęsia geriausias jo mokyklos tra-
dicijas. Lietuvoje ir toli už jos ribų 
labiausiai žinoma kaip bažnytinės 
liturginės bei choro muzikos kūrėja, 
K. Vasiliauskaitė šįvakar priminė, 
jog puikiai išmano simfoninį orkes-
trą, akustinėmis, tembrinėmis spal-
vomis, kontrastais skoningai kuria 
nuotaiką, unikalų naratyvą. O dar 
reiktų nepamiršti, jog „Simfonetė“ 
parašyta 1980-aisiais, ankstyvuoju 
autorės kūrybos laikotarpiu. Tiesa, 
kūrinys neseniai gerokai redaguo-
tas, iš keturių dalių paliktos trys, 
finalinė beveik visiškai perdirbta.   

Pirmoje kūrinio dalyje dėmesį 
kaustė nuolat girdimas ir jaučia-
mas žingsnio (o gal širdies pulso?) 
ritmas, sodrus viso orkestro skam-
besys (tik variniai pučiamieji kiek 
per ryškūs), kuris galiausiai išsiliejo 
į kulminacinę bangą. Antra dalis, 
priešingai nei įprasta, ne lyriška, 
o dar intensyvesnė ir aštresnė nei 

Violončelės, vibrato!
Atkelta iš  1  psl .

Iš pradžių mes tiesiog rinkda-
vomės kartu groti. Tuo metu įsi-
gijau dar vieną labai įdomų tra-
versą, meistro pavadintą „modern 
traverso“, idealiai tinkantį dabar-
ties fleitininkams susipažinti su 
skersine baroko fleita. Praėjusių 
metų rudenį prie mūsų prisijungė 
fleitą Nacionalinėje M.K. Čiurlio-
nio menų mokykloje studijuojanti 
Adelė, ji traversu susidomėjo Va-
saros muzikos akademijoje. Taigi 
pradėjome groti trise, mergi-
nos – traversais (Indrė dar ir 
cinku), aš – barokiniu obojumi. 
Tada ir atsirado mūsų mokyklėlė, 
nes pradėjau koleges mokyti pran-
cūziško stiliaus. Šių metų pradžioje 

prie mūsų prisijungė fagotinin-
kas Šarūnas Kačionas, iš kolegos 
Suomijoje įsigijęs barokinį fagotą. 
Būdami jau keturiese, pradėjome 
studijuoti ganėtinai rimtai ir kryp-
tingai, birželį surengėme prisista-
tomąjį koncertą. Galima sakyti, 
kad žmonės patys pajuto norą 
mokytis senosios muzikos atli-
kimo barokiniais instrumentais. 
O mokyklėlė tapo proga tą norą 
realizuoti ir auginti toliau. 

Kokie didžiausi Tavo paties 
atradimai, dalijantis per daug 
metų sukauptomis žiniomis ir 
patirtimi?

Senoji muzika turi jėgą keisti 
žmogaus sielą. Šią banalią tiesą 

tvirtinu atsakingai. Jeigu ši muzika 
grojama taip, kaip ji sumanyta, tei-
singai intonuojant (tiesiog naudo-
jant instrumentus ir tekstus pagal 
paskirtį), ji turi galingą psichote-
rapinį poveikį. Kaip tokio povei-
kio pasekmė, tarp mūsų prasideda 
santykis, pagrįstas dalijimusi. Tai 
formuoja atmosferą, kurioje dir-
bame. Tokioje atmosferoje trys 
pamokos valandos pralekia labai 
greitai. Kai pradedi suvokti, kas 
užkoduota toje muzikoje ir kas 
slypi už natų (pagal retorikos tai-
syklę: jei pasakoma kitaip, vadinasi, 
pasakoma kažkas kita), tai atveria 
naują požiūrį. 

Esame muzikuojantys bendra-
minčiai, turime labai konkretų 

tikslą – padėti ugdyti vietinius se-
nąją muziką išmanančius muzikus 
ir taip kurti Lietuvos kultūrą. Labai 
tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau at-
siras kritinė masė išprususių atli-
kėjų, pajėgių kokybiškai atlikti se-
nąją muziką, ir jie galės būti šioks 
toks visuomenės balsas. 

Kokie šiandien yra didžiausi 
Tavo senosios muzikos mokyklė-
lės poreikiai? 

Svarbiausi poreikiai – instru-
mentai. Šiandien trys ketvirtada-
liai barokinių medinių pučiamųjų 
Lietuvoje yra, deja, mano asmeninė 
nuosavybė. Jei ateis daugiau norin-
čių mokytis – kuo jiems groti? Rei-
kalingos ir patalpos repeticijoms, 

pirmoji, puošta ritminiais orna-
mentais, darniai įpintais pučiamųjų 
raižiniais. Tarsi patvirtindama, kad 
vakaro ašis – violončelių skambe-
sys, lyriška jų grupės melodija ilgai-
niui grąžino muziką prie pradinio 
ramaus „žingsniavimo“. Tačiau čia 
priartėjo ir staigmena: finale staiga 
pasigirdo džiugus liaudiškas šokis, 
pateiktas beveik nemodifikuota me-
lodine citata. Toks sumanymas gal 
ir ne vieną nustebino. Muzika, iki 
šokio skambėjusi moderniai, išra-
dingai, tembriškai turtingai, finale, 
nors būtent jis labiausiai ir atnaujin-
tas, padvelkė jau primirštomis lietu-
vių liaudies šokių ar dainų citavimo 
tradicijomis kaip, pavyzdžiui, Juozo 
Gruodžio, Balio Dvariono, Stasio 
Vainiūno kūryboje. Vis dėlto džiu-
gusis finalas puikiausiai tiko šven-
tiško vakaro pabaigai. Publikai dė-
kojant už gražų koncertą, orkestras 
šokį netgi pakartojo.

Post scriptum. Koncertas pirmą 
kartą buvo transliuojamas tiesiogiai 
filharmonijos skaitmeninėje salėje 
nationalphilharmonic.tv, tad klau-
santieji tikrai galėjo patirti naujojo 
skelbiamo sezono šūkio „Aklas pa-
simatymas su muzika“ netikėtumus 
ir malonumus. Tiesa, pasitaikė ir 
techninis netikėtumas, kai galbūt 
dėl naujosios interneto autorių tei-
sių direktyvos arba kokio nors įsi-
laužimo transliacija trumpam nu-
trūko. Bet žadama, jog kitą kartą 
nesklandumų nebus. 

Atkelta iš  2  psl . tačiau su savo ekonominiais pajė-
gumais dar negalime sau to leisti. 
Aš dalinuosi muzikinėmis žiniomis, 
senosios muzikos paslaptimis, ins-
trumentais. Jeigu atsiras norinčių 
vienaip ar kitaip prisidėti prie šios 
vizijos auginti Lietuvoje senosios 
muzikos atlikėjus, manau, jiems 
bus dėkingi ne tik mokyklėlės da-
lyviai, bet po kelerių metų ir seno-
sios muzikos klausytojai.

Dėkoju už pokalbį ir linkiu 
kuo geriausios kloties.

Kalbino ir parengė 
Kamilė Rupeikaitė

D. Matv ejevo n uotr .Ēriks Kiršfelds, Gleb Pyšniak, Modestas PitrėnasR . Vi t ka usko nu ot r.
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Tordo Gustavseno trio Paliesiaus dvare
Koncerto įspūdžiai

M u z i k a ,  T e a t r a s

Laima Slepkovaitė-Butėnienė

Labai nepatogu iš sostinės keliauti 
į koncerto vietą dvi valandas – Pa-
liesiaus dvarui pasiekti užtrun-
kama daugmaž tiek. Nepraktiška. 
Bet tai yra dvi valandos nuostabių 
lietuviškų peizažų reginio ir nusi-
teikimo meninei patirčiai, atotrū-
kis nuo visų „žemiškųjų rūpesčių“. 
Dvaro teritorijoje izoliacija nuo jų 
tampa aklina: dingsta internetas ir 
mobilusis ryšys. Jų čia neteks pasi-
gesti, nes skambės muzika.

Jai skirta ne pokylių menė ir ne 
kokia nors grakšti pavėsinė, o arkli-
dės! Arklidžių išlikęs tik fragmen-
tas, turintis istorinę vertę ir saugo-
tinas. Užuot atstatę pagal istorikų 
prielaidas visą architektūros pa-
minklą, dabartiniai dvarininkai ap-
gaubė originalią likusią sieną nauju 
moderniu statiniu – koncertų sale. 
Esu girdėjusi anksčiau apie tokį pa-
veldo konservavimo būdą ir palieku 
diskusijas apie jį architektūros, ar-
cheologijos ir istorijos profesiona-
lams. Mano akiai tokia šiuolaikybė 
klasicistinio dvaro ansamblio visu-
moje pasirodė svetinga, jauki ir nu-
teikianti gerai muzikinei patirčiai. 
Iš vidaus ji atrodo dar patrauklesnė, 
nes pro stiklo sienas atsiveria žavus 
kraštovaizdis. Bet tikrasis įspūdis 
išryškėja tik pasklidus garsui...

Garsus tą rugsėjo 12-osios vakarą 
iš „Steinway“ fortepijono skleidė 
norvegų pianistas Tordas Gustavse-
nas su Sigurdu Hole (kontrabosas) 
ir Jarle Vespestadu (būgnai), prista-
tantys naujutėlį, paskutinę rugpjū-
čio dieną išleistą albumą „The Other 

Side“ (ECM). Ir vos jiems pradėjus 
tai daryti, paaiškėjo, kad visa ta ar-
klidės likučius nuo drėgmės ir vėjo 
tausojanti konstrukcija yra tobulų 
proporcijų: garsas sklinda lengvai 
ir lygiai. Jis šiek tiek atsispindi nuo 
sienų, bet labai minkštai: aidas vos 
paryškina garsą, neiškraipydamas 
artikuliacijos, nepalikdamas ne-
švaraus šleifo, subtiliai suliedamas 
trijų instrumentų partijas į vien-
tisą audinį. Toks akustinis kom-
fortas yra, švelniai pasakius, retas 
mūsų koncertų salėse. O ši suteikia 
dar vieną prabangą – būti labai arti 
muzikantų, kas dar labiau sutirština, 
intensyvina meninį patyrimą.

Koks gi buvo vakaro turinys? Nu-
manau, kad neturėčiau laužtis pro 
atviras duris ir įrodinėti skaitytojui 
(klausytojui), kad grota buvo gerai. 
Tai yra aukščiausio profesionalumo 
muzikantai, atsakingai nugludinta 
programa ir idealios sąlygos jai 
skambėti – gali ateiti prasčiausios 
nuotaikos, nemėgdamas skandi-
navų džiazo ir papirktas parašyti ką 
nors bloga, ir vis vien nerasi prie 
ko prikibti. Tačiau, nors tai buvo 
albumo pristatymo koncertas, jis 
smarkiai skyrėsi nuo albumo. Stu-
dijinis džiazo įrašas ir koncertinis 
atlikimas tiesiog privalo skirtis, čia 
nieko naujo, bet Tordo Gustavseno 
trio atveju tas atstumas – labai ryš-
kus ir vertas keleto žodžių.

ECM prodiuseris Manfredas Ei-
cheris yra žmogus, turintis aiškią 
viziją, iškeliantis aukštus estetinius 
standartus ir darantis muzikantams, 
su kuriais dirba, didžiulę įtaką. Po-
kalbyje po koncerto T. Gustavsenas 
papasakojo, kad koncertuodamas iš 

dalies jaučia jo buvimą savo muzi-
koje, bet taip pat būna laisvas, – ir 
gyvas atlikimas publikai tampa jo 
ansamblio laboratorija, ieškojimų ir 
augimo erdve. Po to, sugrįžę į stu-
diją, jie parodo savo atradimus pro-
diuseriui – kažkas iš to persikelia 
vėliau į įrašus, kažkas diskutuojama 
ir paliekama ant darbo stalo toles-
niam išbaigimui, bet tas dialogas su 
leidėju yra reikšmingas ir darantis 
įtaką galutiniam produktui.

Parsinešdami iš koncerto CD, 
mes gavome koncentruotą filoso-
finių, jautrių pasisakymų tomą – 
išgrynintą, iki menkiausių detalių 
apgalvotą, ištobulintą ir tyrą... Al-
bumas turi stiprios dvasinės įkro-
vos: prieš pat prasidedant įrašams, 
pianistas palaidojo tėvą, ir sakralios 
Johanno Sebastiano Bacho choralų 
bei norvegų liaudies melodijomis 
grįstų giesmių temos, kurios ir 
anksčiau jaudino bei įkvėpė T. Gus-
tavseną, tapo pamatu kontemplia-
cijai apie metaforinę kelionę „į kitą 
pusę“ – link šviesos, atsklindan-
čios iš amžinybės. To neturėtume 
traktuoti kaip albumo programos. 

Muzika yra abstrakti, labai melo-
dinga (kadangi ir originalios pia-
nisto kompozicijos turi daug ben-
dra su archajinėmis skandinavų 
folkloro intonacijomis ir ne tokiu 
archajiniu roku), šviesi ir atvira 
įvairioms interpretacijoms, aprė-
pianti platų būsenų ir nuotaikų 
spektrą. 

Koncerte buvo atliktos kompo-
zicijos iš albumo – tokios pat ryš-
kios, paveikios, įsimenamos. Tik 
jos tapo... didesnės. Aš kalbu ne tik 
apie improvizacijos mastelius, ku-
rie koncertuose visuomet išauga: 
muzikantai žino, kad jie užvaldo 
publikos dėmesį, joks nekantruo-
lis neturi galios „prasukti“ nė vie-
nos sekundės ir netenka mąstyti 
tuo metu apie išliekamąją impro-
vizacijos vertę, tiesiog dalytis čia ir 
dabar kylančių idėjų srautu. Ir tai 
būna fantastiška. Šiuo atveju keitėsi 
pačių kompozicijų reljefas, jos pri-
sipildė fizinės jėgos, melodijų sro-
velės išsiliejo upėmis – srauniomis 
ir triukšmingomis, plačiomis ir lė-
tomis, niekuomet neužmiegančio-
mis, nesustabdomai tekančiomis į 

„kitos pusės“ jūrą. Albume gali justi 
susitaikymo, ramybės ieškojimo ir 
filosofinio anapusybės apmąstymo 
nuotaiką, o koncerte ji įgijo stipres-
nes dalijimosi grožiu su gyvaisiais, 
entuziazmo, aistros dimensijas.

T. Gustavsenas, beje, yra vienas 
iš tų muzikantų, kuriems dalijima-
sis grožiu su kitais yra toks nepla-
nuotas šalutinis jo veiklos efektas. 
Jis groja sau. Siekia patenkinti save 
kaip klausytoją. Ir jeigu jam pa-
vyksta, kyla tikimybė, kad teigiamų 
išgyvenimų patirs ir klausytojas. Ką 
gi, taip ir buvo.

Kartkartėmis, išsivadavusi iš 
šiaurietiškų sąskambių hipnozės, 
dirstelėdavau į publiką. Muzikos 
magnetizmo poveikį galėjau ma-
tyti veiduose, akyse, sekančiose 
kiekvieną pianisto plaštakų ju-
desį ar primerktose susitelkus į 
kiekvieno garso pervėrimą per savo 
esybę. Publika ir muzika tapo vie-
niu. Tai nebuvo tas koncertas, po 
kurio išeinama ir klausiama pažįs-
tamų: „na, kaip?“ Vietoj to, nuti-
lus biso garsams, buvo skubama 
ieškoti gražiausių angliškų žodžių 
dėkingumui išreikšti. Arba, tiksliau, 
niekur neskubama, pabūnama dar 
šiek tiek meno kerų aureolėje, kuri 
neišsisklaidys per visą ilgą naktinį 
kelią namo.

Kaip gera, kai atvykti į koncertą 
būna nepatogu. Kai negali tiesiog 
užbėgti į salę po darbų, o privalai 
suplanuoti, paskirti visą vakarą ir 
palikti sau šią patirtį labai gryną, 
ryškią ir tikrą, įvykusią ne tarp 
kita ko paros šurmuly didmiesčio 
vidury, o ypatingoje vietoje tam 
specialiai skirtu laiku.

Aktorės Nijolės Gelžinytės asme-
niškai nepažinojau. Bet jai turiu 
būti dėkingas už pirmą žingsnelį 
savo profesiniame kelyje. Dar sė-
dėdamas mokyklos suole parašiau 
pirmąjį rašinėlį apie teatrą, išspaus-
dintą žurnale „Moksleivis“. Jis buvo 
skirtas spektakliui „Haroldas ir 
Modė“ ir vadinosi „Labas, Mode...“. 
Buvau tarp tų moksleivių, kurie ta-
patinosi su jaunojo Sauliaus Barei-
kio Haroldu ir žavėjosi Gelžinytės 
Mode. Ką rašiau tame rašinėlyje, 
nebeprisimenu. Bet tikriausiai tai 
buvo drovus pirmosios meilės ma-
žam teatro stebuklui prisipažinimas. 

Nijolės Gelžinytės profesinių pa-
siekimų sąrašas nedidelis. Bent jau 
tikrai neadekvatus jos aktoriniam 
talentui. Ji buvo kažkuo savita ir 
ypatinga. Išsiskyrė jos veidas. La-
biausiai – didelės išraiškingos akys. 
Tai buvo tuo pat metu paauglės, 

moters ir senutės veidas. Gal todėl 
jos Modės, kaip ir Pepės Ilgakojinės, 
amžius buvo nenusakomas. Gelži-
nytės personažai buvo tarsi šiek tiek 
pakilę nuo žemės. Tiek „šiek tiek“, 
kiek dviem pirštais rodydavo Mo-
dės amžininkas, Pirosmanio Sargas. 
Tie jos personažai anaiptol neskrai-
džiojo padebesiais, tik dažniau už 
kitus pakeldavo akis į dangų. Ir mo-
kėdavo nusišypsoti ta paslaptingai 
švytinčia šypsena, su kuria Modė fi-
nale palikdavo Haroldą, savo aštuo-
niasdešimtajam gimtadieniui sau 
padovanojusi kelionę anapus, bet 
dar spėjusi iš Haroldo dovanų gauti 
meilės prisipažinimą: „Tai nuostabu, 
Haroldai. Mylėk dar...“ 

Nijolė Gelžinytė išėjo iš Jaunimo 
teatro 1999-aisiais. Ji buvo iš tų ak-
torių, kurie moka laiku pasitraukti. 
Nekovoja už savo profesinę karjerą 
ir vietą po saule. Iš tų retų, kurie 

sugeba ištverti žudantį teatro laiki-
numo jausmą ir supranta, kad gy-
venime gali būti kažkas daugiau 
už teatrą. Tam suprasti neužtenka 
valios pastangų. Reikia vidinio in-
teligentiškumo. Nijolė Gelžinytė 
jį turėjo, kažkokį įgimtą ir savitą. 
Apie tokius kaip ji sakoma – švie-
sus žmogus. Ir ta šviesa, sklindanti 
iš kažkur giliau, įsimena labiau 
už charakteringiausius vaidmenų 
bruožus. 

Nijolė Gelžinytė išėjo amžinybėn 
sulaukusi 80-ies, kaip ir Modė. Ir 
amžiumi ji susitapatino su ryškiau-
sia savo heroje. „Aš negaliu gyventi 
be jūsų“, – mirštančiai Modei sakė 
Haroldas. „Ir tai praeis...“ Tai buvo 
seniai ir praėjo. 

Sudie, Mode... 
 

Audronis Liuga

Sudie, Mode…
In memoriam Nijolei Gelžinytei

H.F. A sbj ør n sen  nuotr .Jarle Vespestad, Tord Gustavsen, Sigurd Hole

Jaun imo teatro archyvo n uotr .
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Teatro miestas
Keli įspūdžiai iš Avinjono teatro festivalio 

Helmutas Šabasevičius

Jau suskaičiuotas paties svarbiausio 
metų teatro įvykio – 72-ojo Avin-
jono festivalio – derlius: 47 spek-
takliai, 224 vaidinimai keturiasde-
šimtyje pačių įvairiausių sceninių 
aikštelių mieste ir greta jo, 151 643 
žiūrovai. Įspūdingi skaičiai miestui, 
kuriame, 2015 m. duomenimis, gy-
vena 92 130 žmonių. 

Aplankyti šių metų festivalį ver-
tėjo jau vien dėl to, kad dažniau 
nei įprasta jo afišose mirgėjo ži-
nomi vardai iš Lietuvos. Pagrindi-
nėje programoje vienoje didžiausių 
festivalio stacionarių scenų – Opéra 
Confluence – liepos 17–21 d. nuo 
18 val. suvaidinti penki Molière’o 

„Tartiufai“ (režisierius Oskaras 
Koršunovas, Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras), Off programoje 
dalyvavo Artūro Areimos teatras, 
pristatęs Falko Richterio „Po ledu“ 
(vaidinta kasdien nuo liepos 8 iki 24 d. 
(išskyrus 12 ir 19 d.), spektaklių pra-
džia – 10 val. 30 min.), o toje pačioje 
Off programoje liepos 13–15 ir 17 d. 
be ketvirčio dešimtą vakaro rody-
tas Irano Gaipo „Korkuto prakeiks-
mas“, kurį režisierius Jonas Vaitkus 
2014 m. pastatė Kazachijos valsty-
biniame akademiniame Muchtaro 
Omarchanuly Auezovo dramos 
teatre.

Kelionė iš Vilniaus į Avinjoną 
nėra paprasta – galima rinktis jung-
tinį skrydį į Marselį ir iš ten į Avin-
joną vykti autobusu arba, tiesiogiai 
nuskridus į Paryžių ir ten perna-
kvojus, galutinį kelionės tikslą per 
nepilnas tris valandas pasiekti grei-
tuoju traukiniu.

Dėl vis aktyviau veikiančios Sce-
nos meno kritikų asociacijos kelio-
nės išlaidų našta palengvėjo trimis 
ketvirtadaliais, be to, stabtelėjus 
Paryžiuje dar buvo galima aplankyti 
Orsė muziejuje paskutines valan-
das skaičiuojančią Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos dailės parodą „Lauki-
nės sielos“ bei pasigėrėti įspūdinga 
Eugène’o Delacroix kūrinių ekspo-
zicija Luvre.

