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Prietarų laužytojai
Dešimt punktų apie naują MO muziejų

Monika Krikštopaitytė

Kritikei rašyti apie puikų naują mu-
ziejų, kur kol kas dar nėra ką kri-
tikuoti, – tikra kančia. Visi patosi-
niai, paprastai nieko nereiškiantys 
žodžiai kaip „unikalus“, „išskirtinis“, 

„reikšmingas“ atgyja gyva ugnimi, 
todėl siekdama atgauti galią ra-
šymui ieškosiu problemų, kurios 
buvo išspręstos atsidarius MO. 
Bandydama išsigelbėti nuo daug-
žodžiavimo, kai apie naują muziejų 
dabar rašo, kalba radijo bangomis 
ir rodo visuose įmanomuose ekra-
nuose visi, rašysiu punktais. 

1. Danguolė ir Viktoras Butkai 
padarė neįtikėtiną dalyką, o tiks-
liau – tai, ką privalėjo padaryti 
valstybė: supirko visos kartos (ak, 
jau kelių) svarbiausių (ir šiek tiek 
papildomų) darbų sluoksnį nuo 
to meto, kai valstybė nebesuge-
bėjo rūpintis meno atminties tęs-
tinumu. Jie prisiėmė atsakomybę. 
Taip jie nušluostė nosį valstybei. Ir 

tai darė profesionaliai: susidėjo su 
specialistais. Pirma su menotyri-
ninke Raminta Jurėnaite, o vėliau 
ir su daugeliu kitų. 

2. Tikras stebuklas yra per kelis 
mėnesius pastatyti architektūrinį 
šedevrą. Ir padaryti tai laiku, be 
to, puikiai veikiantį. Trūkumai re-
dakcijai nėra žinomi. Daugelio pa-
tirtis su statybininkais teigtų, kad 
peržengti fizikos dėsniai. Muziejaus 
architektūrinio projekto konkursas 
vyko keliais etapais, kur Butkai su-
sidūrė su sektoriaus ir Architektų 
sąjungos bei savivaldybės susis-
kaldymu ir intrigomis intrigėlėmis. 
Tad ėmė ir pasamdė srities žvaigždę 
Danielį Libeskindą, ir nušluosty-
dami nosį vietos biurokratiniam 
sustabarėjimui. Libeskindui irgi 
pasisekė, kūrinys šlovina jo talentą. 

3. Būdami aistringi meno gerbė-
jai ir matę daug muziejų, taip pat 
jau supratę, ko trūksta ir ko norėtų 
patys, Butkai ėmė ir sukūrė atviros 
struktūros muziejų. Jie, be jokios 
abejonės, nuvylė tuos, kurie turėjo 

elito pretenzijų valdyti, perimti, 
kontroliuoti elitinį turinį. MO ati-
darymo renginiuose buvo patiekta 
neslepiama eklektika: diskusijose 
dalyvavo ŠMC, NDG, LRT žmonės, 
Kauno, Šiaulių, Londono menoty-
rininkai, reklamininkai ir filoso-
fai, daug menininkų ir ne mažiau 
muzikuojančiųjų. Pagal renginių 
tinklelį nepasakytum, koks MO 
skonis. Vietoj to gali pasakyti, kad 
jiems nusišvilpt į kultūrinių rate-
lių uždarumą ir snobišką susiskal-
dymą. Taip išeina, kad eidamas į 
MO renginį turėsi pasirengti arba 
atsiverti naujai patirčiai. Jei kas 
skustųsi, nesusigraudinsiu. Atvira 
struktūra reiškia, kad gali ir pats 
pasiūlyti tai, kas atrodo svarbu. Ir 
galbūt tai taps neutralia teritorija 
įvairių pažiūrų grupėms. 

4. Menotyrai reikšmingą įtaką 
MO kolekcija ir elgesys su ja turi 
kaip pastanga „išsovietinti“ (Erikos 
Grigoravičienės terminas) meno 

R. Šeškaičio  n uotr .
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Dedikacija Vilniui, kokio nebėra
Anatolijaus Šenderovo naujo kūrinio premjera festivalyje „Pokrovskije kolokola“

M u z i k a

Kamilė Rupeikaitė

1323 m. Vakarų Europai siųstuose 
laiškuose Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Gediminas ne tik pirmą 
kartą paminėjo Vilnių, bet ir pa-
kvietė visus geros valios žmones, 
ypač amatininkus, pirklius ir žem-
dirbius, atvykti ir įsikurti Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje. At-
vykstantiems žemdirbiams buvo 
leista dešimt metų dirbti žemę be 
mokesčio, o pirkliams įvažiuoti ir 
išvažiuoti „be mokesčio bei muito ir 
laisvai, pašalinus bet kokias kliūtis“. 
Tokie Lietuvos ekonomikai nau-
dingi planai ir suteiktos dosnios 
teisės imigrantams pradėjo dau-
giataučio Vilniaus istoriją.

Įvairioms kultūroms atviro Vil-
niaus istorijai prisiminti kasmet 
rengiamas tarptautinis folkloro fes-
tivalis „Pokrovskije kolokola“ (įkū-
rėja ir meno vadovė Irina Zacha-
rova). Šiųmetiniame, jau tryliktajame, 
kuris vyko spalio 10–14 d., dalyvavo 
kolektyvai iš Lietuvos, Latvijos, Es-
tijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusi-
jos, Ukrainos, Gruzijos, Vokietijos, 
Italijos ir Ispanijos. Daugiausia dė-
mesio festivalio organizatoriai ski-
ria folklorui išsaugoti, populiarinti, 
geriausioms liaudies meno tradici-
joms pristatyti. Nuo 2009 m. fes-
tivalis kompozitoriams užsako su-
kurti world music stiliaus kūrinius, 
sujungiančius Lietuvoje gyvenan-
čių tautų tradicines dainas ir šiuo-
laikinę muzikos kalbą. Festivaliui 
kūrinių jau yra sukūrę Linas Rimša, 

Gediminas Rimkus Rimkevičius, 
Jonas Jurkūnas, Algirdas Martinai-
tis, Zita Bružaitė, rusų kompozito-
rius Andrejus Dojnikovas, o šiais 
metais spalio 10 d. atidarymo kon-
certe Nacionalinėje filharmonijoje 
pirmą kartą nuskambėjo nauja Na-
cionalinės premijos laureato Anato-
lijaus Šenderovo muzikinė misterija 

„Dedikacija“. Ją parengė folkloro an-
samblis „Arinuška“ (meno vadovai 
Irena ir Nikolajus Zacharovai), fol-
kloro ansamblis „Bedinera“ (meno 
vadovas Murtazas Tsimintia, Gru-
zija), Vilniaus choralinės sinagogos 
kantorius Šmuelis Jatomas, Irena 
Rokicka, Irma Fedaravičiūtė, Ka-
milis Kobeckis, Arina Zacharova 
(vokalas), saksofonininkas Petras 
Vyšniauskas, perkusininkas Arka-
dijus Gotesmanas, Čiurlionio stygi-
nių kvartetas, choreografė ir šokėja 
Edita Stundytė, vaizdo instaliacijų 
autorius Kornelijus Jaroševičius, 

dirigavo Karolis Variakojis. „Dedi-
kaciją“ režisavo pats kompozitorius. 

Misterijoje susiliečia du pasau-
liai – tikrasis (autentiškos dainos 
bei giesmės) ir istorinės praeities 
vizija, nukelianti į įvairius miesto 
gyvavimo laikotarpius (autoriniai 
kompozitoriaus intarpai, jungian-
tys solistų pasirodymus). A. Šende-
rovas minimaliu akompanimentu 
išryškina skirtingą autentiškų lenkų, 
rusų, baltarusių, žydų, ukrainiečių, 
karaimų, lietuvių, gruzinų dainų ir 
giesmių dvasią bei nuotaikas, ref-
lektuodamas bendrą daugiataučio 
Vilniaus istoriją – sudėtingą, kupiną 
istorinių pervartų, bet kartu ir įvai-
riausių spalvų.

„Dedikaciją“ netikėtu skaitovo 
amplua pradėjo Petras Vyšniaus-
kas – nuskambėjo minėto kuni-
gaikščio Gedimino laiško, kvie-
čiančio visus geros valios žmones 
įsikurti Lietuvoje, fragmentas; 

netrukus išgirdome kaip visada 
meistriškai P. Vyšniausko valdomą 
saksofoną, kurio vaidmuo „Dedi-
kacijoje“ itin svarbus – saksofonas 
tampa visai Europai perteikiamos 
žinios apie atvirą Lietuvą (net ir vi-
zualiai simboliškas buvo saksofono 
pūtimas į visas keturias puses), tai-
kos ir sugyvenimo simboliu. 

Ryškus šokėjos E. Stundytės, 
senojo Vilniaus dvasios, vaidmuo 
A. Šenderovo muzikos intarpuose; 
jo emocinį paveikumą dar labiau 
sustiprino apgalvotai į vyksmą įpin-
tos vaizdo instaliacijos. Ant sienos 
kairėje scenos pusėje keitėsi pra-
eities Vilniaus vaizdai ir veidai, o 
juose, tarytum šešėlių spektaklyje, 
atsispindėdavo šokėjos, kartais – ir 
saksofonininko siluetai. Sakytum, 
atviro miesto dvasia ir šios žinios 
šauklys išnyra iš senųjų fotografijų... 

Viso vyksmo emocine kulmina-
cija tapo įtaigiai, skausmingai ir iš 
širdies gelmių giedama kantoriaus 
Šmuelio Jatomo malda, santūrumu 
ir susikaupimu pavergė Kamilio 
Kobeckio karaimų giesmė, o ypa-
tinga energija išsiskyrė gruzinų 
folkloro ansamblio „Bedinera“ pa-
sirodymas. Tiesa, pasigedau  teatra-
liškesnio, ne tokio tiesioginio dau-
gumos dainininkų ir giesmininkų 
suėjimo į sceną ir išėjimo iš jos, ku-
ris jiems būtų galimai padėjęs pasi-
justi bendro vyksmo dalimi. Į kū-
rinio visumą įsijausti trukdė ir po 
kiekvienos dainos ar giesmės salėje 
pasigirstantys plojimai.

Vis dėlto bendro vyksmo pojūtis 
atsiskleidė „Dedikacijos“ finale, kai 

Lietuvių muzikinė 
kultūra pristatyta 
Frankfurte

Spalio 16 d. Vokietijoje, Frank-
furte, nepaprasto grožio „Alter 
Oper“ Didžiojoje salėje įvyko Eu-
ropos centrinio banko organizuo-
jamas Europos kultūros dienų (Eu-
rope Cultural Days of the ECB 2018) 
koncertas, šiemet skirtas Lietuvos 
kultūros pristatymui. Dalyvavo Lie-
tuvos kamerinis orkestras (meno 
vadovas Sergejus Krylovas), diri-
gavo jaunas, sparčiai žengiantis į 
didžiąsias scenas dirigentas Mar-
tynas Stakionis. Su orkestru kaip 
solistai pasirodė vieni ryškiausių 
Lietuvos atlikėjų – Londono Kara-
liškosios muzikos akademijos ope-
ros studijos stažuotoja Lina Dam-
brauskaitė, „Grammy“ nominantas 
pianistas Andrius Žlabys, smuiki-
ninkas, LKO ir „Kremerata Bal-
tica“ orkestrų primarijus Džeraldas 
Bidva bei dažnas orkestro partneris, 
Kelno (Vokietija) operos teatro so-
listas Giovanni da Silva. 

Pirma koncerto dalis buvo skirta 
šiuolaikinei lietuvių autorių muzi-
kai. Muzikine pramoga vadinamas 
Arvydo Malcio „Milky Way“, atlie-
kamas ir kitų orkestrų, yra daugiau 
kaip 100 kartų skambėjęs įvairiose 
pasaulio scenose, tarp jų – Niu-
jorko „Carnegie Hall“, Maskvos fil-
harmonijos, Paryžiaus „Théâtre des 
Champs-Élysées“, Šlėzvigo-Holš-
teino (Vokietija), „Šilko kelio“ Siane 
(Kinija) festivaliuose. Anatolijaus 
Šenderovo Koncertas smuikui ir 
kameriniam orkestrui, turintis so-
lidžią koncertinę biografiją, išleistas 
net trijose kompaktinėse plokšte-
lėse, atskleidė išplėtoto smuiko di-
alogo su orkestru grožį. Šis kūrinys 
yra vienas svarbiausių ir LKO kon-
certmeisterio bei solisto D. Bidvos 
kūrybinėje biografijoje. Algirdo 
Martinaičio Koncertas tenorui, 
fleitai, obojui, klavesinui ir stygi-
niams „Musikalisches Opfer“ (buvo 
atlikta I d. Konzert. Ein Kampf im 
Himmel su solistu G. da Silva) per-
teikė baroko, konkrečiai Johanno 
Sebastiano Bacho, dvasios įsikūni-
jimo lietuvių muzikoje paveikslą. 
Įžymusis Martinaičio kūrinys tapo 

tarsi tiltu į antrą koncerto dalį, ku-
rioje skambėjo žinomi šedevrai: 
Bacho Koncertas Nr. 1 d-moll ir 
Wolfgango Amadeus Mozarto 
„Exsultate, jubilate“. Čia turėjo 
progą meistriškumu sublizgėti ne 
tik orkestras, bet ir solistai A. Žla-
bys ir L. Dambrauskaitė.  

Kronika

scenoje susibūrė visi solistai ir atlikė-
jai. Aukščiausio lygio meistrai – Čiur-
lionio kvartetas, A. Gotesmanas ir 
P. Vyšniauskas – per visą kūrinį, o 
ypač finale, pasitelkdami aleatori-
kos elementus, kūrė ritualinę, veik 
magišką atmosferą.

A. Šenderovas pirmą kartą tiesio-
giai dirbo su įvairių tautų folkloru. 
Sintezės paieškos tarp autentiškų 
tradicinių dainų ir giesmių bei šiuo-
laikinės muzikinės kalbos nėra toks 
lengvas procesas, kaip galėtų atro-
dyti iš pirmo žvilgsnio. Reikalingas 
jautrumas, pagarba skirtingoms re-
liginėms tradicijoms, lemiančioms 
atitinkamą kūrinio vyksmą ir eigą. 

„Dedikacijos“ premjera parodė, kad 
šią kūrybinę užduotį A. Šendero-
vas įgyvendino subtiliai ir paveikiai. 

Gausiai susirinkusi publika buvo 
sužavėta Lietuvos atlikėjų, klasiki-
nės ir lietuvių muzikos. 

Koncerte dalyvavo Europos cen-
trinio banko prezidentas Mario 
Draghi, Frankfurto miesto burmis-
tras, taip pat Lietuvos banko prezi-
dentas Vitas Vasiliauskas, Lietuvos 

ambasadorius Vokietijoje Darius 
Semaška, Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos generalinė direktore 
Rūta Prusevičienė, kompozitorius 
A. Šenderovas.

„7md“ inf.

Anatolijus Šenderovas O rga ni zato ri ų  nu ot r.

 P. Thauwal d n uotr.

Kantorius Šmuelis Jatomas

A. Šenderovo n uotr .

Martynas Stakionis, Džeraldas Bidva, Andrius Žlabys, Giovanni da Silva, Lina Dambrauskaitė ir LKO
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Pirmasis „Gaidos“ seansas
Festivalio pradžios įspūdžiai

M u z i k a

Lina Navickaitė-Martinelli

„Ready?“ – vylingai klusteli pianis-
tas Andrejus Gavrilovas klausy-
tojų, prieš pradėdamas skambinti 
Roberto Schumanno „Papillons“ 
(„Drugeliai“). Vargu ar galima būti 
pasiruošus tam, kas vyksta po to. 
Per artimiausias porą valandų iš-
sprogdinami bet kokie klasikinio 
rečitalio kanonai, kai kurie rūstūs 
fortepijono meno žinovai leidžiasi 
laiptais jau po pirmosios kon-
certo dalies, o kritikė, kurios lig-
šioliniame žodyne apibūdinimas 

„idiosyncratic“ (savitas, išskirtinis) 
buvo vienas didesnių komplimentų, 
suvokia, kad šįvakar asmeninėje 

„idiosinkratiškų“ atlikėjų skalėje 
paeita gerokai toliau, nei anksčiau 
nešė vaizduotė.

Nei Schumanno „Drugeliai“ ar 
„Simfoniniai etiudai“, nei Modesto 

Musorgskio „Parodos paveikslėliai“ 
nebuvo toji programa, dėl kurios 
veržčiausi į koncertą. Anei didelį 
įspūdį darytų tūlą klausytoją ma-
sinti turintis reklaminis „legen-
dinis pianistas“. Vis dėlto šiuo 
atveju – tikrai legendinis, ir tų le-
gendų esama įvairiausių, nebūtinai 
teigiamų. Iš koncertinio gyvenimo 
ilgam pasitraukęs ir vėliau sugrįžęs 
pianistas garsėja nenuspėjamu sce-
niniu elgesiu ir nestabilumu (vie-
nas koncertas gali būti įstabus, ki-
tas – absoliučiai nepavykęs). Gãli 
su džiaugsmu nusilenkti tarp dalių 
plojančiai publikai (kaip buvo ir 

„Vaidilos“ teatre) ir imti pasakoti 
apie tolesnę kūrinio dalį (vakar 
klausėmės visai netrumpų ir ma-
nęs visai nežavėjusių pasakojimų 
iš pradžių angliškai, paskui rusiš-
kai), gali publikai siųsti oro buči-
nius ir moti ranka, muziką lydinčių 
veido išraiškų jam galėtų pavydėti 

pats Lang Langas, kūno kalba gro-
jant neretai primena džiazo klubą, 
ką jau kalbėti apie aistrą bepro-
tiškiems tempams ir dinamikos 
kraštutinumams...

Ilgokai mintyse ieškojau enfant 
terrible įvaizdžio atitikmens, kurį 
būtų galima pritaikyti Gavrilovo 
amžiaus žmogui, bet tai, kas brovėsi 
į galvą, tebuvo siautulingas Micko 
Jaggerio, Keitho Jarretto ir Ninos 
Simone miksas. Taip, akademinės 
muzikos rečitalyje. Į kurį atėjęs turi 
arba priimti žaidimo taisykles, arba 
išeisi taip ir nesupratęs, kas čia ką 
tik įvyko. Žaidimo, nes Gavrilovas 
žaidžia – ta gražiąja dviguba pra-
sme, kurią apima rusų, anglų ar vo-
kiečių kalbų žodžiai igra, play, Spiel. 
Tai žmogus, visą gyvenimą pralei-
dęs su šia muzika, ją kiaurai išma-
nantis, girdintis ir suvokiantis ne-
būtinai taip, kaip esame pratę. Bene 
pirmąsyk klausiausi Schumanno 

nenuobodžiaudama. Bene pirmą-
syk atmintinai žinomi Musorgs-
kio „Parodos paveikslėliai“ atvėrė 
tokius klodus, kokių ten nė nema-
niau egzistuojant. Kad ir „Sena pilis“ 
su fantastiškai džiaziniu kairės ran-
kos ostinato – vienas tų atvejų, kai 
išgirdęs tiek kitokį kūrinio atlikimą 
(kaip antai Ivo Pogorelichiaus inter-
pretuojami Rachmaninovo „Muzi-
kiniai momentai“) po to ilgą laiką 
tiesiog nebegali klausytis standar-
tinių jo versijų. 

Absurdiška būtų po tokio kon-
certo mėginti registruoti ne-
praskambėjusias gaidas (turbūt 

geriausias žodžių žaismas būtų 
sakyti, kad griausmingosios dvi-
gubos oktavos nėra, ar bent vakar 
nebuvo, Gavrilovo forte) ar kosmi-
niu greičiu pralėktus pasažus. Toks 
koncertas – ne apie tai. Tokio kali-
bro gigantai kaip Gavrilovas būtini 
tam, kad akademinė muzika išliktų, 
transformuotųsi, gyventų. Kad for-
tepijono mokytojai ir jų mokinu-
kai išgirstų – tikrai išgirstų – kiek 
joje telpa pasaulių.

Tekstas iš autorės tinklaraščio: https://
linamartinelli.wordpress.com/2018/10/22/
are-you-ready-for-some-play/

Didžiųjų promenados
Pianisto Andrejaus Gavrilovo rečitalis „Vaidiloje“

Eglė Gudžinskaitė

Sekmadienio rytą gerdama kavą ty-
lomis sau svarsčiau apie du praėju-
sio vakaro sukrėtimus. Iš pradžių 
Šarūno Nako „Kosminės vibracijos“, 
valandai įkalinusios sulankstomose 

„Skalvijos“ kėdėse (o buvo kas ir sie-
nas ramstė), su tamsą periodiškai 
skrodžiančiais garsų šuorais, nu-
aidinčiais tolyn į tylą. Paskui Lau-
rie Anderson Kongresų rūmuose 
beveik dvi valandas trukusių pa-
sakojimų lavina „Language of the 
Future“, jau po pirmų kelių (o gal ir 
keliolikos) minučių privertusi pu-
bliką choru klykti iš visos gerklės 
(ir taip išrėkti visą savo neviltį bei 
nerimą). Nei pirmo, nei antro ne-
įmanoma būtų pavadinti koncer-
tais – veikiau jau seansais, kažkuo 
panašiais, bet kartu ir skirtingai 
hipnotizuojančiais, įtraukiančiais 
ir nebepaleidžiančiais, kol seanso 

„dirigentas“ pats jo nenutraukia. 
Tai nutiko ir su „Kosminėmis vi-
bracijomis“: pripratusi prie tyloje 
nematoma sinusoide pulsuojančių 
garso tvyksnių, publika taip ir liko 
sėdėti sustingusi, tarsi negalėdama 
patikėti, kad „vibracijos“, įkvėptos 
Vytauto Bacevičiaus kosminės mu-
zikos idėjų, staiga gali imti ir išsi-
jungti. Nepertraukiama L. Ander-
son autobiografinių, o neretai ir 
atvirai kritiškų Donaldo Trumpo 
politikos atžvilgiu istorijų pynė, pa-
sakojama jos ypatingo tembro balsu, 
taip pat tiek įmagnetino publikos 
dėmesį, kad turbūt galėjo tęstis ir 
iki vidurnakčio, niekas to nebūtų 
pastebėjęs. Ir tik po kurio laiko at-
sipeikėjęs supranti, kad visas dvi 

valandas scenoje buvo tik viena 
septyniasdešimtmetė pankė, jos 
elektrinis smuikas, odinis krėslas, 
pultas su technika ir mikrofonais 
bei milžiniškas ekranas fone.

Panašiai kaip 2015 m. filme „Šuns 
širdis“ (prieš porą metų jis buvo ro-
dytas ir „Kino pavasaryje“), kur 
L. Anderson yra režisierė, scena-
rijaus autorė, aktorė, prodiuserė, 
operatorė ir, žinoma, kompozitorė, 
taip ir savo pasirodymuose ji tuo 
pačiu metu gali būti ir dainininke, 
ir smuikininke, ir aktore ar net šo-
kėja (nuostabi tai či judesių scena), 
taip pat, savaime suprantama, muzi-
kos, tekstų ir piešinių autore, o galiau-
siai – tiesiog filosofe ir poete.

