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Katrės košmaras?

„Marti“ Vilniaus mažajame teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Žemaitės apsakymo „Marti“ siužetą,
pasak Gabrielės Tuminaitės, dau„Tą rytą“. 2018 m. gelis žino nuo mokyklos laikų, tačiau Vilniaus mažojo teatro scenoje
režisierė ištikimai laikosi kūrinio
struktūros. Todėl Paulinos Pukytės, kaip dramaturgės, darbas apsiribojo prozos teksto inscenizavimu,
nes apsakymas spektaklyje nebuvo
dekonstruojamas ar sujungiamas
su kitais tekstais. Tik vienoje vietoje įterpiamos rašytojos surinktos
patarlės, o Vingių Jonui leidžiama
pasakyti „monologą“, kuriame jis
kartoja savo tėvo frazes. Šios dvi
spektaklio vietos paveikiausios, tačiau akivaizdu, kad režisierei svarbiausia – interpretuoti apsakymą,
kuriant savitą spektaklio ženklų
audinį.
Pasakotojas – viena didžiausių
spektaklio mįslių – pirmas įžengia
į sceną ir priartėjęs prie jos krašto

Nauji filmai – „Aš priglaudžiau prie žemės
širdį“
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tiesiai žiūrovams ištaria: „Žemaitė. Antra vertus, kodėl gi ne? Pasako„Marti“.“ Kartais Daumanto Ciunio tojas spektaklyje, matyt, turi ne tik
pasakotojas, stebėdamas veiksmą, pabrėžti dviejų menų – literatūros
tampa beveik nematomas, kai kada, ir teatro – susiliejimą, bet ir sukurti
atvirkščiai, aiškina personažų jaus- žiūrovui distanciją su veiksmu scemus stovėdamas visai šalia jų, ret- noje, o ją ir taip jau paryškina šarkarčiais net įsiterpia į veiksmą, pa- žuota aktorių vaidyba. Be to, Ciunio
vyzdžiui, užmindamas ant Katrės pasakotojas atlieka dar vieną funksunkiai velkamos naštos. Iš pradžių ciją: ant ekiklemos – platformos ant
pasakotojas atrodo neutralus, bet ratų – į sceną išstumia veiksmui
pamažu pradeda vertinti veiksmą reikalingus daiktus ar net veikėjus
ir personažus. Kad ir kaip keistųsi ir, žinoma, finale, jau visai kaip sejo emocijos, aišku viena – Katrės jis novės graikų tragedijose, išridena
neužjaučia ir finale mįslingai šyp- mirusios Katrės kūną. Juk, pasak
sodamasis praneša apie jos mirtį. Tuminaitės, „kaip graikai turi moTačiau vis dėlto neaišku, ar pasa- numentalius klasikinius kūrinius,
kotojas yra kūrėjas ir viskas scenoje taip mes – Žemaitę“.
vyksta jo paliepimu, ar jis yra ŽeSpektaklyje istoriniai erdvėlaikiai
maitės apsakymo skaitytojas ir visa persikloja tarsi palimpseste. Vilmos
tai atgyja jo vaizduotėje. Kad ir kaip Galeckaitės-Dabkienės sukurti kosbūtų, kartais jis bendrauja su per- tiumai eklektiški, vieni atrodo atkesonažais ir daro jiems įtaką, tarkim, liavę iš XX a. pradžios, kiti galėtų
mandagiai įkalba Vingienę paklusti būti dėvimi šiandien. Gelžbetoninė
ir eiti šerti kiaulių. Ir vis dėlto ko- sutrūnijusi Vytauto Narbuto scenos
dėl Žemaitės apsakymo pasakotoju
ar skaitytoju pasirinktas jaunuolis? N u k e lta į 5 p s l .
1 psl.

Muzika

Tikėti tuo, ką darai

Mintys po Giedrės Kaukaitės vakaro Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Spalio 21 d. Nacionalinės filharmonijos pakviesti žmonės rinkosi
į Taikomosios dailės ir dizaino muziejų. Neskubėdami, po dešimtojo
laiptelio atsipūsdami, vieni kitus
atpažindami, apsikabindami. Ėjo į
savotišką draugų sambūrį: susitikti
su ryškų puslapį Lietuvos meno istorijon įrašiusia artistiškiausia dainininke Giedre Kaukaite. Ta proga
buvo pristatytas dokumentinis filmas-esė „Aš žinau tą smoką“ (scenarijaus autorė Ugnė Dalinkevičiūtė, režisierius Marius Siparis).
Svečių šurmulys. Meiliai, skoningai ir kasdieniškai visus pasitinka
vakaro herojė. Pasivaikščiodami po
menę galime apžiūrėti Filomenos
Linčiūtės-Vaitiekūnienės, Zitos Sodeikienės, Ingos Budriuvienės sukurtus sceninius Giedrės drabužius.
Kai kuriuos pamatėme ir dokumentinėje juostoje. Štai tasai įspūdingas
lietuviškais paukščių ir gėlių kontūrais siuvinėtas „maišas“, derėjęs
su gegužę vykusio solinio koncerto
programa, kūręs archajiškų dermių
ir autentiškos tradicijos vienį. Žiūriu, ir jis man primena Lietuvoje,
Niujorko „Carnegie Recital Hall“,
prestižinėse Maskvos, Stokholmo,
Krokuvos, Miuncheno ar kitose salėse skambėjusius Felikso Bajoro,
Broniaus Kutavičiaus muzikos motyvus. Dainininkė įtaigiai kūrė pirmapradžio naujo užgimimo iliuziją.
Tačiau Giedrė Kaukaitė visai kitokia, išsprūstanti iš plazdančių