Avinjono teatro festivalio įspū-
džius nulėmė spaudos centro pa-
siūlyti kvietimai – į kai kuriuos 
spektaklius bilietai buvo parduoti 
gerokai iki prasidedant festivaliui. 
Atrodo, didžiulio susidomėjimo su-
laukė sparčiai garsėjančio prancūzų 
režisieriaus, Ruane veikiančios 
teatro trupės „La Piccola Familia“ 
įkūrėjo Thomaso Jolly pastatytas 
Senekos „Tiestas“, rodytas Popie-
žių rūmų Garbės kieme. 

Mėginimas įsigyti bilietą į vieną iš 
paskutinių „Tiesto“ vaidinimų prieš 
pat spektaklį tapo vaizdingu įvadu 
į viso festivalio atmosferą, įkaitintą 
tądien Prancūzijos laimėto Pasaulio 
futbolo čempionato aukso. Kelionė 
siauromis senamiesčio gatvelėmis į 
simbolinę ir garbingiausią festivalio 

vietą priminė interaktyvų dalyva-
vimą didžiulėje džiaugsmo šven-
tėje su teatriniais, choreografiniais, 
scenografiniais, kostiuminiais ele-
mentais bei garso ir specialiaisiais 
efektais. 

Prieš laikiną festivalio bilietų 
kasą, įrengtą Popiežių rūmų aikš-
tėje, nutįsusi poros šimtų žiūrovų 
eilė tapo savotiška užkarda pirmyn 
atgal siuvančioms futbolo sirgalių 
grupėms – tuo pat metu ir puikia 
scena stebėti išradingiausius jų kos-
tiumus, grimą ir aksesuarus. Be to, 
dvi valandas laukiant eilėje buvo 
proga džiaugtis vienas kitą keičian-
čiais gatvės cirko pasirodymais, pa-
nardinančiais į nepakartojamą gyvo 
teatro atmosferą. „Tiesto“ pamatyti 
neteko – nors buvo tokių, kurie ne-
atvyko pasiimti rezervuotų bilietų ir 
šie buvo parduoti pirmiausia eilėje 
buvusiems teatralams, tačiau vietos 
netruko išsekti, ir pirmasis festiva-
lio vakaras ištirpo futbolą ir teatrą 
švenčiančio miesto gatvėse.

Avinjono festivalyje buvo pačių 
skirtingiausių formų spektaklių – 
teatro, šokio, tarpdalykinių kūri-
nių, susiejančių įvairiausias scenos 
ir vizualiojo meno raiškos formas. 
Gaila, nepavyko suspėti į Sashos 
Waltz „Kreatur“, kuris Opéra Conf-
luence baigtas rodyti dar prieš pa-
siekiant Avinjoną.

Pirmasis matytas tarpdalyki-
nis kūrinys – „May He Rise and 
Smell the Fragrance“, sukurtas li-
baniečio choreografo iš Beiruto Ali 
Chahrouro, rodytas Popiežiaus Be-
nedikto XII teatre (Théâtre Benoît-
XII). Jame gyva muzika, arabų 
kalba sakomi tekstai susieti su sai-
kingais gestais pagrįstais plastiniais 
elementais. Spektaklio aiškinamuo-
siuose raštuose minimas Mesopo-
tamijos paveldas, deivės Ištar vaiz-
dinys, šiitų gedėjimo tradicijos, o 
rituališkas vaidinimas apie mirtį 
su iš prancūziškų titrų apgraibom 
suvokiamu poetiniu naratyvu ne-
tikėtai priminė lietuvišką mirties 
teatrą su miglotuose vaikystės pri-
siminimuose paskendusiomis šer-
menų raudomis.

Festivalio meno vadovas Olivier 
Py pagrindinėje programoje rodė 
du kūrinius. Į jo pastatytą „Anti-
gonę“ bilietų nebebuvo, tačiau trijų 
dalių spektaklį „Pur Présent“ teko 
pamatyti. Už istorinių Avinjono 
sienų įrengtoje vaidinimams pritai-
kytoje patalpoje „La Scierie“ rodo-
mas naujausias režisieriaus darbas 
siejasi su Aischilo tragedijomis, ku-
riomis režisierius domisi pastaruo-
sius dešimt metų. Spektaklis – trijų 
atskirų apie valandą trunkančių sa-
varankiškų dalių triptikas, kuriame 
vaidina trys aktoriai ir pianistas. 
Aikštelėje su nekintančia dekora-
cija – išdidinta gatvės grumtynių 
nuotrauka – vaidinantys aktoriai 
kūną ir balsą valdė nepriekaištin-
gai ir sugebėjo „nepaleisti“ dėmesio, 

nepaisant į rišlų pasakojimą iš at-
sitiktinai pagautų prancūziškų žo-
džių vis dėlto nesusidėliojančios 
istorijos. 

Molière’o „Tartiufas“ iš tikrųjų 
virto Koršunovo ir Avinjono „Tar-
tiufu“, nes į spektaklį buvo tikslingai 
įtrauktos tiesioginės „karščiausių 
naujienų“ vaizdinės asociacijos – 
prancūzų futbolo pergalė ir Do-
naldo Trumpo bei Vladimiro 
Putino susitikimas Helsinkyje, iš-
pranašautas plačiai išgarsėjusių Vil-
niaus restorano „Keulė Rūkė“ pri-
eigas papuošusių vaizdinių.

Šiuolaikinio šokio erdvėje ga-
lima vertinti spektaklį „36, Ave-
nue Georges Mandel“, kurį pastatė 
Pinos Baush dramaturgas Raimun-
das Hoghe iš Diuseldorfo. Celes-
tinų vienuolyno kluatre (Cloître 
des Célestins) įrengtoje scenoje po 
atviru dangumi skambėjo operos 
divos Marios Callas atliekamos 
operų arijos, visiškai užgožusios iš 
nedrąsių ir minimalių judesių pi-
namą ir, atrodo, labai lengvai pa-
žeidžiamą spektaklio choreografinį 
voratinklį. Aikštelėje, kurios grin-
dys pagarbiai apsupa didžiulius pla-
tanus, tampančius monumentalia 
čia vykstančio veiksmo scenogra-
fija, vaikštantis choreografas, savo 
sumanytą partitūrą atliekantis la-
bai susikoncentravęs, tokia koncep-
cija vargiai įtikino (galbūt spekta-
klis, sukurtas prieš vienuolika metų, 
tiesiog išsikvėpė); tai buvo vienin-
telis šį kartą matytas spektaklis, po 
kurio iš esmės kantri ir geranoriška 
Avinjono publika pasidalino į dvi 
stovyklas, o mažesnė iš jų dar re-
giniui nepasibaigus išreiškė savo 
vertinimą keliais „būū“ ir nepado-
riais gestais.

Belgų režisieriaus Ivo van Hove 
vadovaujama trupė „Toneelgroep“ 
iš Amsterdamo Šv. Juozapo licė-
jaus kieme (Cour du lycée Saint-
Joseph) rodė spektaklį „Dalykai, 
kurie praeina“ („De dingen die vo-
orbijgaan“) pagal Louis Couperuso 
(1863–1923) tekstus. Šis poetas ir 
prozininkas vadinamas vienu svar-
biausių olandų literatūros kūrėjų, 
nors lietuviškai tegalime paskai-
tyti dvi jo noveles – „Melancholi-
jos“ ir „Blizgučiai“, išverstas Gedi-
mino Lankausko ir išspausdintas 
1990-aisiais knygoje „Nyderlandų 
novelės“. Spektaklyje nemaža teksto, 
titruojamo prancūziškai, bet sudo-
mino pats spektaklio režisūrinis 
audinys, racionali jo konstrukcija, 
grafiškos mizanscenos, asketiškas 
vaizdinis pavidalas iš tamsiais dra-
bužiais vilkinčių figūrų, kartu su 
žiūrovais blyškiai atsispindinčių 
scenos gilumoje įrengtame mil-
žiniškame veidrodyje. Šį pasukus 
horizontaliai ant kitoje pusėje esan-
čio ekrano projektuojami minima-
listiniai kinematografiniai vaizdai 
drauge su rafinuotais specialiai-
siais efektais (garais, juodu sniegu) 

pripildo spektaklį įtampos ir inten-
syvių tragiškų nuojautų – jas be jo-
kių išorinių triukų, perdėto drama-
tizavimo, nereikalingo balso kėlimo 
perteikia visas aktorių ansamblis.

Šiuolaikinio Lietuvos teatro isto-
rijoje jau įrašyta Jeano-Luco Lagar-
ce’o „Tolima šalis“, kurią 2001-aisiais 
Nacionaliniame Kauno dramos 
teatre buvo pastatęs Gintaras Var-
nas; spektaklis 2003 m. buvo atrink-
tas į pagrindinę Avinjono festiva-
lio programą, tačiau dėl streiko jo 
čia taip ir nepavyko parodyti. Šių 
metų festivalyje Lagarce’o kūrinį 
adaptavo Christophe’as Rauckas, 
buvęs Ariane Mnouchkine akto-
rius; vaidinama buvo Benedikto 
XII teatre. Tai naujausias Šiaurės 
mokyklos (École du Nord), veikian-
čios prie Šiaurės teatro (Théâtre du 
Nord) Lilyje darbas, kuriame visus 
vaidmenis atlieka keturiolika jaunų 
aktorių. „Tolimos šalies“ tekstas pa-
pildytas kitais Lagarce’o kūriniais – 

„Buvau namuose ir laukiau lietaus“, 
„Mes, didvyriai“ ir „Dienoraštis, 1 ir 
2“. Spektaklis sukurtas lyg impro-
vizuojant, su minimaliomis deko-
racijomis, naudojant kelis daiktus 
(kėdę, stalą, vonią ant ratukų), pa-
sitelkiant lengvą ironiją, bet išsau-
gant ir tekste slypinčią melancholiją.

Šį kartą Popiežių rūmų Garbės 
kieme teko matyti vienintelį spek-
taklį – „Story Water“. Tai šiųmetis 
prancūzų choreografo Emanuelio 
Gato ir šiuolaikinės muzikos or-
kestro „Ensemble Modern“ dar-
bas. Skambant Pierre’o Boulezo, Re-
beccos Saunders ir pačių spektaklio 
kūrėjų muzikai, kuriamas ir  karto-
jamas choreografinis tekstas, kurį 
mėgina skirstyti, artikuliuoti, aktua-
lizuoti lakoniškos ant viduramžinių 
sienų pasirodančios atskirų žodžių 
projekcijos. Šokėjų drabužiai – iš 
pradžių rafinuotai balti, vėliau at-
sainiai spalvoti – leidžia aiškiai 
matyti judesių ir jų kombinacijų 
gimimo aplinkybes, iš anksto nu-
matytų ir spontaniškų sprendimų 
sampynas, tačiau jų struktūra lieka 
neaiški ir negeneruoja dramatur-
giškai paveikaus prasminio turinio. 

Apgailestauti dėl menkų pran-
cūzų kalbos žinių dar kartą pri-
vertė spektaklis „Medūza“, 2017 m. 
sukurtas menininkų grupės „Les 
Bâtards Dorés“ iš Bordo. Šventojo 
Juozapo licėjaus sporto salėje paro-
dytas kūrinys turtingas istorinių ir 
kultūrinių referencijų – tai šiuolai-
kinis komentaras, skirtas kraupiam 
istoriniam įvykiui, nutikusiam 1816 

m. prie dabartinės Mauritanijos 
krantų, kai sudužus fregatai „Me-
dūza“ jos kapitonas pirmas spruko 
iš laivo, didžiumą įgulos ir keleivių 
palikdamas ant paskubomis iš laivo 
nuolaužų sudurstyto plausto dviejų 
savaičių akistatai su jūra, mirtimi, 
neviltimi, beprotybe, žmogų priver-
tusiai tapti žmogėdra. (Įspūdingą 
Théodore’o Géricault paveikslą 
„Medūzos plaustas“ (1818–1819), 
sukėlusį didžiulį ažiotažą ir dabar 
esantį Luvre, teko dar kartą pama-
tyti pakeliui į Avinjoną.) Spektaklis – 
ir teatro, ir dailės kūrinys, nes per 
visą vaidinimą gyvai kuriamas di-
džiulis piešinys – grupinis portre-
tas. Iš trijų pusių žiūrovų apsėstoje 
aikštelėje vyksta teismo procesas, 
kuriame žmogų ir jo moralinius 
įsitikinimus niekais paverčia ka-
tastrofos gaivalas, o sprendimo 
paskelbti pakviečiami keli žiūro-
vai. Iš pradžių ramus, dalykiškas 
spektaklio tonas, santūrūs liudiji-
mai pamažu ir pateisinamai virsta 
drastišku žmogaus prigimties ap-
nuoginimo seansu – ir perkeltine, 
ir tiesiogine prasme.

Jokios kalbos žinių neprireikė 
norint suprasti spektaklį „Dry 
Season“, rodytą Kitoje didžiojo 
Avinjono scenoje Vedene (L'Autre 
Scène du Grand Avignon – Vedène). 
Spektaklio kūrėja iš Nanto Phia 
Ménard, gimusi vyro kūne, tikro-
sios savo tapatybės ieškojo studi-
juodama cirko, šokio, aktorystės 
meną, moterimi tapo 2008-aisiais ir 
savo spektakliuose tyrinėja nuolati-
nės ir neišvengiamos kaitos temas. 
Septynios moterys minimalistinėje, 
tačiau sudėtingos struktūros sceno-
grafinėje erdvėje tarytum keliauja 
kita kryptimi: iš negailestingai 
viršutinės scenos dalies slegiamų, 
pažeidžiamų moterų virsta vyrais, 
pirmiausia įgaudamos pačius įvai-
riausius išorinius vyriškumo atri-
butus, o efektingame spektaklio fi-
nale susigrąžindamos savo stiprią, 
netgi griaunančią moterišką tapa-
tybę – tik be jokių nuolaidžiavimų 
jų ryžto nebeatlaikiusiai aplinkai.

Iš keleto matytų spektaklių ne-
įmanoma susidaryti bendro šių 
metų Avinjono festivalio vaizdo, 
juo labiau apibendrinti šiuolaikinio 
teatro krypčių ir madų. Per savaitę 
patirtas teatras visoks – kalbantis, 
šokantis, vaizduojantis, skamban-
tis, ieškantis pačių įvairiausių isto-
rinės patirties ir šiuolaikinės kūry-
bos dermių. 

Scena iš spektaklio „Dalykai, kurie praeina“ C h. Rayn aud de  Lage  n uotr .
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Cirko šiaurė ir pietūs
Festivalis „Naujojo cirko savaitgalis“

Ieva Tumanovičiūtė

Šių metų „Naujojo cirko savaitgalio“, 
tiksliau, jau savaitės, programoje 
rugsėjo 4–9 d. „Menų spaustuvėje“ 
buvo parodyti septyni šiuolaikinio 
cirko spektakliai. Du iš jų – „Erdvė“ 
ir „Sužeisti gyvūnai“, pasak festiva-
lio vadovės Gintarės Masteikaitės, 
lėmė programos sudarymą. Pirma-
jame pasirodyme vyrauja akroba-
tika, antrajame – žodinis pasako-
jimas, o tarp šių cirko žemėlapyje 
nutolusių taškų rikiuojasi kiti fes-
tivalio kūriniai. 

„Erdvėje“ septynių atlikėjų ko-
manda iš Australijos šiuolaikinio 
cirko trupės „Gravity & Other 
Myths“ valdo savo kūnus ir protus 
taip, kad iš trijų pusių scenos aikš-
telę apsupę žiūrovai ne tik stebi ir 
stebisi, bet ir plojimais bei ovaci-
jomis palaiko akrobatus. Šie stovi 
ant rankų, balansuoja vienas kitam 
ant pečių, sudaro kūnų piramides ir 
krinta vienas kitam į glėbį, pabrėž-
dami komandinio darbo svarbą. Po 
to pasirodymas tęsiasi kaip įvairių 
užduočių ir nedidelių varžybų vir-
tinė. Pavyzdžiui, trys atlikėjai šo-
kinėja per šokdynę, greitindami 
tempą, – pirmasis susipainiojęs 
nusirengia drabužį ir žaidimas tę-
siasi. Šis paprastas epizodas parodo, 
kad visas spektaklis turi griežtas tai-
sykles, tačiau jų laikydamiesi atli-
kėjai gali improvizuoti ir patys ne-
žino, kaip baigsis viena ar kita dalis. 
Tai suteikia kūriniui gyvumo, kaip 
ir pavojingi triukai: atlikėjai daro 
salto, stovi vienas kitam ant pečių, 
sudarydami trijų žmonių aukščio 
piramides, mėto ir gaudo vieni ki-
tus ore, – jie juda pagal Elioto Zoer-
nerio scenoje atliekamą muziką, 
kurdami tam tikrą choreografinį 
brėžinį. Nors atlikėjai yra itin su-
sikoncentravę, kad galėtų atlikti 
sudėtingas judesių kombinacijas, 
žvilgsniais ir šypsenomis jie visą-
laik bendrauja su žiūrovais, o kai 
kuriuos pakviečia dalyvauti žaidi-
muose. Tarp meistriškų akrobati-
kos triukų atlikėjai ir juokavo, tar-
kim, kuo greičiau turėjo pripūsti 
balioną ir sulankstyti iš jo šuniuką, 
o dvi trupės narės – Jascha Boyce ir 
Mieke Lizotte – varžėsi, kuri ilgiau 
ant rankų išlaikys už jas sunkesnį 
žiūrovą. „Naujojo cirko savaitgalį“ 
užbaigusi „Erdvė“ siūlo išgyventi 
dabarties akimirką, kai, stebint kitų 
pranašumą, patiriama nuostaba ir 
susižavėjimas. 

Pirmasis festivalio spektaklis 
„Šventasis medis“ atskleidžia šiuo-
laikinio cirko siekį ne tik rodyti 
atlikėjų meistrystę, bet ir perteikti 
mintį, jausmą ar papasakoti istoriją. 
Kitaip nei „Erdvė“, šis labiau pri-
mena teatro spektaklį, kuriame ne-
priklausomą scenos pasaulį iš tolo 
stebi ženklų prasmes bandantys su-
prasti žiūrovai. Pirmiausia iš kibirų 

berdamas smėlį Stefanas Kinsma-
nas scenoje suformuoja didelį aps-
kritimą, kur Cyro lanke tarsi Vitru-
vijaus žmogus apskritime sukasis 
Juanas Ignacio Tula. Šis neįprasto 
dydžio metalinis lankas, kurį cir-
kui pirmasis pritaikė Danielis Cyras, 
yra pagrindinis spektaklio triukų 
ir technikos įrankis. Abu atlikėjai 
iš Prancūzijos „Compagnie Mpta“ 
specializuojasi dirbti su sunkiuoju 
Cyro ratu. Iš pradžių Tula parodo, 
kaip būnant jo viduje galima suk-
tis, suptis, verstis žemyn galva ar 
horizontaliai svirti prie grindų. Po 
to fiziškai išsekęs atlikėjas krinta, 
o kartu su juo, sukeldamas stiprų 
trenksmą, – ir Cyro lankas. Mėgin-
damas prikelti savo scenos partnerį 
Kinsmanas kilnoja ir formuoja jo 
suglebusį kūną, į procesą įtrauk-
damas ir lanką, kurį įsupa aplink 
save ir Tulą arba paleidžia pavojin-
gai riedėti ratu. Kai Tula „atgyja“ ir 
juda lanke kartu su Kinsmanu, iš-
ryškėja skirtumai tarp jų kūnų su-
dėjimo, odos ir plaukų spalvos, taip 
kyla pirmosios asociacijos apie įvai-
rių rasių ir kultūrų santykį. Spekta-
klio scenos atskleidžia prieštaringas 
emocijas ir ryšius – draugystės, švel-
numo, partnerystės, globos, kon-
kurencijos ir kovos. 

Atskirų epizodų nuotaiką kuria 
muzika – industriniai triukšmai 
kelia grėsmę, o tango atpalaiduoja. 
Įvairūs įrašyti garsai, elektroninė ir 
instrumentinė muzika taip pat pa-
laiko kūrinio ritmą, o dviejų atlikėjų 
ir Cyro lanko judėjimas erdvėje pri-
mena šokį, kurio virtuoziški judesiai 
perteikia emocijas ir idėjas. 

„Šventasis medis“ – kokybiškas 
kūrinys, kuriame visi profesionaliai 
sukurti elementai paveikia meistriš-
kumu, ir vis dėlto pasikartojantys 

judesiai tampa nuspėjami. Tačiau 
spektaklis veikia vaizdų grožiu, pa-
vyzdžiui, kai virš lanke besisukan-
čio Kinsmano pakyla smėlio debe-
sis, o dulkėms nusėdus ant scenos 
jose susigrumia įniršę atlikėjai. Bet 

„Šventasis medis“ baigiasi taikiai, 
kaip ir ritualai, kuriuos mena kū-
rinio pavadinimas.

Graikas Alexis Akrovatakis kū-
rinio eskize „Jostka“ sureikšmina 
cirko artisto padėtį – pasirodyti 
prieš publiką ir būti žiūrimam. Iš 
scenos gelmės jis artėja prie žiū-
rovų apsivilkęs juodą etniniais raš-
tais išsiuvinėtą drabužį ir užsidėjęs 
tamsius akinius. Nusirengęs meni-
ninkas juda erdvėje, rodydamas ne-
įprastą lankstumą. Nors kurdamas 
choreografiją pagal puikiai parinktą 
muziką jis pats demonstruoja savo 

kūno galimybes ir siekia nustebinti 
publiką, būtent tai jam kelia pyktį. 
Ir šią frustraciją Akrovatakis tiria 
spektaklyje, todėl jo santykiai su 
žiūrovais įtempti. Pamažu jis tampa 
priešiškas, net agresyvus – tarp jo 
ir publikos kyla konfliktas. Scenos 
erdvėje išdėliotais vaisiais meninin-
kas vaišina žiūrovus ir juos apmėto, 
o įsipainiojęs į vielinį sijono karkasą 
tarsi įstringa narve. Iš čia kyla užuo-
minos ne tik į kafkiškąjį Bado Meis-
trą, bet ir į visus kitus ir kitokius – 
atskirtus, izoliuotus bei įkalintus, į 
kuriuos žiūrima ir kurie yra prižiū-
rimi. Tai dvi galios santykių pusės. 
Kartkartėmis Akrovatakis klausia: 

„What?“ – „Kas? Kas yra?“ – pik-
tindamasis, kodėl žiūrovai jį stebi 
ir kas jiems nepatinka. Pagrindi-
nis Akrovatakio judesys – staigus 

kritimas ant nugaros, griūdamas 
ir stodamasi jis eina tarp žiūrovų, 
bet niekas jam nepadeda atsikelti. 
Tik pačiame finale išaiškėja, kad jis 
siekė žiūrovų užuojautos ir norėjo 
su jais susitaikyti. 