L. Anderson beveik nedainavo – ji 
pasakojo žodžiais, savo balso tem-
brais (natūraliais ir perfiltruotais), 
vaizdais, piešiniais, sintezatoriniais 
smuiko akordais, tonaliais elektro-
ninių garsų sluoksniais. Viskas čia 
buvo ir pasakojimo dalis, ir jo ilius-
tracija. O pasakojimas kaip „Mobio 
Diko“ romane galėjo nejučia per-
šokti kelis tūkstančius metų, pa-
keisti žemynus, viena fraze trage-
diją paversti komedija, o nuoširdų 
dienoraštį – viešu politiniu mani-
festu. Nors niujorkietė L. Anderson, 
ypač „Gaidos“ kontekste, buvo pri-
statoma visų pirma kaip elektroni-
nės muzikos legenda, dainininkė ir 
kompozitorė, pastaruoju metu, taip 
pat ir šiame pasirodyme Kongresų 
rūmuose, ji reiškiasi kaip pasako-
toja. Projektas „The Language of 
the Future“ sudėliotas iš daugybės 
istorijų, iš pirmo žvilgsnio labai as-
meniškų, kartais skausmingų (apie 
praradimus – potvynio rūsyje už-
lietą archyvą, mylimojo Lou Reedo 

ilgesį jam mirus), kartais juokingų 
(apie jos, trylikametės, susirašinė-
jimą su pretendentu į JAV preziden-
tus Johnu Kennedy). Tačiau iš šių 
asmeninių istorijų nepastebimai iš-
ryškėdavo filosofiniai pamąstymai, 
persmelkti apokalipsės nuojauto-
mis, ryškiu patriotiškumo deklara-
vimu, aktyvios pilietinės pozicijos 
reikalavimais ir dabartinės demo-
kratijos kritika. Apie pasaulio ateitį, 
kuri yra ne tik priekyje, bet ir už 
mūsų. Apie sienų statymą (su in-
triguojančia nuoroda į Aristofano 
pjesės „Paukščiai“ idėją).  Apie 
skaitmeninį technologijų pasaulį, 
keičiantį mūsų bendravimą taip, 
kaip pasakojimus pakeičia trum-
pučiai tiesmuki tvitai. 

Pasirodymo pabaigoje nuskam-
bėjęs L. Anderson 1981 m. hitas „O 

Superman“ atrodė kaip tobula 
koncerto pavadinimo „Ateities 
kalba“ muzikinė emblema, ku-
rioje derėjo monotoniškas įrašyto 
balso trūkčiojimas, sintezuotų 
garsų harmonija ir ironiškas be-
veik kosminio tembro daininin-
kės vokalas. Galbūt kiek ir ap-
maudu, kad daugumą savo istorijų 
L. Anderson pasakojo skaitomu 
tekstu, o ne išties futuristinėmis 
dainomis. Bet net ir tokiame pa-
sirodyme buvo galima įsitikinti, 
kad balsas yra vienas įspūdingiau-
sių šios menininkės instrumentų, 
kuriuo ji manipuliuoja tiek dai-
nuodama, tiek kalbėdama, iš-
bandydama įvairiausius tembrus 
ir technikas, dainuodama „kaip 
smuikas“ (įsidėjusi  specialų 
aparatą į burną) arba per filtrus 

savo tembrą paversdama sodriu 
vyrišku „valdžios balsu“. 

Tiesą sakant, nelabai ir pamenu, 
kad dar kada anksčiau kuris nors 

„Gaidos“ koncertas, juo labiau ati-
darymo, būtų toks antikoncertiš-
kas. Netgi tą patį vakarą nuskam-
bėjusios Šarūno Nako „Kosminės 
vibracijos“, apie kurias pats kom-
pozitorius gal ir ironiškai prasitarė, 
kad tai galbūt net ne muzika, rodos, 
netgi labiau liptų prie įprasto „Gai-
dos“ festivalio vaizdinio. Žinoma, 
jei tik būtų į ją įtrauktos. Kita ver-
tus, „ateities kalba“, kaip idėja, gal-
būt taps puikia nuoroda ir orien-
tyru tolesniems šių metų „Gaidos“ 
atradimams, kuriuos apžvelgsime 
kituose laikraščio numeriuose.

A. Žukovo n uotr .Andrej Gavrilov

D. Matv ejevo n uotr .Laurie Anderson
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Just imagined
Kristiano Smedso „Tik filmuojama“ festivalyje „Sirenos“

T e a t r a s

Rasa Vasinauskaitė

Geras mūsų pažįstamas suomių 
režisierius Kristianas Smedsas vėl 
buvo Lietuvoje. „Sirenos“ atvežė jo 
2016 m. Suomijos nacionaliniame 
teatre statytą „Tik filmuojama“ su 
vengrų aktore Annamária Láng ir 
estu Juhánu Ulfsaku. 

Sakau „geras pažįstamas“, nes dar 
teberodomos 2006 m. jo su Aldona 
Bendoriūte statytos „Liūdnos dai-
nos iš Europos širdies“ pagal Fio-
doro Dostojevskio „Nusikaltimą ir 
bausmę“ – universalus spektaklis, 
kurį galima vaidinti nepaisant besi-
keičiančio laiko ir aktorės amžiaus. 
Vis dar prisimenu 2009 m. jo pas 
mus kurtą spektaklį-performansą 

„Vyšnių sodas“ pagal Čechovą – sa-
votišką praėjusio ir būsimo laiko 
riboženklį, sukvietusį bendrai re-
miniscencijai ir išgyvenimui-pa-
tyrimui skirtingas lietuvių teatro 
praktikų (režisierių ir aktorių, sce-
nos mokytojų ir mokinių) kartas. 

Palyginti su ano laiko lietuvių 
režisierių „išėjimais į kitas erdves“, 
Smedso žingsnis buvo pats radi-
kaliausias. „Vyšnių sodas“ persi-
kėlė į sodą, gamtą, kad sužadintų 
ir išlaisvintų tai, ką scena papras-
tai apriboja, – kvėpavimą visa krū-
tine, šauksmą visu balsu ir aistras, 
nuvilnijančias toli už vakarėjančio 
dangaus horizonto. Tuomet ketu-
riasdešimtmetis suomių teatro sū-
nus palaidūnas, pirmasis išsiveržęs 
į tarptautinius vandenis, jau buvo 
žinomas kaip tas, kuris, baigęs dra-
maturgijos studijas Suomijos teatro 
akademijoje, 1995–2001 m. režisavo 
Helsinkyje savo įkurtame teatre 

„Takomo“ (2000 m. LIFE festiva-
lyje matėme jo „Dėdę Vanią“), o 
paskui, atvykęs į nediduką provin-
cijos miestelį Kajanį, pavertė jį te-
atrinės traukos centru spektakliais 

„Voicekas“ (rodytas „Naujosios dra-
mos akcijoje“ 2003 m.), „Trys sese-
rys“, „Klajūnas“ (NDA, 2006). Buvo 
žinomas kaip menininkas, kurio 
spektakliuose neįtikėtinai susilieja 
asketiškumas, brutalumas ir jokiu 
būdu ne žeidžiantis, o kažkokios 
melancholijos ir (savi)ironijos pri-
pildytas suomiškas (?!) humoras. 
Arba – kaip toks, kurio teatras visada 
yra prie tikrovės, medžiagiškumo, 
kūniškumo ir iliuzijos, poezijos, 
filosofijos ribos. 

Smedsas – ne tik dramaturgas ir 
režisierius, vienodai aistringai eks-
perimentuojantis su teatro prigim-
timi, ieškantis jam netikėtų formų, 
erdvių ar vietų, kuriose kažkas pri-
valo „įvykti“ ir su vaidinančiaisiais, 
ir su žiūrinčiaisiais. Atrodo, kad pa-
čią teatro materiją jis verčia filoso-
fija, lyrika ir scenos aikštelėje kuria 
tokias situacijas bei vaizdus, kurie, 
veikdami tiesiogiai, siūlo dar ir gau-
sybę nuorodų, aliuzijų, asociacijų. 

Sakyčiau, jo režisūra – tai mąstymas 
keliais žingsniais į priekį, su kuriais 
mes, žiūrovai, ne iškart ir ne visada 
suspėjame, tačiau taip Smedsas at-
veria ne vieną, o kelias vaizduoja-
mos situacijos ar reiškinio puses, 
ir šios niekada nebūna tiesmukos. 
Taigi judėdamas prie „dalyko“ ap-
linkiniais keliais, rizikuodamas pats 
ir priversdamas rizikuoti aktorius, 
režisierius audžia gerokai tirštesnį 
prasmių lauką, nei gali pasirodyti 
iš pirmo žvilgsnio. Toks buvo jo 
2007 m. Suomijos nacionaliniame 
teatre statytas ir triukšmingas dis-
kusijas sukėlęs „Nežinomas ka-
reivis“ pagal Väinö Linna romaną 
(1954) apie 1941–1944 m. Rusijos ir 

nacionaliniame teatre statytą „Mr. 
Vertigo“. 

Net jei ankstesniuose jo spek-
takliuose būta savitai naudojamų 
technologijų ir vaizdo projekcijų, 

„Mr. Vertigo“, kurtame pagal to pa-
ties pavadinimo amerikiečių rašy-
tojo Paulo Austero romaną, jos įgijo 
kitą kokybę – padėjo išgauti tokius 
vaizdus ir emocijas, kokios sunkiai 
pasiekiamos tradiciniame teatre. Ir 
būtent šiame spektaklyje režisierius 
atidavė duoklę ne tik aktualioms 
temoms, bet ir tiems, kurie tas te-
mas įkūnija ir materializuoja. „Mr. 
Vertigo“ idėja Smedsui gimė pano-
rėjus perteikti jausmą, kai po spek-
taklio žiūrovų salė ištuštėja ir lieka 

ir mirties jau palytėtas teatras, ku-
rio blyškioje prieblandoje skrajoja 
mažas berniukas. 

Nereikia apsigauti manant, kad 
Smedso teatras – tai vieno žmo-
gaus „mentalinio darbo“ rezul-
tatas. Žinoma, jo galva iš tikrųjų 
pilna netikėtumų, tačiau kuo su-
manymas beprotiškesnis, tuo dau-
giau pagalbininkų režisieriui prirei-
kia. Smedso spektakliai – jo naujoji 
teatro audiovizualika – veikia kaip 
daugiafunkcis mechanizmas, nes 
režisieriui tiesiog nėra neįvykdomų 
užduočių. Vaizdinys jo galvoje turi 
įgauti pilną ir apčiuopiamą pavi-
dalą, tad jam reikalinga ir puiki 
technika bei jos specialistai, ir to-
kie pat puikūs aktoriai. Annamária 
Láng ir Juhánas Ulfsakas pateko į 

„Tik filmuojama“ neatsitiktinai – 
estų aktorius vaidino ankstesniuose 
Smedso spektakliuose, abu daly-
vavo jo dirbtuvėse „Įsivaizduojamas 
Rodiono Raskolnikovo sibirietiškas 
Cirkas“ (2012); abu, pasak režisie-
riaus, drąsiai improvizuoja. Žiūrint 
spektaklį iš tikrųjų neapleido min-
tis apie jo gimimą iš pašėlusių, be 
jokių taisyklių ar tabu improviza-
cijų – nuo drąsių apsinuoginimų 
ir tarpusavio grumtynių iki absur-
diškų ir jokiomis nuoseklumo gijo-
mis nesumegztų epizodų. Štai kad 
ir spektaklio pradžia: ant scenos 
pakylos atsisėda Láng, čapliniškai 
atrodanti mergina ją lėtai ir kruopš-
čiai šukuoja, supa į geišos drabužį 
(aktorės akys didžiulės, jose kau-
piasi ašaros), o tuo metu Ulfsakas, 
užsimetęs šarvus ir paėmęs į rankas 
didžiulį kardą, pasakoja žiūrovams 
vaikystės įspūdžius apie nepaprastai 
tikroviškus grybus scenoje, „Pero 
Giunto“ spektaklyje, kuriame jo 
tėvas vaidino Perą Giuntą. Atrodo, 
ką tik ėjome į tamsią salę lydimi 
scenos darbuotojo žibintuvėlio, ką 
tik buvo uždegti kabantys žvakių 
šviestuvai, ką tik žiūrėjome į sce-
nos gale-fone blykčiojančias nak-
tinių autobusų, važinėjančių miesto 
gatvėmis, šviesas, klausėmės melan-
choliškos Vernerio Pahjolos trimito 
melodijos, o dabar matome du pa-
mišusius artistus, kurių vienas nori 
sužinoti partnerės vardą, o kita jo 
atkakliai nesako, verčiau gundo ir, 
regis, tuoj vyrą išprievartaus ant čia 
pat suręstos apvalios pakylos, virš 
kurios mikrofoną pakelia ta pati čapli-
niška mergina. 

Jau nuo pirmų epizodų Smedsas 
kuria ir kontrastus, ir paradoksus, 
painiodamas žiūrovus ir griauda-
mas jų lūkesčius. Jam neužtenka 
vien „istorijos“ apie vyrą ir mo-
terį, kurie bando vienas su kitu su-
sikalbėti „laužyta anglų kalba“, o 
susikalba prisimindami matytus 
filmus; jam neįdomi vien istorija 
apie tai, kaip susitinka du vienas 
kito nepažįstantys, vienas su kitu 
konkuruojantys (juolab vienas 

kitame matantys ir priešą, ir geismo 
objektą) aktoriai, kurie, nepaisant 
besikeičiančių „žanrų“, vis tiek 
randa kažką bendra, tačiau pažin-
tis nutrūksta, nes „spektaklis“ bai-
giasi, jie atsiima savo gėlių puokštes 
bei popierinius dovanų maišelius ir 
gali keliauti į visas keturias puses... 
Smedsui norisi dar ir tokios istori-
jos, kuri įtrauktų būtent šiuos ak-
torius – buvusią Árpádo Schillingo 

„Krétakör“ teatro, o dabar laisvai 
samdomą ir ne viename tarptauti-
niame teatro bei kino projekte da-
lyvavusią Láng (turėjome progos 
ją matyti Schillingo spektakliuose 
Lietuvoje; prisimenu jos trapią ir 
stojišką Niną Zarečnają iš „Žu-
vėdros“, rodytos NDA 2005 m., taip 
pat iš pernykštėse „Sirenose“ vai-
dinto vengrų teatro ir kino režisie-
riaus Kornélio Mundruczó spek-
taklio „Gyvenimo imitacijos“), ir 
Ulfsaką, garsaus estų teatro ir kino 
aktoriaus Lembito Ulfsako sūnų, 
pirmo nepriklausomo teatro „Von 
Krahl“ Estijoje įkūrėją, pastaruoju 
metu dirbusį ne tik Estijos, bet ir 
Suomijos teatruose. Ir laužyta anglų 
kalba spektaklyje nėra vien režisie-
riaus įnoris – tai šiandienė jų kū-
rybos kasdienybė, pasauliui susi-
traukus iki keliolikos kvadratinių 
scenos / aikštelės metrų bet kurioje 
šalyje. Smedsas turi savo požiūrį į 
kalbą – dialogą kuria anaiptol ne 
artikuliuoti žodžiai, o kultūrinės ir 
istorinės atminties nuotrupos, nu-
gulusios kažkurioje smegenų ar šir-
dies kertelėje ir išnyrančios tuomet, 
kai iš tikrųjų norisi pažinti ir susikal-
bėti. Láng patinka Bertolucci – abu 
leidžiasi į „Paskutinio tango Pary-
žiuje“ perversiškus žaidimus; vy-
riškumo ir moteriškumo variacijos 
įgauna pagreitį per Sergio Leone’s 

„Kartą laukiniuose Vakaruose“ – mo-
nitoriaus ekrane nušvinta vėjo nu-
gairintas Charleso Bronsono veidas 
ir nepakartojama šypsena. 

Prožektorių, mikrofonų, bet 
kurią akimirką pasiruošusių pa-
keisti „scenografiją“ scenos dar-
buotojų „įrėminta“ pakyla virsta 
teatro / filmavimo aikštele, kurioje 
aktoriai sušoka savo panašumų ir 
skirtumų, suartėjimų ir nutolimų, 
persikūnijimų ir įsikūnijimų šokį, 
su humoru reflektuojantį vyro ir 
moters santykius. Sakytum, san-
tūri, švelni ir paslaptinga Láng čia 
valdo ir situacijas, ir pašėlusia ener-
gija, plepumu, įvairiausiais nuotaikų 
registrais žaižaruojantį Ulfsaką. Bet 
ir šito Smedsui negana – jis sulieja 
teatro ir kino prigimtis ir įskelia 

„postkomunistinio vyriškumo ir 
moteriškumo kibirkštį po amžinai 
žvaigždėtu melancholiško šiaurie-
tiško dangaus skliautu, o tuo metu 
didžioji kamera sukasi ir laisvai 

Annamária Láng ir Juhánas Ulfsakas spektaklyje „Tik filmuojama“

Su o mijo s  naci o nali ni o  t e at ro  a rch yvo nu ot r.

N u k elta į  5  p s l .

Suomijos karą, toks – futuristinis 
„Mental Finland“ („Vaizduotės Suo-
mija“, rodytas „Sirenose“ 2009 m.) 
apie 2069 m. visą žemyną uzur-
pavusią ir kalbas, tapatybes bei te-
ritorines ribas ištrynusią Europos 
Sąjungą, kuriai pasipriešina tik 
mažytė Suomija. Kaip tik 2009 m. 
Smedsas įkūrė nepriklausomą tarp-
tautinę grupę „Smeds Ensemble“, 
gyvavusią iki 2014 m. (režisierius 
ne kartą bendradarbiavo su mūsų 
scenografe Jūrate Paulėkaite), o 2011 m. 
įvertintas Europos teatro naujųjų 
realybių prizu, Europos teatro ap-
dovanojimų laureatų maratone 
Sankt Peterburge parodė Suomijos 

pleventi kūrėjo dvasia („įsivaizda-
vau Austero berniuką, sklandantį 
virš tuščių krėslų...“) – norėjosi 
sukurti spektaklį, kuris „pravertų 
langą į mūsų, teatro kūrėjų, pasaulį“. 
Sudėtingas ir daugiasluoksnis „Mr. 
Vertigo“ pasakojimas, per kurį žiū-
rovai sėdi ant aukštai iškelto besi-
sukančio rato, o aplink besirutulio-
jantis veiksmas virsta panoraminiu 
epu, iš tikrųjų sugebėjo apgaubti 
nepakartojama teatro aura. Kai 
spektakliui baigiantis žiūrovai pa-
sukami trečią kartą, jiems prieš akis 
atsiveria didžiulė renesansinė salė 
su balkonais ir ložėmis – alsuojantis 
didinga praeitimi ir paslaptimi, bet 
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Didžioji istorija nebrangioje užkandinėje 
„Saigonas“ Vilniaus tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“

vyniojasi... juostos ritė...“ Taip ar 
panašiai skamba mažytis Smedso 
eilėraštukas, inspiruotas spektaklio 
sumanymo, o gal atvirkščiai – pa-
veikęs jį. Iškart peršasi Susan Son-
tag mintis: kinas yra laiko mašina, 
kuri saugo praeitį, atgaivina gražius 
mirusiuosius, sugrąžina išnykusią 
aplinką ir be ironijos rodo stilius 
ir madas, kurios šiandien būtų juo-
kingos, arba žadina nostalgijos emo-
ciją; kameros akis atveria tokį ga-
limą pasaulį, apie kokį teatras net 
nesvajojo. Smedsas kuria teatrą – 
įvykio akimirką, realų ir vienalaikį 
vyksmą / atlikimą / transformaciją, 

neišvengiamai turintį pabaigą, va-
dinasi, neišvengiamai mirštantį ir 
išnykstantį. Taip ir čia: kažkurią 
akimirką pakyla ištuštėja, o ant iš-
dėliotų kėdžių susėda scenos dar-
buotojai, vadovas padalija jiems 
pinigus ir paspaudžia ranką – jie 
meistriškai atliko savo darbą, kai 
išvartydami daiktus, išmėtydami 
picų dėžutes ir spragėsių trupinius 
pavertė aikštelę mėlyna galaktika, 
kurioje klaidžiojo ir naujojo draugo 
ieškojo Láng su skafandru... Savo 
dovanas iš čapliniškai atrodančios 
merginos pagaliau gauna ir aktoriai.

Tačiau net ir toks meistriška 
aktoryste ir įtraukiančia Teemu 
Nurmelino šviesų, Lennarto Labe-
renzo vaizdo projekcijų, Vernerio 

Rasa Paukštytė  

Sąmoningai dekonstruoto, fragmen-
tuoto pasaulio vaizdinius dažnai 
siūlančio teatro kontekste „Saigo-
nas“ iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip 
šiek tiek nostalgiškas tradicinės 
teatro dėžutės galimybių, nuosekliai 
pasakojamos istorijos, paralelinių 
erdvių ir laikų malonumo (įmano-
mumo), psichologinės ir kvazirea-
listinės vaidybos manieros dermės 
priminimas. Ir vis dėlto „Saigonas“ 
peržengia šias žinojimo apie tra-
diciją klišes. Jame netiesiogiai, o 
svarbiausia – neagresyviai tradi-
cija „įkalbama“ susitaikyti su ne-
išvengiamu aktualaus dokumen-
tinio teatro poreikiu. Ir teatrui tai 
negresia tapatybės praradimu, 
kaip ir tikrovė čia „nevaidina“ tu-
rinti pretenzijų tapti scenos pakai-
talu. Režisierei Caroline Guiela 
Nguyen pavyksta meistriškai, net 
pernelyg sklandžiai, be estetinio 

„mikčiojimo“ balansuoti tarp gry-
nojo teatro formos ir savojo teksto 

„pagal tikrus įvykius“, kalbėti apie 
politinius įvykius ne politikuojant, 
o liejant (melo)dramatiškas ašaras 
ir susikoncentruojant į didžiosios 
istorijos atspindžius – pasakojimus 
apie nepastebimų, nenorimų paste-
bėti žmonių tapatybės aižėjimą, 
praradimą. Tokia „Saigono“ per-
sonažų – žmonių šalia „didžiųjų 
pasakojimų“ – susitaikymų su 
istorija ir prisitaikymų prie jos 
kaina. 

Kaip vietinis atradimas šiame 
„Sirenų“ spektaklyje svarbesnė pa-
žintis gal ne su kitokia teatro forma, 
o su mums beveik nežinoma is-
torija – prancūzų pralaimėjimu 
Vietnamo nacionalistams ir ko-
munistams bei priverstiniu pasi-
traukimu iš Saigono, teisingiau – 
su socialinėmis, psichologinėmis 
istorijos traumomis. 

Spektaklio veiksmas vyksta 1956 
ir 1996 m. restoranėlyje „Saigon“, 
kurį iš Saigono į Paryžių – sek-
dama žuvusio sūnaus pėdomis, 

norėdama būti kartu su juo, švęsti 
gimtadienius paskutinėje jo buvimo 
vietoje – perkėlė vietnamietė Ma-
rija Antuanetė. Su neslepiama aistra 
hiperrealizmui atkurtas rytietiškas 
restoranas spektaklyje yra teatro, 
didžiosios istorijos ir personažų 
gyvenimo scena su atskira pakyla 
prancūziškoms dainoms – jos „Sai-
gone“ įvairiomis šio epo akimirko-
mis reiškia išdavystę, kolaboravimą, 
atsiminimus, prisitaikymą, tiesiog 
kartėlį. Pagaliau pakyla dainoms – 
dar vienas privalomas kičinis, res-
toranėlio aksesuarus papildantis 
erdvės elementas. Juk režisierei tai 
tarsi sociologės kabinetas, neretai 
spektaklyje tampantis psichoana-
litikės ar tiesiog savųjų personažų 
guodėjos erdve. Net „ketvirtoji 
siena“, permatoma scenos uždanga 
iš polietileno skiaučių, asocijuojasi 
su nebrangia užeiga ar nemokama 
poliklinika.

Drąsa, su kuria režisierė prisi-
ima šiuos „vaidmenis“, gal ir ste-
bintų nepasidomėjus spektaklio 
autorės biografija. Vietnamietės 
ir prancūzo, tiesioginių didžiosios 
istorijos dalyvių, dukteriai „Saigo-
nas“ – autobiografija, pirmiausia 
perkeltine prasme, reiškiančia nuo-
latinę tapatybės refleksiją, kasdienę 
įtampą klausiant „kas aš esu“.

Polifoninė siužeto ir spekta-
klio struktūra tokia, kad autorės 
įtampos, sentimentai, dramatiški 
klausimai apsigyvena visuose per-
sonažuose. Ir tai graudžios istori-
jos – „Saigone“ (spektaklyje-resto-
rane) nėra nė vieno žmogaus, kuris 
bent sekundę nesijaustų „viet kieu“, 
svetimšaliu. 