Giedrė Kaukaitė

muslino klosčių, senosios muzikos ansamblio „Musica humana“
ar Sauliaus Sondeckio diriguojamo
Lietuvos kamerinio orkestro koncerte: elegantiška, kukliai, stilingai, bet dėmesingai masinanti dabar ekspozicijos vitrinoje matomu
vieno kito garsaus Lietuvos juvelyro
darbu. Rugiadose, odorose, violette
graziose... – atmintyje skamba gracinga Alessandro Scarlatti frazė.
O štai vėl aplikacijomis dėmesį
patraukiantys drabužiai. Juos galėjo
pamatyti ne tik Vilniaus, bet ir Lietuvos kaimo žmonės. Juk tiek surengta įvairios stilistikos koncertų!
Buvo sunku, bet ji nesibodėjo dainuoti nei Prienų rajono Kunigiškių, nei Radviliškio raj. „Draugo“
kolūkių „kultūrnamių“ salėse. Nei
tose, už miškų Dieveniškėse, akompanuojant griuvenai pianinui. Akimis permečiau 8-ojo dešimtmečio
koncertų maršrutus: Biržai, Rokiškis, Plungė, Telšiai, Kretinga,
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kadaise muzikiniais pirmadieniais
garsus Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Jurbarko mokyklos, Jonava,
Kauno statybos kombinatas, Vilnius, Latvija, Estija, Maskva. O iš
Vilniaus Baroko salės – nepamirštamos Broniaus Kutavičiaus „Paskutinės pagonių apeigos“, Algirdo
Martinaičio „Cantus ad futurum“...
G. Kaukaitė sukosi gyvenimo
scenoje ir pedagoginėje sferoje
kartu su parodoje eksponuojamose
nuotraukose matomais kolegomis.
Štai ji parengtos parodos nuotraukose su Virgilijumi Noreika ir
Vaclovu Daunoru, vargonininku
Leopoldu Digriu, pianistais Juliumi Andrejevu, Gražina Ručyte,
netoliese obojininkai Juozas Rimas,
Eugenijus Piličiauskas, fleitininkas
Algirdas Vizgirda, keletas kompozitorių. Galėjo dar būti ir operų
herojų – Dezdemonos, Margaritos, Mimi, Tatjanos, Halkos, Baterflai – portretai, gal ir ypač reikšmingos

1979 m. nufilmuotos Franciso Pou- esmę apibrėžiantys dainininkės žolenco monooperos „Žmogaus bal- džiai. Jai visada svarbiausia tisas“ (premijuota už geriausią mo- kėti tuo, ką daro. Taip įvyko ir
ters vaidmenį sąjunginiame TV dabar. Dabartinis G. Kaukaitės
filmų festivalyje, režisierė Jadvyga vaidmuo – būti pasikeitusios viJanulevičiūtė) vaizdinė medžiaga suomenės žmogumi, į savo gyve(na, jos fragmentų matėme filme), nimą išmokti žiūrėti iš šalies, prisigal daugiau stažuotės Milano teatro minti kolegas, reflektuoti nūdieną
puikiuose publikuojamuose teks„La Scala“ akademijoje akimirkų.
tuose.
Tačiau ir naujuose pasirinŠviesos gęsta. Šurmulys rimsta.
kimuose
ji liko talentinga artistė.
Vakaras prasideda. Pritemusiame
Užgesus
ekranui, gražius žomuziejuje suskamba klavesinas
(kokybišką instrumentą koncer- džius apie G. Kaukaitę taria Lietui mielai paskolino salonas „Or- tuvos dailės muziejaus direktorius
ganum“), atverčiami dainininkės Romualdas Budrys, buvusi stupamėgti senosios muzikos pusla- dentė Renata Dubinskaitė, jaudulį
piai. Balys Vaitkus akompanuoja sunkiai slepia atėję jos talento gerdainininkams Renatai Dubinskai- bėjai. Menininkė visiems padėkoja
tei, Saulei Šerytei, Nerijui Mase- ir patamsyje trumpam pradingsta.
vičiui. Rodomas filmas, priminęs Gal tai simboliška? (Tiesiog į pasąartistinę jaunystę, ypatingo tembro monę brukasi Henriko Ibseno Heir spalvos balsą, gebantį garsui su- dos žodžiai: „Aš žinau, kad Eilerteikti ir intelektinių, ir emocinių tas Liovborgas drįso gyventi savu
gyvenimu.... Vyliausi pamatyti apprasmių.
sikaišiusį
galvą vynmedžio lapais...
G. Kaukaitės interpretacijos galia
Bet
aš
tuo
nebetikiu...“). Kultūros
pradėta brandinti nuo žinojimo tos
ministerijoje
neatsirado žmogaus,
tiesos, kurią reikia menininkui pagalėjusio
ateiti
ir tą vakarą pagerbti
justi pačiam. Gal todėl užsispyrusi
žemaitė klausytojus stebino senąja menininkę: įteikta per kurjerį atliaudies daina, kuri kaip kartojama siųsta gėlių puokštė. Atrodo, tvymantra prikeldavo mumyse savas- ranti prietema neatsitiktinė, ją karties atpažinimo džiaugsmą. Artis- tais skleidžia naujų laikų piliečiai.
tiška dainininkės prigimtis visada Tačiau – nuostaba: prieš susirinkužadėjo ką nors netikėto. Kaip tas sius atsistojus jau nedainuojančiai
paskutinis kadras rodytame filme. Giedrei Kaukaitei, begalinės tylos
Gal tai prisiminę G. Kaukaitės ger- virpesy salė vėl nugrimzta tarsi
bėjai vylėsi tos sceninės žiežirbos ir stebuklo laukimo ekstazėje. Kaip
šį vakarą? „Pasirinkimo teisė ir ga- ir anksčiau, taip ir dabar visi palimybė – didelė moralinė vertybė, ją klūsta Jos magijai.
privalai įrodyti ir auginti“, – skamba
filmo kadruose pasakyti gyvenimo