Kaip ir „Erdvės“ akrobatai, 
draugiškai su žiūrovais bendravo 
Thomas Moncktonas spektaklyje 
„Kaulai“. Ne mažiau įspūdingai nei 
Akrovatakis valdydamas savo kūną, 
jis neverčia žiūrovų jaustis nesma-
giai, atvirkščiai, stengiasi juos nu-
teikti pozityviai, bandydamas pa-
skatinti vaizduotę ir išradingumą, 
tarsi teigdamas, kad būtent čia slypi 
džiaugsmas ir prasmė. Virš scenoje 
nubrėžto metro skersmens oranži-
nio apskritimo kabo lempa. Šioje 
nedidelėje erdvėje Moncktonas 
sukuria daugybę personažų, per-
sonifikuodamas atskiras savo kūno 
dalis ir pasakodamas evoliucijos is-
toriją. Iš pradžių melsvoje šviesoje 
juda atlikėjo rankos, hipnotizuojan-
čios plaštakų ir pirštų lankstumu. 
Po to vaidina Moncktono pėdos ir 
viena ranka, norinti tapti koja. To-
liau eina temperamentingų plaš-
takų etiudai – įnoringoji nuobo-
džiauja ir krapšto lentos kraštą, o 
kita ją tramdo. Homo ludens (žai-
džiantis žmogus) Moncktonas ku-
ria komiškus etiudus, kuriuose kas 
nors nutinka ir įvyksta konfliktas. 
Jis pademonstruoja plaštakų ves-
terną ir jų melodramą. Atlikėjas 
nekuria sudėtingų pasakojimų, ta-
čiau kiekvienas epizodas turi nedi-
delį siužetą. Jo etiudai paprasti, bet 
išradingi. Gemma Tweedie atidžiai 
stebi atlikėją ir, valdydama muziką 
bei apšvietimą, kuria didelę dalį 
pasirodymo magijos. Pagaliau 
Moncktonas iš nugaros pasirodo 
visu ūgiu – tik be galvos. Atsisu-
kęs jis negali jos nulaikyti, permeta 
nuo vieno peties ant kito. Kai galva 

Scena iš cirko spektaklio „Erdvė“ D. Matv ejevo n uotr aukos
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Aš – bloga moteris, na ir kas?
„Sužeisti gyvūnai“ festivalyje „Naujojo cirko savaitgalis“

T e a t r a s

„atsistoja“ į vietą, jis rankomis tarsi 
molį formuoja savo veidą, nuo 
kiekvieno prisilietimo neatpažįsta-
mai pasikeisdamas. Atlikėjas meis-
triškai valdo kūną, finaliniame šo-
kyje parodydamas, kad gali vienu 
metu skirtingai judinti įvairias 
jo dalis. Garsų jungimo žaidime, 
kai, pavyzdžiui, kelis gyvūnų bal-
sus Moncktonas sujungia į vieną, 
įtraukiami ir žiūrovai, kurie šiame 
nedideliame eksperimente gali siū-
lyti savo variantus. „Kaulai“ buvo 
vienintelis festivalio kūrinys, pasi-
baigęs netikėtai ir nelauktai.

O to negalima pasakyti apie 
spektaklį „Karvės meilė“, 2015 m. 
dalyvavusį Klaipėdos menų fes-
tivalyje „Plartforma“, kur taip pat 
pristatomas šiuolaikinis cirkas, 
kaip ir sparčiai besiplečiančiame 
Kauno festivalyje „Cirkuliacija“. 
Spektaklyje Nanda Suc ir Fede-
rico Robledo kuria komiškų ne-
vykėlių porą. Puikiai valdydami 
savo kūnus atlikėjai be žodžių pa-
rodijuoja sportą, koncertus, dainų 
ir šokių pasirodymus. Ir nors Suc 
ir Robledo yra charizmatiški, o jų 

kuriama komiška pora atrodo miela 
ir nepakaltinama, nebyli perdėta 
vaidyba, šaržuotos veido išraiškos, 
garsais iliustruojami judesiai ir di-
namiška veiksmo kaita pradeda 
varginti. Kaip ir „mėtymosi tortu“ 
humoras ir partnerių varžymasis, 
kuris pirmas kitam užvoš, trenks, 
spirs ar kuo nors apipils. Atlikėjai 
sakosi kuriantys istoriją apie šiuo-
laikinius Romeo ir Džuljetą, tačiau, 
nepaisant naivumo ir komizmo, jų 
santykiai kupini smurto ir patyčių, 
atitinkantys spektaklio pavadi-
nimą – prancūzišką posakį, reiš-
kiantį „piktą meilę“. Komizmą ty-
rinėjęs Henri Bergsonas studijoje 

„Juokas“ pateikė pavyzdį: „Kartą 
žmogus, paklaustas, kodėl neverkė 
per pamokslą, kai visi kiti liejo aša-
ras, atsakė: „Esu iš kitos parapijos.“ 
Tai (...) dar teisingiau kalbant apie 
juoką.“ Tad šiai prancūzų trupei pa-
vadinimu „Mažų idėjų apsaugos aso-
ciacija“ („Société protectrice de pe-
tites idées“) tiesiog priklauso ne visi. 

Kaip ir ne kiekvienas žiūrovas gali 
apsimesti sofa darbo eskize „Sofos 
projektas“. Iš pradžių ant nedidelio 
smėlio spalvos minkštasuolio sėdi 
dama, apsivilkusi juoda suknele ir 

Kamilė Žičkytė 

Tavo vardas Angela Wand. Kalifor-
niją, iš kur esi kilusi, seniai išmainei 
į ne tokią saulėtą Švediją, nors ir ten 
neužsibūni – pastaruosius dvide-
šimt metų pasirodai vis kitose pa-
saulio scenose. „Menų spaustuvė“ 
organizuoja scenos meno sezono 
pradžią Lietuvoje žymintį festivalį 

„Naujojo cirko savaitgalis“, kuriame 
tu vedi edukacines dirbtuves ir 
pristatai autobiografinį monošou, 
stand-up’ą „Sužeisti gyvūnai“. 

Į sceną žengi viena, kostiumo di-
zainerės apginkluota dirbtiniu kai-
liu, – nes taip madinga, – masyviais 
aukštakulniais, blizgančiu korsetu 
ir prisegamų plaukų kuokštu. Atro-
dai pritrenkiamai. Vaikštai po tuš-
čią sceną ir pasakoji, – žinoma, an-
gliškai, – kas čia dar turėtų būti, jei 
norėtum surengti tikrą šou: disko 
kamuolys, pusnuogių raumeningų 
šokėjų – žinoma, vyrų – minia, mil-
žiniška gintarinė, ne auksinė – kaip 
pati pasitaisei, kad mums labiau 
patiktų, – skulptūra ir t.t. Bet to-
kių vizualinių ginklų tau juk ne-
reikia. Kai „išsineri“ iš personažo 
kostiumo, vieną po kito žiūrovams 
išdalini tave varžančius drabužius 
ir aksesuarus, komentuoji savo iš-
sišokusį pilvą ir pradedi pasakoti 
prisiminimus iš vaikystės, suprantu, 
kad šis spektaklis – apie tave.

Scenoje, kaip ir gyvenime, tu 
drąsi, autoironiška ir netobula. Kaip 
pati sakai, esi bloga feministė. Bloga, 
nes tau patinka išvaizdūs vyrai ir 
dėl jų gali daug ką padaryti. Bloga 
katalikė, nes nevaikštai į bažnyčią, 
o Jėzų vadini – atsiprašau už 

šį žodį – gėjumi. Bloga vegetarė, 
nes vienas ryškiausių tavo vaikys-
tės prisiminimų – pagal šeimos 
receptą (meksikietišką?) ruoštas 
karvės liežuvis. Bet esi įsitikinusi, 
kad mėsa didina riziką susirgti 
Alzheimerio liga, kuria sirgo pusė 
tavo giminės, tad verčiau atsisa-
kai mėsos, o ne vaikystės prisimi-
nimų. Sakai, kad esi ir rasistė, nes 
su beisbolo lazda kažkada tykojai 
tave sužeidusio juodaodžio. Tačiau 
atsekusi savo meilę į Švediją daug 
laiko praleidai Migracijos departa-
mente, kur susidraugavai su juoda-
odžiu prancūzu. Dar sakai, kad esi 
bloga klounė. Nors mes kartojam 
tavo repo eilutes, sinchroniškai mo-
juojam rankomis, juokiamės, aik-
čiojam po energingų rimbų dūžių 
ritminio pasažo ar tau skriejant ratu 
su riedučiais ir pagaliau verkiam. 

Paskutiniai spektaklyje skam-
bantys tavo žodžiai – į mikrofoną 
sakoma malda „Sveika, Marija“. Ji 
tarsi ištrina visas tavo išdaigas gyve-
nime ir spektaklyje: tu trenkei vai-
kui ir už tai sulaukei Švedijos vaikų 
teisių apsaugos atstovų rūstybės. Ir 
niekam nerūpi, koks vaiko elgesys 
išprovokavo tokį tavo atsaką. Lyg 
to dar būtų maža, tas vaikas – pa-
bėgėlis. Ir kas tuomet teisus? Savo 
orumą ginanti moteris ar „nelie-
čiamųjų“ pabėgėlių vaikas? Bet tu 
niekada nepasiduodi – nesulaukusi 
teisybės, pradedi šnabždėti maldą.

Pasakodama apie savo patirtis 
tu ne tik demonstruoji klounados, 
dainavimo ar vaidybos įgūdžius, 
bet ir parodai mūsų visuomenės 
spragas: religinę nesantaiką, homo-
fobiją ir rasizmą, lyčių ir socia-
linę nelygybę, žmonių migracijos 

padarinius. Po pernai pasaulyje nu-
vilnijusio #metoo judėjimo ir skan-
dalų mūsų lokaliame kultūros lauke 
tu esi tvirtos, savimi pasitikinčios 
moters pavyzdys. Pasirodymo tarp-
discipliniškumas tau leidžia keiktis, 
pustrečio šimto žiūrovų akivaizdoje 
atvirai pasakoti apie meilės paieškas 

„Tinderyje“, pašiepti savo senstantį 
kūną, aštrinti socialines aktualijas 
ir grūmoti politikams ar tiesiog 
džiaugtis netobulu, bet smagiu 
gyvenimu. 

Dėl to spektaklį „Sužeisti gyvū-
nai“ galima vertinti ir iš feminis-
tinės perspektyvos. Svarbiausia 
feministiniame teatre – politinė ir 
socialinė moterų problemų reflek-
sija. Į teatrą feminizmo idėjos pra-
dėjo veržtis tik XX a. 8–9-ajame 
dešimtmetyje, kai moterys kūrė-
jos, rodydamos pasaulį per savo 
prizmę, atkreipė dėmesį į unikalią 
savo patirtį. Leisk priminti, kad 
tada Lietuva išgyveno sovietų 
priespaudą ir tik sugriuvus so-
vietinei patriarchalinio mąstymo 
sistemai ir atgavus politinę nepri-
klausomybę po truputį keitėsi ir 
iki tol vyravę neigiami stereotipai 
apie moterų kūrybą teatre. Taigi 
mums dar sunku lygintis su Šve-
dija, kur, kartu su Islandija, Suo-
mija ir Norvegija, lyčių lygybė 
užtikrinama bene geriausiai pa-
saulyje. Su laisve atgavome ir gali-
mybę rinktis iki tol engiamą vaka-
rietišką dramaturgiją, ieškoti kitų 
kūrybos būdų, taip pat – laisviau 
jaustis inscenizuojant kūrinius. 
Pamažu didėjantis moterų poli-
tinių ir kūrybinių iniciatyvų skai-
čius teikia vilčių, kad stiprės ir mo-
terų teatro tradicija, o feministinis 

diskursas įsitvirtins ir šiuolaikinėje 
teatrologijoje.

Kas nors gali atsikirsti ir sakyti, 
kad visuomenei subręsti dar reikia 
laiko, o daugeliui tavo iškeltų prieš-
taringų klausimų net neturime aiš-
kios pozicijos. Bet juk kalbėti nėra 
tas pats kaip kalbėtis. Paprasta, bet 

avinti aukštakulniais. Pašiaušti jos 
plaukai perspėja, kad ji nenuspė-
jama. Šią heroję kuria Prancūzijoje 
klounadą studijavusi Marija Bara-
nauskaitė. Parodijuodama cirko 
triukus ji pakelia sofą, laiko ją ant 
galvos ar palenda po baldu. Po to 
angliškai pasakoja apie kūrinį ir pa-
grindinę jo įkvėpėją, veikėją ir net 
žiūrovę – sofą. Ši yra šauni, nes 
nieko iš žmogaus nereikalauja, o 
tik palaiko, vilioja prisėsti, prigulti 
ir atsikvėpti. Kraštutinę sofos filo-
sofiją atskleidžia epizodas, kai atli-
kėja, apsirengusi chalatu, atsineša 
alaus su traškučiais. „Sofos projekte“ 
Baranauskaitė eksperimentuoja su 
savo galia – bando žiūrovų kan-
trybę ir stebi, ar jie paklus ir daly-
vaus jos žaidime; nesutikę apsimesti 
minkštaisiais baldais negailestingai 
išprašomi iš salės. Kadangi Bara-
nauskaitė – šarminga atlikėja, ku-
rios pasitikėjimą savimi ir tuo, ką 
daro, stebėti įdomu, jai nesunku 
paklusti, nors ne visada norisi. Ta-
čiau tik atsidavus žaidimui šis iš 
absurdiško virsta linksmu. Spek-
taklį užbaigia „sofos meditacija“, 
sujungianti baldus ir žmones į di-
delį ratą bei skatinanti pastaruosius 

norint kalbėti ir nebijoti reikia tu-
rėti humoro jausmą, išmokti juoktis 
iš savęs ir savo netobulumo. Teatras 
ar Lietuvoje vis populiarėjantis nau-
jasis cirkas gali tapti efektyviomis 
priemonėmis tai tylai nutraukti. 
Angela, tik niekam nesakyk, bet 
„sužeisti gyvūnai“ – tai mes visi. 

atsipalaiduoti ir nežiūrėti į save per 
daug rimtai. 

Daugiausia prieštaringų emocijų 
ir minčių sukėlė Angelos Wand mo-
nospektaklis „Sužeisti gyvūnai“, pa-
rodęs, kad šiuolaikinis cirkas gali 
kalbėti aktualiomis temomis ir būti 
politiškas. Iš pradžių pasipuošusi 
dirbtiniais kailiais ir blizgučiais 
Švedijoje gyvenanti JAV komikė, 
parodijuodama scenos karalienę, 
pasakoja, kokį šou norėtų surengti 
žiūrovams. Prie Wand scenos ma-
nierų reikėjo priprasti, nes kurį 
laiką jos energija atrodė perdėta, o 
humoras įžūlus, bet netrukus ji įti-
kino drąsa sakyti tai, ką galvoja. Nu-
sirengusi ir išdalinusi savo scenos 
kostiumo dalis žiūrovams atlikėja 
pradeda išpažintį. Skirtingus jos au-
tobiografinių (ir ne tik) pasakojimų 
fragmentus režisierius Stephenas 
Rappaportas susieja Bažnyčios, ti-
kėjimo ir sakralumo motyvais – 
spektaklis kuriamas kaip išpažin-
tis ir atgaila, o baigiasi malda. Kai 
atlikėja riedučiais tyloje važinėjasi 
ratu, taip be žodžių išreiškiama su-
sidūrimo su dieviškumu patirtis. O 
kai ji meistriškai aplink save plaka 
rimbais, jų kirčiai simbolizuoja ne 

bausmę, bet įniršį, kurį jai sukėlė 
metro nugirstas paauglių pokalbis 
apie pasiryžimą išprievartauti savo 
nuo alkoholio apsvaigusias drau-
ges, bet tą kartą Wand užteko drą-
sos įsikišti. 

Vis dėlto pagrindinė Angelos 
Wand išraiškos priemonė yra isto-
rija. Autoironiškai ir komiškai ji pa-
sakoja apie savo vaikystę Amerikoje, 
katalikų šeimos aplinką, priešta-
ringą santykį su religija, emigrantės 
patirtį politkorektiškoje Švedijoje ir 
t.t. Jos istorijas sieja kaltės moty-
vas: ji bloga feministė, bloga vege-
tarė, bloga klounė. O „bloga“ ji dėl 
to, kad tapusi vegane ar pritardama 
feminizmo idėjoms nepamiršo mė-
sos skonio ir lyčių stereotipų. Ji pati 
save vadina kloune – juokdare, kuri 
gali pasakyti tiesą, t.y. atvirai papa-
sakoti apie besikeičiančią asmenybę 
lydinčius prieštaravimus ir neatiti-
kimą tarp didžiųjų idėjų ir indivi-
dualios patirties. 

Tokia yra šių metų „Naujojo 
cirko savaitgalio“ kelionė, apimanti 
ilgą atstumą nuo „šiaurės“ iki „pietų“, 
t.y. šiuolaikinio cirko priešingas 
kryptis atspindinčių spektaklių 

„Sužeisti gyvūnai“ ir „Erdvė“.

Atkelta iš  6  psl .

Angela Wand spektaklyje „Sužeisti gyvūnai“ D. Matv ejevo n uotr .
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D a i l ė

Prasminių jungčių paieškos Nerijoje 
Paroda „Perfor(m)uoti peizažai“

 Giedrė I. Laukaitytė-Malžinskienė

„Tai kas gi lieka vargšui poetui iš tų 
dalykų, kurie ir konkrečiai apčiuo-
piami, ir kartu poetiški? Aš prisimi-
niau vieną kraštovaizdį, kuris pas-
taraisiais metais man giliai į širdį 
įaugo. Tai – Kuršių nerija...“ – Tho-
mas Mannas, iš paskaitos 1931 m. 
Miunchene. 

Daugiareikšmis šią vasarą VDA 
Nidos meno kolonijoje veikusios 
(2018 07 20–08 31, kuratorius Vy-
tautas Michelkevičius) parodos pa-
vadinimas jau leidžia nujausti ki-
tokį požiūrį į mus supančią aplinką. 
Lietuviška pavadinimo leksika atve-
ria neįprasto, „perforuoto“ požiūrio 
į peizažą perspektyvą. Angliškoje 
versijoje „(Per)forming Scapes“ už-
koduota dviprasmybė žadina įdo-
mią metaforą: entomologijoje scape 
reiškia vabzdžių jutiminį organą – 
anteną, ir tai atspindi parodos siekį 
transliuoti aktualų turinį. 

Istoriko, sociologo ir filosofo Le-
vio Mumfordo teigimu, konkreti 
kultūros forma, ženklų ir simbolių 
sistema darosi prasminga tik dėl są-
veikos ir sąryšio su kitomis formo-
mis ir sistemomis. Tarpdisciplininis 
parodos formatas bei jos „peizažo 
formos“ kuriamas emocinis vienti-
sumas iš tiesų leidžia patirti žmo-
gaus kūrybos bei jo sąveikos, sam-
būvio ir santykio su gamta formas 
fizinio, jausminio (dvasinio) ir inte-
lektinio patyrimo lygmenimis.

Regimojoje aplinkoje, kad ir kaip 
ją pavadintume (peizažu, krašto-
vaizdžiu, vietovaizdžiu ar landšafto 
vaizdu), atsispindi mūsų gyvenimo 
filosofija. Tačiau „skaitant“ ją svar-
bus ne tik regimasis pavidalas, bet ir 
prasminiai kodai, kuriuos perskai-
tyti padeda emocinis ir intelektua-
lus ryšys su „sava“ vieta. Žmogaus 

prigimtis negali būti atsieta nuo tra-
dicijos, kultūros ar istorijos, bet tuo 
pačiu ir gamtos, kurios gyvybinio 
ciklo dalis jis pats yra. Ar galima 
būtų tobulinti žmonijos raidą ne-
tvarkant, nemodeliuojant ir nekon-
troliuojant gamtos? Ką žinome apie 
jaučiančius bei mąstančius augalus? 
Tai klausimai, kuriuos užduoti ska-
tina parodos kūrėjai, o atsakymų į 
juos ieško dalyviai – interaktyviai 
ir performatyviai. Prisimenant an-
tenų metaforą galima pasakyti, kad 
ne visur statomos jos gerai veikia. 
Reikia parinkti ypatingą vietą – „iš-
valytą“ nuo triukšmo pirmapradę 
erdvę. Anot literatūros tyrinėtojos 
profesorės Viktorijos Daujotytės, 

„ypatinga tėra ta vieta, kuri įsisą-
moninta, įsižiūrėta, įsiklausyta, iš-
jausta, ir ne vien tik žmonių, bet ir 
senų medžių, visos tos aplink esan-
čios erdvės. Ir nebūtinai tokia vieta 
turi būti graži savaime, pagal grožio 
normas, bet koncentruojanti savyje 
sudvasintą pasaulėjautą.“

Biologijos mokslų daktarė ir 
menų magistrė Špela Petrič parodoje 
aktualizavo moksliniu ir filosofiniu 
požiūriu jautrius klausimus: žmo-
nių „aklumą augalams“, hegemoniją 

jų atžvilgiu. Špelos Petrič teigimu, 
rūpinamės bei prižiūrime auga-
lus tik dėl jų konkrečios naudos 
mums, dėl jiems priskiriamų es-
tetinių, ekonominių, ekologinių ar 
kitų funkcijų. O iš tikrųjų esame 
atitolę nuo šio pasaulio. Susikon-
centravę į jo estetiškumą, patogumą 
ir vartojimą nuvertiname gyvosios 
materijos gebėjimus jausti, mąstyti. 
Nepaklusdama visuotiniam gyvy-
bės suprekinimui, menininkė savo 
dėmesį nukreipia į augalus, o jų 
veiksnumą siūlo patirti ir parodos 
lankytojui. Tačiau sudalyvavus per-
formanse su augalais užvaldo dvi-
prasmiškumas: ar menininkės su-
kurti „skrodimo įrankiai“ yra skirti 
išgauti augalų veiksnumo ir „fito-
kratijos“ įrodymus, ar veikiau yra 
šalto ir racionalaus mūsų požiūrio į 
gyvąją gamtą konstatavimas? Pagal 
instrukcijas atliekamas šių santykių 
patyrimas veikiau priminė jų simu-
liaciją. Priežastis yra pats kūrinio 
tikslas arba (priešingu atveju) – jo 
forma. Ir abiem atvejais meninin-
kės keliamos idėjos priverčia „išeiti“ 
iš įprasto požiūrio taško į mus su-
pančią aplinką ir dar kartą pergal-
voti santykį su gamta. 