Prarasto laiko ir savęs tame laike 
ieškodami, į Marijos Antuanetės 
restoraną vienas po kito užsuka 
personažai, nuo kurių pasirodymo 
ir priklauso epochų kaita – Prancū-
zijos Indokinijos žlugimo metai ir 
laikai, kai Vietnamo valdžia leido 
pokariu išvykusiems tautiečiams 
aplankyti gimtinę. Minėta Mari-
jos Antuanetės sūnaus likimo is-
torija – dramatiškiausia, tačiau pa-
ralelinėse istorijose, sukuriančiose 
daugiabalsę socialinės ir psicholo-
ginės žaizdos studiją, apstu (mūsų 
kultūrinei tradicijai gal net pernelyg 
tiršta) nusivylimų, skausmo, ašarų. 
Jos neretai, manyčiau, sąmoningai 
priartina vaidinimą (būtent – vai-
dinimą) prie televizijos serialų me-
lodramatizmo. Arba tai įvyksta sa-
vaime, kaip savaime suprantamas 
yra dalies pasakojimų trivialumas, 
nuspėjamumas. Bet dėl to, kad tavo 
istorija panaši į kitų, ji juk netampa 
mažiau skaudi. 

Bėgantis į Paryžių Hao tikisi su-
rasti prieglobstį nuo istorijos, o viso 
labo randa vienatvę toli nuo myli-
mosios Mai. Nuspėjama yra įsimy-
lėjėlių vietnamietės Lin ir prancūzų 
kareivio Eduardo istorija, lydima 
dvejonių ir galų gale skyrybų jau 
Prancūzijoje, kai jų ryšiui neprita-
ria artimieji. Lin ir Eduardo sūnus 
savo nervingu ir ironiškai kuriamu 
cholerišku charakteriu jau kitame 
laike tarsi pratęsia ar eksponuoja 
vidinės tėvo traumos pasekmes. 
Visiškai unikali spektaklio kalbinė 
terpė ir vaidybos manierų erdvė – 
jas režisierė pasitelkia kaip tarp-
tautinei publikai iki galo nepažinų 

Pahjolos muzikos ir Krisztiáno 
Vraniko garso efektų atmosfera 
pulsuojantis spektaklis neatspindi 

„tikrojo“ Smedso. Didžioji „Tik fil-
muojama“ dalis iš tikrųjų turi viską, 
ko reikia šiandieniam „eksperimen-
tuojančiam“ teatrui, – nuo vadina-
mojo postdramiškumo iki paplitu-
sio tarptautiškumo, kuris paverčia 
spektaklį projektiniu produktu, 
būtinu parodyti dalyvių tėvynėse 
ir tarptautiniuose festivaliuose. Ir 
sceninis „Tik filmuojama“ sprendi-
mas būtų formaliai įtaigus, jei ne 
paskutinis epizodas. 

Po trumpos pauzės pasirodo 
Láng, susisupusi į kailinukus, ir 
Ulfsakas, apsisiautęs paltu, sle-
piančiu nemažą pilvuką: „Sveika, 

Atkelta iš  4  psl .
Nataša!“ – „Labas, Serioža!“ Du 
gerokai gyvenimo aplamdyti akto-
riai: ji gyvena Omske ir dirba teatre, 
vaidina Čechovo pjesėse, kuria pa-
grindinius vaidmenis, viskas sekasi 
neblogai, neturi šeimos, jis – Novo-
sibirske, turi šeimą ir vaikų, teatre 
nebedirba. Dabar jie kalba rusiš-
kai; sakiniai trumpi, tačiau aiškūs; 
abu sutrikę, atrodo kaip mažos fi-
gūrėlės ištuštėjusioje erdvėje. Mo-
nitoriuose matome Bertolucci „Po 
dangaus stogu“ – Johno Malkovi-
chiaus Portas ir Debros Winger Kitė 
mylisi bekraštės dykumos fone, o 
susiglaudę Nataša ir Serioža mikro-
fonais įgarsina jų jausmingus žo-
džius, atodūsius ir bučinius. Kodėl 
jie rusai? Kodėl kalbama rusiškai? 

O kodėl ne? Tai laisvas Smedso fan-
tazijos skrydis, gal mirktelėjimas 

„Įsivaizduojamo R. R. sibirietiško 
Cirko“ link. Užtenka vienintelio ka-
dro, ir šalčio sukaustytos širdys ima 
virpėti. Teatro trumpalaikiškumą 
įrėmina kino nemirtingumas; gy-
vas teatro kūnas susilieja su ekrano 
iliuzija. Juokinga ir graudžiai švelni 
ši scena, nukelianti į kitą laiką ir kitą 
pasaulį. Natašos ir Seriožos „pasku-
tinis šokis“ sutampa su filmo pasi-
rodymo ir naujos, postkomunisti-
nės epochos pradžia – 1990-aisiais... 
O dabar norėčiau atsukti spektaklio 
ritę atgal...

Rasa Vasinauskaitė

įrankį, sukurdama distanciją tarp 
scenos ir žiūrovų salės (o jos rezul-
tatai nenuspėjami ir vienodai įma-
nomi – smalsumas, atmetimas etc.).    

Apskirtai „Saigono“ pasakojimai – 
vienas įdomesnių matytų bandymų 
pažvelgti, kaip kolonijinė politika, 
imperinės pretenzijos, primesta 
pagalba keičia pačių kolonizatorių 
tapatybę: kaip iš vidaus graužiantis 
kaltės jausmas, savitvardos, savimei-
lės praradimas išmuša iš po kojų 
pagrindą, atima emocinį stabilumą. 
Prancūzai „Saigone“ ne mažiau su-
žeisti, kliudyti pro šalį švilpiančios 
istorijos, nei vietnamiečiai ar pran-
cūzų ir vietnamiečių vaikai. Moteris, 
vis sugrįžtanti pas Mariją Antuanetę 
su žiniomis apie sūnų, Eduardo se-
suo, skaitanti vestuvių sveikinimą 
Lin ir iš esmės atvykusi su misija 
nepripažinti jos sava. Bejėgis prieš 
aplinkybes, isteriškas Eduardas...  

Visi jie renkasi šimtuose „Saigono“ 
restoranų (ir spektaklio finale), kad 
nesijaustų vieniši, kad trumpam at-
lėgtų nerimas. Prasidėjęs asmenine 
Marijos Antuanetės drama ir Lin 
gimtadieniu, ištįsęs per tris mikro-
dramų dešimtmečius ir tris realaus 
laiko valandas, spektaklis baigiasi 
jaukiu vakarėliu didžiosios istori-
jos autostradų šalikelėje. Epas su-
telpa „Saigono“ užkandinėje, reži-
sierė neabejoja teatru kaip patikima 
traumų, nostalgijos, vilties, raudų 
saugykla.  D. Matv ejevo n uotr aukos

Scenos iš spektaklio „Saigonas“
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Apie nebūtinybę priklausyti vienai pusei
„Stalčiai“ Vilniaus tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“

Aušra Kaminskaitė

Penkioliktųjų „Sirenų“ šūkis turėjo 
būti ne „Emocijos iš arti“, bet „Is-
torijos iš arti“ – dažnu atveju ypa-
tingų emocijų nekeliančios. „Dakh 
Daughters“ koncertas, žinoma, yra 
išimtis, nes muzika (kaip teigė au-
toritetingas filosofas) savaime vei-
kia emocijas. Spektaklio „Gal visi 
drakonai…“ kūrėjai kiekvienam 
žiūrovui parinko po penkias de-
šimties minučių trukmės istorijas, 
kurių pasakotojai stebimi tik ekra-
nuose. Europos festivalių žvaigždės 

„Saigonas“ aktorių emocijas pirmų 
eilių žiūrovai išties galėjo stebėti iš 
arti, tačiau tikėtina, kad pagrindine 
spektaklio sėkmės priežastimi Eu-
ropoje tapo ne emocinis jo paveiku-
mas, bet aktualios temos, perteiktos 
suasmenintų istorijų forma. Kris-
tiano Smedso projektas „Tik fil-
muojama“ paremtas asmeninėmis 
aktorių istorijomis, o Europoje pui-
kiai pažįstama komanda „She She 
Pop“ spektaklyje „Stalčiai“ „išrausė“ 
VDR ir VFR užaugusių moterų pa-
tirtis bei prietarus ir ironiškai žvelgė 
į jų bandymus susikalbėti.

„She She Pop“ spektaklis atsklei-
džia dar vieną šių metų festivalio 
tendenciją: siekiant suprasti dabartį 
ir keisti visuomenę, reikia anali-
zuoti praeitį. Prancūzų interven-
cija į Vietnamą paliko gilius ran-
dus abiem tautoms, ir tai „Saigono“ 
idėjos variklis. O „Stalčiai“ pristato 
pasauliui mažiau matomą vokiečių 
visuomenės pusę, nors esame pratę 
ją laikyti vienu geriausių tautos su-
sitaikymo su skausminga praeitimi 
pavyzdžių (priešingai nei, tarkim, 
rusus, kurių didelė dalis iki šiol 
nepripažįsta, kad bene daugiausiai 
žmonių istorijoje išžudęs asmuo 
veikė jų valstybės vardu). Vien vo-
kiečių atgaila dėl Holokausto verta 
didelės pagarbos, nes jie bando iš-
pirkti ne tik savo kaltę, bet ir kitų 
tautų, padėjusių vykdyti žudymus 
bei teisinusių tai vokiečių prievarta. 

Tačiau kur kas rečiau viešu-
moje kalbama apie pačios vokie-
čių tautos problemas, iškilusias 
po Berlyno sienos griūties. Kelis 
dešimtmečius kurta tvarka, išsky-
rusi du pasaulius ir galėjusi tiks-
liai paaiškinti kiekvienai pusei, kas 

yra teisus, staiga sugriūva, pamin-
dama visas iki tol puoselėtas ver-
tybes. Žmonėms deklaruojama, 
kad nuo šiol viskas bus kitaip, nes 
buvę jų priešai iš tiesų yra drau-
gai, bendrapiliečiai. VDR gyvento-
jai tikisi materialinės gerovės, o 
VFR vokiečiai – ramiau miegoti, 
žlugus valstybėje tvyrančiai įtam-
pai. Euforijos apimtų žmonių ma-
sės griovė Berlyno sieną, tik kaž-
kas pamiršo pasakyti, kad stabus 
griauti reikės ir savyje. Kaip suži-
nome iš „Stalčių“, Vokietijoje kilo 
problemų, egzistuojančių iki šiol, o 
joms spręsti, atrodo, skiriama kur 
kas mažiau pastangų nei išperkant 
kaltę dėl valstybės nusikaltimų.

Nereikia nė sakyti, kad lietu-
viams situacija puikiai suprantama. 
Kalbu, žinoma, ne apie kaltės dėl 
nusikaltimų išpirkimą (mums bū-
dingiau manyti, jog esame aukos, 
prieš kurias turi atgailauti kiti), 
bet apie pernelyg staigų režimo 
pasikeitimą, lydėtą idealizmo. To-
dėl „Stalčiai“ Sovietų Sąjungoje 
gyvenusiems žmonėms greičiau-
siai virto ironišku ir šiek tiek nos-
talgišku prisiminimų vakaru apie 
per pastaruosius trisdešimt metų 
dužusius stereotipus, puoselėtas ir / 
ar neišsipildžiusias viltis bei stipriai 
pasikeitusią jų pačių asmenybę. Tik 
kyla klausimas – ar visa tai patyrę 

žmonės „Stalčiuose“ išgirdo ką nors 
naujo? 

Gimiau nepriklausomoje Lietu-
voje, tačiau net ir man dauguma 
spektaklyje atskleistų temų bei 
sampratų buvo žinomos iš vyresnių 
žmonių pasakojimų. Aišku, pažįs-
tamesnė Rytų Vokietijos pusės po-
zicija, smerkianti supuvusį Vakarų 
kapitalizmą ir kartu trokštanti jo 
materialiųjų gėrybių, ugdanti uolius 
ir lojalius piliečius, kurie seka arti-
mųjų ir aplinkinių elgesį bei kalbas. 

„Stalčiuose“ išryškėja, kad visa, kas 
skiria Vokietijos puses, žmonėms 
yra primesta iš šalies. O vidiniai 
jų poreikiai ir nuojautos juos jun-
gia. Tai noras turėti saugius namus, 
gyventi netrukdomai ir netrukdyti 
gyventi kitiems, laisvai keliauti po 
visą šalį ir savarankiškai spręsti, kokį 
gyvenimą rinktis, užuot ilgesingai 
žvelgus ten, kur, anot valdžios sklei-
džiamos informacijos, viskas supuvę 
ir pavojinga. Spektaklyje šios „sąjun-
gos“ akimirkos paslėptos – kur kas 
akivaizdžiau iškelti skirtumai, iš 
kurių šiandien galima juoktis. Tad 
nieko keista, kad viena spektaklio 
aktorių teigė, jog geriausia publika – 
berlyniečiai, tarp kurių visada atsi-
randa skirtingų ideologijų valdytose 
pusėse užaugusių žmonių.

Svarbiausias spektaklio elemen-
tas suveikia puikiai – tai aktorės, 

kurių darbas ir buvimas scenoje 
leidžia apriboti režisūrą simboliš-
komis detalėmis: iš stalčių trau-
kiamomis knygomis ir muzikos 
plokštelėms, pašnekovių filmavimu 
ir vaizdo transliavimu ekrane, šo-
kiu ant besisukančių biuro kėdžių. 

„Stalčiuose“ vaidina kelios aktorių 
sudėtys, tačiau jose visada būna 
trys „She She Pop“ narės iš Vakarų 
Vokietijos ir trys kviestinės aktorės, 
užaugusios VDR. Per susitikimą su 
žiūrovais „Stalčių“ komanda užsi-
minė, kad spektaklyje pasakoja ne 
savo (ar ne vien savo) istorijas. Tad 
tokia ne pirmų lūpų dokumentika, 
spektaklio aprašyme pristatoma 
kaip išpažintis ar terapija, iš tiesų 
tėra pastarųjų dviejų iliuzija. Šią ak-
torės kuria suasmenindamos istori-
jas ir drauge žvelgdamos į jas iš tam 
tikro atstumo, atsiribodamos (vadi-
nasi, brechtiškai – įtariu, teatro pro-
fesionalai laukia šito žodžio). Tai, 
kad istorijos nebūtinai priklauso 
jų pasakotojoms, paaiškina aktorių 
gebėjimą lengvai, žaismingai ir sa-
viironiškai žvelgti į „savo“ vaikystę 
ir jaunystę. 

Kita vertus, tikint, jog spek-
taklyje girdime dokumentiką iš 
pirmų lūpų, kyla klausimas – kas 
paskatino moteris suvokti, kad di-
džioji dalis mitų apie „kitą“ pusę te-
buvo akių dūmimas arba smarkiai 

išpūsti kultūriniai skirtumai? Pa-
sirodo, lūžio taško nebuvo – buvo 
sprendimas kalbėti apie savo kartą 
prisidengiant kitų žmonių išpažin-
timis. Tačiau tai netrukdo aktorėms 
priversti publiką juoktis – aklą tikė-
jimą jos derina su saviironija.

Po spektaklio teko išgirsti kolegų 
pastabą, kad „Stalčiuose“ stinga aiš-
kesnės pozicijos. Tokią kritiką galiu 
suprasti ir tai paaiškina, kodėl dalis 
žiūrovų nuobodžiavo bei išėjo iš sa-
lės nepasibaigus spektakliui. Pati jo 
struktūra diktuoja idėją, kad žmo-
nės nėra tokie jau skirtingi, o įsi-
klausius į juos, kiekvieną galima su-
prasti. Kadangi ši idėja nebrukama 
primygtinai, spektaklio turinys gali 
nuskambėti kaip „būna taip, o būna 
ir kitaip“: žiūrovai girdi personažų 
(vis dėlto!) pasakojimus ir nuosta-
tas, suvokia visuomenę priešinu-
sių stereotipų absurdą, tačiau pa-
sigenda aiškesnės nuorodos, kas iš 
to, kad ką tik visa tai išgirdo. Juk 
kai kuriems pačios diskusijos ne-
užtenka – norisi išgirsti sprendimą. 
O „She She Pop“, lyg tyčia, nė vie-
nos pusės nepateikia kaip teisesnės 
ar mažiau paveiktos propagandos.

Užsiminus apie Brechtą, juo no-
risi ir baigti. XX a. vokiečių režisie-
rius rašė, kad teatras, kaip bet ku-
ris kitas menas, pirmiausia skirtas 
publikos pramogai. Visi bandymai 
jį sudvasinti baigiasi teatro galių 
nuslopinimu, tad netgi moralizuo-
jantis teatras privalo būti žiūrovo 
akiai pateiktas patraukliai ir malo-
niai. Lietuvoje tokia samprata gali 
nuskambėti kaip įžeidimas, todėl 
priimti vokiečių teatrą gali būti šiek 
tiek sudėtinga. Čia kyla mintis, kad 
minėtas aiškios pozicijos stygius iš 
tiesų gali būti ilgesys dvasinio mo-
ralo, spektaklyje egzistuojančio, 
tačiau paslėpto po lengva pramo-
gine forma. Toks teatras Lietuvoje 
neretai vertinamas kaip paviršuti-
niškas, „negilus“, neįdomus ar per-
nelyg aiškus ir tiesmukas. Bet gali 
būti, kad jis mums tiesiog neįpras-
tas. Jei kada nors paaiškės, kad taip 
ir yra, beliks apgailestauti, kad fes-
tivalis, daugybę metų pristatantis 
tokio pobūdžio kūrinius, neišple-
čia savo veiklos publikos edukacijos 
priemonėmis.

Scena iš „She She Pop“ spektaklio „Stalčiai“ D. Matv ejevo n uotr .

Muzikėčia sugrįžta

Spalio 30 d. 18 val. ir lapkričio 
14 d. 18 val. Valstybiniame jau-
nimo teatre bus rodoma kompozi-
toriaus Antano Kučinsko muzikėčia 

„Apie žvėris ir žmones“. Spektaklio 
režisierė Birutė Mar, videomeni-
ninkas Džiugas Katinas. Atlikėjai: 
Andrius Bialobžeskis (skaitovas), 
Rolandas Ramoslauskas (altas), 

Anonsai Laima Šulskutė (fleita), Sergejus 
Okruško (klavesinas), Oliveris Ra-
monas (kontrabosas), Saulius Auglys 
(mušamieji).

„Apie žvėris ir žmones“ – tai 
teatralizuotas muzikinis kūrinys, 
kuris žanriškai galėtų būti įvardi-
jamas kaip muzikėčia (muzikinė 
pasakėčia). Literatūrinei šio su-
manymo inspiracijai pasitarnavo 
Kristijono Donelaičio pasakėčios. 
Pasitelkęs modernią muzikos kalbą 
kompozitorius siekia naujai pa-
žvelgti į K. Donelaičio pasakėčias, 

traktuodamas jas ne kaip istorinį 
artefaktą, o kaip paradoksaliai 
drąsią ir aktualią mūsų laikams 
medžiagą, moralinį imperatyvą. 
Kaip po premjeros 2014 m. rašė 
muzikologė Eglė Gudžinskaitė, „ši 

„vaizduojamoji muzika“ buvo tokia 
vykusi ir įtikinama, kad net ir be 
aktyvaus sceninio veiksmo pasakė-
čių siužetą perprasti buvo nesunku. 

Muzikantai įgarsino ir netgi 
įkūnijo vizualiai (charakteringais 
aprangos elementais bei specifi-
niais gestais) skirtingus pasakėčių 

personažus. Bet į akis krito ir dar 
vienas niuansas – ne tik puikiai su-
sigroję, bet ir išraiškingais žvilgs-
niais, mimika ir judesiais tarpu-
savyje ant scenos bendraujantys 
muzikantai atrodė kur kas labiau 
įsijautę į aktorių vaidmenis, nei 
būtų galima tikėtis. Atskirai verta 
paminėti įspūdingus „perjungimus“ 
iš pasakojimų į moralus (skaitovas 
Andrius Bialobžeskis). 

Muzikinėje partitūroje kompo-
zitorius juos įgyvendino tarsi per-
ėjimus iš instrumentinės realybės 

į elektroninę erdvę. O vizualiai 
buvo žaidžiama pasitelkiant švie-
sas ir prožektorius, kurie, pasigir-
dus pamokslui, nutvieksdavo salėje 
sėdinčiuosius. Už šį psichologinį 
nejaukumo momentą, kai staiga 
supranti atėjęs paklausyti ne šiaip 
A. Kučinsko kūrinio, o K. Donelai-
čio pamokslo, skirto kiekvienam ir 
apie kiekvieną, greičiausiai reiktų 
dėkoti ir savo indėlį įnešusiai reži-
sierei Birutei Mar.“

„7md“ inf.
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Nepakylėtai apie mirtį
Gedimino Pranckūno fotografijų paroda „Priešnavis. Paskutinė pakyla“ Bažnytinio paveldo muziejuje

F o t o g r a f i j a

Agnė Narušytė

Užėjus į bet kurią bažnyčią, vaikys-
tėje mane visada pašiurpindavo ka-
tafalkas, laukiantis mirusiojo karsto, 
kartais forma į jį panašus. Dažniau-
siai jis stovėdavo priešais altorių, 
centre. Bent jau mano prisimini-
muose. Žiūrinėdama Gedimino 
Pranckūno fotografijas matau, kad 
jie visur nukišti į pakampes, į prieš-
navį. Net Kartenos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 
medinė dėžė, ant kurios paskutinį 
kartą mačiau savo močiutės karstą. 
Regis, ir tada ji buvo uždengta ta 
pačia austine lovatiese – juoda su 
pilkais, iš kvadratėlių sudarytais 
ornamentais. Ta fotografija mane 
ir paskatino rašyti šį tekstą. Pasku-
tinio laiptelio į anapus tipologija 
negali likti objektyvi, ji visur kaž-
kam asmeniška – visose Lietuvos 
bažnyčiose.

Čia regiu įkūnytą Roland’o Bart-
hes’o mintį, esą fotografijoje mirtis 
yra „lėkšta“. Tik priminsiu, kad bū-
tent „lėkšta mirtis“ filosofui buvo 
siaubingiausia. Tapyba, kinas, lite-
ratūra išaukština mirtį, įprasmina ją 
pasakojimu apie auką ar gražiai nu-
gyventus dešimtmečius. Fotografija, 
o Barthes’as kalbėjo beveik išimti-
nai apie portretus atminčiai, gali 
be to apsieiti. Ji sutraukia tarpsnį 
tarp mirties ir gyvenimo „iki pa-
prasčiausio spragtelėjimo“. Nuo-
traukos suplotame laike Barthes’as 
tegali mąstyti, kad tarp tų dviejų 
momentų – „nieko, tik laukimas; 
aš neturiu jokių kitų priemonių, 
tik šią ironiją: kalbėti apie tai, kad 

„nėra ką pasakyti“ (Camera lucida, 
p. 110–111). Fotografija negali vaiz-
duoti mirties gelmės, ji gali tik „pa-
žodžiui“ liudyti gyvenimą – kad jis 

banaliai buvo. Priešistores ir tęsi-
nius, taip pat ir išvadas, ji palieka 
žiūrovui, kuriam kartais tie por-
tretai duria į paširdžius. Kaip man 
dūrė ta nuotrauka su Kartenos kata-
falku, prieš beveik trisdešimt metų 
matytu centrinėje navoje, priešais 
altorių.

Taigi: tarsi atlikdamas apeigas, ri-
tuališkai apkeliaudamas bažnyčias 
Pranckūnas fotografuoja lėkštą 
mirtį, tik, aišku, lėkštą ne visai ta 
prasme, kuri šiurpino Barthes’ą. Čia 
mirtį sulėkština, priploja prie že-
mės buitis. Savo valandos pakam-
pėse laukiantys katafalkai yra labiau 
daiktai nei pakylos ar mirties paky-
lėjimai. Fotografas netgi prižemina 
žvilgsnį, kad jis šliuožtų grindimis, 
kartais įveikdamas kitų baldų kliū-
tis, ir užtiktų primirštą katafalkų 
pakylėtumą. Čia prisiminiau Si-
gito Parulskio tekstą apie Vėlines, 

kur jis taip pat mąsto apie mirties 
lėkštėjimą, medžiagiškąja prigim-
timi jungiantį žmones, visus kitus 
gyvius ir daiktus: „Žiūriu į stalą, bet 
negaliu apčiuopti jo kontūrų, ne-
matau šviesos, kuri juos išryškintų 
arba atvirkščiai – tarsi stalas būtų 
susiliejęs su šviesa, besisunkian-
čia pro užuolaidas. Nesuprantu jo 
aukščio, pločio, stebiu jį pusiaugula, 
užsitraukęs antklodę iki smakro. Ir 
drauge – matau stalą, bet ne jo tūrį 
šitoj mirties erdvėj, matau jo esmę, 
jo stališkumą, nors ir negaliu sufor-
muluoti, kas tai yra.“ („Apsinuodi-
jęs žemės maistu“, Nuogi drabužiai, 
p. 151.)