Žmogus – fortepijonas
Pianisto Roberto Lozinskio rečitalis Kauno filharmonijoje
Alina Ramanauskienė

Renginys veja renginį. Atrodo, kad
Lietuva, minėdama savo atkurtos
valstybės 100-metį, tapo vienu didžiuliu renginiu be jokių pertraukų
ir galimybių pasiruošti kitam. Ką
jau kalbėti apie apmąstymus, kokius nors svarstymus, diskusijas.
Koncertų, festivalių (ypač pastarųjų), parodų, filmų, literatūros
popiečių skelbiama tiek, kad trijų
parų neužtektų vos akies krašteliu
į juos žvilgtelėti.
Akivaizdžiais renginių perviršio
laikais iškyla vienas kitas, kuriam
drąsiai tiktų meninio įvykio apibūdinimas. Prasmingu muzikiniu
akcentu įvardyčiau pianisto Roberto Lozinskio rečitalį pavadinimu
„Žmogus – fortepijonas“ Kauno
valstybinėje filharmonijoje spalio
18 d. (po kelių dienų koncertas pakartotas Vilniaus rotušėje). Dvidešimt septynerių pianistą vertiname
2 psl.

už dosnų, o drauge subtilų garso
skambesį, virtuoziškumą be pastangų, romantinį požiūrį į interpretacijų suvokimo turtingumą ir
turiningumą, o ir žmogiškųjų savybių dermę. Robertas – atviras
ir šiltas jaunas menininkas, visad
mielai sutinkantis pasikalbėti apie
muzikos atlikimo subtilybes, kurias
dažnai nelengva išreikšti žodžiais,
rodos, geriau jas pajusti, išgirsti,
paskambinti.
Dar besimokydamas Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje (mokytojos Birutės Kumpikienės klasėje)
R. Lozinskis tapo gražia fortepijono viltimi. Jis yra dvidešimties
(!) tarptautinių konkursų laureatas, 2015 m. tapo VII tarptautinio
M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso nugalėtoju. Netrukus laimėjo I vietą konkurse, kuriame varžėsi pajėgiausi pianistai iš
Didžiosios Britanijos aukštųjų muzikos mokyklų. Vienas svarbiausių
pastarųjų metų jo pasiekimų – IV

vieta prestižiniame Maria Canals
konkurse Barselonoje. Pianistas
šiuo metu muzikavimo įgūdžius
tobulina Berlyno Hannso Eislerio
aukštojoje muzikos mokykloje pas
profesorių Kirillą Gersteiną.
Kokią programą pasirinko Kaune Robertas Lozinskis
paskambinti vienas tituluočiausių
nūdienos jaunųjų pianistų? Įdo- „Pasivaikščiojimo“ tema, kurią pianismią, sudėtingą, atitinkančią aukš- tas atliko neįtikėtinai raiškiai, kasčiausius interpretavimo standartus. kart kitaip pasitelkdamas spalvinių
Rečitalio ašimi tapo Modesto Mu- niuansų subtilybes. Na, o paskutinė
sorgskio fortepijoninių pjesių ciklas pjesė „Didvyrių vartai Kijeve“ klau„Parodos paveikslėliai“, skambėjęs sytojus panardino į didingų akordų
antroje rečitalio dalyje. Veikalas skambesių sferą, atklydusią iš XIX
retai atliekamas Lietuvoje (tik su- amžiaus.
tapimas – neseniai ciklą Vilniuje
Puiku, kad rečitalyje pianistas priskambino ir legendinis Andrejus minė retai girdimą litvakų kūrėją LeoGavrilovas). Robertas pripažino, poldą Godowskį – „lietuviškąjį Chokad „Parodos paveikslėlius“ pa- piną“, – kilusį iš Žaslių, pirmąjį savo
rengė visai naujai, ką tik. Jo klau- rečitalį surengusį Vilniuje. Šio komsantis, to „ką tik“ visiškai nesijautė. pozitoriaus „Elegija kairei rankai“ tapo
Girdėjome ne žavią dramatiškų, ly- lyriškuoju programos centru. Raiškiai
riškų paveikslėlių dėlionę, o kon- suskambo ir Mikalojaus Konstantino
ceptualų ciklo atlikimą. Į vieną Čiurlionio preliudų ciklas, dar kitaip
visumą pjeses meistriškai sujungė vadinamas „Mažąja sonata“.

M . P e n k u t ė s n u ot r .

Diskutuočiau su Robertu dėl Johanno Sebastiano Bacho–Ferruccio
Busoni Čakonos d-mol traktuotės.
Manyčiau, per daug efektų ir afektų.
Be to, likau nelabai supratusi, kam
tokia ilga meditacija (malda?) prieš
pradedant šį muzikos šedevrą.
Siekta naujoviško žvilgsnio, kitokio
kūrinio perskaitymo? Galbūt. Ar
įtikino? Bent jau mane – nelabai...
Padėka Robertui už tai, kad puikiai skambinęs, įdomiai sudaręs
programą jis savo koncertą dar ir
komentavo, atlikdamas švietėjišką
misiją. Šįsyk tai buvo ypač reikalinga,
nes būtino rečitalio palydovo – skoningai išleistos programos – Kauno
filharmonijoje nepavyko rasti.
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Muzika

Bendrieji vardikliai

Kamerinės ir simfoninės muzikos koncertų Nacionalinėje filharmonijoje įspūdžiai

Vytautė Markeliūnienė

Pastarąsias savaites Vilniuje intensyviai tvinksi kultūros pulsas,
o įkandin jo sekantiems iš tikrųjų
yra ką veikti, ir dar kaip. Antai įsibėgėjančios MO muziejaus veiklos ir
jau 28-ą kartą vykstančio aktualiosios muzikos festivalio „Gaida“ kontekstuose, o dar prie jų pridedant ir
46-osios tarptautinės Baltijos muzikologų konferencijos „Kultūros