Jei kraštovaizdis iš tiesų formuoja 
žmogiškąją tapatybę ir gali veikti 
ne tik sąmonę, bet ir kūną, tai Kur-
šių nerijos gamta tikrai lėmė žmo-
gaus gyvenimo būdą, kėlė jam sa-
vitus klausimus, kuriuos privalėjo 
išspręsti, kad išliktų. Ši kasdienė 
sąveika bei sambūvis su gamta ir 
kraštovaizdžiui suteikė raiškumo 
bei prasmingumo. Režisierės išsi-
lavinimą įgijusi Anna Romanenko 
su kolega skulptoriumi Bjornu 
Kuhnu parodoje konstruoja apara-
tus – įrankius, kuriais atliekant tam 
tikrus judesius „tyrinėjami baziniai 
mentaliteto formavimo(-si) proce-
sai“. Tačiau menininkų kuriamos 
judančios formos yra paveikesnės 
nei mechaniškai ir nesąmoningai 
(be prasminio konteksto) atliekami 

„vietiniai“ judesiai. Judančių formų 
skulptūrinė raiška, primenanti slen-
kančias kopas, laivus ar žemės ūkio 
padargus, tampa reikšminga dvasi-
nio ir mentalinio parodos peizažo 
patyrimo dalimi. Plėtojant šiuos 
apmąstymus kraštovaizdyje be-
siformuojančio žmogaus menta-
liteto tema, iškyla aktualus klau-
simas: koks šių dienų žmogaus 
ir kraštovaizdžio santykis, kokią 
vidinės formos ir išorinio pavi-
dalo visumą paliekame ateities 
kartoms? 

Architektai Ona Lozuraitytė ir 
Petras Išora, taikydami kompleksinį 
kraštovaizdžio tyrimo metodą, ana-
lizuoja Kuršių nerijos „kūno“ anato-
miją, gamtines ir istorines slinktis 
joje. Minėtą tyrimo metodą sudaro 
šie sluoksniai: morfologiniai, juridi-
niai, archyviniai (esamos būklės ir 
planavimo sprendinių). Sluoksnius 
jungia laiko diagrama. Sveikintina, 
kad architektai atlieka ne prakti-
koje įprastą kraštovaizdžio tyrimą 
teminių „sluoksnių“ metodu, bet 
prasmingai perkloja ir jungia tuos 

sluoksnius, stengdamiesi išryškinti 
jų tarpusavio slinktis. Tyrimas pa-
aiškina, kas vietos kraštovaizdžio 
charakteryje yra esminga ir nekin-
tama, o kas atsirado kaip „peizažo 
vadybos“ pasekmė. Architektūros 
praktikoje įprastų mokslinių ir tai-
komųjų tyrimų (angl. desk study) 
eksponavimas meninėje, skirtingų 
žanrų naratyvais persiklojančioje 
erdvėje bei inscenizuotas pasivaikš-
čiojimas po Kuršių nerijos atspaudą 
sukuria sąlygas objektyvistinės ir 
subjektyvistinės kraštovaizdžio 
sampratos dialogui. Parodos er-
dvėje patiriama „peizažo būsena“ 
(architekto Petro Išoros terminas) 
atveria realaus ir lankytojo vaiz-
duotėje konstruojamo kraštovaiz-
džio perspektyvas. Lubų instalia-
cijoje panaudotas tinklo motyvas 
simbolizuoja vietos gamtos stichi-
jos suvaldymą, judančios formos – 
žmogaus mentaliteto ir kraštovaiz-
džio tapatumo sąsajas, „skrodimo 
įrankiai“ – nepažinto pasaulio me-
taforą. Tai verčia mąstyti apie tai, 
kas yra pažinimas. Kuo jis skiriasi 
nuo tikėjimo? Kokiais būdais yra 
pažįstama tikrovė? Kiek ji pažini ir 
sisteminga? Architektai Lozuraitytė 
ir Išora parodos erdvės charakterį 
vadina patirtos vietos atmosferos 
refleksija. Atmosferos ir detalės 
meistrai! 

Kompozitorės ir tarpdisciplini-
nės menininkės Linos Lapelytės 
kūrinys-performansas „Veiksmas 
paralelėmis“ – parodos peizažo kul-
minacija. Miško erdvėje girdimi, re-
guliariai pasikartojantys Nidos baž-
nyčios varpo dūžiai simbolizuoja 
gamtos ir žmogaus gyvenimo ci-
kliškumą ir, Leonido Donskio žo-
džiais tariant, faustiškos žmogaus 
sielos polinkį į begalybę...

Karolina Rimkutė

Po metų pertraukos atidaryta nauja 
tapytojos Indrės Ercmonaitės paroda, 
joje beveik dešimtmečio kūryba su-
verta būdingu kartai raktažodžiu – 
depresija. Ši tema, kaip ir koks nors 
pseudonostalgiškas 10-ojo dešim-
tmečio reflektavimas, yra dažna, tu-
rint mintyje ne tik jaunąją Lietuvos 
tapytojų kartą, bet jauną kartą aps-
kritai. Antroji parodos pavadinimo 
dalis, „Jar is deep“ – tai atsitiktinė 
pirmosios – „Depresija“– anagra-
mos variacija. Nors frazė ir nėra 
prasminga, ji mįslinga: norom ne-
norom imi įsivaizduoti tą stiklainį ir 

jo dugną. Suku galvą ir vis spėlioju, 
kol galop suprantu, jog čia turbūt 
ir slypi beprasmiškos anagramos 
prasmė – kad ir koks gilus būtų 
kapstymasis, bereikšmė informa-
cija iki esmės vis vien nenutemps, 
ji yra bedugnė.

Panašiai bereikšmės informaci-
jos prievartinę grūstį į smegenis ga-
lima atpažinti daugumoje parodoje 
eksponuojamų Ercmonaitės darbų – 
įvairūs popkultūros produktai, iš-
traukti iš interneto, yra atpažįstami 
net jei jais nesidomima. Štai Jėzus 
drauge su Dartu Veideriu įkom-
ponuoti šalia mėnulio pilnaties ir 
jaunaties kaip universalieji gėrio ir 
blogio įkūnijimai; įvairių kultūrų 

pranašysčių rinkinio pavadinimą 
„They saw our day“ tarsi vienaly-
čiame tekste tęsia memu tapę dai-
nos žodžiai „they see me rollin they 
hatin“. O ir pati kūrinių ekspona-
vimo tvarka gana chaotiška. 

Kas yra nuodugniau susipažinę 
su Ercmonaitės kūryba, nesunkiai 
atpažins, kurie darbai ankstyvesni, 
o kurie vėlesni, tačiau parodoje ne-
siekiama retrospektyviai atskleisti, 
kaip kinta menininkės technika ar 
siužetai. Šalia paveikslų nėra nei 
pavadinimų, nei datų. Viskas at-
rodo tvarkingai išrikiuota, tačiau, 
išskyrus prisitaikymo prie maste-
lių ar dominuojančių koloritų, lo-
ginę darbų sukabinimo seką aptikti 

beprasmiška. Toks eksponavimas, 
sykiu ir tvarkingas, ir chaotiškas, 
veikia kaip virtualios informacinės 
sistemos simuliacija – lyg suvedus 
raktažodį „Indrė Ercmonaitė me-
nas“ paieškos sistemos filtre išnirtų 
susietų vaizdinių koliažas.

Ir išdėstymas, ir Ercmonaitės kū-
ryba atskleidžia kultūrinį virtualios 
realybės sąvartyną, kuriame visi gy-
vename. Perteklinės, bet kartu ir iki 
galo neišartikuliuotos informacijos 
pliūpsniai kasdien mus pasiekia ir 
blaško nuo vienos nuotrupos prie 
kitos. Pripratus prie tokio informa-
cijos gavimo režimo, tampa sunku 
ilgiau sutelkti dėmesį į vieną kon-
kretų dalyką, skubame suvartoti ir 

todėl sąmoningai ar nesąmoningai 
renkamės tai, ką suvartoti galima 
greičiau ir lengviau, neatsižvelgiant 
į vartojamos informacijos reikšmin-
gumą. Kitaip tariant, lengva užsima-
rinuoti nereikšminguose dalykuose, 
prasmingus nustumiant į šalį.

Todėl drįsčiau nesutikti su paro-
dos kuratore Austėja Mikuckyte-
Mateikiene, anonse įvardijusią 
depresiją kaip viso labo emocinį 
sutrikimą. Be abejo, visiems įprasta 
depresiją suvokti medicinos kon-
tekste, tačiau Indrės Ercmonai-
tės šmėsčiojimas popkultūros fi-
gūromis ir virtualiosios realybės, 

Kultūros marinatas bedugniame stiklainyje 
Indrės Ercmonaitės „Depresija: Jar is Deep“ galerijoje „Kairė–dešinė“

N u k elta į  9  p s l .

Bendras parodos vaizdas  A . A nska i či o  nu ot r.
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F o t o g r a f i j a

Fotografijos universalumas 
Keturios parodos Švedijoje

Paulina Blažytė

Rugpjūčio viduryje turėjau progą 
apsilankyti Stokholme įsikūru-
siame fotografijos muziejuje „Fo-
tografiska“. Nors Švedijos sostinė 
pasižymi menui, kultūrai ir istori-
jai dedikuotų institucijų gausa, o jų 
kolekcijas sudaro vertingi ir įdomūs 
vietiniai bei iš svetur atkeliavę pa-
vyzdžiai, „Fotografiska“ – viena iš 
labiausiai reklamuojamų ir pasidi-
džiavimą švedams keliančių vietų. 
Ir tikrai ne be reikalo. 
Įdomu, kad fotografijos muziejus 
neturi nuolatinės ekspozicijos, 
parodos čia nuolat keičiasi. Jų po-
būdis, estetika, akcentuojamos idė-
jos iš esmės skiriasi, todėl muziejuje 
atsiskleidžia fotografijos meno dau-
giapusiškumas, universalumas. Vis 
kitokios įvairių menininkų gvilde-
namos temos, tarpusavyje besiski-
riančios raiškos priemonės nuolat 
siūlo lankytojui kažką nauja ir pa-
tiriamo vizualinio malonumo, ir 
koncepcijos prasme. Didžioji eks-
pozicijos dalis skirta užsienio fo-
tografų darbams, iš tenykščių me-
nininkų tegalima išskirti Niujorke 
gyvenantį norvegų ir švedų kilmės 
Simeną Johaną su serija „Until the 
Kingdom Comes“ („Kol ateis ka-
ralystė“). Duoklė Skandinavijos 
kūrėjams atiduodama ir ekspo-
nuojant šiais metais Jaunojo Skan-
dinavijos fotografo prizą gavusios 
danės Marie Hald ciklą „A New Me“ 
(„Naujasis aš“), kuriame dėmesys 
sutelkiamas į Jutos valstijoje, JAV, 
vykstančių „storulių stovyklų“ daly-
vius bei jų patiriamus išgyvenimus 
siekiant numesti svorio. 

Tačiau iš „Fotografiskoje“ ma-
tytų parodų labiausiai aptarimo 
vertos atrodo Cathleen Naundorf 

„Secret Times“ („Slapti laikai“), 
Paulo Nickleno ir Cristinos Mit-
termeier „SeaLegacy/Turning the 
Tide“ („Jūros palikimas / Keičiant 
įvykių kryptį“), Evelyn Bencicovos 

„Merror“ (pavadinimas sudarytas 
iš žodžių error ir mirror – klaida 
ir veidrodis) bei Lindos ir Mary 

McCartney „Mother Daughter“ 
(„Motina Dukra“). 

Parodoje „Slapti laikai“ ekspo-
nuojami mados fotografės C. Naun-
dorf darbai primena, kaip viską 
reikia suplanuoti fotografuojant. 
Planavimo aspektas akcentuojamas 
ir pateikiant keletą autorės eskizų, 
kurie padeda užpildyti terpę tarp 
minčių proceso ir jo įgyvendinimo 
praktiškai. Menininkės sukurtose 
kompozicijose neretai dominuoja 
pasakiška aplinka, kurios centre – 
moterys. Kai kur šalia jų atsiduria 
ir egzotiški gyvūnai, o fonui dažnai 
naudojama drobė, kartais sąmonin-
gai įsimaišanti į natūralią aplinką. 
Taip pat vertėtų priminti, jog vienas 
pagrindinių C. Naundorf fotogra-
fijų tikslų – kuo patraukliau ir ori-
ginaliau pateikti aukštosios mados 
namų ar individualių menininkų 
kūrinius. Tačiau autorės darbus 
sunku apkaltinti vartotojiškumo 
skatinimu, o ir tai, ką juose vilki 
moterys, taip įstabu, kad negalėtų 
vadintis paprasčiausiai „drabužiais“. 
Fotografijos tiesiog pernelyg sub-
tilios – nuo prislopinto, švelnaus 
kolorito iki modelio kojos krypte-
lėjimo. Tam pabrėžti puikiai išnau-
dojamas ir darbų apšvietimas – šilta 
šviesa sklinda ir iš už darbų. 

Iš slaptų C. Naundorf laikų pa-
tekus į P. Nickleno ir C. Mitterme-
ier parodą „Jūros palikimas / Kei-
čiant įvykių kryptį“ prireikia šiek 
tiek laiko adaptuotis – dokumen-
tiniai šių fotografų darbai visiškai 
kitokio pobūdžio. Fiksuodami gy-
vąją gamtą jie priverčia atsigręžti 
į vykstančius klimato pokyčius ir 
tiesioginį jų poveikį gyvūnams. Iš 
bado nugaišusio baltojo lokio at-
vaizdas liūdina, trikdo ir būtent to-
dėl tampa tokia paveikia sąmonin-
gumo skatinimo priemone. Tačiau 
ne visi darbai persmelkti liūdesiu – 
dauguma vaizdų alsuoja gyvybe ir 
dar kartą primena, koks spalvingas, 
įvairus ir įdomus yra pasaulis, o tai 
viena iš daugelio priežasčių, kodėl 
jį reikia saugoti ir tausoti. Tad pro-
jekto autorių kvietimas aukoti lėšas, 
kurios bus naudojamos vandenyno 

būklei gerinti, atrodo logiškas ir 
reikalingas. 

„Jūros palikimas / Keičiant įvykių 
kryptį“ neapsiriboja vien fotografi-
jomis – ant muziejaus sienų, lubų ar 
grindų rodomos videoprojekcijos 
lankytojams leidžia panirti į vande-
nyno gelmes ir kuriam laikui sustoti. 
Skirtingų medijų panaudojimą pa-
stebėjau ir kitose parodose. 

Štai, pavyzdžiui, persikėlus į 
E. Bencicovos parodą „Merror“, 
už aksominių „tvinpyksiškų“ 
užuolaidų rodomas kūrėjos 
meninis videodarbas „Asymp-
tote“, jungiantis to paties pavadi-
nimo fotografijų seriją. Man jis 
pasirodė labai šiuolaikiškas, besi-
siejantis su šiandieniniu kinu (jau 
minėtuoju „Tvin Pyksu“) ir inter-
netinėje erdvėje matomais dalykais 
(estų reperio Tommy Casho muzi-
kiniais klipais). Videodarbe akcen-
tuojamos „išvalytos“, neperkrautos 
erdvės būdingos ir E. Bencicovos 
fotografijoms. Jas galima pavadinti 
netgi steriliomis – iš pažiūros es-
tetiškai patrauklus vaizdas čia gali 
kelti ir nerimą. Darbai eksponuo-
jami grupėmis, dalis iš jų – tarsi 
miglotos, numanomos istorijos, 
kurioms prasmes pritaiko pats 
žiūrovas. Svarbią vietą meninin-
kės fotografijose užima skirtingos 
tekstūros, šaltas koloritas. Tačiau 
šaltas ne tik koloritas – E. Benci-
covos sukurtame pasaulyje tvyro 
spengianti tyla, žmonės jame at-
rodo emociškai atitolę, susvetimėję, 
nepasiekiami. Įtampa juntama ir 
dėl dažnai nuo objektyvo nusukto 
veido ar jį dengiančios kaukės, tarsi 
darbų subjektai bandytų pasislėpti. 
Tokią raišką galima sieti su jauno 
žmogaus vienatve, tapatybės ir savo 
vietos paieškomis. 

Paskutinė matyta paroda „Mo-
tina Dukra“ – tai Mary McCar-
tney ir jos 1998-aisiais mirusios 
motinos Lindos darbų junginys. 
Ši paroda – tarsi priešprieša anks-
čiau aptartai E. Bencicovos kūrybai: 
gyvybinga ir spalvinga, gausiai už-
pildyta emocijomis. Parodoje tvy-
rančiai nuotaikai įtakos turi ir fone 

nuolat grojanti muzika – čia vėlgi 
jungiamos skirtingos medijos. Au-
torių toli gražu nebūtų galima pa-
vadinti neutraliomis stebėtojomis, 
jų buvimas labai juntamas. Dažnai 
taip esti dėl artimų tarpusavio ry-
šių, saistančių moteris su fotogra-
fuojamaisiais, tačiau jų asmenybės 
prasiveržia ir dėl kitų priežasčių 

– nenuslepiamo jautrumo, gebė-
jimo ir noro užčiuopti praeinančią 
akimirkos nuotaiką. L. McCartney 
įamžina šeimos gyvenimą, supoeti-
nitus kasdienybės objektus bei ke-
liaujant sutinkamus žmones. Nere-
tai tie žmonės nėra vien paprasti 
praeiviai, dažniau jie – sutuokti-
nio Paulo McCartney grupės „The 
Beatles“ nariai ar kiti jau ikonomis 
tapę roko atlikėjai, tokie kaip Mic-
kas Jaggeris, Neilas Youngas ar Jimi 
Hendrixas. Tokio pobūdžio foto-
grafijos priartina žiūrovą prie ma-
tomų asmenybių, jos ima atrodyti 
kūniškesnės, artimesnės. Tai ypač 
pasakytina apie menininkės vyrą 
Paulą – namų aplinkoje muzikan-
tas tampa nebe muzikos legenda, 
o paprasčiausiu tėvu, sutuoktiniu.

Kaip ir Linda, įžymybių fiksuoti 
nevengia ir Mary – jos darbuose 
galima pamatyti įamžintą daini-
ninkę Rihanną ar modelį Kate Moss. 
Nors M. McCartney perteikia savitą 

žvilgsnį, galima pastebėti moti-
nos padarytą įtaką dukters kūry-
bai. Darbų grupavimas teminiais 
blokais ne išskiria, o jungia abiejų 
moterų fotografijas. Dėl juntamo 
jas siejusio ryšio bei universalios 
vaizdinės kalbos riba tarp auto-
rių kūrybos kartais tampa beveik 
nepastebima. Kita vertus, M. Mc-
Cartney darbuose neretai paste-
bima kitokia fotografijos funkcija, 
kai vaizdas veikia ne vien kaip aki-
mirkos sustabdymas, o kaip supla-
nuota, apgalvota žmonių ir vietų 
reprezentacija. 

Priežastys, kodėl Stokholmas gali 
didžiuotis savo fotografijos muzie-
jumi, yra kelios. Tai kruopšti meni-
ninkų ir jų kūrinių atranka, temų 
aktualumas, atidumas detalėms. 
Tačiau bene svarbiausia – fotogra-
fijos meno svarbos suvokimas ir 
siekis kuo kokybiškiau tai perteikti. 
Skaitmeninių vaizdų pripildytame 
šiandieniniame pasaulyje, kuriame 
dažnai skamba frazė, jog fotogra-
fuoti gali bet kas, būtina pastebėti 
ir atsirinkti tai, kas vertinga, nes 
vertingų dalykų tikrai netrūksta. 
Ir nors kone kiekvienas, turintis 
fotoaparatą ar telefoną, turi gali-
mybę fiksuoti vaizdus, fotografija 
netampa menkesne meno forma – 
gal tik prieinamesne. 

Simen Johan, iš serijos „Kol ateis karalystė“

interneto, kaip informacinio są-
vartyno, įtraukimas į kontemplia-
ciją apie šiuolaikinę, XXI a. Vakarų 
kultūrą man kužda depresiją depa-
tologizuoti ir pažvelgti iš kitos pu-
sės. Šią sąvoką parodos kontekste 
galbūt labiau derėtų suvokti kaip 
tam tikrą sociopolitinį fenomeną – 
apmaudo ir nusivylimo iliuzijomis 
būklę, reflektuojančią šiuolaikinę 
visuomenę ir jos generuojamą kul-
tūrinį turinį. Jeigu depresiją psichi-
atrine prasme galime įvardyti kaip 
negalėjimą, tuomet visai paprasta 
pamatyti, kaip tokioje kultūroje, 
apie kokią čia kalbama, depresija 
liaujasi būti asmeninė ir išnyra kaip 

politinis, socialus jausmas. Šia pra-
sme depresija yra pasipriešinimo 
forma, atmetimo reakcija.