Prižeminęs žvilgsnį fotografas 
irgi mėgina įsižiūrėti į „paskutinių 
pakylų“ stališkumą, tarsi ten glū-
dėtų atsakymai į didžiuosius būties 
ir nebūties klausimus. Jos slapstosi – 
už kybančio nukryžiuotojo, už 

kolonų, po lovatiesėmis, po laiptais, 
tamsoje. Ir egzistenciniai klausimai 
slapstosi. Jie apsimeta daiktais, sko-
linasi jų tikrumą, jų estetiką, kuri 
pabrėžtinai liudija, kad ši laikinos 
mūsų buveinės architektūra mums 
rūpi. Kad meniška forma išaukštin-
damos mirties didingumą tos paky-
los ir mus įamžina kaip visa tai kū-
rusias, gyvenimo ir mirties prasmę 
apmąsčiusias ir kitų skausmui 
jautrias būtybes. 

Bet fotografija – negailestingas 
daiktas. Ji įamžina viską – ir lenktų 
linijų sąskambius, ir nubrozdini-
mus, ir liūdną, pažemintą pakylos 
stovėjimą kampe. Čia įžvelgiu len-
gvą fotografo ironiją, gal tik šypsnį 
susidūrus su mirtį supančios bui-
ties nedidingumu, išduodančiu 
pastangas sureikšminti mirtį, kad 
užsimirštų yrantis kūnas. Kad ne-
reiktų galvoti apie tai, jog „viskas 

nieku pavirsta“ – visa materija vie-
nodai. Ypač kai pažvelgi iš gims-
tančios, augančios, žūvančios ir 
atgimstančios gamtos perspekty-
vos, iš visam tam ciklui abejingos 
visatos tolybių. Jei priešnavis yra tik 

„pereinamoji zona“, tai ir visais šiais 
daiktais aprūpintas gyvenimas yra 
tik pereinamoji zona, kurioje ne-
teks ilgai užsibūti. 

Bet fotografas priešnavyje už-
sibūna, neleidžia jo praeiti beveik 
nežvilgtelint į daiktus, lyg taip pa-
vyktų išvengti mirties. Taigi būnu. 
Žiūriu į ornamentais papuoštas dė-
žes, į audeklus, į nupieštą kaukolę 
su kaulais. Mėginu identifikuoti 
daiktus, ypač tuos, kurių kontūrai 
išskydę, kad jie nebešmėkščiotų 
kaip vaiduokliai. Bežiūrint fotogra-
fijos užsipildo toms erdvėms būdin-
gais garsais: žingsnių cypčiojimais, 
drabužių šiurenimu, atsegamos 
rankinės čežėjimu ieškant nosinės, 
nuaidinčiais kosčiojimais, šnirpšte-
lėjimais, atodūsiais ir šnabždesiais. 
Daiktai irgi šnabždasi apie mirtį, 
kad kas neišgirstų, nes, neduokdie, 
sutrukdys čia dar pabūti – šioje lai-
kinųjų draugijoje pasipuikuoti savo 
gražiai suręstais kūnais ir prisimi-
nimais apie ankstesnius žygdarbius, 
kai reikėjo atlaikyti kažkieno kito 
kūną priešais altorių, smilkomą, 
laistomą ne tik šventintu vande-
niu, bet ir ašaromis.

Nes vis dar yra galimybė palikti 
priešnavį ne vertikalia, o horizon-
talia kryptimi. Baigti šį pasimatymą 
su mirtimi kaip Sigitas Parulskis, 
džiugiai taręs: „O aš kėliausi ir išė-
jau.“ (p. 152)

Paroda veikia iki lapkričio 17 d.
Bažnytinio paveldo muziejus 
(Šv. Mykolo g. 9, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais 11–18 val.

V. Nomado n uotr .Ekspozicijos fragmentas

In memoriam

Romualdas Kvintas 
(1953–2018)
Spalio 20 d., eidamas 66 metus, po 
sunkios ligos mirė vienas iškiliau-
sių Lietuvos skulptorių Romualdas 
Kvintas. Dailininkas buvo ilgame-
tis Lietuvos dailininkų sąjungos na-
rys, o nuo 2001 m. priimtas ir į JAV 
Niujorko skulptorių gildiją. 2018 m. 
dailininko kandidatūra pristatyta 
Nacionalinei kultūros ir meno pre-
mijai gauti.

Viešėdami Kaune sutiksite jo 
kurtą Danielių Dolskį, Rusnėje – 
Mahatmą Gandhį ir Hermaną Kal-
lenbachą, Griškabūdyje – kalbininką 
Joną Jablonskį, Šiauliuose – pra-
monininką ir visuomenės veikėją 
Chaimą Frenkelį,  o Nidoje – Vy-
tautą Kernagį. Žmogiška šiluma ir 
paprastumu sužavi Vilniuje, J. Ba-
sanavičiaus gatvėje, į dangų žvel-
gianti berniuko skulptūra, skirta 
žymiam rašytojui Romainui Gary. 

Romualdo Kvinto kūriniai organiš-
kai įsilieja į aplinką, tampa neatski-
riama Lietuvos gyventojų urbanis-
tinės sąmonės dalimi.      

Skulptorius savo kūriniais įtai-
giai, be pompastikos pagerbė vieną 
skaudžiausių XX a. vidurio Lietu-
vos tragedijų – Holokaustą: sukurti 
memorialai sušaudytiems žydams 

„Žvaigždės buveinė“ Pakuteniškių 

miške, „Durys“ Liaudiškių miške. 
Taip pat sukurta atminimo skulp-
tūra be žinios dingusiems vaikams 
Vilniuje, suprojektuota ir įgyven-
dinta memorialinė varpinė Sausio 
13-osios aukoms atminti. 

R. Kvinto skulptūrinės atminimo 
lentos ženklina vietas, kuriose gy-
veno ir dirbo reikšmingos Lietu-
vos kultūros asmenybės, tokios 

kaip kompozitorius Stasys Vainiū-
nas, operos solistas Kazys Gutauskas, 
choreografas Vytautas Grivickas, ta-
pytojas Ferdynandas Ruszczycas, 
monsinjoras Kazimieras Vasiliaus-
kas, filosofas ir kultūros istorikas 
Levas Karsavinas, berniukų ir jau-
nuolių choro „Ąžuoliukas“ įkūrėjas 
Hermanas Perelšteinas; taip pat su-
kurta nemažai antkapinių pamin-
klų, tarp jų – operos solistui Juozui 
Mažeikai, poetui Marcelijui Marti-
naičiui, literatūrologui profesoriui 
Vytautui Kubiliui. 

Kūrėjas savo skulptūrose ne tik 
įamžino realiai gyvenusias asme-
nybes ar istorinius įvykius, bet ir 
įvaizdino mitologinius personažus 
bei natūraliai skatino piliečius pa-
čius kurti legendas ir dalintis jomis. 
Švytintis Vilniaus daktaro Šabato 
batas, nutrinta Telšiuose stovin-
čios meškos nosis, dainininko Da-
nieliaus Dolskio Kaune nugludinti  
pirštai liudija, jog Kvinto skulptūros 
primena, o kartu kuria miesto isto-
riją, žadina tikėjimą stebuklais. Tad 

R. Kvinto skulptūros ne tik puose-
lėja turimą dvasinį, nematerialinį pa-
veldą, bet ir generuoja naują – kelia 
inspiracijas šiuolaikiniams miesto 
mitams ir legendoms.

Kaip rašo Helmutas Šabasevi-
čius: „Reikšmingiausius savo kūri-
nius Romualdas Kvintas išliejo iš 
bronzos, išnaudodamas šio metalo 
teikiamas formaliąsias ir reikšmines 
galimybes – siluetą, koloritą, fak-
tūrą. Jo darbams būdingas puikus 
meninių ir technologinių skulptū-
rinės raiškos subtilybių išmanymas, 
gebėjimas parinkti charakteringą 
vaizduojamo herojaus pozą, gestą, 
išraišką – tai pasiekiama ilgai ir 
atidžiai studijuojant ikonografinę 
medžiagą, domintis vaizduojamo 
žmogaus asmenybe. Skulptoriui pa-
vyksta sukurti humaniškumu jaudi-
nantį atminties ženklą, sujungiantį 
praeitį ir dabartį, sužadinantį pra-
eiviui artimo, pažįstamo, savo pa-
prastumu brangaus žmogaus įspūdį.“

Edita Radvilavičiūtė-Utarienė
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D a i l ė

Ryšių ryškumas ir plyšiai
Žemės ir aplinkos meno paroda Kairėnų botanikos sode

Dovilė Stirbytė

Su Greta Grendaite susipažinome 
prieš penkerius metus, kai susido-
mėjusi menininkės kūryba pasiū-
liau jai pasikalbėti. Tąkart išsakytos 
mintys nugulė pokalbyje „Grafikė 
Greta Grendaitė: Būti geru egoistu“, 
publikuotame šiandien jau nebevei-
kiančiame profesionalaus meno ži-
nių portale Kamane.lt. Susitikimas 
nebuvo vienkartinis. Nuolat stebiu 
menininkės kūrybą ir manau, kad 
jai pavyko sukurti atpažįstamą, 
įdomų ir unikalų braižą, nors pati 
grafikė yra minėjusi, kad to nesiekė. 

G. Grendaitės personalinė paroda 
„(Ne)vieni“, veikianti Lietuvos medi-
cinos ir farmacijos istorijos muzie-
juje (Rotušės a. 28, Kaunas), idėjiš-
kai yra tipiška jos kūryba. Šioje, kaip 
ir ankstesnėse, menininkė į pirmą 
planą iškelia, atrodo, nereikšmingas, 
aplinkoje (pa)stebėtas kasdienybės 
istorijas, tarsi nublankstančias „di-
delių“ šeimos, miesto, šalies ar pa-
saulio įvykių fone, vis dėlto svarbias 
ne tik atskiro individo gyvenime, bet 
ir bendresne sociokultūrine prasme.

Japonišku tušu ir akvarele ant 
įvairių senų, dar jaunų tėvų bui-
tyje naudoto popieriaus skiaučių 
sukurti piešiniai, bendrai pava-
dinti „(Ne)vieni“, kviečia apmąs-
tyti mūsų individualios (buitinės) 
kasdienybės ir „fasadinio“ (sociali-
nio) gyvenimo vaidmenis, funkci-
jas ir pareigas. Turbūt kiekvienas iš 
savo patirties galėtų papasakoti apie 
šiuolaikiniame pasaulyje tvyrančias 
vienišumo bei vienatvės nuotaikas 
ir tuo pačiu metu nuolat patiriamą 
pertekliaus būseną. Paradoksalu, 
kad gyvendami šiuolaikinių komu-
nikacijų galimybių kontekste vieni 
su kitais bendraujame vis rečiau.

Ne vienas G. Grendaitės kūri-
niuose galėtų atpažinti save. Pieši-
niuose dažnai vaizduojamos kas-
dienybėje patiriamos absurdiškos 
situacijos, kai tampame padėties 
įkaitais, manipuliuojamais sraig-
teliais, marionetėmis ir / arba pa-
tys imame žongliruoti kitais. Jau-
triomis metaforomis paremtuose 
piešiniuose menininkė iliustruoja, 
analizuoja ir kritikuoja visuome-
nėje populiarias, šabloniško požiū-
rio, galios mechanizmų nulemtas 

stereotipines situacijas, dažniausiai 
akcentuoja jų niuansus. 

Piešinių siužetai tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai primena, kad vienos is-
torijos, vientiso pasakojimo nėra. 
Atpažįstami ir prisimenami įvy-
kiai, sąlygojami žmogui būdingos 
fragmentuotos, „punktyriškos“ at-
minties, kiekvienam atsiskleidžia 
skirtingai. Menininkė tarsi žais-
dama sukuria kelias pasakojimo 
perskaitymo galimybes. 

G. Grendaitė apgalvoja kiekvieną 
vaizduojamą ženklą, simbolį, taip 
pat ir spalvą. Pavyzdžiui, gražuolė 
šelmiškai besidraikančiais plaukais, 
delne spaudžianti žvaigždės formos 
saldaus aromato kvepalų buteliuką, 
turbūt kalba ne tik apie stereotipinę 
šiuolaikinės moters grožio sam-
pratą ir beatodairišką siekį atitikti 
nustatytus kanonus, bet ir milži-
nišką, tačiau iš esmės tuščią gro-
žio pramonę. Šis simbolis taip pat 
galėtų reikšti manipuliacijos įrankį 
santykių lygmenyje tiek siaurame – 
dviejų žmonių, tiek platesniame 
socialiniame kontekste. Mintį su-
stiprina virš gražuolių vaizduoja-
mas visagalis superherojus. Moters 

vietos visuomenėje ir šeimoje tema 
G. Grendaitės kūryboje yra dažna 
ir plėtojama įvairiais aspektais, daž-
niausiai kritiškai ir su humoro doze. 
Pastaroji priemonė nėra svetima vi-
soje menininkės kūryboje. 

Susidaro įspūdis, kad keliapras-
miais piešiniais menininkė ne tik 
apsvarsto savo poziciją, bet ir ve-
džioja žiūrovą už nosies tarsi Mino-
taurą po labirintą. Įsivėlus į G. Gren-
daitės personažų ir įvykių žabangas 
kartais sunku nustatyti, į ką iš tiesų 
menininkė nukreipia ironijos strė-
les: žiūrovą, save, aplinkybes, galios 
struktūras, neišvengiamumą? Tačiau 
akivaizdu, kad jai svarbiausia yra ne 
deklaruoti, bet iškelti klausimą, pa-
klausti savęs ir žiūrovo, užmegzti di-
alogą, dažnai ironiškai šyptelėti.

Ironiškam požiūriui sustiprinti 
G. Grendaitė kartais naudoja da-
žus su blizgučiais, kurie patrau-
kia dėmesį ir kuria žaismingą pie-
šinio atmosferą, tačiau vargu ar 
parodos lankytojai galės pastebėti 
šiuos subtilius niuansus nedidelio 
formato kūriniuose vien dėl prasto 
apšvietimo parodinėje erdvėje. Su 
panašiomis fizinėmis ekspozicijų 
problemomis menininkai ir kura-
toriai Kaune dar susiduria ne vie-
noje parodų rengimo vietoje.

Paroda yra 7-osios tarptautinės 
akvarelės bienalės „Baltijos tiltai“ 
dalis. 

Veikia iki lapkričio 18 d.

Mažas didelis pasaulis
Gretos Grendaitės paroda „(Ne)vieni“

Aleksandra Fominaitė

Apibendrinti Ingos Raubaitės ku-
ruojamos tarptautinės parodos 

„Ryšiai“ Botanikos sode kūrinius 
pasirodė gana sudėtinga. Beveik 
dvidešimties autorių darbus sieja 
tik kelios bendros gijos: kūrinių te-
minis laukas (ryšys arba jo nebuvi-
mas) ir tai, kad autoriai – skirtingų 
sričių profesionalai (tekstilininkai, 
matematikai, tapytojai ir kt.). 

Kūrinius galima būtų analizuoti 
pagal objekto santykį su gamta ir 
žiūrovu. Svarbus ir kūrinio kon-
tekstas: matomas (jį supanti gam-
tinė aplinka) ir nematomas (su juo 
siejamos idėjos). Kuo labiau gili-
nausi į parodą, tuo daugiau ryšių 
(ar jų nebuvimo) pastebėjau. Dau-
gybė tų aspektų ir prasmių čia su-
sipynę, nors ribos tarp jų išsilieju-
sios, kūriniuose aktyviai dalyvauja 
gaivalai – saulė išblukina, vėjas 
išblaško, vanduo nuskalbia. O in-
tensyviausiai veikia laikas. Tai dėl 
jo mainosi medžių lapų ir nendrių 
spalvos, kyla vis naujų su besikei-
čiančiomis aktualijomis susiju-
sių asociacijų, o darbai vis labiau 
nyksta – kas dieną juos pamatai vis 
kitokius. Paroda gyvena savo gyve-
nimą gamtos ritmais, tik aktyviai 
tvarkomame FB puslapyje (https://
www.facebook.com/LandArt.Lt) kū-
riniai, įamžinti sau palankiausiais 

rakursais ir optimaliausiomis oro 
sąlygomis, išliks tokie patys. 

Tušti paukščių lizdai tekstilinin-
kės Linos Jonikės taip organiškai 
įvietinti medžiuose (įmedinti?), kad 
nebūčiau pagalvojusi, jog tai – žmo-
gaus darbas. Subtiliai įkomponuoti, 
kai kurie vėjo nublokšti (peršasi ir 
literatūrinė asociacija) objektai au-
torės siejami su emigracija ir imi-
gracija. Ši tema, žmonių gyvenime 
neretai turinti tragiškumo atspalvį, 
gamtoje yra natūrali daugybei gy-
vūnų ir paukščių. Tad emociškai re-
aguoti į tuščius lizdus kaip vaizdą ir 
metaforą galime įvairiai.

Politines ir globalias aktualijas 
atliepiančių kūrinių parodoje, at-
rodo, daugiausia, tačiau ne visiems 
pavyksta adekvačiai perteikti mintį. 
Antai Karolinos Kunčinaitės „Miško 
apkabinimo jausmu“ peršama min-
tis, kad masinių miško kirtimų ša-
lyje būtų galima išvengti, jei visi 
dažniau apsikabintume medį.

„Vienas prieš vieną“ autorės iš 
gausybės sode įmanomų bendra-
vimo su medžiu būdų siūlo į jį žiū-
rėti atsisėdant ant kėdės. Siekiant 
sukelti (ar pabrėžti) meilę gamtai, 
čia sunaudota daugybė šakų. Už-
simota „nušauti du zuikius“: at-
kreipti žiūrovo dėmesį į minėtus 
kirtimus ir atliepti Marinos Abra-
movič performansą „The Artist is 
Present“. Pastarojo pabrėžiamas in-
dividualus ryšys šiurkščiai išplėštas 

iš konteksto (parodų salė, ilgame-
tis veikėjus siejęs intymus santykis, 
minia, atlikėjos statusas meno pa-
saulyje ir t.t.) paprasčiausiai pakei-
čiant atlikėją medžio kamienu. 

Pavadinimuose sutelkta žinutė 
kai kurių darbų atvejais nuvilia: 
norisi žiūrėti įsivaizduojant savaip. 
Vieno subtilesnių kūrinių „Feed-
back“ antras pavadinimas „Spam“ 
atskleidžia autorės nepasitikėjimą 
savimi. Ar tikrai tiek jau daug meno 
žiūrovų mėlyną spalvą susieja su 

„Google“ sistema, o aplinkos meno 
kūrinys į gamtą „įsibrauna“? Juk 
brukalas yra ne bet koks dalykas, 
kuris sutrukdo ar suerzina: juo ra-
ginama pirkti prekę ar paslaugą, 
o parodos objektai su tuo neturi 
nieko bendra.

Taip pat pro akis nepraslysta, 
kad kai kurie autoriai darbus su-
kūrė tarsi „patys sau“, ne itin atsi-
žvelgdami į žiūrovo reakciją. Prie 
tokių priskirčiau „Quadrantm. Ve-
neris (Triangulum)“ – kiek publi-
koje atsirastų grynos matematikos 
mėgėjų, pasiryžusių išnarplioti čia 
įmintą skaičių mįslę, menkai susiju-
sią su aplinka? Tas pats pasakytina 
ir apie „Nepasiekiamą“, adekvačiau-
siai matomą tik iš eiliniam žiūrovui 
neįmanomo paukščio skrydžio. Jį 
tik išoriškai galima būtų lyginti su 

„Sala“, stebinančia jau iš tolo ma-
tomu formos tyrumu. Kita vertus, 
ir su „Salos“ žinute galima būtų 

pasiginčyti – gamtos ir technolo-
gijų supriešinimas čia yra idealis-
tiškas, žiūrovui kur kas svarbiau 
estetinis poveikis: girdėjau apie šį 
kūrinį atsiliepiant kaip apie „Rafa-
ello“. „Aitvarai“ buvo per dideli ir 
galėjo judėti tik pučiant labai sti-
priam vėjui. Kiek lankytojų ryžtųsi 
atkeliaut vien dėl to? 

Sėkmingiausi parodoje, mano 
manymu, tie kūriniai, kurie nieko 
neragindami, neprimesdami ramiai 
sau būna. Tai estetiniai objektai, 
jungiantys įvairius gamtos elemen-
tus: orą su medžiais, medžius su 
žeme, žemės paviršių su gelmėmis. 
Tokie yra Latvijos menininkų Janio 
Gutanso-Grasio ir Sandos Zemes 
darbas „Sankryžos“, lietuvių Domo 
Ignatavičiaus ir Kristinos Šaltytės 

„Dimensijos išplėtimas“, Elžbietos 
Jankovskos-Bortkevič „Glostymas“, 
Eglės Maskaliūnaitės-Butkuvienės 

„Jungtis“, Gabrielės Žemaitytės „Esu 
Žydrasis rutulys, kas aš esu?“, Ievos 

Černiauskaitės „Kiekvienas esame 
pasaulis“, Gretos Kardišiūtės-Kardi 

„Garsas“. Grakščiai įsikomponavę į 
unikalų gamtos kampelį, šie darbai 
suteikia progą pasidžiaugti tiks-
liomis geometrinėmis formomis 
ir primena kompozitoriaus Rai-
mundo Eimonto mintį: „Juk negali 
visuomet pjaustyti pasaulio – reikia 
juo tiesiog pasigėrėti.“ 

Tik atidarant parodą žiūrovai 
galėjo išgirsti, ką būtent į kūri-
nius įdėjo patys menininkai. Da-
bar, parodai besibaigiant, galime 
stebėti, ką per tuos du mėnesius 
į kūrinius įdėjo vėjas, saulė, lietus, 
šaknys, daigai ir kitokie botanikos 
sode gyvenantys mikroorganizmai. 
Kitaip nei iš arti, tų subtilių procesų 
nepastebėtum. Vis dėlto gamtoje 
veikia ne tik rega ir protas, bet ir 
daugybė kitų juslių. Neabejoju, kad 
šiai parodai verta skirti ir laiko, ir 
pastangų.

Karolina Kunčinaite, „Miško apkabinimo jausmas“. 2018 m. I .  Raubaitės  n uotr .

Greta Grendaitė, iš serijos „Stories and Senses“. 2018 m.
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D a i l ė

Vaidilutė Brazauskaitė-L.

Birutė Zokaitytė savo kūryboje ver-
tina tęstinumą ir cikliškumą. Prie 
vieno ar kito sumanymo grįžta, 
kartkartėmis jį papildydama nau-
jais kūriniais ir naujais prasminiais 
sąskambiais, o kartais ir sau bei žiū-
rovams užduodamais klausimais ar 
užmenamomis mįslėmis. Jos kūri-
niai turi priešistores, istorijas, pa-
sakojimus ir dažnai pasąmoningai 
dedamą galimo tęsinio daugtaškį.

Galerijoje „The Room“ pristato-
mas „Mėlynbarzdžio sindromas. 
Luna parkas“ – naujausias Birutės 
Zokaitytės kūrinys – atrodo kaip 
prasminis vienis, bet kartu jis su-
dėliotas, suręstas iš skirtingų vizu-
alinių ir reikšminių sandų. Žiūrovą 
veikia klasikinė grafikos technika 
ir konceptualių projektų elemen-
tai, masinės kultūros ženklai, įvai-
rūs atributai bei detalės.

Didelės apimties kūrinys vystėsi, 
plėtėsi, kito beveik penkerius metus 

vis pasipildydamas. „Mėlynbarz-
džio sindromas“ – ne klasikinės 
Carlo Gustavo Jungo psichoana-
lizės metodu analizuojama pasaka 

„Mėlynbarzdis“, o kantri ir jautri au-
torės santykio su savimi, savo gy-
venimiškuoju moters vaidmeniu 
analizė bei preparacija. 