Beje, atmintyje jau kuris laikas
punktyru driekiasi neseniai viename interviu skaitytas elementarus, bet iškalbingas teiginys, kurio
autorė – viena MO muziejaus įkūrėjų Danguolė Butkienė: „Edukacija ir bendruomenių būrimas šiuo
metu yra dvi svarbiausios muziejų
funkcijos pasaulyje.“ Genialu ir paprasta. Turbūt tai unisonu ataidi ir
svarstant, tarkim, apie Nacionalinės
filharmonijos, kitų jau dešimtmečius gyvuojančių meno institucijų

Sandra Janušaitė, Keri-Lynn Wilson ir LNSO

pokyčiai ir muzikos kritikos diskur- gyvenseną, kai pasitelkus edukaciją
sas“ matmenį (patrauklių renginių ar dėl kitų sumanių paskatų suburta
sąrašą, žinoma, galėtume dar tęsti bendruomenė tampa ne vien stair tęsti), – taigi, tokiuose konteks- tistiniu rodikliu (ataskaitoms), bet
tuose, regis, būtų linkę nutolti įpras- jautriu, atidžiu ir vertinančiu dalytine vaga tekantys sezoniniai aka- viu (ne ataskaitoms). Netenka abedeminės muzikos vakarai, tarkim, joti, kad šie prioritetai – edukacija ir
kad ir Nacionalinėje filharmonijoje. bendruomenių būrimas – jau senoBet ne. Į kai kuriuos karštesnius taš- kai įtraukti ir į Filharmonijos akikus suplūdusi, susibendravardikli- ratį, apie tai byloja koncertų (tegu
nusi ir puikių įspūdžių pasisėmusi ir ne visų) atmosfera.
publika vėliau pakiliai išsiskaido
Štai tokią atmosferą – klausytojų
savų prioritetų, pomėgių kryptimis, ir koncertuojančio Valstybinio Vilnutarusi, kad ir klasikinės meno niaus kvarteto bei pianistės Goldos
formos, ne tik šiuolaikinės, geba Vainberg-Tatz susistygavusią jungtį –
alsuoti aktualiu, veiksmingu algo- teko patirti spalio 24 d. vakarą,
ritmu. Juk Vilniui, kultūros sostinei, skambant Johanneso Brahmso Fortoks ambicingas įvairių stilistinių tepijoniniam kvartetui Nr. 1, op. 25,
sluoksnių polilogas labai pritinka. ir Césaro Francko Fortepijoniniam
O, kad taip ir toliau...
kvintetui f-moll, op. 14. Nuo scenos

sklidę autentiški kamerinės romantinės muzikos kerai, minimų opusų
muzikinės erdvės mastelių eksponavimas, gyvi instrumentų dialogai,
linkę reaguoti ne vien į per repeticijas protu suvoktas tiesas, bet per
koncertą atsidavę impulso pašaukimui, – sulaukė adekvataus publikos dėmesio: įsiklausymo, tylos
tarp dalių, iki galo išgyventų paskutinių taktų. Minimas koncertas tik
darkart patvirtino, kad kameriniai Filharmonijos koncertai turi
skambėti Didžiojoje salėje, grynosios darnos kontekste, jautrios, atidžios ir gebančios vertinti publikos Rūta Lipinaitytė, Keri-Lynn Wilson ir LNSO
D. M at v e j e vo n u ot r a u ko s
akivaizdoje.
Ir dar. Sugrįžkime keletą dienų rezonuojanti miniatiūra, solistę at- vieniems, tai kitiems. Partitūra gluatgalios. Spalio 20 d. vyko Nacio- vėrusi jautriai kantilenai.
dinosi per detalių ir monumentanalinio simfoninio orkestro konAntroje koncerto dalyje – bene lių potėpių sąveiką, proporcingus
certas, soluojant smuikininkei populiariausias Gustavo Mahlerio tempus ir ritmus. Dialogo menas?
Rūtai Lipinaitytei, dainininkei simfoninis opusas: Ketvirtoji simfo- Ko gero, jo esmė gerai pažįstama
Sandrai Janušaitei. Dirigavo į Fil- nija. Tai kūrinys, gimęs tarytum vi- dirigentei Keri-Lynn Wilson, gebėharmonijos sceną antrąkart grįž- dinė keleto žanrų diskusija (dainos, jusiai visąlaik išlaikyti kontaktą su
tanti kanadietė Keri-Lynn Wilson. simfonijos, ansamblio), ataustas orkestru, su kiekvienu jo nariu, neDžiugu, kad ir vėl sugrįžo, nes iš darniu kameriškumo ir simfoniš- sureikšminant savęs, nepaverčiant
tiesų teko patirti ypač lankstų, ma- kumo sambūviu, vienietiškais aro- dirigavimo „išraiškos šokiu“. Indiloniai neprognozuojamą orkestro, matais. Tai vienas tų opusų, kuriais, vidualios jausenos ugdytas santūsolisčių ir dirigentės dialogą, ne- manyčiau, mėgaujasi ir dirigentai, ir rumas derėjo su drąsiais temperastokojantį įprastų paradigmų, po- orkestrantai, kompozitoriaus suma- mento polėkiais, liejosi stamantria
draug ir į „naujus įvykius“ reaguo- nymu tampantys jautriais solistais, kūrinio forma. Joje šiltai suspindo
jančią galvoseną. Pirmoje koncerto subtilių ansamblių nariais. Ar tai ir soprano solo, atliktas Sandros
dalyje buvo pristatytas 80-metį
švenčiantis Amerikos kompozitorius Johnas Paulas Corigliano,
jo Koncertas smuikui ir orkestrui
„Raudonasis smuikas“, parašytas
2003 metais. Tai vienas tų opusų,
kurie formaliai sinchronizuotųsi
su „Gaidos“ festivalio kontekstais,
nors nesutaptų su šio festivalio
stilistiniais prioritetais. Techniškai sudėtinga smuiko solo partija – tarsi specialiai R. Lipinaitytei
parašyta. Ir ji tai suvokė organiš- Valstybinis Vilniaus kvartetas ir pianistė Golda Vainberg-Tatz
V. P e s e c k i e n ė s n u ot r .
kai, pademonstruodama puikias
technines galimybes. Su didelėmis girdėjome? Taip. Pasibaigus kūri- Janušaitės, žodžių ištarme reziuprofesinėmis ambicijomis, virtuo- niui tuo mėgavosi ir dirigentė, ža- muojantis pagrindinę šios partitūziniu užmoju. Bisui – netikėtumas: viai ir rūpestingai individualizuo- ros idėją. Tą vakarą atrodė, ko gi dar
Lino Rimšos Sarabanda smuikui dama orkestro artistus bei jų grupes, Mahlerio Ketvirtajai ir betrūktų?
ir orkestrui. Žavi, tokiam žanrui nukreipdama publikos plojimus tai