Nors Ercmonaitės kūriniai es-
tetiškai neatrodo niūrūs, anaiptol, 
nemaža dalis net šviesūs ir linksmi, 
kritika šiuolaikinei beprasmybės kul-
tūrai reiškiasi per siužetus. Vienuose 
darbuose ji tai perteikia desakralizuo-
dama religinę simboliką – mandalos 
virsta dantračiais, pabrėžiančiais in-
dustrinio vartojimo viršenybę prieš 
kosminę chaoso tvarką, Jėzaus fi-
gūra tapatinama su konspiracijos 
teorijomis apie NSO arba kitais 
fikciniais personažais iš fantasti-
nių filmų, taip pat juo bei karūna 
pagerbiami tapybos įrankiai. Jau 
anksčiau minėtos frazės iš interneto, 

atrinktos paieškos sistemoje suve-
dus „They“, ne tik paryškina be-
reikšmį kratinį kaip pagrindinį 
virtualios erdvės simptomą, bet ir 
įrodo, kaip stipriai nuo to priklau-
soma šiandienė kultūra, maža to – 
jog tai ir yra šiandienė kultūra. 

Galiausiai menininkė tyrinėja 
žmogaus daiktiškąją sandarą: nu-
diria odą ir apnuogina raumenis, 
dėlioja kaulus šalia kitų, negyvų 
objektų detalių – kabelių, veržlių, 
vinių, gretina su kiborgais ir robo-
tais. Žmogus sudaiktinamas, nes 
neatrandamas jo gylis, o galbūt 
gilumas nebereikalingas ir greito 
vartojimo kultūroje žmogus ti-
krai vis panašėja į robotą? Į depre-
sijos diskursą iš dalies įsivelia ir 

žaidimas su tapybos gyliu. Tapyba 
gyvena plokštumos paviršiuje, bet 
Ercmonaitės personažas ponas Da-
žas glūdi kažkur tapybos gilumoje, 
stebi kasdienybę iš tamsių gelmių. 
Kartais jis pats išnyra į paviršių, ta-
čiau tik nosies galiuku. Atrodo, kad 
išlįsti į beprasmybių kultūros ma-
rinatą jam nebūtų paranku, o vei-
kiausiai ir kenksminga. 

Paradoksaliai depresija yra 
atvirkščia žaidimui, tačiau būtent 
kičo estetika ir asociacijų žaismu, 
motyvų kartojimu Ercmonaitė kri-
tikuoja galimas sistemines jauno-
sios kartos epidemijos priežastis. 
Vis dėlto realybėje nuo beprasmy-
bės srauto atsiriboti nepavyksta: 
nors ir norisi nerti gilyn pas poną 

Dažą, tenka plūduriuoti kažkur 
paviršiuje kartu su Ercmonaitės 
kanojininkais.

Paroda veikia iki rugsėjo 29 d. 

Atkelta iš  8  psl .
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Stulpas į kosmosą
Dariaus Žiūros projektas „Gustoniai“ 

Rita Mikučionytė

Kai sulaukiau Dariaus Žiūros kvie-
timo dalyvauti pristatant jo tęstinį 
projektą „Gustoniai“ ir liepos 27–28 d. 
atvykti į Pasvalio rajone organizuo-
jamas Gustonių meno dienas, gero-
kai nustebau. Taip, susitinkam Vil-
niaus Justino Vienožinskio dailės 
mokykloje, kur abu dirbame, kar-
tais persimetam keliais žodžiais, ir 
tiek. Taigi nėra jokių išankstinių as-
meninio ryšio pinklių, išskyrus sti-
prias emocijas išgyvenant Dariaus 
kūrybą ir atsiminimus apie praei-
ties renginius, kuriuose dalyvavo ir 
kiti to paties VDA tapybos kurso 
studentai: Darius Mikšys, Andriaus 
Kviliūnas, Justinas Vaitiekūnas.

Dariaus Žiūros darbai man vi-
suomet buvo ir yra išskirtiniai, sa-
kyčiau, net drastiški. Juk jie –  apie 
mūsų viltis, lūkesčius ir likimus, o 
jei tiksliau – apie gyvenimą ir mirtį, 
apie atėjimą ir išėjimą. Menininkas 
atvirai ir drąsiai provokuoja per-
mąstyti tam tikras sociumo doro-
vines normas. Žiūros meniniuose 
projektuose kalbama apie išorines 
aplinkybes ir vidinę elgesio inerciją 
(iki šiol apmąstau kolegės Aušros 
Trakšelytės Gustoniuose išsakytą 
paradoksalią mintį – iš pažiūros 
Žiūra yra introvertas, o jo darbai 
visada ekstravertiški). Kitaip tariant, 
šio menininko kūrybos medžiaga 
yra energinga, t.y. ritminė, pul-
suojanti tvarumo dėsnio išraiška. 
Įdomu, kaip jo gvildenama asme-
niška istorija rutuliosis, kaip vaiz-
das, kuriuo operuoja menininkas, 
žiūrovo galvoje pakis, modifikuosis, 
kokį naują pavidalą įgis. Taip suly-
domos mūsų viltys („Lydinys“, 1998, 
monetos iš fontano parke šalia bu-
vusių Tiškevičių rūmų Palangoje), 
maldos ir prisiminimai („Dievo pu-
šynas“, 1995, kapinių žvakių vaškas), 
taip „užkonservuojamas“ ilgesys ir 
liūdesys (fotografinių portretinių 
vaizdų projektai: „Gustoniai“, nuo 
2001; „Kolekcija“, 2003; „Portretai“, 
2005; „Rinktiniai kadrai“, 2010), ais-
tra menui ir siekis tobulėti („Monu-
mentas utopijai“, 2015, vogtos kny-
gos ir akademinė skulptūra). 

Gustonių meno dienų proga do-
vanų gavau Dariaus Žiūros VDA 
meno doktorantūros tekstą „Meno 
projektas SWIM, Monumentas uto-
pijai, Gustoniai, metatekstas“ (Vil-
nius, 2017). Skaitydama jį tarsi dar 
kartą apėjau Žiūros gyvenimo ir 
kūrybos vingiais. Iki penkerių metų 
jis augo Gustonių kaime su savo 
močiute, kurią iki šiol šiltai prisi-
mena ir meiliai vadina baba. Tad 
neatsitiktinai Dariui Gustoniai yra 
lyg „stulpas į kosmosą“ (žr. interviu 
LRT „Kultūros savaitė“, 2018 07 21). 
Iš tikrųjų turbūt kiekvienas iš mūsų 
yra atradęs panašų traukos centrą, 
kur išgyvenama visa apimanti pa-
laima ir ypatingas ryšys su visata. 
Todėl važiuojant į Gustonius man 

buvo svarbu pajusti tos aplinkos 
emocinį lauką, kad geriau suvok-
čiau ne tik menininko kūrybos pri-
gimtį, bet ir vietą, kurioje nuo 2001 m. 
kas treji metai buvo filmuojamas 
kaimo žmonių portretų ciklas. Kita 
vertus, tai buvo premjerinis įvykis. 

Manau, kad Žiūrą nuo seno trau-
kia portreto žanras ne tik dėl noro 
dokumentuoti, bet ir dėl ypatingo 
asmeninio santykio su modeliu. 
Autobiografiniame doktorantūros 
tekste jis užsimena apie gatvės pie-
šėjo-portretisto patirtį (jam teko 
užsidirbti pragyvenimui piešiant 
portretus tiek Palangoje, tiek Pary-
žiuje – ar tik čia nėra paralelių tarp 
prekybos savo menu tarsi kūnu?). 
Mano manymu, Žiūrą visada labiau 
domino tiksli forma. Vis dėlto žvel-
giant į gustoniškių videoportretus 
labai ryški tapytojo patirtis, turiu 
omeny šviesą ir foną kadre. Su di-
džiule atida Darius renkasi vietą 
ir apšvietimą, kur jo prikalbintas 
žmogus vieną minutę stovi prieš 
videokamerą. Tad yra ką veikti an-
trojo plano mėgėjams, nes už por-
tretuojamojo nugaros vis keičiasi 
gamtos peizažas ar trobesių faktū-
ros. Tiesa, šie videoportretai turi 
ir performatyvumo bruožų – juk 
žmogus markstosi, žvelgia tiesiai ar 
prošal, net gali išbėgti ir vėl įbėgti 
į kadrą. (Panašų principą, tik neu-
traliame fone, Žiūra taiko ir šiuo 
metu ŠMC veikiančioje parodoje 

„Laukiant kito atėjimo“, kur ekspo-
nuoja projektą „Videobandymai“, kai 
kiekvienas norintis parodos lanky-
tojas gali nusifilmuoti čia pat esan-
čioje studijoje.)

Ir Žiūros darytose fotografijose, 
ir videoportretuose juntamas meni-
ninko noras atskleisti tuometę žmo-
gaus būseną, jo džiaugsmą, liūdesį. 
Tad gustoniškių videoportretai yra 

labai tikroviški ir žmogiški, o tai 
pasiekti kalbinant kaimo žmones 
buvo nelengva. Juk visiems mums 
būdingas noras matyti save kiek 
gražesnius ir jaunesnius. Manau, 
kad kaimo žmonės yra labai drąsūs, 
nebijantys akistatų su savimi tokiu, 
koks esi, be pagražinimų. 

Būnant kelias dienas Gusto-
niuose laikas tarsi ištįso, gal net 
jo nebeliko, aplankė keistai nos-
talgiškas amžinybės jausmas, tarsi 
būnant kartu su visais tavęs nėra. 
Tokį sustingusio laiko pojūtį pa-
tyriau ir žvelgdama iškart į šešis 
ekranus (kiekvienas iš jų skir-
tas 2001, 2004, 2007, 2011, 2014 
ir 2017 m. filmuotiems kadrams), 
kuriuose mačiau vis tą patį žmogų 
(jei kažkuriais metais nesifilmavo, 
ekranas tamsus). Keisčiausia, kad 
žmonės ypatingai gražūs, senėjimo 
bruožų tarsi nematyti, nebent už-
slinko ligos ar priklausomybių še-
šėlis. Tai dėmesio vertas psichologi-
nio portreto fenomenas, ypač šiais 
skaitmeninio vaizdo nuvertėjimo 
laikais. Kita vertus, šeši skirtingais 
metais filmuoti videokadrai rodo 
ir filmavimo priemonių raidą, pra-
dedant pirmąja Dariaus įsigyta vi-
deokamera ir baigiant skaitmeni-
niu telefonu. Todėl įdomu stebėti, 
kaip ir kiek viena ar kita filmavimo 
priemonė lemia vaizdo pobūdį ir 
kokybę. Galima tik konstatuoti, 
jog Žiūra puikiai įvaldęs spalvotą 
vaizdą, jis netampa pigia reklamine 
iliustracija.

Pristatant videoinstaliaciją „Gus-
toniai“, manau, labai svarbu buvo 
ne tik tai, kad nusifilmavę žmonės 
pirmą kartą pamatė save ir Lietuvoje 
įvyko projekto premjera. Ne mažiau 
reikšminga, kad šis projektas buvo 
rodomas toje vietoje, kur ir buvo su-
kurtas. Taip gerokai sustiprėjo gyvas 

emocinis ryšys su vieta ir žmonėmis, 
kurie sėdėjo šalia ir žiūrėjo į save. 
Dariui dėkoję gustoniškiai prisiminė, 
kad kadruose užfiksuoti anapilin iš-
ėję jų artimieji ilsisi čia pat kapinai-
tėse, paėjus keliuku vos kelis šimtus 
metrų Mūšos upės pakrante. 

Beveik dvi valandas trukusi per-
žiūra tikrai niekam neprailgo – vieni 
laukė pažįstamų atvaizdų, kiti ne-
jučia susitapatindavo, ieškodami 
panašumų su savo šeimos istorija. 
Ypač gyva buvo gustoniškių pro-
jekto dalyvių reakcija – jie šūkčiojo, 
replikavo, plojo pažįstamiems kaimo 

„herojams“. (Prisimenu kelias meni-
ninkų replikas. Juozas Laivys taikliai 
pasakė, kad pirmą kartą mato žmo-
nes, plojančius televizoriams. Kitą 
dieną atvažiavęs Andrius Erminas 
papildė – iš kur Laivys gali žinoti, 
juk jis neturi televizoriaus.)

Du vakarus rodomi „Gustoniai“ 
buvo tik dalis visos meno dienų 
kultūrinės programos. Didelio vie-
tos žmonių ir vaikų susidomėjimo 
sulaukė Vaidos Žiūrienės vedami 
edukaciniai užsiėmimai („Audi-
nių marginimo būdai“, „Piešiniai 
ant marškinėlių“, „Molio lipdy-
nės“, „Tapyba ant šilko“) ir Juozo 
Laivio improvizuotos akcijos, „ap-
žaidžiančios“ jo mobiliąją ruonio 
skulptūrą („Ruonis keičia kailį“ ir 

„Ruonės pieno degustacija“). Ta-
čiau turbūt svarbiausias „Gustonių“ 
peržiūras lydintis kultūrinis akcen-
tas – speciali muzikinė programa. 
Pirmą dieną – daugiau folklorinė. 
Skambėjo senieji, dar sovietme-
čiu rengtų etnografinių ekspedi-
cijų įrašai ir jaunų folkloro atlikėjų 
trio (Rūta Stonkienė, Jogailė Jur-
kutė, Vytautė Gumbienė) atlieka-
mos dainų interpretacijos. Manau, 
ši muzikinė dalis buvo puikus pir-
mojo vakaro peržiūros įvadas, juk 

Darių galėtume vadinti savotišku 
vizualinės etnografijos kūrėju, nes 
jo projektas „Gustoniai“ ne tik at-
skleidžia žmonių psichologinius ti-
pus, bet ir fiksuoja kaimo demogra-
finę kaitą – vieni čia gimė, kiti mirė, 
vieni emigravo, kiti atsikėlė nusi-
pirkę sodybas. Pirmąją dieną kaimo 
kultūros įvairovę atspindėjo ir Meš-
kalaukio „Bočių“ sentimentalaus 
folkloro grupės (meno vadovė Ni-
jolė Stepulienė) atliekamos dainos. 
O kur dar alus ir „virtieniai“...

Antrosios dienos muzikinės 
programos dalis buvo skirta kla-
sikinei muzikai su Kristupo medi-
nių pučiamųjų kvintetu: Giedrius 
Gelgotas (fleita), Ugnius Dičiūnas 
(obojus), Andrius Žiūra (klarne-
tas), Andrius Puplauskis (fago-
tas), Paulius Lukauskas (valtorna). 
Koncerte taip pat dalyvavo Ramunė 
Grakauskaitė (smuikas), Augustas 
Žiūra (saksofonas). Išties įdomu ir 
netikėta klausytis klasikos repertu-
aro kaime saulės kaitroje. Ne vienas 
Dariaus Žiūros šeimos narys yra 
muzikantas – brolis Andrius, sūnūs 
Kristupas ir Augustas. Nors iki šiol 
Darius jaučia užslėptą širdgėlą, kad 
netapo muzikantu, vis dėlto jo me-
niniuose projektuose išryškėja ypa-
tingas dėmesys universaliam ritmo 
pojūčiui ir ypač pauzėms.

Man Gustonių meno dienos pra-
ėjo išjaučiant tam tikrą „ateivių“ 
sindromą. Tarsi Mūšos pakrantėje 
nusileido menininkų „laivas“, porą 
dienų pabuvo, apsidairė ir vėl ilgam 
išskrido. Be abejo, niekas nieko 
nebūtų girdėję, jei ne „ateivių ko-
mandos“ garso režisierius Antanas 
Dombrovskis, o tai, kas iš tikrųjų 
vyko, pamatysime Dariaus Žiūros 
filme, kurį jis rengia kartu su opera-
toriumi Eitvydu Doškumi ir garso 
režisieriumi Sigitu Motoru.

Darius Žiūra, projektas „Gustoniai“ A. Garastaitės- Dul kie nės  n uotr .
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Laiko suvaržyta būtis
VDFF pristato Peterio Liechti retrospektyvą

K i n a s

„Filmas, laukiantis manęs studijoje, 
atrodo tūkstantį kartų tikresnis nei 
vaizdas pro ligoninės langą. Vaizdai 
pinasi, virsdami nauja meninio su-
manymo vizija. Klausimas, ar pa-
vyks palaikyti tempą.“ Tai Peterio 
Liechti įrašas dienoraštyje prieš 
mirtį 2014 m. kovą.

15-asis Vilniaus dokumentinių 
filmų festivalis (VDFF) pristato 
šveicarų eksperimentinio kino kū-
rėjo Peterio Liechti (1951–2014) 
retrospektyvą, kurioje – aštuoni 
dokumentiniai filmai ir instalia-
cija „Dedikacijos. Nebaigtas Pete-
rio Liechti filmas“ („Dedications – 
Peter Liechtis unvollendeter Film“, 
2016). Kalbamės su festivalio vieš-
nia režisieriaus našle ir kūrybine 
partnere Jolanda Gsponer. 

Peteris Liechti vadinamas ryš-
kiausiu, bet neįvertintu pasta-
rųjų dviejų dešimtmečių Švei-
carijos kino kūrėju. Kodėl?

Pritarčiau nuomonei, kad pa-
grindine tokios situacijos priežas-
timi tapo jo kritiškas balsas. Reži-
sierių itin vertina kritikai, tačiau 
žiūrovams jo filmai atrodo perne-
lyg sudėtingi. Liechti siekė gelmės, 
nepateikdavo galutinių atsakymų, 
vertė mąstyti ir įsitraukti į kūrybos 
procesą. Filmams reikia pristatymo 
ir papildomų komentarų. 

Filmuose ir tekstuose Liechti 
gilinasi į pamatines žmogiškosios 
būties temas, todėl, esu tuo tikra, 
niekada nepraras aktualumo pa-
sauliniame kontekste. „Laiminga-
sis Hansas. Trys bandymai mesti 
rūkyti“ („Hans im Glück – Drei 
Versuche, das Rauchen loszuwer-
den“, 2003) ir „Tėvo sodas. Mano 
tėvų meilė“ („Vaters Garten – Die 
Liebe meiner Eltern“, 2013) kuria 
neįtikėtinai taiklų Šveicarijos por-
tretą. Liechti apčiuopė šalies gyven-
tojų, ypač rytinės Šveicarijos dalies, 
mentaliteto esmę ir peršoko savo 
laiką. Manau, kad eksperimentinė 
šių filmų struktūra šiandien turi 

daugiau galimybių būti tinkamai 
perskaityta.   

Kritikai pabrėžia, kad Liechti 
visą gyvenimą bandė išlaikyti 
pusiausvyrą tarp gimtosios ša-
lies pragaro ir kino rojaus.

Šveicarijos visuomenė uždara ir 
konservatyvi, kartais provinciali. 
Nepaisant to, gimtoji šalis buvo 
neginčijama Liechti tapatybės dalis. 
Gimtasis kraštovaizdis stipriai for-
mavo jo pasaulėvoką, o kūrybinis 
gyvenimas driekėsi nuo tėvų namų 
Sankt Galene iki Ciuricho, kuriame 
jis daug metų gyveno ir intensyviai 
dirbo. Liechti filmai visada glaudžiai 
siejosi su Šveicarija, kurioje jis galėjo 
dalintis savo mintimis ir įžvalgomis.

Kinas jam buvo aukščiausia 
meno forma ir gyvybiškai svarbi 
aplinka. Daugelyje savo filmų jis 
pabrėžė šveicarų konservatyvumą 
ir savimeilę. Vis dėlto sakinys apie 
gimtosios šalies pragarą jam būtų 
svetimas. Liechti buvo kritiškas, bet 
ne ciniškas. Jis labai mylėjo savo šalį 
ir jos žmones. Kritikavo norėdamas 
atkreipti dėmesį į visuomenės ydas 
ir megzti pokalbį. Provokavo juok-
damasis ir braukdamas ašarą.  

Prieštaringumas būdingas 
visai Liechti kūrybai, parem-
tai juoko ir liūdesio, ironijos 
ir melancholijos, lengvumo ir 
rimties jungtimis.

Manau, prieštaringumas bū-
dingas ne tik Liechti darbams, bet 
pirmiausia jo charakteriui. Peteris 
viską stebėjo mylinčiu žvilgsniu, su-
dėtingiausias temas išvaduodavo 
nuo slegiančio sunkumo. Visi jo fil-
mai kalba apie pamatinius žmogiš-
kosios būties klausimus, todėl net 

„Dedikacijos“ nėra kūrinys apie ligą. 
Peteriui buvo svarbu skverbtis gilyn, 
apčiuopti metaforiškas kasdienių 
įvykių ir objektų reikšmes.  

Viena pagrindinių Liechti gyve-
nimo ir kūrybos temų – savito 

balso paieškos. Kas ryškiausiai 
žymėjo šį procesą?

Liechti buvo vienodai svarbu 
vaizdas, garsas ir tekstas. Jo fil-
muose šie elementai glaudžiai susiję 
ir yra lygiateisės sudedamosios da-
lys. Liechti nepaprastai vertino kino 
galimybę jungti skirtingas medijas, 
todėl kinas jam buvo aukščiausia 
meno forma. 

Liechti – eksperimentatorius. Ra-
šymas buvo jo kasdienybės dalis, 
ritualas, būdas suteikti mintims ir 
idėjoms struktūrą. Jis tvirtino, kad 
privalo rašyti norėdamas išsaugoti 
minčių elastingumą. Tekstas jam – 
būdas fiksuoti ir reflektuoti naujas 
kalbos formas. Visada buvau pri-
siekusi jo tekstų skaitytoja. Liechti 
gebėjo minimaliomis priemonė-
mis atskleisti reiškinio, situacijos, 
atmosferos esmę. 

Menas ir literatūra stipriai for-
mavo jo estetinį suvokimą, taip pat 
ir bendravimas su menininkais Ro-
manu Signeriu bei Josephu Beuysu. 
Pirmajam dedikuotas eksperimen-
tinis filmas „Vertikalus / horizon-
talus“ („Senkrecht / Waagrecht“, 
1985) ir dokumentinė esė „Signe-
rio lagaminas. Kelyje su Romanu 
Signeriu“ („Signers Koffer – Un-
terwegs mit Roman Signer“, 1996), 
kurioje reflektuojama autentiška 
kūrėjo būtis, kūrybinė bendrystė, 
daug dėmesio skiriama savito balso 
paieškoms. Menininkai provinci-
alioje Rytų Šveicarijoje buvo labai 
stiprus, drąsiai eksperimentavo. 