Pildydama darbų ciklą, šlifuo-
dama bei retušuodama ašinių ci-
klo estampų klišę, autorė tarsi ir 
pati jausmiškai bei fiziškai vada-
vosi iš kokono, kuriame dažnai 
moterys įsikalina ar būna įkali-
namos, kai visuomenė, šeima, su-
tuoktinis ar vaikai laukia iš jos tik 
trijų „K“ pareigų vykdymo pro-
gramos: kinder, kuche, kirche“ (vai-
kai, virtuvė, bažnyčia). „Mergaitė 
turi būti gera, darbšti, paklusni, su 
baltu kaspinu etc.“ – menininkės 
estampuose šmėkščioja pasikarto-
jantis motyvas, bet vis retėjantis 
ir blunkantis. O prisukamų lėlių-
idealių mergaičių „armija“ marši-
ruoja negailestingai traiškydama 
visas iliuzijas. 

Bet iš to aukos sindromo kiekviena 
moteris gali išsivaduoti nebesutik-
dama su aukos vaidmeniu. Pamažu 
blunkančios mergaičių rikiuotės ei-
lės liudija norą bei pastangas gar-
siai teigti savo, kaip pilnavertės ir 
laisvos asmenybės, jėgą, galią su-
kilti prieš visus pražūtingus, archa-
jiškus bei archetipinius moteriai 
primetamus vaidmenis. Ji privalo 
išsivaduoti iš vidinio „mėlynbarz-
džio“, atrakinti visas užgintas duris 
ir išmesti raktą į patį giliausią šulinį. 
Mergaitė-Mėlynbarzdis, mergaitė-
nenuilstamai zujanti naminė musė, 
jos kasdienybės rutina, pripildyta 
alegorijų, imperatyvų bei prietarų, 
turi ištirpti, jos kančios įrankiai turi 
nugrimzti į miglą.

Birutė Zokaitytė šiais kūriniais 
preparuoja labai skausmingą temą, 
tarsi ant kušetės pas psichotera-
peutą iškloja mums vaizdinių pa-
vidalu visą terapijos, susivokimo 
bei keitimosi procesą. Taip, tema 
išties labai jautri, bet menininkė 
savo darbuose nestokoja ir žavios 

ironijos, net farso elementų, duo-
dama mums ne tik „nušiurpti“, bet 
ir gana sarkastiškai nusikvatoti.

Kartais naudodama gotikinio pa-
sakojimo elementus, siaubo filmų 
klišes, gausiai pridėdama autobi-
ografinių artefaktų, Birutė Zokai-
tytė sukuria pilnavertį daugiamatį 
pasakojimą, atlieka daugiabriaunę 
analizę, ieškodama, kaip išsivaduoti, 
pagyti nuo kartais mūsų pačių 

Taip, kaip norisi
Birutės Zokaitytės paroda „Mėlynbarzdžio sindromas. Luna parkas“ 

kūrinius, t.y. velniškai geriems ir 
tiesiog geriems meno kūriniams 
suteikti progą veikti savarankiškai, 
o ne būti tik sovietmečio palikimu. 
Tai primena mums, kad meną ku-
ria žmonės žmonėms, kad kūryba 
įdomi kontekste, bet kartais jį ir 
pranoksta. Taip kūriniams buvo su-
teiktas šansas ir solidumas, o dauge-
liui menininkų pelnytas uždarbis ir 
šlovė. MO bistro atgijusios Birutės 
Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus 
freskos yra akis badantis pavyzdys 
pagarbos ano laiko kūrėjų pasie-
kimams, kuriuos biurokratizmas 
ir politinis bukumas naikina. Vis 
dar naikina. 

5. Visi, kalbėdami apie užsienio 
muziejus, prieš akis regi salėje sė-
dinčius mažus vaikus, mėginančius 
suprasti ir pritaikyti gyvenime pa-
veikslus. Jau pirmomis dienomis 
MO mačiau daug vaikų. Žinau, kad 
muziejaus komanda patys aktyviai 
ieško bendrų veiklos taškų su vaikų 
ir jaunimo ugdymo įstaigomis ir 
specialistais. Atrodo, kad ši fanta-
zija ima pildytis. Ateities politikai, 
jei pasėdės prieš kūrinius, turės būti 
kitokie, menas nebebus abstraktus 
dalykas. 

6. Naujas muziejus skatina meno 
vujerizmą. Pastato erdvės sukurtos 
taip, kad gatvėje esantys žmonės 
jaustųsi užėję, o iš vidaus galėtų 
moti lauke esantiems, laiptai su-
režisuoti prasilenkiančių žvilgsnių 

choreografijai. Neabejoju, kad tai 
ne kartą taps pasimatymų ir filmų 
apie santykius scenografija. Archi-
tektūriniai rakursai paklūsta vaizdų 
(socialiniuose tinkluose) kartos po-
reikiams – tapti patraukliu fonu. 
Žinoma, kai jau visi turės po nuo-
trauką iš MO (taip jį pareklamuo-
dami), naujovės žavesys praūš. Ta-
čiau pastato šaunumas ir programų 
įvairumas pasitarnaus tam, kad kuo 
daugiau žmonių pamatytų save ten. 
Taip MO pakinkė individualizmo 
amžiaus asmenis meną populiarinti. 
Ir tegu tik. 

7. Sugriovę mitą, kad muziejus – 
tai tokia uždara, labai rami (nes tuš-
čia) erdvė, jie griauna ir įpratimą, 
kad menas (ir menininkai) nepa-
siekiamas, uždarytas, atverdami ar-
chyvus vizualiai ir renginiais. Labai 
svarbu buvo įgauti fizinį pavidalą, 
nes per kompiuterį matomi kūri-
niai nėra originalai savo natūraliu 
pavidalu. 

8. Nors viename iš muziejaus pra-
nešimų rašyta, jog svarbiausia yra 
pirmoji paroda „Visas menas apie 
mus“, sakyčiau, kad muziejaus stati-
nys ir istorinio fakto euforija parodą 
užgožė. Ji yra svarbi kaip visumos 
dalis, kaip preliudija į viską, kas 
dar bus. Ramintos Jurėnaitės ku-
ruota paroda panaši į panoraminį 
vaizdą, atskleidžiantį jai svarbiau-
sius ir įdomius nuo 1964 m. kūrė-
jus. Kadangi pristatomas laikotarpis 

didelis, kiekvienas jį dėliotų kitaip. 
Džiugu, kad matyti kanono lau-
žymo pastangų, labiausiai dalyje, 
kur atsiranda Elvyros Kairiūkštytės, 
Algimanto Julijono Stankevičiaus 
kūriniai. Mažoji fotografijų salė tai-
kliais dygsniais glaustai išpyškina 
Lietuvos fotografijos istoriją. Man 
ji ypač patiko. Bet svarbiausia, kad 
galėjau pagaliau stovėti prieš mėgs-
tamo kūrinio originalą. Ir dar vieno, 
ir dar vieno. O erdvės pojūtis tą pa-
tirtį tik skalsino. Tai labiausiai džiu-
gino ir jaudino. Lauke be bereikalingų, 
labai pasenusių diskusijų atsirado net 
kelios geriausių gyvų klasikų skulptū-
ros, kurios neturėjo šansų po Europos 
kultūros sostinės laikų, kai trumpam 
tokius miesto reikalus tvarkė meno-
tyrininkės. Širdis dainuoja.

9. Be to, kad atsirado dar viena 
reikšminga meno rodymo, gerų 
parodų kuravimo, diskusijų vieta, 
pirmasis muziejaus aukštas, pa-
našu, labiausiai yra skirtas žmo-
nėjimuisi arba vakarėliams. Ir tai 
labai gera žinia. Lietuvos pramogų 
kultūra irgi jau kuris laikas stokojo 
erdvės, kur smagu eiti įvairaus am-
žiaus žmonėms ir kiek ramiau leisti 
savo vaikus. Pastatas apdovanotas 
naudingomis funkcijomis (bistro, 
kiemelis, skaitykla, kino salė, par-
duotuvė), kurios maitina viena 
kitą, ir muziejus turėtų būti gy-
vas – pilnas žmonių. Vieta mieste 
tam palanki.

10. Bet kokia įstaiga – ne vien 
pastatas ir koncepcija, o žmonės. 
Labai gerbiu MO komandą su 

Prietarų laužytojai
Atkelta iš  1  psl .

Milda Ivanauskiene priešaky. Mu-
ziejus kurtas kelerius metus, idė-
jos dar kelerius, daug žmonių kar-
tais įsitraukdavo, atsitraukdavo ir 
vėl įsitraukdavo, beveik visi viduje 
savinosi muziejų kaip savą ar net 
savo, o MO komanda sugebėjo iš-
saugoti atvirumą ir leido jausti ben-
drumą. Manau, bendrumo pojūtis 
yra ryškiausias pasiekimas. Jį pra-
dėjo privatūs asmenys už savo už-
dirbtus pinigus, tačiau išsaugoti 
galime tik mes patys, prisiimdami 
ne tik atidarymo džiaugsmus, bet 
ir atsakomybę ji išlaikant, vystant, 
puoselėjant. Galbūt net valstybė pa-
sieks brandą ir dalyvaus tokiuose 
procesuose ne tik kalbomis per 
atidarymą. 

susikuriamų tabu, „praplėšti“ var-
žantį kokoną, keistis ir eiti toliau 
jau nebe „maršo žingsniu“, o taip, 
kaip norisi pačiai.

Paroda veikia iki lapkričio 17 d.
Galerija „The Room“ (Polocko g. 17, Vilnius) 
dirba pirmadieniais–penktadieniais 
11–19 val., šeštadieniais 11–15 val.

Birutė Zokaitytė, iš ciklo „Mėlynbarzdžio sindromas“. 2013–2018 m. 

V. Nomado n uotr .

R . Šeškaičio  n uotr .MO muziejaus archyvas
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K i n a s

Ukrainiečių kino savaitgalis 
Spalio 26–28 d. „Skalvijos“ kino 
centre rengiamos Ukrainos kino 
dienos Vilniuje. Bus parodyti pas-
taraisiais metais sukurti ir tarptau-
tinio dėmesio sulaukę jaunų kino 
kūrėjų filmai, o penktadienį (26 d. 
18.30) dienas atidarys viena poetinio 
ukrainiečių kino viršūnių – Jurijaus 
Iljenkos „Balta paukštė su juoda 
žyme“ („Bilyj ptach z čornoju oz-
nakoju“, 1970). 

Poetinis ukrainiečių kinas ža-
dina nostalgiją: tokio jau nebebus 
niekad, ir ne tik todėl, kad nebėra 
daugumos jo kūrėjų. Ties 6-ojo ir 
7-ojo dešimtmečių riba Sergejus 
Paradžanovas, Jurijus Iljenka, Leo-
nidas Osyka ir dar keli režisieriai 
sukūrė itin originalią, huculų liau-
dies meno, metaforų ir ekspresijos 
prisodrintą kino estetiką, kuri leido 
vaizdais ir garsais pasakyti daugiau, 
nei suprato cenzoriai, dažniausiai 
skaitantys tik žodžius. Šio kino 
pradžia buvo  Paradžanovo filmas 

„Užmirštų protėvių šešėliai“. Jo fil-
mavimo aikštelėje susitiko aktorius 
Ivanas Mikolaičiukas ir operatorius 

Kitoks 
Nauji filmai – „Pirmasis žmogus“

Živilė Pipinytė

„Pirmasis žmogus“ („First Man“, 
JAV, 2018) neprimena filmų apie 
kosmoso užkariavimą. Nesvarbu, 
ar pasakotų apie rusų kosmonautus, 
ar apie amerikiečių astronautus, šie 
filmai pirmiausia apdainuoja būtent 

„užkariavimą“ – žmogaus proto ir 
dvasios pergalę prieš nežinomybę, 
veikėjų didvyriškumą, ištvermę pa-
tekus į sudėtingas situacijas ir, ži-
noma, Žemės ilgesį.

Damieno Chazelle’o biografi-
niame filme apie Neilą Arms-
trongą – pirmąjį žmogų, vaikščio-
jusį po Mėnulį, pergalės motyvas, 
žinoma, yra, bet „Pirmasis žmogus“ 
vis dėlto ne apie tai. Trisdešimt trejų 
Chazelle’as užsispyręs griauna įsi-
vaizdavimą, koks turėtų būti šiuo-
laikinis kinas. Tai jam pavyko ir 

„Atkirtyje“, kur genialiu būgnininku 
svajojantis tapti jaunuolis kovoja su 
apsėstu mokytoju, ir „Kalifornijos 
svajose“, kur dviejų autsaiderių 
meilės istorija netikėtai virsta miu-
ziklu apie sėkmės kartėlį. Abu šie 
filmai – lyg baltos varnos nykiame 
Holivudo peizaže, nors be jo būtų 
neįmanomi. „Pirmasis žmogus“ lyg 
ir pakartoja ankstesnius: imamas 
gerai žinomas siužetas ir nuspėjami 
personažai, bet istorija pasakojama 
kitaip. Tik „Pirmajame žmoguje“, 
man regis, Chazelle’as labiau išplėtė 

Iljenka. „Baltos paukštės su juoda 
žyme“ scenarijų rašė abu – filme pa-
sakojama Mikolaičiuko šeimos is-
torija, kuri, žinoma, ir archetipiška, 
ir gerai suprantama net Lietuvoje.

„Baltos paukštės su juoda žyme“ 
veiksmas apima maždaug dešimt 
metų – nuo 1937-ųjų, kai Buko-
vina dar buvo Rumunijos dalis, iki 
1947-ųjų, kai Vakarų Ukrainoje su 
sovietais kovėsi pogrindinė ukrai-
niečių armija OUN. Filme rodo-
mas Karpatų kalnuose gyvenan-
čių brolių Zvonarių likimas. Trys 
vyresnieji broliai susižavi šventiko 
Mirono (Vasilijus Simčičius vaidino 
Baltaragį „Velnio nuotakoje“) dukra 
Dana (Larisa Kadočnikova). Ji ne-
gali pasirinkti vieno iš jų, bet ne tik 
dėl jos visi broliai pasuks skirtin-
gais keliais ir pastūmės vienas kitą 
į mirtį: rumunus keičia sovietai, 
netrukus jų vieton ateis vokiečiai, 
paskui vėl sugrįš sovietai. Piotras 
(Ivanas Mikolaičiukas) stos sovietų 
pusėn, Orestas (įsimintinas genia-
laus aktoriaus Bohdano Stupkos de-
biutas) su jais kovos OUN pusėje, o 

Georgijus (Michailas Iljenka) ban-
dys nesusidėti nei su vienais, nei su 
kitais. Jis taps gydytoju. Ir tik jam 
pavyks išlikti.

Viena įsimintiniausių filmo 
scenų, kai Orestas iš miško ateina 
į kaimo šventę. Desperatiškas šokis 
su Dana, kai Orestas stebi neapy-
kantos ir užuojautos kupinus kai-
miečių žvilgsnius, ir neišvengiama 
mirtis – tiksli pokario partizaninio 
karo metafora, kurią papildo kalnų, 
upės ir į ją panirusios ikonos vaiz-
dai. Iljenka pakvietė operatorių Vi-
leną Kaliutą ir šis nufilmavo tikrai 
avangardinį, į nieką nepanašų filmą. 
Iš „Baltos paukštės su juoda žyme“ 
mokėsi ne vienas režisierius.

Filmas iš pradžių buvo už-
draustas, bet po „Auksinio prizo“ 
Maskvos kino festivalyje leista jį 
rodyti. Vėliau Iljenka buvo pa-
vadintas „Ukrainos buržuazinio 
kino ideologu“. Iki pat mirties 
2010-aisiais jis buvo nesutaiko-
mas visko, kas sovietiška, prie-
šas, o paskutinio jo filmo „Malda 
apie etmaną Mazepą“ (2002) 

antirusiškumas net sukėlė skan-
dalą Berlyno kino festivalyje.

Žurnalistės ir dramaturgės 
Marysios Nikitiuk filmo „Kai 
krenta medžiai“ („Koli padajut 
dereva“, Ukraina, Lenkija, Ma-
kedonija, 2018) pasaulinė prem-
jera įvyko šiemet Berlyno kino 
festivalyje – filmas buvo rodo-
mas „Panoramos“ programoje, 
jis pelnė ir tarptautinio Odesos 
kino festivalio apdovanojimą. Pa-
sak kritikų, šis filmas pranašauja 
kartų kaitą ukrianiečių kine, pa-
brėžiamos puikiai nufilmuotos 
erotinės filmo scenos, režisierės 

sugebėjimas balansuoti ties ne-
realumo riba. 

„Kai krenta medžiai“ veiksmo 
vieta – šiuolaikinės Ukrainos kai-
mas, iš kurio mielai pabėgtų paau-
glė Larisa (Anastasja Pustovit). Ji 
myli Randu pramintą banditą, todėl 
Larisos nemėgsta nei kaimo ben-
druomenė, nei jos šeima. Prieš dau-
gelį metų į panašią situaciją buvo 
patekusi ir Larisos senelė. Ji pamilo 
čigoną, bet turėjo jį palikti – nuga-
lėjo tradicinės vertybės ir noras 

sėkmės sąlygiškumo temą. Laimė-
jimas, sėkmė, didvyriškumas filme 
yra tikri, jais neabejojama, bet tai – 
tik regimasis paviršius. Chazelle’ą 
domina, kas slypi po juo.

Neatsitiktinai „Pirmasis žmo-
gus“ prasideda beveik klaustro-
fobiška scena lėktuve, kai viskas 

virpa, džeržgia, kliūva, ir tik lakūno 
Armstrongo (Ryan Gosling) šalta-
kraujiškumas priverčia akyse yrantį 
lėktuvą nusileisti. Taip minimalio-
mis priemonėmis režisierius ir ak-
torius supažindina su pagrindiniu 
filmo personažu. Armstrongas – in-
trovertas, jis daug mąsto,  nemėgsta 

sentimentalių pokalbių ir mielai 
renkasi vienatvę, bet jam teko laimė 
vesti kantriąją Džanet (puiki Claire 
Foy), kuri atrodo tvirta kaip uola. 
Poros santykiai grįsti visišku pasi-
tikėjimu, supratimu ir praradimo 
skausmu – scenaristas Joshas Sin-
geris esminiu Armstrongo išgy-
venimu pavertė skausmą dėl nuo 
smegenų auglio mirusios dukre-
lės Karen. Prisiminimai apie ją yra 
Armstrongo minčių ir jausmų ka-
mertonas per visą filmą. 

Chazelle’as pradeda „Pirmąjį 
žmogų“ 1962-aisiais, kai Korėjos 
karo veteranas, „Gemini“ progra-
mos lakūnas, palaidojęs dukterį, 
po kelių mėnesių pradeda dirbti 
NASA. Kartu su juo stebime, kaip 
pamažu materializuojasi skrydžio 
į Mėnulį idėja. Tai susiję su milži-
niškais būsimų astronautų fiziniais 
krūviais, draugų ir kolegų mirtimis. 
Chazelle’as rodo sunkias astronautų 
darbo sąlygas – nuolat gendančią 
techniką, artimųjų nerimą, politikų 
spaudimą, nes JAV kosmoso pro-
grama vis atsilieka nuo SSRS, tačiau 
visuomenės apklausos verčia abe-
joti skrydžio į Mėnulį tikslingumu. 

Chazelle’as nedaugžodžiauja ne 
tik todėl, kad ir Armstrongas ne-
kalbus, – net sužinojęs, kad vado-
vaus skrydžiui į Mėnulį, šis atsako 
vienu žodžiu. Režisierius lieka iš-
tikimas minimalizmui: niūriose, 
pilkose darbo ar namų aplinkos  

erdvėse (net svarbią žinią Arms-
trongas išgirsta vyrų tualete) rodo-
mas personažas atrodo pasinėręs į 
savo apmąstymus, dvasinę traumą 
ar net depresiją. Operatoriaus Li-
nuso Sandgreno kamera taip arti 
Goslingo veido, kad jautiesi ste-
bintis monodramą stambiu planu. 
Bet Goslingas šį egzaminą išlaiko 
puikiai.

Todėl nesunku patikėti ir filmo 
kulminacija – skrydžiu į Mėnulį. 
Sukurta kukliomis priemonėmis, 
nepiktnaudžiaujant specialiaisiais 
efektais, ši filmo dalis stebina savo 
skaidrumu ir pakilumu. Tačiau 
tikrasis atsakymas, kokia panašių 
žygių esmė, vis dėlto slypi paskuti-
nėje filmo scenoje, kai grįžęs į Žemę 
ir uždarytas karantino patalpoje 
Armstrongas pirmąkart pamato 
žmoną ir paliečia už stiklo ištiestą 
jos ranką.

Chazelle’as man panašus į kitą 
jaunosios kartos amerikiečių kū-
rėją Barry Jenkinsą – „Oskaru“ ap-
dovanotos „Mėnesienos“ autorių. 
Virtuoziškai įvaldytą amatą abu jie 
naudoja ne tik tam, kad pakeistų 
kiną. Pasakodami istorijas apie 
žmones, randančius jėgų pakilti iš 
nevilties, įgyvendinti savo ambici-
jas ir esant sudėtingoms situacijoms 
apginti žmogiškumą, jie ėmėsi labai 
sunkaus darbo – išsaugoti kiną, kal-
bantį apie tai, kas svarbiausia.

N u k elta į  1 1  p s l .

„Balta paukštė su juoda žyme“
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Ilona Vitkauskaitė

Socialiniai tinklai nėra tik plat-
forma, kurioje žmonės dalijasi savo 
naminių gyvūnėlių ar vakarienės 
nuotraukomis. Šis Silicio slėnio kū-
rinys – tai didžiulę politinę įtaką 
turintis įrankis, keičiantis viešąjį 
diskursą ir intymius žmonių san-
tykius mums sunkiai suvokiamais 
būdais ir mastais. Daugiau nei du 
milijardai žmonių visame pasaulyje 
naudojasi feisbuku, kuriame seka 
naujienas, diskutuoja apie politiką 
ar prisijungia prie politinių judė-
jimų, bendrauja su šeima ar drau-
gais. Ši platforma tapo globaliu so-
cialinės sąveikos pagrindu, būdu, 
kuriuo formuojami ir palaikomi 
žmonių santykiai. Šiandien „Face-
book“ ir „Twitter“ neabejotinai yra 
galingiausios privačios institucijos, 
formuojančios visuomenę ir vie-
šąjį diskursą taip, kad net didžiųjų 
technologijų kompanijų vadovai to 
tikriausiai nesupranta, o George’as 
Orwellas nė negalėjo įsivaizduoti. 