Anonsai

„Alma mater musicalis“
su Armonų duetu
Lapkričio 5 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje koncertuoja ansamblis „Armonas–Uss
duo“. LR Vyriausybės kultūros ir
meno premijos laureatai Rimantas Armonas (violončelė) ir Irena
Uss (fortepijonas) drauge groja jau
40 metų. Tai patyrę scenos meistrai, Irena Uss ir Rimantas Armonas
virtuozai, kuriais žavisi ne tik Lietuvos, bet ir Europos šalių klasikinės kitur. Dalyvauta klasikinės ir šiuo- Šv. Kristoforo vasaros ir kt. Duetas
muzikos mylėtojai.
laikinės muzikos festivaliuose „Mu- yra pripažintas lietuvių šiuolaikiSurengta daugiau kaip 700 kon- zikos ruduo“, „Gaida“, „Jauna muzika“, nės muzikos atlikėjas, parengęs necertų Lietuvoje ir užsienyje – Austri- „Marių klavyrai“, „Klassik im Grünen“ mažai lietuvių kompozitorių kūrijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Pran- Bukove, M. Rostropovičiaus vio- nių pasaulinių premjerų. Apie 150
cūzijoje, Alžyre, Čekijoje, Švedijoje, lončelės muzikos festivalyje Kron- opusų įrašyta Lietuvos ir užsienio šaSuomijoje, Lenkijoje, Latvijoje, berge, Pažaislio, Thomo Manno, lių radijo fonduose, garso kasetėse,
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CD ir DVD. Kaip rašė muzikologė
Dueto nariai yra Lietuvos muAudronė Žiūraitytė, „tai aukšto pro- zikos ir teatro akademijos profefesinio meistriškumo, subtilaus sko- soriai, veda meistriškumo kursus
nio darnus ansamblis, savo kūryba Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkivisada demonstruojantis muzikinį joje, Belgijoje, Švedijoje, Suomijoje,
išprusimą ir kultūrą, elegantišką ir Olandijoje ir kitur, yra dirbę Alžyro
santūrią atlikimo manierą. Šiuo at- nacionaliniame muzikos institute.
žvilgiu violončelininkas R. Armo- I. Uss nuolat kviečiama į Lied konnas – tikras šiaurietiško mentaliteto kursų žiuri Vokietijoje, Lenkijoje
reiškėjas. Gražus jo violončelės tem- ir Lietuvoje. R. Armonas dalyvauja
bras niekad netampa vien tik pasigė- Klaipėdos violončelių konkursorėjimo objektu, nes veda klausytoją festivalio žiuri darbe ir kitų įvairių
gilyn, į kūrinio turinį, kompozito- konkursų vertinimo komisijose.
riaus epochos stilių. Pianistės I. Uss
Lietuvos muzikų rėmimo fondo
meistriškumas – taktiškas, nesavi- rengiamo jau 25-ojo ciklo „Alma matikslis, svarbus puikaus dueto veiks- ter musicalis“ koncerte duetas kviečia
nys. Abu muzikantai visada Lietu- pasiklausyti M. K. Čiurlionio, A. Šenvos muzikinio gyvenimo verpete, derovo, C. Saint-Saënso, E. Granados,
dažnai inspiruojantys naujų kūri- G. Fauré, O. Respighi kūrinių. Konnių atsiradimą, tampantys daugelio certą veda muzikologė L. Ligeikaitė.
jų redakcijų autoriais ir pirmaisiais
atlikėjais.“
LMRF inf.
3 psl.

Teatras, Muzika

Teatras iš „Sirenų“ dėžutės
Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ lietuviška programa
Rimgailė Renevytė