Mirtis – kita pamatinė Liechti 
kūrybos tema, įvariais rakur-
sais plėtojama skirtinguose jo 
darbuose. Stebime ir ribinės 
žmogiškos patirties refleksiją, 
ir asmeninį bandymą suvokti 
savo laikinumą. Ši tema išgry-
ninama vėlyvuosiuose kūri-
niuose – įspūdingoje esė apie 
mirtį „Vabzdžių šnabždenimai. 
Mumijos dienoraštis“ („Das 
Summen der Insekten – Bericht 

einer Mumie, 2009) ir „Dedi-
kacijose“ – paskutiniame filme, 
turėjusiame virsti gyvųjų po-
kalbiais su mirusiaisiais. 

Mirtis ir laikinumas, ši laiko su-
varžyta būtis, Liechti buvo labai 
svarbūs klausimai. Jis intensyviai 
mąstė apie tai savo dienoraštyje. 
Laikinumo tema jo kūryboje sufor-
muluota dar „Signerio lagamine“, 
kuriame pabrėžiama, kad grožis 
trunka vos kelias sekundes. Manau, 
kad paskutiniais gyvenimo metais, 
sunkiai sirgdamas, Liechti pasiekė 
mirties temos gelmę. 

Ir tęsė nesibaigiantį dialogą su 
skirtingais menininkais. Ro-
bertas Walseris, Vincentas van 
Goghas, Thomas Bernhardas, 
Romanas Signeris, Masahiko 
Shimada – pagrindiniai, bet ne 
vieninteliai pašnekovai iš gy-
vųjų ir mirusiųjų draugijos. Ar 
Liechti filmus galėtume žiūrėti 
kaip literatūros ir meno istori-
jos komentarą? 

Žinoma. Liechti buvo didelis 
Walserio gerbėjas, rašytojo kūryba 
stipriai formavo jo pasaulėvoką. Jos 
atspindžių galime įžvelgti ne vie-
name Liechti filme. Pirminis „De-
dikacijų“ sumanymas buvo sukurti 
trijų dalių pokalbį su Walseriu, van 
Goghu ir nepažįstamu dinkų gen-
ties vadu iš Pietų Sudano. Deja, lai-
kas buvo nepalankus šiam suma-
nymui įgyvendinti. Sužinojęs, kad 
sunkiai serga, Peteris nusprendė ak-
tualizuoti savo akistatą su mirtimi.

Liechti skaudžiai išgyveno kul-
tūros komercializaciją, atspindin-
čią visuomeninius procesus. Menas 
ir literatūra suformavo jo jautrų ir 
kritišką santykį su pasauliu, buvo 
neišsenkantis minčių ir įkvėpimo 
šaltinis. Liechti filmuose išsamiai 
apmąstomas kultūros vaidmuo kū-
rėjui ir meno istorijai.

Esate garsų pasaulio žmo-
gus. Turėjote eksperimenti-
nės muzikos studiją, rengėte 
šiuolaikinės muzikos koncer-
tus, dirbote Ciuricho aukštajai 
menų mokyklai priklausan-
čiame Kompiuterinės muzikos 
ir garso technologijų institute, 

konsultuojate eksperimenti-
nės ir kino muzikos klausimais. 
Ar garso tema sutardavote su 
Liechti? Juk filmas „Šalin įpro-
čius“ („Kick That Habit“, 1989) 
dažnai net pavadinamas klasi-
kiniu muzikinio filmo pavyz-
džiu, atskleidžiančiu garso ge-
nezę ir jo santykį su aplinka. 

Jūsų tiesa, visą gyvenimą intensy-
viai dirbau eksperimentinės muzi-
kos srityje. Su Liechti susipažinome 
kurdami filmą „Kertant Namibiją“ 
(„Namibia Crossings“, 2004) – kon-
sultavau jo kūrybinę grupę, dalyva-
vau filmavimo ir montažo darbuose. 
Mes panašiai suvokėme garsą, jo ga-
limybės buvo neišsenkanti pokal-
bių tema.

Daugelyje Liechti filmų svar-
bus išorinės arba vidinės ke-
lionės motyvas. Ar geografinis 
judėjimas buvo būtina judraus 
mąstymo sąlyga?

Manau, kad Liechti buvo svarbūs 
abu kelionės aspektai. Keliauti po 
Šveicariją jam reiškė geriau pažinti 
savo šaknis. Liechti apskritai buvo 
svarbu pažinti. Stiprų įspūdį jam 
padarė Afrika, tapusi pirmykščio 
pasaulio orumo ir dabarties priešta-
ringumo metafora. Skurdas ir žmo-
nių sielvartas klestinčių žemynų 
akvaizdoje atvėrė neteisybės šerdį. 
Juodasis žemynas įvairiais pavida-
lais išnirdavo visuose vėlesniuose 
Liechti filmuose.

„Dedikacijas“ pristatote skir-
tingose šalyse. Kaip jų diktuo-
jamą pokalbį sekasi tęsti kitoje 
kultūrinėje aplinkoje?

„Dedikacijos“ – ypatingas atvejis 
Liechti kūrybos kontekste. Filmuoti 
skaitymai ir knyga nekelia abejonių 
dėl autorystės, bet instaliacija ją pa-
neigia. Žiūrovams, susipažinusiems 
su Liechti biografija, akivaizdu, kad 
trijų dalių kūrinys tikriausiai nėra 
jo sumanymas. Publika labai atvirai 
priima „Dedikacijas“ ir įsitraukia į 
pokalbį. Vis dėlto iki šiol labai norė-
čiau pamatyti, kaip atrodytų filmo 
originalas, jeigu jį būtų spėjęs pa-
baigti Liechti.        

Kalbino Lina Žukauskaitė  

„Vabzdžių šnabždenimai. Mumijos dienoraštis“

Retrospektyva Kaune  
operatoriui Audriui    
Kemežiui atminti

„Kiną kuria žmonės, ne kameros“, – 
yra pasakęs šių metų pradžioje 
miręs kino operatorius Audrius 
Kemežys. Jis dirbo su žymiausiais 
Lietuvos kino kūrėjais, nufilmavo 
daugiau nei trisdešimt filmų, pel-
niusių pripažinimą. 11-asis tarptau-
tinis Kauno kino festivalis (TKKF) 
pristato retrospektyvinę filmų pro-
gramą šiam ypatingam menininkui 
atminti.

Audrius Kemežys pasižymėjo 
kaip novatoriškas savo srities pro-
fesionalas, išsiskiriantis unika-
liu gebėjimu etiškai, poetiškai ir 

įvairiapusiškai pažvelgti ir užfik-
suoti filmų realybę bei jos herojus. 
Pasak režisierės Giedrės Beinoriū-
tės, „kviesdavome Audrių dirbti 
kartu ne tik todėl, kad jis gerai fil-
mavo, bet dėl jo tikrumo – jis nie-
kada nefilmavo to, kuo netikėjo“.

TKKF programoje „Kiną kuria 
žmonės“ – devyni dokumentiniai ir 
vaidybiniai filmai, tarp kurių „Prieš 
parskrendant į žemę“ (rež. Arūnas 
Matelis, 2005), „Meistras ir Tatjana“ 
(rež. Giedrė Žickytė, 2014), „Mo-
teris ir ledynas“ (rež. Audrius Sto-
nys, 2016). Rugsėjo 21 d. kino centre 

„Romuva“ retrospektyvą, skirtą Ke-
mežiui atminti, pradės jo filmuota 
drama „Kvėpavimas į marmurą“ 
(rež. Giedrė Beinoriūtė, 2018). 

Remiantis rašytojos Lauros 
Sintijos Černiauskaitės romanu 

sukurtas filmas vasarą buvo pri-
statytas Karlovi Varų festivalyje 
Čekijoje, o neseniai Kosove pasibai-
gusiame 11-ajame kino festivalyje 

„Hyjnesha në Fron“ apdovanotas už 
geriausią scenarijų ir geriausią mo-
ters vaidmenį. 

Programos „Kiną kuria žmonės“ 
seansai vyks įvairiose Kauno vie-
tose: kino centre „Romuva“, kul-
tūros centre „Tautos namai“, kino 
teatre „Cinamon“. Daugumoje se-
ansų prisminimais apie Audrių Ke-
mežį dalinsis filmų kūrėjai. Spalio 
mėnesį dalis šios programos filmų 
keliaus ir į kitus miestus: Zapyškį, 
Neveronis, Garliavą, Raudondvarį, 
Panevėžį ir Ukmergę. 

TKKF inf. 

Anonsai
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Jaunystės pamokos
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Regis, LRT nori būti šventesnė už 
popiežių, todėl rugsėjo 22–23 die-
nomis popiežiaus Pranciškaus vi-
zitą Lietuvoje transliuos abu kana-
lai – LRT ir LRT Kultūra. Ir abu tą 
patį: 22 d. nuo 11.15, atvykimo į oro 
uostą, iki 20.25, 23 d. nuo 8.30, pasi-
rengimo mišioms Kauno Santakos 
parke, iki 19.30. Kodėl reikia rodyti 
tą patį per abu kanalus, nesuprantu, 
bet pastaraisiais metais nesuprantu 
daug ko, kas vyksta šioje Marijos 
žemėje. Pavyzdžiui, kodėl Seimą 
nuo Petro Gražulio gėdos gina pi-
liečiai, paskelbę internete parašų 
rinkimo akciją ir reikalaujantys, kad 
šis veidmainiškai ašarojantis gašlūnas, 
mizoginas, homofobas ir ignoran-
tas nedirbtų Seimo Žmogaus teisių 
komitete. Kodėl Seimui nusispjaut į 
savo reputaciją, nesuprantu taip pat. 

Kartais pagalvoju, kad nenorė-
čiau būti paaugliu šalyje, kurioje 
visais požiūriais susikompromi-
tavę politikai (ir ne tik Gražulis) 
nuolat kalba apie vertybes, patrio-
tizmą ir žada įvesti visuotinę ka-
rinę prievolę. Visa tai jau patyriau 
savo nedemokratiškos sovietinės 
jaunystės metais ir turiu pasakyti, 
kad apsimelavę veidmainiai val-
džioje bei Vilniaus universiteto 
karinė katedra išugdė atsparumą 
bet kokioms ideologijoms ir norą 
priešintis smegenų plovimo opera-
cijoms, net toms kilnioms katalikiš-
koms. Skepsis padeda išgyventi bet 

kokiomis sąlygomis, kaip ir vienin-
teliu inteligento ginklu dar Miche-
lio Foucault įvardinta ironija. 

Šį savaitgalį galima pasižiūrėti 
kelis filmus apie jautrius paauglius. 
Alice Rohrwacher filmo „Dangiš-
kasis kūnas“ (LRT Kultūra, šįva-
kar, 21 d. 21.15) herojė trylikametė 
Marta kartu su mama ir seseria 
grįžta iš Šveicarijos į gimtąją Ka-
labriją. Italijoje Marta jaučiasi kaip 
užsienietė, ji priversta lankyti ka-
techizacijos užsiėmimus ir ruoštis 
konfirmacijai. Tai turėtų pagrei-
tinti jos integraciją, bet problemų 
tik daugėja.

„Dangiškasis kūnas“ (2011) – 
Alice Rohrwacher debiutinis filmas. 
Jame jau galima įžvelgti susiforma-
vusį stilių ir siekį preciziškai kurti 
veikėjų psichologinius portretus. 
2014 m. Kanuose parodyti „Ste-
buklai“ pelnė jai Didįjį žiuri prizą. 
Po šiemet Kanuose už geriausią sce-
narijų apdovanoto režisierės filmo 

„Laimingas kaip Lozorius“ (rudenį jį 
žada rodyti „Scanorama“) Rohrwa-
cher laikoma viena svarbiausių jau-
nosios kartos kūrėjų. Ji gimė Tos-
kanoje, italės ir vokiečio šeimoje, 
Turino universitete studijavo litera-
tūrą ir filosofiją, vėliau baigė scena-
rijų rašymą Turino „Holden School“. 

Rohrwacher, kaip, beje, ir keliems 
jauniems lietuvių režisieriams, pa-
dėjo šviesaus atminimo prodiuseris 
Karlas Baumgartneris. Rohrwacher 

prisimena: „Kai filmavau „Dangiš-
kąjį kūną“, paklausiau jo, ar filmas 
patiks žmonėms, ar prabils į juos. 
Baumgartneris atsakė: „Nesi labai 
jau ypatinga. Negali galvoti, jog 
žmonės pernelyg kvaili, kad nesu-
prastų, ką nori jiems pasakyti. Ne-
gali kurti filmo galvodama tik apie 
tai, kiek daug žmonių tavimi patikės. 
Daryk tai, kas tau įdomu, o kadangi 
nesi ypatinga, be abejo, atsiras tokių, 
kuriems filmas patiks.“ Man tai buvo 
svarbi pamoka.“

Patricios Riggen 2012 m. filmo 
„Sunkus amžius“ (LRT, 22 d. 22.40) 
veikėja Greisė (Eva Mendes) yra 
vieniša motina, auginanti paauglę 
Ansiedad (Cierra Ramirez). Greisė 
taip panirusi į darbą, finansines sąs-
kaitas ir romanus su netinkamais 
vyrais, ypač su vedusiu gydytoju 
Hartfordu (Matthew Modine), kad 
nesugeba skirti laiko dukteriai, o ši 
jaučiasi vieniša. Kai mokytoja (Pa-
tricia Arquette) klasėje pristato li-
teratūros kūrinius apie brendimą, 
mergaitei kyla mintis imtis dras-
tiškų žingsnių. 

Jameso Heado televizijos filmo 
„Bučinys prie laužo“ (LRT, 23 d. 
21.50) herojė – vieniša mama. Kad 
pagerintų santykius su paaugliu sū-
numi, ji net išsirengia kartu su juo į 
vasaros stovyklą. Ten, žinoma, su-
tinka vienišą tėvą, kuris siekia pa-
gerinti santykius su dukterimi. Jie 
įsimyli vienas kitą.

Hugo Gelino komedija „Dviese 
mes šeima“ (TV1, šįvakar, 21 d. 
23.30) pasakoja apie Samuelį (Omar 
Sy), kuris mėgaujasi gyvenimo ma-
lonumais Žydrajame krante ir neti-
kėtai sužino, kad turi vaiką: vienos 
nakties meilė jam įteikia kūdikį ir 
išvyksta į Londoną, Samuelis – jai 
iš paskos. „Dviese mes šeima“ – po-
puliaraus meksikiečių filmo perdir-
binys, tad tiesiog perpildytas melo-
dramatiškų situacijų ir kraštutinių 
emocijų. Bet iš visų šių filmų apie 
brendimą, kuris neįmanomas be 
atsakomybės jausmo ir būtinybės 
pervertinti gyvenimo prioritetus, 
nepretenzingas „Dviese mes šeima“, 
ko gero, labiausiai patiks mėgstan-
tiems paverkti. Filmų sužadintos 
ašaros labai brangios.

Sinefilams šį savaitgalį taip pat 
pasisekė: 1972 m. pasirodęs Douglaso 
Trumbullo filmas „Tylus skrydis“ 
(LRT Kultūra, 22 d. 21.35) – iš tų, 
nepelnytai pamirštų.

Frimenas Lovelas (Bruce Dern) 
vienos kosmoso stoties šiltnamyje 
užsiima nykstančiomis augalų rū-
šimis, augina natūralias daržoves. 

Jo darbas turi padėti grąžinti Žemėje 
normalų gyvenimą, kurį sunaikino at-
ominė katastrofa. Trys jo bendradar-
biai tinginiauja, žaidžia pokerį ir sva-
joja greičiau grįžti namo. Vieną dieną 
Lovelas sužino, kad šiltnamiai bus su-
naikinti, nes labiau apsimoka gaminti 
sintetinius produktus, o ne sugrąžinti 
augaliją į Žemę. Jis nusprendžia pa-
sipriešinti valdžiai ir bet kokia kaina 
išsaugoti savo ekologinį rojų.

Trumbullas – vienas didžiųjų 
specialiųjų efektų meistrų, jo darbu 
galima žavėtis Stanley Kubricko 
filme „XXI a. kosminė odisėja“. 
Beje, kai kurias nepanaudotas idė-
jas Trumbullas įdėjo į „Tylų skrydį“. 
Be to, filme skamba hipių muzika, 
pavyzdžiui, Lietuvoje menkai žino-
mos  Joanos Baez, kuri tais laikais, 
kai sukurtas šis filmas, buvo svar-
besnė net už Bobą Dylaną, dainos. 
Iš mano hipiškos jaunystės liko nos-
talgija tiems laikams ir neblėstanti 
neapykanta dviveidystei. Kas liks 
tiems, kurie kviečia išnešti Gražulį?

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Režisierių keliai nežinomi
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

Apsireiškimas“ („L’apparition“), 
rež. Xavier Giannoli, Prancūzija

Reporteris Žakas (Vincent’as 
Lindonas), išgyvenantis skaudžią 
kolegos fotografo mirtį ir kalti-
nantis dėl jos save, pasamdomas 
Vatikano dvasininkų, kad ištirtų 
Bažnyčiai ramybės neduodantį 
įvykį – mažame Prancūzijos mies-
telyje jauna mergina Ana tvirtina, 

kad jai apsireiškė Mergelė Marija. 
Vietos bendruomenė merginą pa-
skelbė beveik šventąja, maldinin-
kai iš viso pasaulio būriais plūsta 
į apsireiškimo vietą, o Aną globo-
jantis kunigas nepaiso Vatikano 
skeptiškumo ir jau planuoja statyti 
miestelyje naują bažnyčią. Žakas su 
marga komanda (nuo dvasininkų 
iki psichiatrų) privalo pateikti išva-
das, kuriomis remiantis bus galima 
patvirtinti arba paneigti stebuklą.

Skamba įdomiai. Režisierius vei-
kėjų lūpomis supažindina su pa-
našių tyrimų eiga, parodo, kokios 
procedūros turi būti atliktos, kad 
Bažnyčia apsireiškimą patvirtintų 
ir įrašytų į oficialų sąrašą, apskri-
tai prisiliečia prie temos, apie ku-
rią kine dažniausiai buvo kalbama 
tik sensacingai, provokatyviai ar 
mistifikuojant.

Daugiau nei pusę šio ilgo, be-
veik pustrečios valandos trunkan-
čio filmo režisierius išlaiko intrigą. 
Mes spėliojame, kas iš tikrųjų įvyko, 
mūsų viduje grumiasi tikėjimas ir 
sveikas protas, ir kai, regis, pastara-
sis jau ima viršų, istorijoje atsiranda 
detalių, verčiančių patikėti antgam-
tiškais dalykais. Viso filmo metu re-
žisierius gražiai derina profanišką 
realybę su stebuklo tikimybe. Šią 
vis primena scenos, kuriose Ana su 
vienuolėmis kemša į dideles pagal-
ves baltas plunksnas. 

Tačiau visą filmą augindamas 
įtampą ir pasiekęs kulminaciją reži-
sierius, man regis, padaro klaidą – pra-
deda skubėti. Staiga apima jausmas, 
kad pabaigoje jis neteko kantrybės 
ir viską norėjo užbaigti kuo greičiau. 

Iš objektyvaus detektyvinio pasa-
kojimo esame sviedžiami į pagrei-
tintą atomazgą, per kurią kažkodėl 
turime patikėti racionalaus proto 
Žako transformacija į tikintį žmogų. 
O čia, aišku, neapsieita be egzaltuo-
tos muzikos ir sentimentalumo iš 
serijos Dievo keliai nežinomi. Na, 
kodėl šitaip?

„Tikslas – vestuvės!“ („Destina-
tion Wedding“), rež. Victor Le-
vin, JAV

Tai dar vienas amerikietiškas 
filmas apie disfunkcinius žmo-
nes, kuris visomis jėgomis de-
dasi esantis kitoks nei visa Holi-
vudo produkcija, – žodžiu, toks 
keistas. Lindsė (Winona Ryder) – 
neurotiška vienišė, besikalbanti 
su naminiais augalais. Frenkas 
(Keanu Reeves) – užkietėjęs ci-
nikas, nuolat krenkščiantis. Abu 

susitinka oro uoste, abu skrenda į 
tas pačias vestuves, abu vienas kito 
nemėgsta. 

Idealus išeities taškas komedi-
jai, kokia ši istorija ir turėjo būti. 
Režisierius pavyzdingai sugalvojo 
visokių situacijų ir parašė dialogų, 
kurie galbūt galėjo skambėti juo-
kingai, jeigu juos būtų tarę bent kiek 
plastiškesni aktoriai nei veiksmo 
filmų matricoje įstrigęs Reevesas 
ir iš probleminės paauglės amplua 
neišauganti Ryder. 

Iš tokio filmo, kurio pabaigą žinai 
net nepradėjęs žiūrėti, visada tikiesi 
bent jau galimybės gerai praleisti 
laiką, tačiau šįkart jaučiausi taip, lyg 
pusantros valandos būčiau stebėjęs, 
kaip akmuo bando komunikuoti su 
malka, o režisierius laksto aplink ir 
mėgina įskelti bent vieną roman-
tišką kibirkštį.

„Dangiškasis kūnas“

„Tikslas – vestuvės!“

„Apsireiškimas“
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LNOBT sezoną pradeda 
su Béla Bartóku 

Rugsėjo 28 ir 29 d. LNOBT scenoje 
žiūrovams bus pristatyti B. Bartóko 
vienaveiksmiai kūriniai – baletas 

„Stebuklingas mandarinas“ ir opera 
„Hercogo Mėlynbarzdžio pilis“. Ši 
neįprasta, skirtingus scenos žanrus 
jungianti premjera pradės naująjį 
teatro sezoną. 