Tačiau, pasirodo, tokių gigantų 
kaip „Google“, „Twitter“ ar „Face-
book“ turinį redaguoja ne specialiai 
parengti asmenys, o vos mokyklą 
baigę jaunuoliai iš besivystančių 
šalių. Dokumentinis vokiečių re-
žisierių Hanso Blocko ir Moritzo 
Riesewiecko filmas „Interneto va-
lytojai“ („The Cleaners“, Vokietija, 
Brazilija, Olandija, Italija, JAV, 2018) 
supažindina su šia šešėline didžiųjų 
technologijų kompanijų verslo puse. 
Filmo centre – vadinamieji turinio 
moderatoriai, kurie tikrina infor-
maciją socialiniuose tinkluose ir jų 
taisykles pažeidžiančius įrašus nai-
kina. Palaikydami socialinių tinklų 

„švarą“, jie yra atsakingi už tai, kokia 

Technologijų utopijos kaina
Nauji filmai – „Interneto valytojai“

informacija turėtų mus pasiekti, kas 
laikoma teisėta, tinkama ir priim-
tina. Nors socialinius tinklus nuo 
pornografijos ar smurtinio turinio 
srauto moderatoriai saugo turėdami 
tik dvi galimybes – remdamiesi 
griežtomis kompanijos taisyklėmis 
ištrinti arba ignoruoti, jie neabejo-
tinai atlieka cenzorių funkciją. Kaip 
teigia Blockas: „Tų žmonių rankose 
yra įtaka demokratijai. Juk tai, kas 
vieniems yra teroristinė grupuotė, 
kitose šalyse gali būti vertinama 
kaip laisvės kovotojai. Ar juos cen-
zūruoti, priklausys nuo žmonių, sė-
dinčių priešais monitorių.“

Asmeninius penkių filipiniečių, 
dirbančių turinio moderatoriais, 
pasakojimus apie jų darbo speci-
fiką, sąlygas ir patiriamas traumas 
(tuo nereikėtų stebėtis, nes jiems 

įtaką. Tai liberalių pažiūrų meni-
ninkė amerikietė Illma Gore ir 
neonacis propagandistas, kurie 
įkėlė ištrintus failus. Londone 
žmogaus teisių aktyvistas turi 
skubiai atsisiųsti oro atakų Siri-
joje vaizdo įrašus, įkeliamus pa-
čių Sirijos gyventojų, prieš juos 
ištrinant iš istorijos. Bangladešo 
tinklaraštininkas pasakoja, kaip 

„Facebook“ paskatino Mianmaro 
rohinjų etninės mažumos geno-
cidą. „Jei rašysite ką nors nei-
giamo apie rohinjus, būsite popu-
liarūs“, – sako jis. O „laikų“ kiekis, 
pasak tinklaraštininko, koreliuoja 
su žmonių tikėjimu informaci-
jos autentiškumu. Filme taip pat 
kalbama apie tai, kad tokiose au-
toritarinėse šalyse kaip Turkija, 
pasiduodant valdžios spaudimui, 

kokiais principais remiantis socia-
linių tinklų platformos buvo sukur-
tos ir kokią įtaką daro socialinėms 
struktūroms. Blockas ir Riesewiec-
kas taip pat naudoja įrašus iš praė-
jusių metų JAV Senato posėdžių su 
aukščiausiais „Facebook“, „Google“ 
ir „Twitter“ vadovais, kuriuose atsi-
skleidžia visas kapitalistinės retori-
kos cinizmas.

Filme aiškiai sakoma, kad, nepai-
sant kompanijų naudojamos uto-
pinės retorikos ir siekių sukurti 

„globalią bendruomenę“, joms svar-
biausi ekonominiai interesai. Jos at-
sisako pripažinti neigiamą poveikį 
kultūrai plačiąja prasme, nes tai 
kenktų verslui. Kaip viename in-
terviu sakė Riesewieckas: „Nesi-
stebėkite, jeigu ir toliau matysite 
melagingas naujienas (fake news) ir 
prieštaringą turinį. Visa tai yra šių 
bendrovių verslo prigimtyje. Kom-
panijos teisinasi, kad jų platformo-
mis buvo „piktnaudžiaujama“, bet 
iš tiesų jų struktūra pasižymi pa-
lankiu požiūriu į skandalingą tu-
rinį. Zuckerbergas turėtų samdyti 
išsilavinusius žurnalistus atlikti „va-
lymo“ darbų, nes jauni filipiniečiai, 

įtikti visuomenės nuomonei. Po 
tėvo mirties Larisa taip pat turi ap-
sispręsti. Mama jos prašo pamiršti 
vaikiną, senelė jaudinasi, ką pasa-
kys kiti. Šią situaciją stebi penkerių 
metų Larisos pusseserė Vika – apsi-
gimusi maištautoja. Nikitiuk filme 
rodo tris Ukrainos moterų kartas, 
įkalintas degraduojančioje tikro-
vėje. Kurios iš trijų – piktos sene-
lės, silpnos ir nelaimingos mamos 
ar svajingos Larisos likimą pakartos 
Vika? (28 d. 14.50)

„Kai krenta medžiai“ – vienas iš 
nedaugelio ukrainiečių filmų, ku-
rių veikėjai kalba „suržiku“ – Ukrai-
noje paplitusia šnekamąja kalba, 
susidedančia iš rusų ir ukrainiečių 
kalbos elementų. Ja kalba ir de-
biutanto Arkadijaus Nepytaliuko 
komedijos „Pryputniai“ („Pripu-
tni“, Ukraina, 2017), sukurto pagal 

Romano Gorbiko pjesę „Centras“, 
veikėjai – Ukrainos provincijos 
gyventojai. Taksistas Jurijus veža 
Svetą ir jos turguje prekiaujančią 
mamą Liudą pas senelę į apleistą 
ir visų pamirštą Pryputnių kaimą. 
Netrukus pradeda atrodyti, kad 

personažai atsidūrė paralelinėje tikro-
vėje: mobilieji telefonai čia neveikia, 
o ant kalno kažkas stovi su dalgiu. 
Iš pirmo žvilgsnio paprastas apsi-
lankymas pas senelę tampa tikru 
likimo išbandymu, mat trijų mo-
terų likimai yra ne tik susiję, bet ir 

sėdintys prieš ekraną, neturi daug 
nuovokos apie dalykus, kuriuos re-
guliuoja, bet gali diktuoti tai, kas 
pateks į pirmuosius „The Guardian“ 
ar „The New York Times“ puslapius.“

„Interneto valytojams“ būtų ga-
lima „pamėtėti“ ne vieną priekaištą, 
pavyzdžiui, kad juntamas poreikis 
sukurti kuo sensacingesnę istoriją 
(o gal tai galima paaiškinti debiu-
tuojančių režisierių noru aprėpti 
viską?). Todėl filme atsiras vietos 
ir vienos turinio moderatorės ero-
tinėms fantazijoms, religiniams 
filipiniečių ritualams (taip ban-
dant gana prikišamai paaiškinti 
religinį interneto „valytojų“ anga-
žuotumą ir nešališkumą), Filipinų 
prezidentui Rodrigo Duterte, save 
lyginančiam su Hitleriu. Taip pat 
užsižaidžiama kompiuterinės gra-
fikos vaizdais, dramatiška muzika. 
Tačiau tai nesumenkina filme ana-
lizuojamų temų, kurios artikuliuo-
jamos gana aiškiai, svarbos ir aktua-
lumo. „Interneto valytojai“ puikiai 
tinka edukaciniams tikslams, nes 
paliečia svarbius klausimus apie so-
cialinių tinklų misiją ir kompanijų 
verslo principus. 

sudėtingi, persmelkti vienatvės. Ši 
viena tragikomiškų situacijų priso-
drinta diena padės filmo persona-
žams suprasti, koks iš tikrųjų yra jų 
gyvenimas. (27 d. 18.40)

Režisierius ir aktorius Achte-
mas Seitablajevas išgarsėjo filmu 

„Chaitarma“ (2012), kuriame pa-
rodė Krymo totorių tremties siaubą 
1944-aisiais. Pernykštis jo filmas 

„Kiborgai“ apie Donecko oro uosto 
gynėjus 2014-aisiais tapo vienu žiū-
rimiausių filmų Ukrainoje. Filme 

„Svetima malda“ („Čuža molitva“, 
Ukraina, Gruzija, 2017) jis pasakoja 
neįtikėtiną, tačiau tikrais faktais 
grįstą istoriją apie tai, kaip devy-
niolikmetė totorių vaikų prieglau-
dos auklėtoja Saide Arifova Antrojo 
pasaulinio karo metais Bachčisara-
juje (Krymas) išgelbėjo aštuonias-
dešimt aštuonių žydų vaikų gyvybę. 
Saide (Lilija Jacenko) juos globojo, 
suteikė totoriškus vardus ir sugal-
vojo istorijas, iš kur jie, kas jų tėvai, 
mokė Krymo totorių kalbos, maldų 

reikia peržiūrėti daugiau nei dvide-
šimt tūkstančių vaizdų per dieną) 
Blockas ir Riesewieckas siekia įdėti 
į globalų politinį kontekstą. Režisie-
riai palieka tamsius interneto „valy-
tojų“ biurus, kad susitiktų su žmo-
nėmis, kuriems jie daro tiesioginę 

socialinių tinklų kompanijos cen-
zūruoja bet kokią politiškai kritišką 
informaciją.  

Filmo kūrėjai kalbina žurnalis-
tus, teisininkus, buvusius įvairių 
technologijų kompanijų darbuo-
tojus siekdami parodyti, kaip ir 

Atkelta iš  10  psl .
ir tradicijų, kad vokiečiams juos ga-
lėtų pristatyti kaip našlaičius toto-
rius. Kai Saide suima gestapas, jos 
globotiniai puikiai išlaiko griežtą 
egzaminą. 1944-aisiais Saide juos 
apsaugojo antrą kartą – jau nuo 
tremties, pateikusi NKVD kari-
ninkui išsaugotus žydiškus vaikų 
dokumentus. (28 d. 16.50)

Ukrainos kino dienų progra-
moje bus ir filmas, skirtas jaunie-
siems žiūrovams. Tai debiutinis 
Jurijaus Koroliovo fantastinis nuo-
tykių filmas „Užkarda“ („Storožova 
zastava“, Ukraina, 2017). Jos hero-
jus berniukas Vitko vykstant sau-
lės užtemimui persikelia tūkstantį 
metų atgal – į Kijevo Rusios laikus, į 
blogio ir gėrio kovų epicentrą.Vitko 
rankose atsidurs magiškas akmuo, 
suteikiantis jam neregėtos galios. 
(27 d. 16.20)

Parengė Ž. P.

„Svetima malda“
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Truputis zoologijos rudens vakarą
Krėsle prie televizoriaus

Bene penkiasdešimt metų svajoju 
apie taksiuką – ši veislė man gra-
žiausia. Bet kaskart atsisveikinus 
su šį pasaulį palikusia keturkoje 
drauge, namie vėl apsigyvena ne-
kilminga kalytė, tarp kurios tolimų 
giminaičių galėjo būti ir taksas. Šiai 
veislei akivaizdžiai jaučiantis sim-
patiją amerikiečių režisierius Tod-
das Solondzas sukūrė filmą „Tak-
siukas“ („LRT Plius“, 30 d. 23 val.), 
kurio pagrindinis herojus keliauja 
iš vieno šeimininko pas kitą. Jam 
tenka būti ir aukle, ir psichologu, 
ir nusikaltimo bendrininku, apskri-
tai, sakyčiau, visų paikos  žmogaus 
prigimties pasireiškimų liudininku. 
Keturios „Taksiuko“ istorijos, ku-
riose šuo gyvena, nugaišta, prisike-
lia ir vienintelis turi sielą, pirmiau-
sia yra dviprasmybes mėgstančio 
režisieriaus pasisakymas apie žmo-
nes (juos vaidina Greta Gerwig, 
Julie Delpy, Ellen Burstyn, Danny 
DeVito) ir kūrybą, seksą, mirtį. 
Nepaklausęs tėvų pageidavimo ir 
netapęs rabinu, Solondzas nuo pat 
pirmojo filmo „Baimė, nerimas ir 
depresija“ (1989) rodo savo amži-
ninkų ydas – kartais sarkastiškai, 
kartais net visai švelniai. Nors Ro-
maino Gary personažas yra sakęs, 
kad „meilė gyvūnams – tai viena, o 
pasišlykštėjimas žmonėmis – visai 
kas kita“, Solondzas „Taksiuke“ liko 
mizantropas. Deja, aš jį suprantu, 
ypač pasižiūrėjęs ar paskaitęs lie-
tuviškų žinių.

Šią savaitę bus proga prisiminti 
gęstančią kino žvaigždę Johnny 
Deppą, kuris pastaraisiais metais 

vis dažniau tampa anekdotinių is-
torijų didvyriu. Scotto Cooperio 
2015 m. filme „Juodosios mišios“ 
(LNK, 30 d. 22.30) jis vaidina Ja-
mesą Bulgerį-Whitey – Bostono 
gangsterį, kuriam pavyko šešiolika 
metų slapstytis nuo teisingumo. Jis 
buvo sugautas 2011-aisiais, o prieš 
tai šis narkotikų prekeivis, reketi-
ninkas ir žudikas, bet kartu ir FTB 
informatorius, kėlė baimę Pietų 
Bostono gyventojams.

Deppas „Juodosiose mišiose“ 
mėgaujasi milžinišku kiekiu grimo, 
silikono kauke, supuvusiais perso-
nažo dantimis ir prilipdyta plike, 
persirenginėjimais – trumpai ta-
riant, viskuo, kas jam pelnė šlovę. 
Kartu ir manieringas, ir vaikiškai 
paslankus, Deppas kiekviename 
filme paneigia visus Stanislavs-
kio persikūnijimo dėsnius, bet ir 
neslepia mėgstamų vaidybos kli-
šių. Svarbiausio savo kūrybiniame 
kelyje režisieriaus Timo Burtono 
2012 m. filme „Nakties šešėliai“ 
(LNK, 31 d. 21.30) Deppas vaidina 
dvarininką Barnabasą Kolinzą, kurį 
pavertė vampyru ir gyvą palaidojo 
apvilta mylimoji. Po dviejų amžių 
Barnabasas atsitiktinai išlaisvina-
mas iš kapo ir 1972-aisiais sugrįžta į 
griuvėsiais virtusius šeimos namus. 

Burtono filmo pagrindu tapo 
kultinis 7-ojo dešimtmečio serialas, 
rodytas 1966–1971 metais. Deppas 
nuo mažens buvo Barnabaso gerbė-
jas, tad jam pavyko įtikinti Burtoną 
kurti filmą serialo pagrindu. Bijau, 
kad be reikalo. Nors „Nakties še-
šėlių“ kūrėjų ir neapkaltinsi prastu 

humoro jausmu (ko verta kad ir 
vampyro reakcija į „McDonald’s“ 
reklamą – šviečiančią didžiąją M 
jis supranta kaip pirmą Mefistofelio 
vardo raidę), filmas neatrodo vykęs.

Barnabaso frazę „Šis amžius 
man liks mįslė“ galėtų pakartoti 
ir Deppo herojus indėnas Tontas 
iš Gore’o Verbinski 2013 m. filmo 

„Vienišas klajūnas“ (TV3, šįvakar, 
26 d. 21.05). Jo veiksmas nukels į 
Laukinius Vakarus, kur tik prasideda 
traukinių era. Tontas padeda iš mi-
rusiųjų prikeltam teisės gynėjui Džo-
nui Reidui keršyti Bačui Kavendišui, 
kurio gauja sunaikino ir Tonto gentį. 
Netrukus prie jų prisidės bordelio sa-
vininkė Red (Helena Bonham Car-
ter), dėl Kavendišo likusi su dram-
blio kaulo kojos protezu, ant kurio 
užmautas raudonas batelis. 

Šio filmo veikėjų „biografija“ dar 
senesnė – pirmąkart jie pasirodė 
Detroito radijo stoties WXYZ ete-
ryje dar 1933-iaisiais. Paskutinė ra-
dijo vesterno transliacija nuskam-
bėjo 1954-aisiais. Beje, dar buvo ir 
televizijos serialas, ABC rodytas 
1949–1957 metais. 

Panašūs filmai primena ke-
lionę į Disneilendą Helovino iš-
vakarėse. Užaugau be pramogų 
parkų, gal todėl nelabai galiu su-
prasti, kaip lietuvių tauta sugebėjo 
taip greitai absorbuoti kelis masi-
nės amerikiečių kultūros amžius 
ir jos personažus, priprasti prie 
greitojo maisto, kvailų televizijų 
ir spalvotų žurnalų apie žmones, 
bet visiškai nepasigesti tos ki-
tos kultūros, kuria amerikiečiai 

didžiuojasi labiau, pavyzdžiui, ko-
kybiškais dienraščiais.

Vis dėlto surizikuosiu ir pareko-
menduosiu vieną įsimintinų pas-
tarųjų metų amerikiečių filmų – 
Kennetho Lonergano dramą 

„Mančesteris prie jūros“ (TV3, 
27 d. 21.50). Mančesteris prie jū-
ros – mažas miestelis, maždaug va-
landa kelio nuo Bostono. Čia vis-
kas liudija provinciją – architektūra, 
namų interjeras, žmonių drabužiai, 
jų įtarūs žvilgsniai. Iš pradžių gali 
pasirodyti, kad Li Čandleris (Casey 
Affleck) po skyrybų su žmona pa-
bėgo iš miestelio, nes jį slegė pilka 
ir nyki erdvė. Jis išsirengia į gim-
tinę sužinojęs, kad mirė brolis. Li 
laukia įprasti laidotuvių ritualai 
ir netikėtumas – brolis Džo (Kyle 
Chandler) paliko jam globoti savo 
paauglį sūnų ir visą turtą.  Filmas ir 
bus apie tai, kodėl Li nenori grįžti, 
prisiimti atsakomybės už sūnėną 
(Lucas Hedges), bet atsakymai į 
klausimus bus kitokie, nei sufle-
ruotų prie amerikiečių filmų įpra-
tusio žiūrovo patirtis. 

Žinoma, šeštadienį („LRT 
Plius“, 27 d. 21 val.) lauks ir Alf-
redo Hitchcocko filmas. Šįkart tai 
1963 m. pagal Daphne’s du Maurier 
(pagal jos romanus režisierius jau 
buvo sukūręs du filmus) apsakymą 
sukurti „Paukščiai“. Būtent įvairūs 
paukščiai ima pulti jaukių pakran-
tės miestelių gyventojus, paukščių 
vis daugėja, ir atrodo, kad košmaras 
niekad nesibaigs. 

Režisierius vengė su Šaltuoju 
karu ar atomine grėsme susiju-
sių interpretacijų ir tvirtino, kad 
paukščiai yra tik fantazija, kurios 
esmė – parodyti personažų santy-
kių psichologinę esmę. Įdomiausia 
jam buvo sukurti reginį, rodantį, 
kaip pasikeičia savimi ir viskuo 
aplinkui patenkinti  žmonės, kai 
ant jų galvų lyg griaustinis iš dan-
gaus nukrinta nelaimė. Filmo pa-
baiga atvira, Hitchcockas nieko iki 
galo nepaaiškina ir leidžia mums 
patiems spręsti, kas atsitiko.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Paukščiai“

Nacionalinėje dailės   
galerijoje – Tarptautinio 
Kauno kino festivalio 
programa

Tarptautinis Kauno kino festiva-
lis (TKKF) ir Nacionalinė dailės 
galerija (NDG) kviečia į nemo-
kamus kino seansus. Nuo spa-
lio 24 d. iki lapkričio 29 d. NDG 
Vilniuje žiūrovai turės galimybę 
pamatyti 24 vienuoliktojo Kauno 
kino festivalio filmus, suskirstytus 
į 15 seansų. 

Kauno kino festivalis kasmet ski-
ria daug dėmesio judančio vaizdo, 
meninio kino reiškinio aptarimui. 
Festivalio kuratoriai programą su-
daro laisvai traktuodami kino in-
dustrijos bei meno lauko istoriškai 
nubrėžtas ribas. Rugsėjį Kaune vy-
kusiuose festivalio renginiuose 
buvo pabrėžiama tyrimo, kaip 
kūrybinės strategijos, ir meto-
dologinių prieigų svarba audio-
vizualinėje kūryboje. Nuo 2018 
iki 2020 m. Kauno kino festivalis 
kartu su partneriais menininkų 

kolektyvu Auguste Orts (Belgija) 
ir Norvegijos kino ir meno moky-
kla Lufutene vykdo projektą, skirtą 
menininkų kino kūrybai bei sklai-
dai palaikyti, „On & For Production 
and Distribution“. Vilniuje bus ga-
lima pamatyti du filmus, prie kurių 
gamybos prisidėjo bandomoji „On 
& For Production“ platforma. Tai 
Hermano Asselberghso filmas „Kol 
kas“ („For Now“) ir Beatrice Gib-
son kūrinys „Pažeistos simetrijos“ 
(„Crippled Symmetries“).

11-ojo Kauno kino festivalio 
programoje gausu moterų reži-
sierių kūrybos. Pasak programos 
sudarytojos Ilonos Jurkonytės, tai 
festivalio pozicija: „Moterų auto-
rių darbus įtraukiame į programą 
ne todėl, kad jos yra moterys, tai 
įvyksta dėsningai, nes tai įdomios, 
svarbios autorės, kurių kūrybą arba 
jau kurį laiką stebime, arba naujai 
atrandame. Akivaizdu, kad moterų 
autorių filmų matomumas profesi-
nėje erdvėje nėra lygiavertis vyrų 

kūrybos matomumui, ir tai reikėtų 
išgyvendinti.“ 

Vilniaus žiūrovų dėmesiui – du 
įdomūs portretai: „Ursulos K. Le 
Guin pasauliai“ (rež. Arwen Curry) – 
apie 2018 m. mirusios rašytojos, JAV 
nacionalinės premijos laureatės, 
gyvenimą ir darbą, bei „Veiksmas 
ir pertraukos“ (rež. Abigail Child), 
pasakojantis apie Kaune gimusią, 
bet į JAV pabėgusią feministę, po-
litinę aktyvistę, anarchistinio judė-
jimo lyderę Emmą Goldman.

Kritiškai apmąstyti valstybių 
sienų, militarizacijos, tarptautinės 
politikos žargono poveikio bei poli-
tinio veiksmo galimybes kvies filmų 
programa „Namai“ ir ilgametražiai 
filmai „194. Mes, pabėgėlių stovy-
klos vaikai“ (rež. Samer Salameeh), 

„Anotės arka“ (rež. Matthew Rytz).
Specialiai NDG sudarytoje pro-

gramoje bus rodomos trys me-
nininkų filmų programos: „Tarp 
pranašystės ir poezijos“, „Stratos“, 

„Sąmonės amplifikacija“, kuriose so-
cialiniai bei politiniai klausimai su-
sipina su antropocentrinėmis pri-
eigomis ir pastangomis užčiuopti 
virtualiosios realybės materialumo 
išraiškas. 

Anonsai Kauno kino festivalis taip pat 
pagerbė žymų islandų kino bei 
teatro kompozitorių Jóhanną 
Jóhannssoną ir pristatė vienintelį 
jo režisuotą filmą „Vasaros pabaiga“, 
nufilmuotą „Super 8“ juostoje. 

NDG lankytojai galės pamatyti 
ir TKKF žiūrovų išrinktą mėgs-
tamiausią filmą „Plaustas“ (rež. 
Marcus Lindeen), rodantį, kaip 
1973-iųjų vasarą skirtingų religijų, 
kultūrų, tautybių vyrai ir mote-
rys leidosi į trijų mėnesių nuotykį, 
plaukdami plaustu per Atlanto 
vandenyną. Šis mokslinis ekspe-
rimentas buvo inicijuotas priešta-
ringai vertinamo antropologo San-
tiago Genovéso, tyrinėjusio smurto 
prigimtį bei seksualinio potraukio 
dinamiką. Filmo kūrėjai pristato 
unikalią ekspedicijos archyvinę me-
džiagą ir subūrę išlikusius jos daly-
vius kviečia atvirai prabilti apie tai, 
kas vyko viename keisčiausių visų 
laikų socialinių eksperimentų.

Visų filmų lankymas nemokamas. 
Daugiau informacijos ir filmų ap-

rašymų: www.kinofestivalis.lt, www.
ndg.lt.

TKKF inf.

„Plaustas“
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Pianistas Yefimas 
Bronfmanas skambins 
Vilniuje 

Lapkričio 7 d. LNOBT vyksian-
čiame Karališkojo „Concertgebouw“ 
orkestro koncerte kaip solistas pasi-
rodys žymus JAV pianistas Yefimas 
Bronfmanas. Vilniuje jis skambins 
Ketvirtąjį Ludwigo van Beethoveno 
koncertą fortepijonui G-dur, op. 58. 
Su šiuo kūriniu pianistą sieja ypa-
tinga 45-erių metų senumo istorija.

Bet pradėkime nuo pradžių. Bū-
simasis Yefimo tėvas smuikinin-
kas Naumas Bronfmanas gyveno 
Odesoje, kai 1939 m., prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, buvo 
paimtas kariuomenėn, bet pateko 
naciams į nagus ir tapo karo belais-
viu. Kartą jam pavyko pasprukti – 
apsikasęs žemėmis griovyje pra-
leido visą naktį, o po mėnesio 
kelionės pėsčiomis išsekęs pasiekė 
Maskvą. Tačiau tuomet jį įkalino 
rusai, palaikę vokiečių šnipu, ir pa-
leido tik būrio vadui patvirtinus ka-
reivio pasakojimus.