Vilniaus tarptautiniame teatro festivalyje „Sirenos“ užsienio režisierių pavardės ir spektaklių pavadinimai dažnai tampa svarbiausiais
programos akcentais. Nieko keista,
juk tai bene vienintelė galimybė
susipažinti su pasauliniais teatriniais procesais, neiškeliant kojos
iš namų. Tačiau „Sirenose“ kasmet
pristatoma ir lietuviškų spektaklių
vitrina, kaip galimybė lietuvių kūrėjams būti pastebėtiems užsienio
teatrų ekspertų. Svarstant apie keScena iš spektaklio „Keturi“
letą pastarųjų „Sirenų“ metų norisi
klausti, kokiu pagrindu sudaroma
lietuviškų spektaklių programa ir sutalpinta beveik dešimt skirtingų
kas juos sieja tarpusavyje.
kūrėjų ir kūrinių. Lietuviškoje
„Sirenos“ išties kasmet tampa programoje pristatomi „geriausiai
konceptualesnės, apibendrinan- įvertinti“, „įdomiausi“ ir „naujausi“
čios festivalio kryptį ir programos režisierių darbai. Vis dar renkame
užmojus, tačiau ar ši koncepcija – „geriausius“, nors galbūt jau atėjo
„Kuriame žinias“ (2016), „Išjunk laikas, kai, užuot surinkę, galime
nuostatas“ (2017), „Emocijos iš pradėti rinktis – juk jau turime
arti“ (2018) – galioja tik tarptau- iš ko. Tad ar tikrai lietuviška protinei programai? Atsakymas tarsi grama orientuota į užsienio žiūsavaime aiškus, tačiau norėtųsi ir rovą? Galbūt „įdomiausi“ mums
paaiškinimo. Festivalio programoje nebūtinai tą patį reiškia užsienio
žiūrovams siūloma bene dvigubai žiūrovui? Ar pakanka tik angliškų
daugiau lietuviškų spektaklių nei subtitrų, kad spektaklis taptų tarpužsienio kūrėjų darbų, tačiau dė- tautinis? Teatre, kaip viename lomesio jiems ne tiek ir daug. Štai, kaliausių menų, visuomet susipavyzdžiui, katalogo įžangoje tra- duriama su iššūkiu ir bandymu
diciškai vos viena pastraipa, kurioje prasiveržti į universalumą. Tačiau
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galbūt kartais pamirštama, kad pastebėti vietinį spektaklio kontekstą,
ypač tarptautinėje scenoje, reiškia
pastebėti jo ribotumą.
Šiųmetėse „Sirenose“ užteko erdvės net devyniems lietuviškiems
spektakliams: Kamilės Gudmonaitės „Keturi“ (NKDT), Antano
Obcarsko „Voicekas“ (LNDT),
Manto Jančiausko „Dreamland“
(LNDT), Oskaro Koršunovo „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“ (OKT),
„Pamišėlis“ (OKT) ir „Rusiškas romanas“ (LRDT), Kirilo Glušajevo
„Terapijos“ (OKT), Gintaro Varno
„Pagalvinis“ (KMKT), Árpádo
Schillingo „Autonomija“ (Jaunimo
teatras). Spektaklių daug, tačiau

rasti vienijančių bruožų (be teatrų
pavadinimų) ar bendrų atrankos
kriterijų tarp programos kūrinių
sunku. Gal net neverta jų ieškoti?
Galbūt skirtingi kriterijai – tai skirtingos komisijos narių nuomonės?
O gal bendru programos vardikliu
tampa nebendramatiškumas?
Tačiau, nepaisant to, norėtųsi iškelti keletą klausimų apie spektaklių
pasirinkimą ir (tarptautinę, o gal
ir nebūtinai?) jų kokybę. Žinoma,
programoje dominuoja jaunieji kūrėjai – net ir „grandų“ spektakliuose,
o tai jau byloja apie tam tikrus Lietuvos teatro reiškinius. Pavyzdžiui,
spektaklius „Pasikėsinimai į jos
gyvenimą“ ir „Pamišėlis“ atsirasti
OKT repertuare paskatino Oskaro
Koršunovo studentai, o Gintaro
Varno „Pagalvinis“ – taip pat baigiamasis studentų darbas. Štai, pavyzdžiui, Manto Jančiausko spektaklis
„Dreamland“ kur kas vertingesnis
reiškinys socialiniu, o ne meniniu
požiūriu. Kita vertus, vėlesnis to paties režisieriaus spektaklis „Laimės
respublikoje“ (LNDT) liko programos paraštėse. Dar kitokia situacija
susiklostė su Koršunovo „Rusišku
romanu“, kuris į programą įtrauktas prieš premjerą. Toks pasirinkimas visuomet kelia įtampą ir riziką,
kad lūkesčiai nebus pateisinti. Bet
jeigu programoje gali atsirasti dar
nematytas spektaklis, kodėl Varno

„Getas“ (NKDT) liko nepastebėtas?
Arba (neįvykusi!) latvio Vladislavo
Nastavševo premjera „Trys seserys“
(NKDT)? Kita vertus, Kirilo Glušajevo spektaklis „Terapijos“ „nesuspėjo“ į praėjusių metų „Sirenų“ programą (spektaklio premjera įvyko
2017 m. kovą), todėl buvo pasiūlytos
šiemet. O kur tuomet Eimunto Nekrošiaus „Cinkas“ (Jaunimo teatras),
galėjęs megzti dialogą su užsienio
programoje atsiradusiomis jo Varšuvoje pastatytomis „Vėlinėmis“? Ir
jeigu „Sirenos“ neįrėmina scenos
meno, siūlydamos atviro teatro idėją,
galbūt programoje vietos būtų pakakę ir baletui „Procesas“ (LNOBT),
kuris vis dėlto paskendo teatrinių
įvykių rūke?
Tačiau bet kokiu atveju, nepaisant atrankos aplinkybių ar kriterijų, didžiausia problema ta, kad lietuviška programa nenorima nieko
pasakyti. Žinoma, reikėtų apsispręsti ir koks pagrindinis šios „Sirenų“ dalies tikslas: jeigu lietuviškų
spektaklių programa skirta tik užsienio žiūrovo žvilgsniui, galbūt jai
trūksta aiškesnės krypties. Kita
vertus, galbūt dalyvavimas „Sirenose“ gali tapti įvertinimu kūrėjui,
skiriamuoju ženklu žiūrovui, o ne
vien apsikeitimu produkcija. Veikiausiai tai klausimai ateities „Sirenoms“, kurios, tikiuosi, neužmirš
ne tik įvaizdžio, bet ir paties teatro.