„Dabar man visiškai aišku, kad 
gyvas būdamas šios operos neiš-
girsiu. Prašei, kad Tau ją pagročiau, – 
bijau, kad nesugebėsiu. Bet pabandy-
siu, vien tam, kad galėtume drauge 
ją apraudoti“, – nusivylęs savo kūri-
nių lemtimi, 1915 m. kompozitorius 
B. Bartókas (1881–1945) laiške liejo 
širdį žmonai Mártai Ziegler. Vis 
dėlto apraudoti 1911 m. sukurtos 

„Hercogo Mėlynbarzdžio pilies“ jie-
dviem neteko: vos po kelerių metų, 
1918 m. gegužę, opera „Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis“ pirmą kartą 
nuskambėjo Budapešte, Vengrijos 
karališkajame operos teatre. Kom-
pozitoriui tebesant gyvam, opera 
taip pat buvo pastatyta Frankfurte 
(1922), Berlyne (1929) ir Italijoje 
rengiamame festivalyje „Maggio 
Musicale Fiorentino“ (1938). Ta-
čiau savo džiaugsmais kompozi-
torius dalijosi jau su kita mote-
rimi: 1923 m. B. Bartókas išsiskyrė 
su Márta, kuriai buvo dedikavęs 

„Hercogo Mėlynbarzdžio pilį“, ir 
vedė savo fortepijono klasės stu-
dentę Dittą Pasztory. 

Pokariu jo operą vėl prisiminė 
italai: 1951 m. „Hercogo Mėlynbarz-
džio pilį“ pastatė Neapolio „Teatro 
di San Carlo“, 1954 m. – Milano 

„Teatro alla Scala“. Galiausiai 1974 m. 
B. Bartóko kūrinys buvo pristaty-
tas ir „Metropolitan“ operoje Niu-
jorke – mieste, kuriame nutrūko 
kompozitoriaus gyvenimo kelionė. 

Tuo tarpu „Stebuklingo manda-
rino“ partitūros rankraštis buvo 
pradėtas 1919 m., taigi jau po „Her-
cogo Mėlynbarzdžio pilies“ pasauli-
nės premjeros. Betgi ir šio kūrinio 

Anonsai kelias į sceną nebuvo paprastas: iš 
pradžių savo nepabaigtą rankraštį 
penkerius metus atidėliojo pats 
autorius, o vėliau, po pirmųjų mo-
dernaus baleto spektaklių Kelne 
(1926) ir Prahoje (1927), konser-
vatyvios publikos paraginti įsikišo 
cenzoriai. Baleto žiūrovai prieš 90 
metų dar nebuvo pasirengę scenoje 
stebėti kriminalinės didmiesčio gy-
venimo realybės su prostitutėmis, 
jų klientais ir negailestingais sute-
neriais. 1929 m. Londone duotame 
interviu kompozitorius skundėsi: 

„Vos perskaitę spektaklio siužetą 
žmonės iškart nusprendė, kad vei-
kalas netinkamas rodyti. Nuo pat 
pirmųjų garsų iki finalo spektaklio 
tempas tiesiog gniaužia kvapą, ir iš 
to kylantis efektas yra visiškai ki-
toks, nei galima buvo įsivaizduoti...“

Budapešto, į kurį taip svajojo, bet 
nebespėjo iš emigracijos sugrįžti 
pats kompozitorius, teatre „Stebu-
klingo mandarino“ premjera įvyko 
tik 1946-aisiais – prabėgus metams 
po B. Bartóko mirties. Vėliau jį pa-
matė Lenkijos, Čekijos, kitų šalių 
žiūrovai, pavadinimu „Naktinis 
miestas“ jis buvo atliekamas Mas-
kvos Didžiajame teatre. 

LNOBT „Stebuklingas mandari-
nas“ pirmąkart buvo pastatytas 1978 
metais. Spektaklį kūrė choreografė 
iš Estijos Mai Murdmaa, dirigentas 
Jonas Aleksa ir dailininkė Regina 
Songailaitė. O štai opera „Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis“ mūsų šalyje 
kol kas tebuvo pristatyta kaip TV 
filmas: jį 1983 m. Lietuvos televizi-
joje sukūrė režisierė Jadvyga Janu-
levičiūtė. Filmo fonogramoje skam-
bančiam teatro orkestrui dirigavo 
J. Aleksa, o pagrindinius vaidmenis 
atliko tuometinės operos žvaigždės 
Gražina Apanavičiūtė ir Eduardas 
Kaniava. Ir štai artėja naujasis, isto-
rinis lietuvių publikos susitikimas su 
B. Bartóko muzika. Kokia ji atrodo 
nūdienos spektaklio statytojams? 

Robertas Šervenikas, dirigen-
tas, spektaklio muzikos vadovas: 

„Abu B. Bartóko kūrinius jungia 
meilės ir aistros tema. Operos mu-
zika – tai psichologinė drama, užbu-
rianti savo paslaptimi, spalvingais 

orkestriniais paveikslais. Vieni iš jų 
kelia šiurpą, kiti – nuostabą, tačiau 
visi paženklinti krauju ir prievarta. 
Operoje impresionistiškai perteik-
tos Juditos būsenos tarsi įrėmina 
ekspresyvius veikėjų dialogus, jų 
meilės istorijos dramatizmą, kurį 
atskleisti padeda kompozitoriaus 
pasitelkiami vengrų liaudies ba-
ladžių motyvai. O baleto veikėjų 
charakteriai atskleidžiami pulsuo-
jančiais laužytais ritmais, sudė-
tingomis harmonijomis. Daugybė 
skirtingų tembrų kuria žiūrovą 
įtraukiantį pasakojimą apie amžiną 
meilės ir kančios kovą.“

Krzysztofas Pastoras, „Stebuklingo 
mandarino“ choreografas: „B. Bartó-
kas kartu su kitais XX a. pradžios kom-
pozitoriais novatoriais (tokiais kaip 
Igoris Stravinskis, Paulis Hindemit-
has, Maurice’as Ravelis, Claude’as 
Debussy, Richardas Straussas) išsi-
veržė iš tradicinio požiūrio į šokio 
meną. „Stebuklingas mandarinas“ 
yra vienas labiausiai bauginančių 
kada nors parašytų kūrinių. Ba-
leto muzika šokiruojančiai smur-
tinė ir erotiška. Tai išprovokavo 
Pirmojo pasaulinio karo padari-
niai: to meto kompozitorius veikė 
žmogiškųjų vertybių krizė, skurdas, 
socialinės nelygybės augimas. Mu-
zika buvo išsakomas protestas prieš 
pasenusius idealus ir civilizacijos 
nežmoniškumą.“

Csaba Káelis, „Hercogo Mėlynbarz-
džio pilies“ režisierius: „B. Bartókas re-
prezentuoja ne tik Vengriją, bet ir 
visą pasaulį pasiūlydamas tam ti-
krą modernizmo kryptį, įkvėptą 
mūsų praeities šaknų. „Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis“ – nepaprastai 
jaudinantis kūrinys, atskleidžiantis 
moters ir vyro tapatybės, ryšių ir 
lūkesčių problematiką. Šioje ope-
roje kalbama apie dalykus, kurie yra 
gyvenimo pagrindas. Juos galėčiau 
apibrėžti žymaus vengrų rašytojo 
Frigyeso Karinthy citata: „Kaipgi 
galėtų vyras ir moteris vienas kitą 
suprasti?! Jie juk nori visiškai skir-
tingų dalykų: vyrai – moterų, o mo-
terys – vyrų.“ 

LNOBT inf.

M. A lek so s  nu ot r.Olesia Šaitanova ir Kipras Chlebinskas spektaklio „Stebuklingas mandarinas“ repeticijoje
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Rugsėjo 21–30
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Rudens sezoną galerija „Vartai“ pradėjo dviem labai subtiliomis, pa-
tyriminėmis parodomis. Iki spalio 10 d. verta aplankyti Gintauto Tri-
mako „Atsakymą“, kuriame menininkas „stengiasi surinkti šviesą spalvos 
atminčiai“ be jokio fotoaparato, o fizikiniai spalvos gimimo ir nykimo 
procesai virsta metafiziniais. Tiek pat laiko veiks ir kitų „magų“ – Ar-
turo Bumšteino ir Gičio Bertulio „Sraigės kambarys“, kuriame Vilniaus 
plokštelių įrašų studijoje garsus sugerdavę „stalaktitai“ tampa tuos metų 
metais kauptus garsus atrajojančiomis skulptūromis. Abiejose parodose 
žiūrovas-klausytojas turi būti budrus ir atviras, nes pro jį kiaurai skrodžia 
laikas, spalvos, garsas. 

Muzika

Rugsėjo 26 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje koncertuoja turą po 
Baltijos šalių sostines surengęs itin vertinamas Berlyno „Konzerthaus“ 
orkestras. Jam diriguos pagrindinis kviestinis dirigentas slovakas Jurajus 
Valčuha, intensyviai dirbantis abiejose Atlanto pusėse su svarbiausiais 
orkestrais. Su „Konzerthaus“ orkestru gros viena geriausių pasaulyje var-
gonininkių vadinama latvė Iveta Apkalna – svarbiausių Hamburgo Elbės 
filharmonijos „Klais“ vargonų pagrindinė atlikėja, pirma latvė, apdovanota 
prestižiniu Europos „Echo Klassik“ geriausio atlikėjo prizu. Koncerto pro-
gramoje – Prūsijoje gimusio vokiečių romantizmo kompozitoriaus Otto 
Nicolai komiškosios operos „Vindzoro šmaikštuolės“ uvertiūra, mažai 
Lietuvoje žinomo XX a. pradžios belgų kompozitoriaus ir vargonininko 
Josefo Jongeno Symphonie concertante vargonams ir orkestrui bei didin-
goji Ludwigo van Beethoveno Simfonija Nr. 3 („Herojinė“).

Teatras

„Emocijos iš arti“ – tai penkioliktojo Vilniaus tarptautinio teatro fes-
tivalio „Sirenos“ šūkis. Rugsėjo 27 – spalio 30 d. vyksiančio festivalio 
tarptautinę programą šiemet sudaro šeši spektakliai: ukrainiečių juodojo 
kabareto pasirodymas „Rožės“, Vilniaus rotušėje vyksiantis „Gal visi dra-
konai...“ (Belgija), „Saigonas“ iš Prancūzijos, Kristiano Smedso režisuotas 

„Tik filmuojama“ (Suomija), „She She Pop“ kolektyvo kūrinys „Stalčiai“ 
(Vokietija) bei Eimunto Nekrošiaus Varšuvoje sukurtos „Vėlinės“. Lietu-
viškoje programoje Vilniuje bus galima pamatyti du spektaklius iš Kauno: 
Kamilės Gudmonaitės režisuotą „Keturi“ bei Gintaro Varno  „Pagalvinį“. 
Visa festivalio programa – www.sirenos.lt.

Mirus ilgametei teatro 
aktorei 

NIJOLEI GELŽINYTEI, 
nuoširdžiai užjaučiame 

velionės šeimą.

Valstybinio jaunimo teatro kolektyvas

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 30 d. – paroda „Daiktų istorijos. Lietu-
vos dizainas 1918–2018“ 
iki 30 d. – paroda „Lietuva. Londonas. 1968“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
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.“ 
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Advokato Jauniaus Gumbio kolek-
cija: knygose išlikusi praeitis“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
iki 30 d. – fotografijų paroda „Jonas Dovy-
dėnas 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 už-
sienio reikalų ministerijos Politiniame 
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-
mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-
dai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos 
šedevrai: Lietuva–Italija“ 

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Tarptautinė paroda „Saksonijos kurfiurs-
tai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro 
kultūra ir menas valdant Augustui II ir Au-
gustui III. Paroda iš Dresdeno valstybinių 
meno rinkinių“ 

„Florencija renesanso ir baroko laikais. 
Tapyba iš fondo „Cassa di Risparmio di Fi-
renze“ ir banko „CR Firenze“ kolekcijų“

„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių reziden-
cijos archeologiniai radiniai. Kasdienybė 
Vilniaus dvare“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 23 d. – „Slovakų meno dienos. Jaunasis 
slovakų menas“ 

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 4
iki 30 d. – Kauno kaulinio porceliano sim-
poziumo paroda „Porceliano tapatybė“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Viktorijos Daniliauskaitės paroda

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 29 d. – Živilės Jasutytės ir Lilijos Valat-
kienės paroda „Ambulatorija“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Laukiant kito atėjimo“
Simono Dybbroe Møllerio (Danija) paroda 

„Viduramžiai“
Diogo Evangelistos (Portugalija) paroda 

„Besisukantis ratas“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 29 d. – Indrės Ercmonaitės paroda „De-
presija: Jaar is Deep“    

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Arūno Baltėno fotoparoda „Dirbame. Esame“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Grupinė fotografijos paroda „Nauji fotogra-
fijos įrankiai: nuo Google’o iki algoritmo“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 25 d. – Vytauto Tomaševičiaus persona-
linė paroda „Pašnekesiai wirtuvėje“
nuo 28 d. – Vitos Opolskytės kūrybos 
paroda „Folie à deux“ 

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
Simo Žaltausko tapybos paroda „Kontrastai“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 29 d. – Jurgio Tarabildos paroda „Rea-
lybės šou“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 21 d. – paroda „Tas, kuris regėjo“, 
skirta Vilhelmui Storostui-Vydūnui

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 26 d. – Suomijos Valkeakoski-Vanajevesi 
soroptimos klubo narių fotografijų paroda 

„Mes kovojam už moteris“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis fak-
torius. Kūnai“ 
iki 28 d. Verslo centre k29 (Konstitucijos pr. 
29) – Rimanto Milkinto paroda „HEA240“

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
iki 28 d. – paroda „+26: Am I My Generation?“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Manto Meškėlos tapyba

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Viktoro Paukštelio paroda „Nebepamenu 
jos vardo“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Loretos Zdanavičienės tapybos paroda 

„Siuvinėtos istorijos“ 

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

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Džinos Jasiūnės ir Linos Zavadskės tapybos 
paroda „Ornamentas“ 

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 23 d. – Tetsuo Kitamuros (Japonija) me-
ninė instaliacija

„VDA Lauko ekspo“
Maironio g. 4
iki 28 d. – parodos „Perfor(m)uoti peizažai“ 

„prokumentacija“

Baltijos gintaro meno centras
Šv. Mykolo g. 12
Algirdo Mikučio ir Žilvino Bautrėno paroda 
,,Naivioji juvelyrika“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Eugenijaus Ališankos fotoparoda „Azijos veidai“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
iki 26 d. – Erikos Petunovienės-Aytės tapy-
bos darbų paroda „Spalvų muzika“
nuo 27 d. – Vaido Šukio paroda „Bendrystė“ 

Kompozitorių namai
A. Mickevičiaus g. 29
Beatričės Mockevičiūtės paroda „Asukas“ 

„SHCH/ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
iki 30 d. – Vilniaus analoginės fotografijos 
ir kino festivalis

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Simonos Merijauskaitės tapyba

„AP galerija“
Polocko g. 10
Jūratės Rekevičiūtės paroda „Art de vivre“

Vilniaus universiteto Botanikos sodas
Kairėnų g. 43
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
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“ 
Paroda „Optimizmo architektūra: Kauno 
fenomenas 1918–1940 m.“ 
Paroda „Angelas ir sūnus. Witkiewicziai 
Zakopanėje ir Lietuvoje“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12

„Kaunas Photo“ festivalio parodos

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

„Kūrybos briaunos. Adomo Galdiko (1893–
1969) retrospektyva“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „...Tavo Adas. Adomo Galdiko grafika 
ir archyvai iš Pauliaus Galaunės rinkinio“

Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco 
Kauno interjeruose“  

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-
nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star 
2018 finalistai“
Sauliaus Paliuko paroda „Spiečius“
Katarzynos Tretyn-Zečević (Lenkija) 
paroda „Erdvėlaikis“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Tarptautinio fotografijos festivalio „Kau-
nas Photo“ paroda „Kaunas Photo Star 
2018 finalistai“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Šiuolaikinio meno paroda „Chronometrai“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 21 d. – tarptautinės emalio meno labo-
ratorijos „Pamario ženklai“ paroda

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Danutės Žalnieriūtės grafikos ir koliažų 
paroda „Kintančios struktūros“
iki 27 d. – Bonaventūro Šalčio tapyba

Trakų gatvės galerija
Vilniaus g. 100–1 
iki 23 d. – Remigijaus Venckaus paroda 

„Solaris“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Keramikos paviljone – tarptautinio meninio 
stiklo simpoziumo „GlassJazz“
iki 29 d. – Vilnio Auziņio (Latvija) fotogra-
fijų paroda „Rekonstrukcija“

„Galerija XX“  
Laisvės a. 7
Paroda „Pasąmonės labirintai 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis dramos teatras
25 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rū-
muose – A. Puškino „BORISAS GODUNO-
VAS“. Rež. – E. Nekrošius
29, 30 d. 17 val. „Siemens“ arenoje – 
M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
27, 29 d. 19 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RES-
PUBLIKOJE“. Rež. – M. Jančiauskas
28 d. 20val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ 
(pagal G. Büchnerį). Rež. – A. Obcarskas
30 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 

Valstybinis jaunimo teatras
25, 26 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edu-
kacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
29 d. 17 val. Rusų dramos teatre – „AUTO-
NOMIJA“. Rež. – Á. Schillingas 
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Vilniaus mažasis teatras
21 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
22 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ 
(pagal Th. Manno noveles). 
Rež. – G. Balpeisova
23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 
23 d. 19 val. – PREMJERA! „IMPROVIZACI-
JOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)
25 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
26 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
28 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI 
REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas 
29 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
30 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras
21 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 17 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PA-
MIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas
28 d. 14 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PA-
SIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. 
Rež. – O. Koršunovas
29 d. 14 val. OKT studijoje – B. Kapustins-
kaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas 

Rusų dramos teatras
21 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. – L. Urbona
22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR 
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova
(Erdvė A–Z)
23 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari 
pasakų motyvais). Rež. – M. Sasim
23 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayen-
burgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus
27, 28 d. 18.30 – „Sirenos'18“. PREMJERA! 
M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. 
Rež. – O. Koršunovas 
30 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
30 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“
Palėpės salė
22, 23 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. – A. Mikutis
30 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis
Mažoji salė
23 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis
29 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė
30 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
22 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „SPAL-
VOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevi-
čiūtė (šokio teatras „Dansema“)
26 d. 18, 20 val., 27 d. 14, 17 val. Kišeninėje 
salėje – „Operomanija“. „BLOGI ORAI“. 
Idėjos aut. ir rež. A. Bumšteinas
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – šiuolaiki-
nio cirko spektaklis „TAIGI CIRKAS: TRY 
AGAIN“. Kūrėjai E. Nechiporenko, K. Koso-
vecas , I. Kuzelytė
27 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“) 
28 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)

28 d. 18 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’18“. 
„KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čia-
pajevas ir Pustota“ ištrauką). Rež. – 
K. Gudmonaitė (Kauno nacionalinis dra-
mos teatras ir teatras „Utopia“)
29 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Juodojoje salėje – 

„DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. – 
L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)
30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’18“. 
M. McDonagh „PAGALVINIS“. 
Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
21, 22 d. 18 val., 23 d. 15 val. Didžiojoje sce-
noje – PREMJERA! J. Sobolio „GETAS“. 
Rež. – G. Varnas, scenogr. – G. Makarevičius, 
komp. – A. Šenderovas, vaizdo meninink. – 
K. Jaroševičius, kost. dail. – A. Jacovskytė, 
dramaturgijos aut. G. Varnas ir D. Čepaus-
kaitė. Vaidina M. Zemleckas, J. Jankelaitytė, 
S. Šidlauskas, L. Laucevičius, D. Svobonas, 
R. Vitkaitis, G. Ivanauskas, V. Maršalka, 
S. Čiučelis, T. Erbrėderis, G. Bejeris, A. Bu-
dnikas, E. Grigaliūnaitė, M. Gedvilaitė, 
A. Ašmonas, G. Laskovas, K.E. Mikolajū-
naitė, D. Rajunčius, P. Narijauskas, L. Rukš-
naitytė, A. Paškonytė, D. Budinavičiūtė, 
S. Grašytė, M. Gargasas, R. Lažaunykas, 
J. Bajoras ir J. Venckūnas (NKDT kartu su 

„Utopia teatru“)
23 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biogra-
fijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė 
26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 
28 d. 18 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. – P. Markevičius
29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
28–30 d. 18 val. – PREMJERA! F. Wildhorno 

„DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. – 
K.S. Jakštas, rež. – V. Streiča, muzikinis vad. 
ir dir. – R. Šumila, dir. – E. Pehkas, scenogr. – 
A. Šimonis, kost. ir grimo dail. – J. Skura-
tova, choreogr. – D. Bervingis

Kauno kamerinis teatras
Festivalis „Išeities taškas“ 
21 d. 18 val. – B. Brechto „ŠALTOJI ŠIRDIS“. 
Rež. – V. Masalskis („Taško teatras“)
22 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. – A. Jankevičius 
26 d. 12 val. – „GANDRO DOVANA“ („Stalo 
teatras“)
27 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
28 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
22 d. 12 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO, 
ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Ar-
klio Dominyko kelionė į žvaigždes“). 
Rež. – G. Damanskytė
23 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir 
rež. – G. Radvilavičiūtė
29 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-
NIS“. Rež. – R. Bartninkaitė
30 d. 12, 14 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal 
L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. – 
R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
29 d. 18.30, 30 d. 17 val. Didžiojoje salėje – 
PREMJERA! G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. 
Rež. – J. Vaitkus, scenogr. – V. Narbutas, 

muzikinis apipavidalinimas – E. Vasiljevo, 
kost. dail. – J. Rimkutė. Vaidina R. Kazlas, 
M. Urbonas, A. Pintulis, R. Pelakauskas, 
V. Jočys, D. Švirėnas, A. Eisimantas, R. Šal-
tenytė, E. Barauskaitė, T. Gailiūtė, S. Gaudu-
šytė, J. Viršilas, M. Pažereckas, J. Baranaus-
kas, I. Reklaitis, K. Žvinklys, L. Lukošius, 
L. Vyšniauskas

Klaipėdos muzikinis teatras
22 d. 17 val. Plungėje, M. Oginskio rūmų ma-
nieže, – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. 
Dir. – T. Ambrozaitis
27 d. 18 val. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto 
Didžiojoje salėje, – džiazo oratorija „PAMA-
RIO GIESMĖS“. Dir. – V. Konstantinovas
28 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodora-
kio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto 
aut. – L. Massine, muzikos vad. ir dir. – 
M. Staškus

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
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
23 d. 10, 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – 

„VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir 
rež. – B. Banevičiūtė
28 d. 18.30, 29 d. 18 val. Didžiojoje salėje – 
PREMJERA! Just. Marcinkevičiaus, N. Darns-
tädto „MINDAUGAS“. Rež. – N. Darnstädtas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
21, 22, 29 d. 18 val. – PREMJERA! „AKLIEJI“ 
(pagal J. Saramago kūrybą). Rež. ir scenogr. – 
A. Areima. Vaidina G. Arlauskas, D. Kalkaus-
kas, K. Legenis, J. Nemanytė, E. Pavilionis, M. 
Poderytė, J. Skukauskaitė, V. Sodeika, 
P. Šimonis
23 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTA-
KLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). 
Rež. – L. Kurjački
28 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
30 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pa-
gal L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. – A. Gluskinas 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
21 d. 18 val. Mažeikių kultūros centre – Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai V. Talerko (sopranas), G. Gelgotas 
(fleita), D. Rudvalis (kontrabosas), A. Trez-
nickas (kontrabosas). Dir. – M. Stakionis. 
Programoje D. Šostakovičiaus, M.K. Čiur-
lionio, G. Puccini, G. Verdi ir kt. kūriniai
22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos kamerinio orkes-
tro sezono atidarymas „Koncertas trims 
smuikams“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas ir dirigentas S. Krylovas (smuikas). 
Solistai Dž. Bidva, R. Mataitytė (smuikai), 
K. Miller (fortepijonas). Programoje 
F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Schnittke’s, 
O. Mustoneno kūriniai
23 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje me-
nėje – „Nuo romantizmo iki dabarties“. Iš 
ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Valstybinis 

Vilniaus kvartetas. Programoje O. Bala-

kausko, F. Schuberto kūriniai

26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Konzerthausorchester Berlin“ Vilniuje“. 