Keliaudamas namo, mažame 
Rusijos miestelyje Naumas sutiko 
būsimąją žmoną – pianistę Poliną, 
kuri, naciams okupavus jos tė-
viškę Lenkiją, sulaukė karo pabai-
gos slapstydamasi miškuose. Jau-
nuolių pažintį netrukus vainikavo 
vestuvės. Muzikantų šeima iš karo 
nusiaubtos Rusijos iš pradžių per-
sikėlė į Baku, o vėliau – į Taškentą, 
kur Naumas gavo koncertmeiste-
rio vietą operos teatre. Šiame mieste 
1958 m. balandžio 10 d. ir gimė bū-
simasis pianistas Yefimas. 

„Mano tėvai, muzikantai, buvo 
tos nuomonės, kad vaikams ne-
reikia prievarta piršti muzikos. Iki 
septynerių metų amžiaus buvau jai 
ganėtinai abejingas, nors Taškente 
gyvenome dviejų kambarių bute, 
kur kasdien būdavo grojama: tėvas 
ir dvylika metų už mane vyresnė 
sesuo Jelizaveta griežė smuiku, mo-
tina skambino pianinu. Kai man su-
kako septyneri, sėdau prie pianino 
ir mėginau rankioti ne kartą girdė-
tos Johanno Sebastiano Bacho „Ča-
konos“ natas. Tada tėvai ir nutarė 
rimtai manimi užsiimti. Pirmąja 
pianino mokytoja, žinoma, tapo 
mama“, – pasakoja Y. Bronfmanas. 

Taškento Viktoro Uspenskio spe-
cialiojoje muzikos mokykloje, kurią 
pradėjo lankyti būsimasis pianistas, 
buvo geri pedagogai, tačiau miestui 
trūko intensyvaus koncertinio gy-
venimo: garsūs muzikantai į Taš-
kentą užsukdavo retai. Dėl talen-
tingų atžalų ateities (sesuo Jelizaveta 
tuo metu jau buvo baigusi smuiko 
studijas Maskvos konservatorijoje 
pas Leonidą Koganą) šeima 1973 m. 
pranešė ketinanti emigruoti į Izra-
elį. O tuomet prasidėjo: tėvas ne tik 
neteko darbo, bet ir buvo paprašy-
tas apmokėti valstybei savo išmoks-
linimo išlaidas – 20 tūkst. rublių, 
nors jo, kaip muzikanto, mėnesio 
atlyginimas tesiekė 300 rublių. Be 
to, jam neleido su savimi išsivežti 
turėto Guarneri smuiko, todėl iš-
vykdamas tėvas turėjo jį pusvelčiui 

Anonsai

parduoti savo studentui. O jaunasis 
Yefimas, užsukęs į mokyklą atsisvei-
kinti su bendramoksliais, buvo iš-
vadintas tėvynės išdaviku visų mo-
kinių akivaizdoje. 

Materialinė šeimos padėtis, apsi-
stojus imigrantų stovykloje Ramat 
Avive, buvo nepavydėtina. Tėvui 
tuo metu buvo jau 62-eji – tokio 
amžiaus muzikantui sudėtinga 
rasti darbą. Užtat Tel Avivo kon-
certų salėje paauglys savo akimis 
galėjo regėti Leonardą Bernsteiną, 
Isaacą Sterną, Arthurą Rubinsteiną, 
Pablo Casalsą, Grigorijų Piatigorskį, 
Mstislavą Rostropovičių, Danielį 
Barenboimą... Ir gavo galimybę mo-
kytis pas puikų pedagogą, pianistą 
Arie Vardi. Būtent Izraelyje pinistas 
nusprendė paskirti savo gyvenimą 
muzikai.

Štai tuomet ir nutiko toji įdomi 
istorija su Ketvirtuoju L. van Beetho-
veno fortepijoniniu koncertu, kurį 
pianistas lapkričio 7-ąją atliks kon-
certe Vilniuje. 

„Kai emigravome į Izraelį, netru-
kus diriguoti koncerto Tel Avivo 
filharmonijoje atvyko garsusis 
L. Bernsteinas. Mano mokyto-
jui pavyko susitarti, kad žymusis 
svečias, radęs bent penkias laisvas 
minutes, pasiklausys mano grojimo. 
Po ilgų repeticijų dirigentas jau ke-
tino vykti į viešbutį, bet jam pranešė 
apie mus. Ir L. Bernsteinas manęs 
pagailėjo – sugrįžo atgal į salę. 

Vietoj sutartų penkių minu-
čių grojau jam ištisą valandą. Kai 
baigiau, apsiašarojęs L. Bernstei-
nas nieko man nepasakė, tik per-
simetė keliais žodžiais su mano 
tėvu. O kitą dieną gavau kvietimą 
pasirodyti Berlyno filharmonijoje 
ir jam diriguojant atlikti Ketvirtąjį 
Ludwigo van Beethoveno koncertą 
fortepijonui, kurio tuo metu net ge-
rai nemokėjau. 

Visgi smuikininkas I. Sternas, 
su kuriuo bendravo mano tėvai, 
išmintingai patarė šios garbės at-
sisakyti, nes nebuvau tokio lygio 
pasirodymui pasiruošęs. Berlyne 
mane tąkart pakeitė ne bet kas, o 
įžymusis čilietis Claudio Arrau. Bet 
L. Bernsteinas manęs nepamiršo ir 
po keliolikos metų, kai jau gyvenau 
Amerikoje, pakvietė koncertuoti į 
Niujorko „Carnegie Hall“, – pasa-
koja Y. Bronfmanas. 

Y. Bronfmano, kaip solisto, tarp-
tautinis debiutas įvyko 1975 m.: tuo-
met jaunasis pianistas pasirodė sce-
noje kartu su Monrealio simfoniniu 
orkestru, kuriam dirigavo Zubinas 
Mehta. Kelią šiam debiutui irgi 

atvėrė panaši perklausa, kai garsu-
sis dirigentas sutiko paklausyti jam 
rekomenduoto talentingo mokslei-
vio grojimo. 

Baigęs akademiją Izraelyje, 1976 
m. pianistas išvyko koncertuoti į 
Marlbore (JAV) rengiamą muzi-
kos festivalį. „Man buvo aštuonio-
lika ir tuo metu dar nemokėjau nė 
vieno angliško žodžio – gerai, kad 
atsirado kitų žydų, mane paglobo-
jusių. Netrukus supratau, kad noriu 
likti JAV. O svarbiausia, festivalyje 
sutikau pianistą Rudolfą Serkiną ir 
tapau jo studentu – iš pradžių Cur-
tis muzikos institute Filadelfijoje, vė-
liau – Marlboro muzikos mokykloje. 
Tačiau R. Serkinas pats intensyviai 
koncertavo ir todėl negalėdavo 
man skirti daug laiko, todėl persi-
kėliau į Niujorką, į Juilliardo mu-
zikos mokyklą, pas pedagogą Ru-
dolfą Firkušný. Iš ten dar nuvykau 
į Baltimorę pasistažuoti pas Leoną 
Fleisherį, kuris buvo puikus pianis-
tas, tačiau dėl rankos skausmų buvo 
priverstas baigti muzikanto karjerą 
ir tuomet tapo puikiu pedagogu“, – 
liudija Y. Bronfmanas. 

1989 m. perspektyviam pianistui 
buvo suteikta JAV pilietybė. Tais 
pačiais metais Y. Bronfmanas pir-
mąkart koncertavo Niujorko „Car-
negie Hall“. 1991 m. jis buvo apdova-
notas prestižiniu Avery Fisher prizu 
ir 1993 m. sėkmingai „nuginklavo“ 
kitą prestižinę Niujorko sceną – 

„Avery Fisher Hall“ (dabar „David 
Geffen Hall“). 

1997 m. Y. Bronfmanas pelnė 
„Grammy“ apdovanojimą už trijų 
kompozitoriaus Bélos Bartóko kon-
certų įrašą kartu su Los Andželo fil-
harmonijos orkestru, kuriam tąkart 
dirigavo suomių dirigentas Esa-
Pekka Salonenas. Būtent įrašai labiau-
siai išgarsino pianisto vardą pasaulyje: 

„Grammy“ apdovanojimams jis buvo 
nominuotas net 6 kartus. 

2015 m. Y. Bronfmanui buvo su-
teiktas Manhatano muzikos moky-
klos garbės daktaro vardas. „Man, 
žinoma, pasiūlė dėstytojo vietą šioje 
mokykloje, nors dėstyti aš nepla-
navau: juk turiu iki 100 koncertų 
per metus. Todėl mandagiai atsa-
kiau, jog pedagogu galėčiau tapti tik 
tuo atveju, jei atsirastų talentingas 
studentas, sutinkantis laukti manęs, 
grįžtančio iš gastrolių, po mėnesį 
ar ilgiau. Mano nuostabai, vienas 
toks studentas atsirado, tad kiekvie-
nąkart sugrįžęs į Manhataną sten-
giuosi jam skirti kuo daugiau laiko“.

LNOBT inf.

Yefim Bronfman LNO BT  a rch yvo  nuot r.
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Spalio 26–lapkričio 4
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Keičiant mąstyseną. Jano Gehlo 
gyvenimas ir veikla“

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 „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Romas Viesulas (1918–1986). 
Grafika“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos Politiniame archyve ras-
tas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepri-
klausomos Lietuvos valstybės atkūrimo
iki XI. 4 d. – IV šiuolaikinės juvelyrikos 
ir metalo meno bienalė „METALOfonas: 
parašas“

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
Gedimino Pranckūno fotoparoda „Priešna-
vis. Paskutinė pakyla“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kultūros ministerijoje – Ievos Tarejevos ta-
pybos paroda „Kūniška atmintis“ 
iki XI.3 d. – Eglės Ulčickaitės paroda „Para-
lelinė kartoteka“ 
iki 28 d. – Vroclavo E. Gepperto dailės 
akademijos dėstytojų ir studentų paroda 

„Opus duarum“
nuo 30 d. – Jolantos Kyzikaitės paroda „Be 
galo“ 

Galerija „Akademija“ 
Pilies g. 4
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziu-
mas „Porceliano tapatybė“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki XI. 3 d. – Žydrės Ridulytės personalinė 
paroda „Scintillatio“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 27 d. – R. Mėnulio Katino kūrybos 
paroda 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
IV knygos meno paroda

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 27 d. – paroda „Svetur. I“ (Ievos Balta-
duonytės, Pauliaus Butkaus, Valus Sonovo, 
Justino Vilučio darbai)

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Dovilės Dagienės fotografijų paroda „Čia 
tada, ten dabar. Laikas“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Alexejaus Gordino paroda „Menininkai, ga-
lerijos ir apleistos erdvės“ 

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

nuo 29 d. – paroda „Keturi kambariai su 

vaizdu“ (Aronas Mehzionas, Anastasija 

Sosunova ir Andrea Zucchini, Neringa Va-

siliauskaitė, Johannesas Waldas)

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 27 d. – Erikos Tumienės iliustracijų paroda 

„Adagio“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
nuo 31 d. – Jolantos Kyzikaitės paroda 

„Be galo“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 26 d. – Agnės Kondrataitės kūrybos 
paroda „Mes“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Romualdo Petrausko tapybos paroda 

„Diagnozė“ 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Tauro Kensmino kūrybos paroda 

„Levitavimas“ 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
iki 30 d. – Viktoro Binkio tapybos paroda 

„Iliuzija ir kelias“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Jaunųjų menininkų tapybos paroda 

,,Švytėjimas“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Vilniaus ikonografija iš VDA muziejaus 

rinkinių

Mindaugo Skudučio tapyba 

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
Rimanto Plungės fotografijų paroda 

„Tylos“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
nuo 31 d. – Jono Garbuzo paroda „Paga-
minta Airijoje“

Grafo galerija
Trakų g. 14
iki XI. 3 d. – Eglės Pilkauskaitės, Živilės 
Minkutės bei Algimanto Černiausko paroda 

„Expo“

Lietuvos nacionalinė filharmonija
Aušros Vartų g. 5
Alexandros Kremer fotografijų paroda 

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Vytauto Valiaus (1930–2004) kūrybos 
paroda „Gyvenimas mene“
Ievos Augaitytės tekstilės instaliacija „Pri-
silietimas. Tylos aidai“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
Andrejaus Vasilenko fotografijų paroda 

„This is Vilnius“
Prof. Vytautui Landsbergiui sukurtų eksli-
brisų paroda
Paroda „Asmuo ir dokumentas: 1918–1940 m.“
iki 30 d. – fotografijų paroda „Jie gina 
mūsų laisves“
iki 30 d. – knygų paroda „Šimtas šimtme-
čio knygų“
iki 29 d. – paroda „Kino dailininkė Vikto-
rija Bimbaitė (1928–2017)“ 

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
iki 31 d. – Živilės Valentinos Vasiliauskie-
nės ir Romantės Užpalienės darbų paroda 

„Vaikystės prisiminimai“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15

„100-mečio moterų paroda“ (kompiuterinė 
grafika) 

Vilniaus universiteto Botanikos sodas
Kairėnų g. 43
iki 31 d. – 14-oji tarptautinė žemės ir aplin-
kos meno paroda „Ryšiai“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Viltės Bražiūnaitės ir Tomo Sinkevičiaus 
paroda „Šaltakraujis“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“ 
Paroda „Angelas ir sūnus. Witkiewicziai 
Zakopanėje ir Lietuvoje“
iki XI. 4 d. – paroda „Optimizmo architek-
tūra: Kauno fenomenas 1918–1940 m.“ 
iki XI. 4 d. – paroda-instaliacija „Labda-
riai.lt“

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio 

„Kaunas mene. Taip arti, taip toli“ paroda

Konstantino Žardalevičiaus tapybos 

paroda „Aseminė tapyba, kas tai?“

nuo 26 d. – paroda „Gyvenimas Suomijoje“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 

žmogus“

Tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos 

tiltai. 2018. Iš esmės“ paroda

nuo 26 d. – Evaldo Pauzos paroda „Su meile“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
iki XI. 4 d. – Irenos Knizikevičiutės-Jaku-
bauskienės (1938–1992) kūrybos paroda, 
skirta dailininkės 80-mečiui 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Tarp tapybos ir piešimo“  

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio 

„Kaunas mene. Taip arti, taip toli“ paroda

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Džiugo Šukio ir Mato Janušonio skulptūrų 
paroda „Kitaip neišeina“

Kauno menininkų namai
V. Putvinskio g. 56

„Kaunas mene. Taip arti, taip toli“ 

Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejus
Rotušės a. 28
Gretos Grendaitės paroda „(Ne)vieni“

Girstučio kultūros rūmai
Kovo 11-osios g. 26
nuo 27 d. – Viliaus Ksavero Slavinsko tapy-
bos paroda „Naujos vizijos“

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki XI. 4 d. – šiuolaikinio meno paroda 

„Chronometrai“
iki XI. 4 d. – Eugenijaus Barzdžiaus foto-
grafijų paroda „Pelkės žmonės“

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
Donato Jankausko (Duonio) paroda „Darželis“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Lilijos Valatkienės menininkų portretų 
paroda „Išrinktieji“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Henriko Orakausko skulptūrų paroda 

„Refleksijos“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 27 d. – Roberto Rabiejaus (Lenkija) in-
termedijos paroda „Visą tą laiką 2“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
iki XI. 3 d. – Keramikos paviljone – tarp-
tautinio meninio stiklo simpoziumo 

„GlassJazz“

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

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
26 d. 11 val., 27 d. 18.30 – G. Verdi „TRA-
VIATA“. Dir. – R. Šervenikas
28 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos 
vad. ir dir. – J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas
XI. 3 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. 
ir dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas, 
rež. – C. Mazzavillani Muti (Italija)
XI. 4 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė

26 d. 19 val., 27 d. 16 val. – I. Bergmano 

„INTYMŪS POKALBIAI“. 

Rež. – V. Rumšas 

Dailė

Jei į klausimą, ar jau buvote MO, atsakėte teigiamai, būtinai nueikite į 
„Skalviją“, kurią visą užklojo šimtas svarbių Lietuvos šimtmečio moterų. Jų 
istorijos pritrenkiančios, darbai įspūdingi, atsidavimas sukrečiantis. Sukre-
čia ir tai, kad valstybingumo Olimpe jos pratylėtos, tačiau nenuilstančių 
šio šimtmečio moterų dėka praneštos Vasario 16-ąją iš gretimo Signatarų 
namų balkono („Naručio“ viešbutyje), o vėliau Akvilės Malukienės nu-
pieštos ir Lygių galimybių plėtros centro projektu #MoterysKurusiosLie-
tuva toliau viešinamos feisbuke, o dabar ir parodoje. Reginys įsimintinas.

Muzika

Lapkričio 3 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose suskambės pasauli-
nio garso kompozitoriaus Magnuso Lindbergo kūriniai. „Tai vienas įta-
kingiausių muzikinės kūrybos balsų XXI amžiuje“, – taip apie festivalio 

„Gaida 2018“ kvietimu pirmąkart į Lietuvą atvykstantį suomių kompo-
zitorių rašo dienraštis „The Times“. Įspūdingą koncertą, kurio klausysis 
ir pats kūrėjas, ruošia Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kartu su 
Italijos smuiko virtuozu Domenico Nordio, fenomenaliu trimito atlikėju 
Manueliu Blanco bei britų dirigentu Paulu Goodwinu. Dar viena koncerto 
intriga – užsienyje gyvenančios vokalistės Eglės Sirvydytės pasirodymas 
pasaulinėje kompozitoriaus Alberto Navicko premjeroje.

Teatras

Spalio 29, 30 d. Vilniaus tarptautinį teatro festivalį „Sirenos“ užbaigs 
Eimunto Nekrošiaus Varšuvos nacionaliniame teatre pastatytos Adomo 
Mickevičiaus „Vėlinės“. Spektaklis bus rodomas Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. Lenkų žurnalas „Teatr“ „Vėlines“ pripažino ge-
riausiu 2015–2016 m. Lenkijos teatro sezono spektakliu. Pasak Tomaszo 
Miłkowskio, „Iš tikrųjų tai labai lietuviškos, labai vilnietiškos „Vėlinės“. 
Pirmiausia dėl to, kad visas spektaklis vyksta Zbigniewo Pronaszkos su-
kurto paminklo Adomui Mickevičiui šešėlyje. Tas paminklas, kuris sto-
vėjo Vilniuje, iškilmingai atidengtas (1924), tačiau nepamėgtas miesto 
valdžios ir gyventojų, scenos gilumoje iškirstu pavidalu skatina visą laiką 
prisiminti dramos kilmę.“
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28 d. 11, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS 
AUKŠTYN KOJOM“. Rež. – G. Kriaučionytė
28 d. 18 val. Radviliškio kultūros centre – 
A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU KŪ)“. 
Rež. – R. Atkočiūnas 
30 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
31 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU 
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
XI. 2 d. 18 val. – „Nepriklausomi 18-18“ 
(pjesių skaitymai) 
3 d. 18 val. – „Šimtas metų vaikystės“ (es-
kizo pristatymas) 
4 d. 16.40 kino centre „Skalvija“ – „Karo 
teatras“ (filmo peržiūra)

Valstybinis jaunimo teatras
28 d. 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina
XI. 4 d. 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „BRO-
LIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren 
knygą). Rež. – K. Dehlholm
Mažoji salė 
30 d. 18 val. – „APIE ŽVĖRIS IR ŽMONES“. 
Rež. – B. Mar

Vilniaus mažasis teatras
26 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
27 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija vaikams
27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
28 d. 12, 15 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI 
IEŠKO SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
30 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
31 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TE-
ATRAS KITAS KAMPAS“. (VšĮ „Improviza-
cijos teatras“)
XI. 3 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪ-
PUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
4 d. 12,14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 

Oskaro Koršunovo teatras
26, 27 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. 
Rež. – L. Židonytė
XI. 4 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
28 d. 12 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
28 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
30, 31 d. 18.30 val. – M. Bulgakovo „ZOIKOS 
BUTAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
XI. 2 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayen-
burgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus
3 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RU-
SIŠKAS ROMANAS“. Rež. – O. Koršunovas 
4 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEP-
TYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
4 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palai-
dokite mane už grindjuostės“). 
Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
Palėpės salė

28, 30 d. 18.30 – PREMJERA! „DORIANO 

GRĖJAUS PORTRETAS“ (pagal O. Wilde’ą). 

Rež., dail. – G. Radvilavičiūtė, scenogr. – 

R. Valčik, komp. – R. Mačiliūnaitė
Mažoji salė

27 d. 12 val. – „SILVESTRAS DŪDELĖ“ (pagal 

A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. – R. Driežis

28 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir 

dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“
26 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TERORISTAS“. 
Rež. – G. Aleksa (teatras „Atviras ratas“)
27 d. 10 val. Juodojoje salėje – tarptautinė 
knygos dizaino konferencija „Bookface“ tema

28 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „MO-
ZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)
28 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PA-
SAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. – S. Degu-
tytė („Stalo teatras“)
31 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-
RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-
grama „Atvira erdvė“)
XI. 3 d. 18 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„Z+“. Choreogr. – A. Lisičkinaitė (šokio teatras 
„Airos“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
26 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pa-
gal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pus-
tota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė
27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Čechovo 

„Trys seserys“. Rež. – V. Nastavševas (Latvija)
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-
JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė – 
I. Paliulytė 
30, 31 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
31 d. 21 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-
KIAU“. Rež. – E. Kižaitė
XI. 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! J. Sobolio „GETAS“. Rež. – G. Varnas 
(NKDT kartu su „Utopia teatru“)
3 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. – P. Markevičius
4 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno 
biografijos ir pasakų motyvais). 
Rež. – I. Paliulytė 
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
26 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – V. Visockis
27 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
28 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
28 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 
30 d. 18 val. – „ŽIZEL“ (Klaipėdos valstybi-
nis muzikinis teatras) 
31 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pasta-
tymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – 
J. Geniušas, rež. – V. Streiča, dir. – R.  Šumila
XI. 2 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
4 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR 
TAIKA“. Dir. – V. Visockis
4 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“. 
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, dir. – 
J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
26–28 d. 18 val. – PREMJERA! A. Oz „VĖJO 
PRIGIMTIS“. Rež. – G. Aleksa, scenogr. ir 
šviesų dail. – A. Lansbergas, komp. – J. Tu-
laba. Vaidina P. Budrys, M. Dirginčius, 
K. Kasperavičius
28 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. – G. Varnas

30 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. 