Kosminės vibracijos

Šarūno Nako seanso įspūdžiai
Brigita Jurkonytė

Dauguma tarpukario meno kritikų,
klausytojų, deja, kaip ir šiandien, vis
dar neatveria savo vidaus Vytauto
Bacevičiaus kosmosui. Juk ir visatoje esanti Nebula, kitaip vadinamas „sraigės ūkas“, tik pro teleskopą
atrodo statiškas įvairių spalvų darinių raizginys. Dažnai pamirštame,
kad šis ūkas turi gyvybę, švyti ir yra
matomas tik dėl jo viduje esančios
žvaigždės (baltosios nykštukės)
spinduliavimo. Muzika taip pat
privalo gyventi, skleisdama savo
kosmines vibracijas. Tačiau norint
išgirsti planetų skleidžiamus garsus
ir dvasiškai susijungti su šia mistine būsena būtina reikiama kryptimi nukreipti savo vidines nuostatas. „Neįmanoma nieko pamatyti
išorėje, ko nėra mūsų viduje. Tad
dangus ir kosmosas mums beribis
tik todėl, kad tas neribotumas yra
mumyse“ (Josephas Vitale). Apie tai
bei kontroversišką Vytauto Bacevičiaus kūrybos matymą ir vertinimą
savitai prabilo kompozitorius Šarūnas Nakas, spalio 20 d. „Skalvijos“ kino centre pristatydamas savo
garsų seansą „Kosminės vibracijos“
4 psl.

pianistui, partneriams ir translia- muzikos aliuzija. Ją įprasmino viso
vimo objektams.
kūrinio atspirties tašku ir kompo„Kosminių vibracijų“ premjera zicijos ašimi tapusi pianisto P. Ge(hommage à Vytautas Bacevičius) niušo klavišiniais atliekama mubuvo vienas iš „neformatui“ pri- zikinė medžiaga. Rezonuojančios
Š . N a ko n u ot r .
klausančių unikalių kultūrinių akordinės faktūros fragmentai nuįvykių. Nakas nuolatos stebina ir skambėjo tarsi tarpukario muzikos numetamos perkusijos lazdelės. Tai muzikos atvaizdais instrumenpagyvina mūsų šalies šiuolaikinės aidai, o lengvi pasažai priminė kos- galėjo būti ne tik dar vienas tem- tinėse partijose. Kartu savotišką
muzikos kontekstą, tarsi kaskart į mose besisklaidančius rūkus, dan- bro ar ritmo elementas. Žemiškame kosminę spalvą kūrė L. Mockūno
pieno puta apsigaubusią lietuvišką guje matomos auroros spalvų šokį. kontekste tai priminė tarytum nu- neregėto instrumento – kontrabomuziką įlašindamas ir vieną kitą
Unikalaus muzikanto J. Mila- sivylimą, atrodytų, kad pats Bace- sinio klarneto – išplėstinės techcitrinos rūgšties lašelį. Ši rūgštelė šiaus elektrine gitara išgaunamos vičius iš kosminės dimensijos būtų nikos, kurios rezonuojančiais oro
sudrebina klausytojų pasąmonę, o tembrus modifikuojančios garsų re- nublokštas atgal į žemę. Galbūt tai sūkuriais ir multifonikais privertė
dažnai ir skatina iš naujo prisiminti plikos, nuolat komunikuojančios asocijuojasi su skaudžiu jo muzi- kūrinį kvėpuoti.
mūsų pačių prarastas ar savavališ- su A. Gotesmano mušamųjų ins- kos nepripažinimu? Prisiminkime,
Bacevičius svajojo apie savąkai pamestas istorines muzikos as- trumentų efektais, kūrė antrosios kaip tarpukariu orkestrantai repe- sias „Kosmines vibracijas“, op. 82
menybes. Bacevičiaus kūryba ne sferos erdvę. Ji siejosi tarsi su kos- tavo kompozitoriaus „Elektrinę po- (iš utopinio ciklo „Devyni kosmiišimtis.
mose „sudegusiomis“ ir skeveldro- emą“: „Pradėjus repetuoti, studen- niai simfoniniai kūriniai“). Jis rašė:
„Kosminės vibracijos“ skirtos pianis- mis į žemę byrančiomis Bacevičiaus tai, grojantys orkestre – fleitininkai „Kūrinyje „Vibrations Cosmiques“
tui Petrui Geniušui ir partneriams: kūrybinių idėjų pripažinimo vilti- ir obojininkai, šaipydavosi, kad tai simfoninis orkestras bus jungiamas
Juozui Milašiui (elektrinė gitara), mis. Elektrinės gitaros ugnies blyks- tokia muzika, kur gali groti ką nori. su elektroniniu aparatu. […] astraLiudui Mockūnui (kontrabosinis telėjimus (atlikėjui pačiam pakei- Tad susitarę vieni grodavo nuo pra- linėje sferoje, įvairuojančioms viklarnetas), Giedriui Nakui (sinte- tus tembrą) primenančios replikos džios, o kiti nuo pabaigos. Pasak Je- bracijoms padedant, galima keliauti
zatorius), Arkadijui Gotesmanui tarsi beprotiškai karšti meteoritai ronimo Kačinsko, orkestrantai ją laike (per įvairias kultūros epochas,
(mušamieji), Allai Zagajkevič ir Ša- susidurdavo su fortepijono aliuzijo- grojo tyčiodamiesi, pavertę natas matant, kaip viskas vyko, etc.), nes
rūnui Nakui (elektronika). Mano mis ir jau kaip dviejų objektų susi- aukštyn kojomis“ (Vytautas Bace- vibracijos ir per milijardus metų
nedingsta.“ Nors šios idėjos Baasmenine interpretacija, šioje garsų liejimo pasekmė – žemiškais, tyliais vičius, 2005, p. 103).
meno kompozicijoje nuolat tarpu- ir ne taip akivaizdžiai rezonuojanTrečiai kosminių vibracijų sfe- cevičiui nepavyko įgyvendinti, vis
savyje sąveikavo trys erdvinės sfe- čiais garsais – suskambėdavo per- rai atstovavo G. Nako sintezato- dėlto jo vidinio kosmoso vibracijos
ros. Pirmoji – kosmose tvyranti, kusininko partijoje.
riumi ir A. Zagajkevič elektronika pasiekė XXI a. – Nakas beveik prinuolat priartėjanti ar tolstanti avanPastebėjau dar kai ką – atlie- išgaunami efektai, kurie ypač or- artėjo prie šių utopinių ir didingų
gardinės Bacevičiaus fortepijoninės kant kūrinį tyliai ant žemės buvo ganiškai susisiejo su Bacevičiaus kūrybinių užmojų.
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Teatras