„Konzerthausorchester Berlin“, solistė 

I. Apkalna (vargonai). Dir. – J. Valčuha. 

Programoje O. Nicolai, J. Jongeno, L. van 

Beethoveno kūriniai
29 d. 17 val. Plungės kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmuose – koncertas skiriamas 

B. Lubio atminimui. Lietuvos kamerinis or-
kestras. Solistė D. Kuznecovaitė (smuikas). 
Dir. – D. Pavilionis. Programoje 
W.A. Mozarto kūriniai
29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Romantiški kvintetai“. Čiurlionio kvarteto 
50-mečiui. P. Geniušas (fortepijonas), 
S. Lipčius (violončelė), Čiurlionio kvarte-
tas. Programoje F. Schuberto, B. Martinů 
kūriniai
30 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Stichijų muzika simfoniniam or-
kestrui“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. – A. Čepaitė. Koncertą veda 
muzikologė L. Navickaitė-Martinelli. Pro-
gramoje E. Griego, F. Mendelssohno-Bart-
holdy, B. Smetanos, A. Glazunovo, 
G. Rossini, L. van Beethoveno kūriniai
30 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncer-
tas „Pavasariški valsai“. Klaipėdos choras 

„Aukuras“ (meno vad. ir dir. A. Vildžiūnas). 
Solistai S. Zubovienė, R. Zubovas (fortepijo-
ninis duetas). Dalyvauja Klaipėdos jaunimo 
teatro aktoriai L. Akstinaitė, D. Želvys. Pro-
gramoje C. Debussy, J. Brahmso, J.P. Corigliano 
kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
26 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio vakaras-koncertas. Muzikuoja LMTA 
profesorės A. Žvirblytės studentė 
U. Kaušiūtė. Profesinės veiklos įdomybė-
mis dalinasi inžinieriai E. Vėlyvienė, do-
centas J. Gajauskas, profesorius B. Sidauga 
ir A. Zablockis 
Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu
28 d. 12 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje – muzikos popietė „Svečiuose 
pas Čiurlionį“. Varėnos J. Čiurlionytės 
menų mokyklos meno kolektyvai, solistai. 
Programoje M.K. Čiurlionio, J. Čiurliony-
tės, K. Vasiliauskaitės, A. Piazzollos ir kt. 
kūriniai
28 d. 14 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio 
meno mokykloje – Druskininkų savivaldybės 
mokyklų moksleivių rašinių, dailės kon-
kursų ir muzikinės viktorinos „Fantastinis 
M.K. Čiurlionio kūrybos pasaulis“ laure-
atų darbų paroda, laureatų apdovanojimas, 
Druskininkų M.K. Čiurlionio meno moky-
klos moksleivių ir jų mokytojų parengtas 
koncertas
28 d. 19 val. „Grand SPA Lietuva“ salėje  

„Nemunas“ – festivalio pabaigos koncertas, 
Druskininkų moksleivių dailės konkursų 
čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda. 
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagi-
lėlis“ (meno vad. ir dir. R. Adomaitis), Drus-
kininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos 

pučiamųjų orkestras (vad. J. Mikolainis). 

Programoje M.K. Čiurlionio, G. Kuprevi-

čiaus, L. Vilkončiaus, O. Gjeilo, N. Sinke-

vičiūtės ir kt. kūriniai. Renginių vedėjas 

muzikologas V. Juodpusis

Vilnius
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras

21 d. 19 val. – sezono pradžios koncertas. 

Solistas V. Repinas (smuikas), Lietuvos 

valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – 

G. Rinkevičius. Programoje P. Čaikovskio, 

S. Prokofjevo kūriniai

Valdovų rūmai
Festivalis „Banchetto musicale“
21 d. 19 val. – „Kerinti nyckelharpa“. Muzi-
kinė kelionė su klavišine viola d’amore nuo 
viduramžių iki baroko. D. François 
(nyckelharpa, Belgija), A. Rotaru (klavesi-
nas, Vokietija, Lietuva)

27 d. 19 val. – „Il Decameron“. Pasakojimas 
apie Nastadžą delji Onestį. „Enrike Solinís & 
Euskal Barrokensemble“ (Ispanija): M. Blasco 
(sopranas), D. Sagastume (kontratenoras), 
B. Vandewege (bosas), M. Zeberio (smuikas), 
P.M. Caminero (kontrabosas), D. Garay (per-
kusija), vadovas E. Solinís (barokinė gitara 
ir liutnia)

„Vaidilos“ teatras
23 d. 18 val. – „Po Dovydo žvaigžde“. G. Ku-
previčiaus kamerinė simfonija „Dovydo 
žvaigždė“ (V. Palčinskaitės eilės). Atlikėjai 
R. Karpis (tenoras); ansamblio „Lietuvos Je-
ruzalė“ nariai: R. Taločka (klarnetas), 
B. Traubas (smuikas), V. Raškevičiūtė-Gel-
gotė (altas); ansamblis „Amerikos virtuo-
zai“: E. Borowsky (smuikas, JAV), C. Barczyk-
Borowsky (violončelė, JAV), F.G. Borowsky 
(violončelė, JAV), E. Borowsky-LeBlanc 
(fortepijonas, JAV)

M.K. Čiurlionio namai
24 d. 18 val. – ciklas „Šiandieninė Lietuvos 
vizija pro Čiurlionio namų langą“. Filosofas 
N. Milerius kalbina dirigentą R. Šerveniką

Muzikos galerija
27 d. 19 val. – koncertas „Lietuviškos nuo-
taikos II“. Dalyvauja S. Sasnauskas (trom-
bonas, dūdmaišis, vokalas), V. Rusaitytė 
(vokalas), R. Banys (fortepijonas), R. Juode-
lienė (skaitovė) 
28 d. 18.30 – J. Kaminskaitės dainos vakaras

Šv. Kotrynos bažnyčia
29, 30 d. 19 val. – „Open to the World“.Vo-
kalinis ansamblis „Voces8“ (meno vad. 
B. Smithas, D. Britanija) ir choras „Bel 
Canto“ (meno vad. E. Kaveckas). Progra-
moje E. Whitacre’s, M. Dalglisho, S. Paulus, 
V. Augustino ir kt. kūriniai

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
26 d. 19 val. – tarptautinis Šv. Jokūbo 
festivalis. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentų ir absolventų, daini-
ninkų ir instrumentininkų projektas „Late 
Junctions“. Programoje J. Tamulionio, 
G. Caccini, Ph. Glasso, F. Poulenco, H. Pur-
cello, Ē. Ešenvaldo, D. Lango ir kt. kūriniai 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
25 d. 18 val. – literatūros kritiko V. Sventicko 
sukaktuvinis vakaras su nauja knyga „Dar gu-
rinių“. Dalyvauja literatūrologės V. Daujotytė 
J. Sprindytė, poetas R. Stankevičius, aktoriai 
R. Bagdzevičius, J. Vilūnaitė ir kt.
26 d. 19 val. – poetės G. Ambrazaitės pir-
mosios poezijos knygos „Trapūs daiktai“ 
pristatymas. Dalyvauja knygos autorė, eks-
permentinės muzikos kūrėjas ir atlikėjas 
J. Čepukėnas. Renginį moderuoja poetas, 
literatūros kritikas M. Burokas 

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
21 d. 17 val. Valstybingumo erdvėje – paroda ir 
diskusija „Rusų egzodo kolekcija“. Daly-
vauja Rusų egzodo literatūros kolekciją Na-
cionalinei bibliotekai padovanojęs svečias 
iš Šveicarijos A. Sciolli, poetas T. Venclova ir 
rusų išeivijos literatūros tyrėjas 
P. Lavrinecas. Renginį veda D. Cidzikaitė
22 d. 13 val. Kino salėje – Kino popietė. 

„Ledo drakonas“ (rež. M. Högdahl)
26 d. 18 val. Konferencijų salėje – E. Skers-
tono paskaita „Moteris ir žirgas“
26 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – T. Balkelio 
knygos „War, Revolution and Nation-Making 
in Lithuania, 1914–1923“ (Karas, revoliucija 
ir tautokūra Lietuvoje 1914–1923 metais) 
pristatymas. Dalyvauja istorikas 
A. Nikžentaitis, knygos autorius T. Balkelis, 
istorikai V. Plečkaitis ir V. Petronis
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Savaitės filmai

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

Rugsėjo 21–27
Ki no re per tu a ras

Apsireiškimas ***
Prancūzų dienraščio žurnalistui Žakui (Vincent Lindon) paskambina 

iš Vatikano. Iš paslaptingo skambučio jis sužino, kad mažame Prancū-
zijos pietų miestelyje gyvena aštuoniolikmetė mergina, kuriai apsireiškė 
Mergelė Marija. Kalbos apie neva įvykusį stebuklą sklinda sparčiai, į ap-
sireiškimo 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, Pa-
trickas d’Assumçao, Anatole’is Taubmanas, Elina Lowensohn. (Prancū-
zija, 2017). (Vilnius)
Išdykėlis Patrikas  **

Sara (Beattie Edmondson) niekaip negali susitvarkyti gyvenimo: kar-
jera 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 pa-
vyks su šuniu? Mandie Fletcher komedijoje taip pat vaidina Edas Skreinas, 
Tomas Bennettas, Emily Atack, Jennifer Scarborough, Gemma Jones (D. Bri-
tanija, 2018). (Vilnius)
Knygynas  ***

6-ojo dešimtmečio pabaiga. Jauna našlė Florens (Emily Mortimer) įgy-
vendina savo svajonę – nusiperka seną namą mieguistame Anglijos pajū-
rio 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 litera-
tūros gerbėjo (Bill Naughty) simpatiją. Šis garsios ispanų režisierės Isa-
bel 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) ke-
lionę į Singapūrą, kur tuokiasi jos mylimojo Niko (Henry Golding) vai-
kystės 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 geidžiamiau-
sias Singapūro jaunikis. Jai teks patirti Niko motinos (Michelle Yeoh) ir 
senelės neapykantą, kitų giminaičių pašaipas, pamatyti, kaip gyvena pa-
sakiškai 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 ne-
mokamai, rodo Singapūro prabangą ir turtus, bet pasakodami dar vieną 
Pelenės istoriją kartu paaiškina Azijos gyventojų mentaliteto ypatybes. 
(JAV, 2018). (Vilnius)
Super Džonis smogia  ***

Reklaminis šio Davido Kerro filmo šūkis: „Intelektas ne visada puošia 
vyrą“. Jį iliustruoja visa naujo filmo apie garsųjį Rowano Atkinso perso-
nažą 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 Su-
per 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 ga-
limybes. Filme taip pat vaidina Benas Milleris, Olga Kurylenko, Emma 
Thompson, Jake’as Lacy, Miranda Hennessy (D. Britanija, Vokietija, Pran-
cūzija, 2018). (Vilnius)
Vienuolė ** 

Kai Rumunijos vienuolyne nusižudo jauna vienuolė, praeities paslap-
čių 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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
21–23, 25, 27 d. – Super Džonis smogia 
(D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 11, 13.15, 
15.40, 18 val.
21–27 d. – Laimės! Sveikatos! (Rusija) – 
11.30, 14, 16, 18.30
Visi nori Nikolės (D. Britanija) – 21.30
Mara (D. Britanija) – 16.10, 21.15
Nedidelė paslauga (JAV) – 13.30, 16.35, 
18.30, 20.45
24 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Bei-
noriūtė) – 19 val.
26 d. – Pamatyk kine. Alfredo Hičkoko „Psi-
chopatas“ (JAV) – 19 val.
27 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis 
(JAV) – 18.40
Vienuolė (JAV) – 12.15, 14.30, 17, 19.30, 21.45
21–27 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Ka-
nada, JAV) – 11.40, 13.35, 16.10, 19.15, 21.35
Princesė ir drakonas (Rusija) – 11, 12.45, 
14.40, 16.50
21, 24–27 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 14, 15.50; 
22, 23 d. – 11.10, 14, 15.50
21–27 d. – Paieška (JAV) – 16.25, 20.20
21–26 d. – Alfa (JAV) – 14.15, 18.50; 27 d. – 14.15
21, 24–27 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 
13.45; 22, 23 d. – 11.20, 13.45
21–27 d. – Vilis ir pašėlę ratai (JAV) – 12 val.
Pasakiškai turtingi (JAV) – 21.10
21–23, 25, 27 d. – Tikslas – vestuvės (JAV) – 18.10
Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vokie-
tija) – 18.40
21, 23, 25, 27 d. – 22-oji mylia (JAV) – 21 val.
22, 24, 26 d. – Neįmanoma misija: atpildo 
diena (JAV, Kinija) – 21 val.
Illumination filmų festivalis
22 d. – Pakalikai (JAV) – 11.20
23 d. – Bjaurusis aš 1 (3D, JAV) – 11.20

Forum Cinemas Akropolis 
21, 22 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 10.10, 12.30, 14.50, 
17.10, 19.30, 21.50, 23.25; 23–27 d. – 10.10, 
12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50
21, 22 d. – Laimės! Sveikatos! (Rusija) – 12, 
16.10, 18.40, 21.30, 23.20; 23–27 d. – 12, 
16.10, 18.40, 21.30
21, 22 d. – Visi nori Nikolės (D. Britanija) – 
20.20; 23–27 d. – 20.20, 22.50
21, 22 d. – Mara (D. Britanija) – 12.50, 19.10, 
23.50; 23–27 d. – 12.50, 19.10
21, 22 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 15.10, 
20.40, 23.10; 23–27 d. – 15.10, 20.40
27 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis 
(JAV) – 18.10
21–27 d. – Princesė ir drakonas (Rusija) – 
10.30, 12.20, 14.20, 16.20
21, 22 d. – Vienuolė (JAV) – 14, 16.30, 18.15, 
20.50, 23 val.; 23–27 d. – 14, 16.30, 18.15, 20.50
21, 22 d. – Grobuonis. Patobulinimas (Ka-
nada, JAV) – 14.40, 19.20, 21.40, 22.40; 
23–27 d. – 14.40, 19.20, 21.40
21–27 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 10.50, 13.40, 15.30
Tikslas – vestuvės! (JAV) – 11, 18.25
Paieška (JAV) – 13.10, 20.30
21, 23, 25 d. – Alfa (JAV) – 13.25, 18.05; 22, 
24, 26, 27 d. – 13.25
21–27 d. – Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) – 15.50
Vilis ir pašėlę ratai (JAV) – 10.20
Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 12.40
Megalodonas: grėsmė iš gelmių (JAV, Ki-
nija) – 17.55

22 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos 
(JAV) – 11.20
21, 23, 25, 27 d. – Pliusas (rež. M. Goldman) – 
17 val.
22, 24, 26 d. – Moterys meluoja geriau: Ro-
bertėlis (rež. A. Žiurauskas) – 17 val.
22, 24, 26 d. – Gimšė! (Rusija) – 18.05
21, 23, 25, 27 d. – Pasakiškai turtingi (JAV) – 
20.10
22, 24, 26 d. – Neįmanoma misija: atpildo 
diena (JAV, Kinija) – 20.10
Illumination filmų festivalis
22 d. – Pakalikai (JAV) – 10.15
23 d. – Bjaurusis aš (3D, JAV) – 10.15

Skalvija
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
Peterio Liechti filmų retrospektyva
21 d. – Trumpų filmų programa – 16.30 (se-
anse dalyvaus kūrybos ir gyvenimo partnerė 
J. Gsponer); 25 d. – 21.10
21 d. – Tėvo sodas. Mano tėvų meilė (Švei-
carija) – 21 val.; 26 d. – 17 val.
22 d. – Vabzdžių šnabždenimai. Mumijos 
dienoraštis (Šveicarija) – 21 val.; 27 d. – 
21.30
23 d. – Laimingasis Hansas. Trys bandymai 
mesti rūkyti (Šveicarija) – 21.10; 27 d. – 17 val.
24 d. – Signerio lagaminas. Kelyje su Ro-
manu Signeriu (Šveicarija) – 21 val.
20–30 d. – Dedikacijos. Nebaigtas Peterio 
Liechti filmas (videoinstaliacija) (Šveica-
rija) – 16–21 val.
Specialioji programa: Ingmaro Bergmano 
dokumentai
21 d. – Trumpų filmų programa – 18.40; 
22 d. – 14 val.
23 d. – Forės salos gyventojai, 1969 (Šve-
dija) – 15.10
25 d. – Forės salos gyventojai, 1979 (Šve-
dija) – 17 val.
24 d. – Bergmano sala (Švedija) – 15 val.
26 d. – Dokumentas: Fani ir Aleksandras 
(Švedija) – 21 val.
22 d. – Lietuviška premjera. Iš kur tas švytė-
jimas (rež. A. Marcinkevičiūtė) – 16.30
Algio Arlausko filmų retrospektyva
22 d. – Trumpų filmų programa – 18.30 
(seanse dalyvaus režisierius)
23 d. – Laiškas motinai (Ispanija, Rusija) – 
16.30 (seanse dalyvaus režisierius)
24 d. – Bepročių sąmokslas (Rusija, Ispa-
nija) – 17 val. (seanse dalyvaus režisierius)
Pagrindinė programa
23 d. – Pradžia 2.0 (Šveicarija) – 18.20 
24 d. – Čiaupkis ir grok pianinu (Vokie-
tija, D. Britanija) –18.50 (seanse dalyvaus 
režisierius)
25 d. – Vyrų žaidimai (Slovėnija, Kroatija) – 
19.20 (seanse dalyvaus režisierius)

26 d. – Tėtė – mamos brolis (Ukraina) – 
18.50 (seanse dalyvaus režisierius)
23 d. – programa vaikams „Išklausyk“ – 14 val.; 
29 d. – 12 val.

Pasaka
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
21 d. – Pasaulis priklauso man (Izraelis) – 19.30
22 d. – Bergmano sala (Švedija) – 19.30
23 d. – 4 metai per 10 minučių (Serbija) – 
17.30
24 d. – Pradžia 2.0 (Šveicarija) – 19 val.
25 d. – Čiaupkis ir grok pianinu (D. Brita-
nija, Vokietija) – 19 val.
26 d. – Vyrų žaidimai (Kroatija, Slovėjija) – 
21 val.
27 d. – Forės salos gyventojai, 1969 (Šve-
dija) – 19.30
21, 25 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija, 
Vokietija) – 17 val.; 23 d. – 15.15; 27 d. – 
17.15
21 d. – Nedidelė paslauga (JAV) – 19.15; 
22 d. – 21 val.; 23 d. – 18.45; 24 d. – 21 val.; 
25 d. – 20.45; 26 d. – 20.30; 27 d. – 19 val.
21 d. – Tikslas – vestuvės! (JAV) – 21.30; 
22 d. – 19 val.; 23 d. – 16.45; 24 d. – 17.15; 
25 d. – 19.15; 26 d. – 19 val.; 27 d. – 21 val.
21 d. – Nesijaudink, jis toli nenueis (JAV, 
Prancūzija) – 17.15; 22 d. – 16.45; 23 d. – 
20.45; 24, 27 d. – 21.15
21 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija, 
Prancūzija, JAV) – 21 val.; 22 d. – 21.15
21 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 17.30; 22 d. – 16.30; 23 d. – 15 val.; 
24 d. – 17.15; 25 d. – 19.30; 26, 27 d. – 19.15
21 d. – Jaunikis ant balto žirgo (JAV) – 19 val.; 
24 d. – 20.30; 27 d. – 20.45
21 d. – Mažoji Italija (Kanada, JAV) – 20.45; 
22 d. – 19.30; 23 d. – 18.15; 25 d. – 17.30
22 d. – Leo da Vinčis. Misija Mona Liza 
(Italija) – 15 val.
22 d. – Mamma mia! Štai ir mes (D. Brita-
nija, JAV) – 15.30
22 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.45; 
23 d. – 19 val.; 24 d. – 19.15; 25, 26 d. – 17.15
22 d. – Du ančiukai ir žąsinas (JAV) – 14.45
22 d. – Karštos vasaros naktys (JAV) – 21.30; 
25 d. – 21 val.
23 d. – Išdykėlis Patrikas (D. Britanija) – 
14.45; 27 d. – 17 val.
23 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija, Pran-
cūzija, Šveicarija) – 21 val.; 25 d. – 21.15
23 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16.30; 
27 d. – 17.30
23 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Maro-
kas, Belgija) – 20.15; 26 d. – 20.45
24 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Brita-
nija) – 17 val.; 26 d. – 17.30
24 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 18.45
26 d. – Apsireiškimas (Prancūzija) – 17.45

„Pasakiškai turtingi“