Rež. – A. Lebeliūnas

31 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 

MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

XI. 3 d. 18 val. – „4 MORTOS“. 

Rež. – D. Rabašauskas

3, 4 d. 19 val. Centriniame knygyne 

(Laisvės al. 81) – PREMJERA! „NOKTIUR-

NAS“. Rež. – G. Padegimas

Kauno lėlių teatras
27 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir 
rež. – G. Radvilavičiūtė
28 d. 12 ir 14 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO, 
ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį 

„Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). 
Rež. – G. Damanskytė
XI. 3 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ 
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė
4 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
26 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko 

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. 
Rež. – D. Rabašauskas 
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. – A. Dilytė
28 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
30 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
XI. 3 d. 18.30, 4 d. 17 val. Didžiojoje salėje – 
PREMJERA! G. Grajausko „KAS PRIEŠ 
MUS“. Rež. – J. Vaitkus
4 d. 16 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ 
KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“. 
Rež. – K. Kondrotaitė

Klaipėdos muzikinis teatras
26 d. 19 val. Kaune, Žalgirio arenoje, – 
M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Cho-
reogr. ir libreto aut. –  L. Massine, muzikos 
vad. ir dir. – M. Staškus
XI. 3 d. 19 val. Žvejų rūmuose – B. Britteno 

„Karo Requiem“. Atlikėjai A. Mikolaj (so-
pranas), B. Hulettas (tenoras), S. Genzas 
(baritonas), Pomeranijos teatro simfoninis 
orkestras (Vokietija), Ščecino Pilies operos 
orkestras (Lenkija), Pomeranijos teatro 
operos choras (Vokietija), Ščecino Pilies 
operos choras (Lenkija), Klaipėdos valsty-
binio muzikinio teatro choras, Ščecino ber-
niukų choras „Słowiki” (Lenkija), Ščecino 
Vakarų Pamario techninių mokslų univer-
siteto prof. Jano Szyrockio akademinis cho-
ras (Lenkija). Vyr. dir. ir meno vad. – 
F. Csizmadia, J. Wołosiukas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
26 d. 18.30 – A. Tarno „DIBUKAS“. 
Rež. – R. Banionis
27 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-
BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius 
28 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“. Insce-
nizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė
28 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS 
METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę 

„Kliedesiai dviem“). Rež. – P. Ignatavičius
XI. 3 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. 
Rež. – S. Račkys
4 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS 
NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė
4 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. 
Rež. – J. Žibūda

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
26 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, 
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. – A. Veverskis
27, 28 d. 18 val. – A. Škėmos „PABUDIMAS“. 
Rež. ir scenogr. aut. – A. Areima 
28 d. 12 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. 
Rež. – A. Gluskinas 
XI. 3 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas
4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas. 
Festivalis „Gaida“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai C. Currie 
(kūno perkusija), R. Rikterė ir Z. Ibelhaup-
tas (fortepijoninis duetas), J. Daunytė 
(arfa). Dir. – R. Šervenikas. Programoje 
M. Lindbergo, L. Narvilaitės, J. Wolfe, 
Ph. Glasso kūriniai
28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Vilčių 
vaivorykštė“. Vyrų vokalinis ansamblis 

„Quorum“: L. Bendaravičius (kontrate-
noras), A. Bartkus (tenoras), M. Turlajus 
(tenoras), G. Skliutas (baritonas), R. Savic-
kas (bosas), Š. Navickas (vokalinė perkusija, 
aktorius). Programoje B. Kutavičiaus, 
V. Kernagio, A. Klovos, L. Vilkončiaus, 
A. Mamontovo ir kt. kūriniai
28 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Vėlinėms“. Ansamblis „Vilniaus arsenalas“: 
L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), 
S. Okruško (klavesinas). Solistė 
D. Kazonaitė (sopranas). Programoje 
J.S. Bacho, G.F. Händelio, D. Zakaro, 
M. Natalevičiaus, W.A. Mozarto kūriniai
28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – festivalis „Gaida“. „Mantra 
Percussion“: A. Cerulo, J. Bergenas, 
M. Mccurdy, Ch. Grahamas, J. Tuckeris, 
M. Utley. Programoje I. Xenakio, T. Pericho, 
S. Reicho, M. Gordono, J. Wolfe kūriniai
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Garsovaizdžiai“. J. Landsbergytė (vargonai), 
J. Hustedtas (fleita), R. Kalnėnaitė (violon-
čelė). Programoje M.K. Čiurlionio, 
E. Griego, V. Bacevičiaus,V. Germanavičiaus, 
P. Vasko, O. Narbutaitės ir kt. kūriniai
XI. 4 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Lietuvos garsai – tapatybės jungtys“. Trio 
„Agora“: Ž. Brazauskas (klarnetas), 
N. Hoffman (violončelė), R. Lozinskis (for-
tepijonas). Programoje L. van Beethoveno, 
S. Rachmaninovo, J. Hoffmano, A. Klova, 
J. Jurkūno, M. Natalevičiaus, J. Pranulytės 
kūriniai 
4 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Jaunųjų konkursų laureatų ir 
Euroradijo koncertas. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Dir. – M. Stakionis. 
Solistai T. Kelly (fortepijonas), M. Dauno-
raitė (fortepijonas), U. Zhivitckaia (fleita), 
S. Choi (smuikas). Programoje B. Dvariono, 
V. Bacevičiaus, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
XI. 3 d. 19 val. – festivalis „Gaida“. 
M. Blanco (trimitas, Ispanija), D. Nordio 
(smuikas, Italija), E. Sirvydytė (vokalas), 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – P. Goodwinas (D. Britanija). Pro-
gramoje M. Lindbergo, A. Navicko ir kt. 
kūriniai

Vilniaus rotušė
30 d. 19 val. – T. Makačino šventinis jubilie-
jinis vakaras „Atspindys“. Dalyvauja 
K. Alčauskis (tenoras), D. Puišys (barito-
nas), R. Sviackevičius (akordeonas), Vil-
niaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Barkauskas). Dir. – D. Katkus. Vakaro ve-
dėja muzikologė L. Ligeikaitė. Programoje 
T. Makačino kūriniai

Šiuolaikinio meno centras
Festivalis „Gaida“
26 d. 19 val. – „In Fahrenheit“. Ansamblis 

„Synaesthesis“. Programoje F. Ghyso, 

F. Rzewskio, M. Monk, J. Wolfe kūriniai
30 d. 19 val. – M. Zurria (fleita, Italija) ir 
lietuvių fleitų jungtinis kolektyvas „LT Flu-
tes’ orchestra“. Programoje R. Mažulio, 
Ch. Tye, J. Kondo, J. Dowlando, K. Volanso, 
S. Reicho ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro                
akademija
26 d. 10 val. – 46-oji tarptautinė Baltijos 
muzikologų konferencija „Kultūros poky-
čiai ir muzikos kritikos diskursas“
26, 27, 29–31 d. 18 val. Didžiojoje salėje, 
Kongresų rūmų Kamerinėje salėje, – II tarp-
tautinis J. Pakalnio atlikėjų pučiamaisiais 
ir mušamaisiais muzikos instrumentais 
konkursas
31 d. 18 val. LMTA J.  Karoso salėje – „Klar-
netas +“. Dalyvauja J. Černiaus klarneto ir 
kamerinio ansamblio klasių studentai 

„Vaidilos“ teatras
26 d. 19 val. – D. Varno debiutinio albumo 

„Viskas, ką turiu“ pristatymas
28 d. 18 val. – „Jaunieji klasikai: 4 afektai“. 
P. Geniušas ir studentai (Škotija). Daly-
vauja P. Geniušas (fortepijonas), A. Shorr 
(fortepijonas), A.D. Stier (fortepijonas), 
D. Hart (fortepijonas), M. Kim (fortepijo-
nas), P. Yicheng (fortepijonas). Programoje 
F. Poulenco, J.S. Bacho, S. Rachmaninovo, 
E. Lecuona, F. Chopino ir kt. kūriniai

Muzikos galerija
30 d. 18.30 – „Kai širdis atsiveria balsui“. 
Dalyvauja I. Pliavgo (sopranas), J. Stanke-
vičiūtė (mecosopranas), E. Davidovičius 
(tenoras), N. Baranauskaitė (fortepijonas)

Šv. Kotrynos bažnyčia
27 d. 19 val. – koncertas „L’inizio“. Atlikė-
jai A. Zakarauskas (tenoras), V. Miškūnaitė 
(sopranas), L. Dužinskas (fortepijonas). 
Programoje G. Verdi, R. Leoncavallo, 
P. Mascagni ir kt. kūriniai
28 d. 18 val. – D. Razausko, S. Petreikio ir 
styginių kvarteto koncertas. Programoje 
A. Balsio aranžuotės

Va k a r a i

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija
26 d. 13 val. – diskusija, kurią moderuoja 
prof. M. Smithas (tyrėjas, Vizualios kul-
tūros asociacijos įkūrėjas). Diskusijoje 
dalyvauja T. Corby (menininkas, Londono 
menų universitetas), L. Jablonskienė (NDG 
vadovė), E. Pringle (Tyrimų ir edukacijos 
skyriaus vadovė, „Tate“ galerija, Londonas), 
Ž. Augustinas (menininkas, VDA dėsty-
tojas), V. Michelkevičius (kuratorius, VDA 
dėstytojas, Nidos meno kolonijos meno 
direktorius)

Valdovų rūmai
27 d. 13, 15 val. – edukacinis užsiėmimas 

„Pasaulio kvapai rūmų virtuvėje“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
26, 27 d. 14.15 – konferencija ir piliečių 
dialogas „Europos ateitis: bendros vizijos 
beieškant“
26 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – F. Acker-
manno esė knygos „Labai blogai arba liuks“ 
pristatymas. Dalyvauja F. Ackermannas, 
I. Šimonytė, N. Šepetys
30 d. 18 val. Konferencijų salėje – L. Ever 
knygos „Kelyje. 100 000 žingsnių su kunigu 
Algirdu Toliatu“ pristatymas. Dalyvauja 
knygos autorė L. Ever, kunigas 
A. Toliatas ir fotomenininkas 
A. Aleksandravičius. Renginio vedėjas 
K. Taukačikas
31 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Fotografija nelaisvėje (okupaci-
jos, tremtys, pasipriešinimas)“
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Spalio 26–lapkričio 1
Ki no re per tu a ras

Helovinas  **
Žurnalistai atvažiuoja į psichiatrijos kliniką, kurioje gydomi nusikaltėliai, 

aplankyti žudiko maniako Maiklo Majerso. Šis jau keturiasdešimt metų 
beveik su niekuo nebendravo, todėl iš jo nepavyksta nieko išpešti. Tada 
jie vyksta pas maniako auką Lori Stroud, kuri visus tuos keturiasdešimt 
metų ruošėsi susitikti su Majersu ir pavertė savo namus tvirtove. Iš jos 
taip pat nelabai ką išpešti. Tačiau netrukus Majersas turi būti perveža-
mas į kitą gydymo įstaigą. Suprantama, kad jam pavyks pabėgti, antraip 
franšizė neturėtų prasmės, bet sakyti, kad Davidui Gordonui Greenui 
pavyko suteikti legendinio siaubo filmo tęsiniui naujos gyvybės, irgi būtų 
beprasmiška. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Jamie Lee Curtis, Judy 
Greer, Andy Matichak, Nickas Castle’as, Halukas Bilgineris (JAV, 2018). 
(Vilnius, Kaunas)
Rajone  ***

Olgos Zujevos debiutinio filmo veikėjai – du draugai iš Vladivostoko. 
Vova (Ilja Malaninas) ir Kisa (Danila Kozlovskis) labai nori būti turtingi. 
Kisa nusiteikęs ryžtingiau, todėl imasi visų gangsterio Šamilio (reperis 
Nigativas) užduočių, tarp jų ir sumušti  moteris. Vova šiek tiek doresnis – muš-
tis už pinigus jis pasirengęs tik pogrindiniuose mūšiuose, su merginomis 
elgiasi gražiai. Todėl jam dėmesį rodo iškart dvi – pradedanti aktorė So-
fija (Angelina Strečina) ir turtinga paveldėtoja Lida (filmo režisierė Olga 
Zujeva). Netobulas, bet savaip žavus ir lyriškas filmas sukels daugybę 
prisiminimų – ir apie Guso Van Santo herojus (Zujeva ir operatorius 
Fiodoras Liassas praleido daug laiko JAV), ir apie rusiškų kriminalinių 
jaunimo dramų „pacanus“, ir apie nesenstančius „brendimo romanus“ 
(Rusija, 2018). (Vilnius)
Siaubo festas  *** 

Trys draugės susitinka Helovino išvakarėse ir nusprendžia jį atšvęsti 
pramogų parke, kuriame vyksta populiarus siaubo festivalis. Tačiau kau-
kėtam žudikui maniakui ši šventė – ne tik siaubo karnavalas, bet ir mirtinų 
žaidimų aikštelė. Jis žudo visiems matant, tik įaudrinta minia nesuvokia, 
kad tai vyksta iš tikrųjų. Kai žudiko dėmesį patraukia Natali (Amy For-
syth), Bruk (Reign Edwards) ir Teilor (Bex Taylor-Klaus), merginos greit 
supranta, kad pagalbos nėra iš ko laukti. Teks kovoti pačioms. Gregory 
Plotkino filmas – dovanėlė Helovino, kraujo upių ir lavonų kalnų kine 
gerbėjams (JAV, 2018) (Vilnius, Kaunas)
Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“  ***

Septyni nepažįstami žmonės, iš kurių kiekvienas turi niūrią paslaptį, 
susitinka apgriuvusiame „El Royale“ viešbutyje prie Tahou ežero, ties 
Nevados ir Kalifornijos valstijų riba. Vieną ilgą naktį kiekvienas iš jų 
sulauks galimybės būti išganytas, kol neprasidėjo tikras pragaras. Drew 
Goddardo filme vaidina Jeffas Bridgesas, Chrisas Hemsworthas, Jonas 
Hammas, Dakota Johnson ir Cynthia Erivo. (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Stebiu tave  **

Helovino išvakarėse kino teatruose padaugėja siaubo filmų. Ne išimtis 
ir šis Scotto Speero kūrinėlis, kuriame mįslinga anomalija nutrina ribas 
tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Žuvusių žmonių vaiduokliai braunasi 
į savo artimųjų namus ir gyvenimus. Niekas nežino, iš kur jie atsirado ir 
ko atėjo. Tik filmo veikėja Veronika (Bella Thorne) nusprendžia žengti 
žingsnį į aną pasaulį, kad suprastų, kas atsitiko. Tačiau kelią jai pastoja 
paslaptingas žudikas iš praeities. Taip pat vaidina Dermotas Mulroney, 
Richardas Harmonas, Shaunas Bensonas, Davidas Lawrence’as Brownas 
(JAV, 2018). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
26 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 12.15, 14.45, 17, 19.20, 21.40, 22.10; 
27 d. – 12.15, 14.45, 17, 18, 21.40, 22.10; 28–
30, XI. 1 d. – 12.15, 14.45, 17, 19.20, 21.40; 
31 d. – 12.15, 14.45, 17, 20.05, 21.40, 22.10, 23.50
26–XI. 1 d. – Princas Žavusis (JAV, Kanada) – 
10.50, 13, 15.10, 16.30
26–30, XI. 1 d. – Helovinas (JAV) – 14, 18.50, 
21.20; 31 d. – 14, 18.50, 21.20, 23.40
26–29, 31, XI. 1 d. – Stebiu tave (JAV) – 
16.30, 18.40; 30 d. – 16.30
26, 28, XI. 1 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 
21.15; 31 d. – 23.45
27 d. – G. Puccini „Mergelė iš Vakarų“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
26–XI. 1 d. – Geriausios 2018 metų „Kanų 
liūtų“ reklamos – 18.20
29 d. – Operacija: Hunter Killer (D. Brita-
nija, Kinija, JAV) – 18.30
30 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 19 val.
31 d. – Egzorcistas. Režisieriaus versija 
(JAV) – 21.10
29 d. – NT Live ’18: Frankenšteinas (D. Bri-
tanija) – 19 val. 
26–30, XI. 1 d. – Tarp pilkų debesų (rež. 
M. Markevičius) – 11.10, 13.30, 15.50, 17.20, 
19.40, 21.50; 31 d. – 11.10, 13.30, 15.50, 17.20, 
19.40, 21.50, 23.59 (lietuvių k.); 27, 28, 30, 
XI. 1 d. – 18.50 (originalo k.)
26–28, 30, XI. 1 d. – Taip gimė žvaigždė 
(JAV) – 13.15, 18.30, 21 val.; 29 d. – 13.15, 21 
val.; 31 d. – 13.15, 18.30, 21, 23.20
26, 29–31 d. – Mažoji pėda (JAV) – 12.10, 
16.15; 27, 28, XI. 1 d. – 11, 12.10, 16.15 (lietu-
vių k.); 27, 28, XI. 1 d. – 11.10
26–XI. 1 d. – Mažoji pėda (3D, JAV) – 13.30
26–29, XI. 1 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 14.30, 
17.45, 20.45; 30 d. – 14.30; 31 d. – 14.30, 
17.45, 20.45, 23.35
26–XI. 1 d. – Venomas (JAV) – 11.40
Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 11.30, 
16.05
Namo su laikrodžiais paslaptis (JAV) – 13.45
27, 28, XI. 1 d. – Misija Katmandu. Nelės ir 
Simono nuotykiai (Kanada) – 12 val.
26–XI. 1 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 14.05
26–29, 31, XI. 1 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 15.50
26, 28, 31 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancū-
zija) – 21.20
27, 30, XI. 1 d. – Sunkūs laikai viešbutyje „El 
Royale“(JAV) – 21.20; 31 d. – 23.55
27, 29, 31 d. – Rajone (Rusija) – 21.15

Forum Cinemas Akropolis 
26, 27, 31 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 11, 13.05, 14.30, 16.45, 19, 19.50, 21.20, 21.50, 
23.35; 28–30, XI. 1 d. – 11, 13.05, 14.30, 16.45, 19, 
19.50, 21.20, 21.50
26–XI. 1 d. – Princas Žavusis (JAV, Kanada) – 
10.10, 11.20, 12.20, 15.10, 17.40
Princas Žavusis (3D, JAV, Kanada) – 13.30
26, 27, 31 d. – Helovinas (JAV) – 15.40, 19.20, 
22.20, 23.40; 28–30, XI. 1 d. – 15.40, 19.20
26–XI. 1 d. – Stebiu tave (JAV) – 16.10, 21.35
29 d. – Operacija: Hunter Killer (D. Brita-
nija, Kinija, JAV) – 18 val.
30 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 19 val.

26, 27, 31 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Mar-
kevičius) – 10.30, 12.55, 15.20, 17.20, 19.40, 
23.50; 28–30, XI. 1 d. – 10.30, 12.55, 15.20, 
17.20, 19.40
26, 27, 31 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 11.10, 
15, 18.20, 22.50; 28–30, XI. 1 d. – 11.10, 15, 18.20
26–XI. 1 d. – Mažoji pėda (JAV) – 10.20, 
12.35, 14.45, 17 val.
26, 27, 31 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 12, 
20.30, 23.20; 28–30, XI. 1 d. – 12, 20.30
26, 29–31 d. – Didysis kačių pabėgimas 
(Kinija) – 12.45, 14.55; 27, 28, XI. 1 d. – 10.40, 
12.45, 14.55
26–XI. 1 d. – Rajone (Rusija) – 13.55, 19.30
26, 27, 31 d. – Venomas (JAV) – 18, 23.45; 28, 
30, XI. 1 d. – 18 val.
26–XI. 1 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 17.10
Siaubo festas (JAV) – 21.40
26, 28, XI. 1 d. – Pasmerktasis (Rusija) – 21.10
27, 29, 31 d. – Sunkūs laikai viešbutyje „El 
Royale“(JAV) – 21.10

Skalvija
26 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 16.40; 
28 d. – 21.10; 29 d. – 17.30; 30 d. – 19.10; 
31 d. – 17 val.; XI. 1 d. – 18 val.
26 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 21 val.; XI. 1 d. – 16 val. 
27 d. – Iš kur tas švytėjimas (dok. f., rež. 
A. Marcinkevičiūtė) – 15.10
27 d. – Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“ 
(JAV) – 20.50; 29 d. – 19.20; 31 d. – 18.50; 
XI. 1 d. – 19.50
29 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 
15.40 (seansas senjorams); 30 d. – 21 val.
30 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Bei-
noriūtė) – 17.10
31 d. – Interneto valytojai (dok. f., Brazilija, 
Italija, JAV, Vokietija) – 21.20 
Ukrainos kino dienos
26 d. – Balta paukštė su juoda žyme 
(Ukraina) – 18.30
27 d. – Užkarda (Ukraina) – 16.20
27 d. – Pryputniai (Ukraina) – 18.40
28 d. – Kai krenta medžiai (Ukraina, Len-
kija, Makedonija) – 14.50
28 d. – Svetima malda (Ukraina) – 16.50
29 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istori-
jos (Prancūzija, Belgija) – 14 val.
27 d. – Jonukas (JAV) – 13.10
28 d. – Mažoji pėda (JAV) – 12.50; 31 d. – 15 val.
30 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 15 val.
21 d. – Kino klasikos vakarai. Veidrodis (Ru-
sija) – 18.40; 28 d. – 18.50

Pasaka
26 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 17.30; 
27 d. – 16.30; 28 d. – 18.45; 29 d. – 21.15; 
30 d. – 18 val.; XI. 1 d. – 19 val.
26 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 19.30; 27 d. – 17 val.; 28 d. – 20.45; 
29 d. – 17.15; 30 d. – 20.15; XI. 1 d. – 21.15
26 d. – Geriausios 2018 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos – 19.15, 21.30; 27 d. – 18.30, 21 val.; 

28 d. – 16, 18.30; 29 d. – 20.30; 30, 

31 d. – 20 val.; XI. 1 d. – 18.45, 21 val. 

26 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-

čius) – 17.15; 27 d. – 14.30, 19 val.; 28 d. – 14, 

16.30; 29 d. – 19.15; 31 d. – 18.15; XI. 1 d. – 19 val.

26 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 

21.45; 27 d. – 18, 21.30; 28 d. – 20 val.; 

29 d. – 19 val.; 30 d. – 18.30; 31 d. – 20.30; 

XI. 1 d. – 20.45 

26 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Bei-
noriūtė) – 17 val.; 27 d. – 16.15; 28 d. – 14.15; 
29 d. – 20.45 
26 d. – Jaunikis ant balto žirgo (Prancūzija, 
Belgija) – 19 val.; 27 d. – 19.45; 31 d. – 18.30 
26 d. – Mažoji Italija (Kanada, JAV)  – 20.45; 
XI. 1 d. – 17.15
27 d. – Princas Žavusis (JAV, Kanada) – 15 val.; 
28 d. – 14.30; XI. 1 d. – 16.45
27 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 21.15; 
29 d. – 17.45
27 d. – Aš priglaudžiu prie žemės širdį 
(dok. f., rež. R. Kudzmanaitė) – 14.45; 28 d. – 
16.15; 29 d. – 17.30 
28 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 21 val.; 
31 d. – 20.15
28 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Maro-
kas, Belgija) – 17.45
30 d. – Interneto valytojai (Vokietija, Brazi-
lija, Olandija, Italija, JAV) – 18.15
30 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vo-
kietija) – 20.30
XI. 1 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 19.15

MO salė
26 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 18 val.; 28 d. – 15.30
28 d. – „Scanoramos“ belaukiant. Kvadratas 
(Švedija, Vokietija, Prancūzija, Danija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
26, 27, 31, XI. 1 d. – Lietuviški svingeriai 
(rež. T. Vidmantas) – 11.30, 15, 17.10, 19.30, 
20, 21.50, 22.30, 0.10; 28, 29 d. – 11.30, 15, 
17.10, 19.30, 20, 21.50; 30 d. – 11.30, 15, 17, 
19.30, 20, 21.50
26–XI. 1 d. – Princas Žavusis (JAV, Kanada) – 
10.50, 13.10, 15.30, 15.55
26–28, 30–XI. 1 d. – Princas Žavusis (3D, 
JAV, Kanada) – 17.30
26, 27, 31, XI. 1 d. – Helovinas (JAV) – 16.10, 
22.25, 0.20; 28–30 d. – 16.10, 22.25
26–XI. 1 d. – Stebiu tave (JAV) – 13.10, 20.05
29 d. – G. Puccini „Mergelė iš Vakarų“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 18 val.
26 d. – Aš priglaudžiau širdį prie žemės 
(dok. f., rež. R. Kudzmanaitė) – 15 val.
29 d. – Operacija: Hunter Killer (D. Brita-
nija, Kinija, JAV) – 17.35 
30 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 19 val.
31 d. – Egzorcistas. Režisieriaus versija 
(JAV) – 19.30
26–XI. 1 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Mar-
kevičius) – 10.10, 12.40, 15.10, 17.40, 17.50, 
20.10, 22.20
26 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 10.20, 
18.05, 19.40, 21 val.; 27, 28 d. – 10.20, 14.50, 
18.05, 19.40, 21 val.; 29, 30 d. – 10.20, 14.50, 
18.05, 21 val.; 31, XI. 1 d. – 10.20, 14.50, 
18.05, 19.40, 21, 23.50
26 d. – Mažoji pėda (JAV) – 10.40, 12.55, 
13.40, 14, 17.55; 27, 28, 30–XI. 1 d. – 10.40, 
12.55, 13.40, 14, 17.45
26–XI. 1 d. – Didysis kačių pabėgimas (Ki-
nija) – 10.30, 15.25
26, 28, 30, XI. 1 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 
11, 18.40; 27, 31 d. – 11 val.; 29 d. – 18.40
26–XI. 1 d. – Siaubo festas (JAV) – 22.40
26, 28–30, XI. 1 d. – Venomas (JAV) – 21.40
26–XI. 1 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 12.30

„Helovinas“