Katrės košmaras?
At k e lta i š 1 p s l .

konstrukcija (primenanti stadiono
ar antikinio teatro žiūrovų vietų pakopas) labiau asocijuojasi su miesto
griuvėsiais nei troba, tačiau garsai,
pavyzdžiui, vežimo dardėjimo motyvas (kompozitorius Faustas Latėnas), nurodo, kad veiksmas vyksta
kaime. Nors Vingienė aiškiai pasako, kad neleis marčios į savo butą,
netrukus yra išvaroma šerti kiaulių.
Tokią skirtingo laiko ir erdvių polifoniją simbolizuoja scenos centre
gulintis šieno ritinys, kuris spektaklio
pradžioje didingai keliamas į viršų
virsta sietynu, sudarytu iš mažėjančių apskritimų, šie, išsineriantys vienas iš kito tarsi matrioškos,
atspindi susipinančias erdves ir laikus. Galima įsivaizduoti, kad tais
uždarais, vienas virš kito pakibusiais ratais klajoja personažai, vieni
mažiau, kiti daugiau paveikti laiko.
Gedimino Girdvainio Vingio apranga viena šiuolaikiškiausių, jis avi
basutes su kojinėmis (lietuvio pamėgtą vasaros apavą) ir dėvi sportinį džemperį, o per šventę krūtinę
pasipuošia paauksuota grandine.
Jis nuolat kartoja „kaip aš liepsiu,
taip ir bus“, grasina žmonai duoti
„į snukį“ ar „į dantis“, bet tai tik žodžiai. Tėvukui norisi pasijusti galingam, bet vienintelis dalykas, kurį jis
gali – tai „pastatyti bobą į vietą“, o
iš tiesų Vingis bevalis ir tingus, tačiau nėra piktas. Pasak jo, krutėti
(dirbti) reikia tik maždaug, todėl
Vingių namai apleisti, o su darbais
nuolatos vėluojama.
Kadaise atnaujintame Kazimieros Kymantaitės spektaklyje Katrę
vaidinusi Eglė Gabrėnaitė neatpažįstamai pasikeičia kurdama Vingienę – „bufetavą“ be krautuvės,
užklydusią iš sovietmečio. Jos smulkios garbanėlės, susegtos ant viršugalvio, beveik paslepia akis; pirštai,
apmaustyti žiedais, laiko veidrodėlį,
į kurį kartkartėmis ji vis žvilgčioja.
Jos balsas žemas ir garsus, judesiai
platūs, o eisena lėta. Vingienė sėdi
atsilošusi ir jai svarbu justi savo
reikšmę.
Žemaitės apsakymo Vingių Joną
sunku įsivaizduoti bent šiek tiek teigiamą, tačiau Tomas Kliukas savo
personažui pridėjo simpatiškų
bruožų. Anemiškas Jonelis sunkiai pastovi, paėjęs kelis žingsnius
susmunka ant grindų „undinėlės“
poza, kad ištartų „taigi taigi, kaipgis...“ Jo tingumas ir mieguistumas
iš pradžių vaizduojami ne tik komiškai, bet net šiek tiek poetiškai.
Ilgi plaukai, marškiniai, džinsai,
nesvarbu, kad apdrabstyti purvais,
kuria „hipio“ įvaizdį. Vietoj pypkės
amžinas eskapistas rūko suktinę ir
yra nuolatos paskendęs sapnuose
ar paralelinėse tikrovėse. Ieškodamas šaukšto Jonelis gulomis šliaužia ant rankų, tempdamas kojas
žeme, – tikslus judesys, parodantis, kaip jis taupo energiją. Kai Katrė

lūžusios karties nuspriegta guli be
sąmonės, Jonas ją tykiai apeina ratu,
nežinodamas, kaip elgtis, pradeda
įsakmiu (jam nebūdingu) tonu
mėgdžioti tėvą ir jo žodžius: „Lipk
ant vežimo, šavalka!“, „Kaip aš liepsiu, taip ir bus!“, „Gausi į snukį!“,
„Valdyk bobas!“ ir t.t. Katrei nesujudėjus Jonelio būsena keičiasi, jis
susmunka ir verkdamas kartoja tas
pačias frazes. Ši kūrėjų įterpta scena
išteisina Joną, kuris, nenorėdamas
tapti toks kaip tėvas, liko be jokios
tapatybės.
Katrės tėvų Driežo ir Driežienės apranga mena tarpukarį. Nors
iš pirmo žvilgsnio jie atrodo „inteligentiškesni“ už Vingius, abiejų
porų mąstymas yra toks pat. Tomo
Stirnos Driežas vaikšto čapliniškai
versdamas kojas ir gerokai atsilošęs, tarsi į viską žvelgtų iš nuotolio,
tarkim, taip jis atsiriboja nuo dukters jausmų. O Driežo pačios (Rasa
Jakučionytė) – susitraukusios ir sumažėjusios moters – tykus nuolankumas priešinamas valdingam Vingienės charakteriui. Miesčioniškai
išsičiustijusių Driežų dukra Katrė
vilki šiuolaikiškiau – šviesiai melsvą
aptemptą sijoną bei palaidinę (iš to
paties komplekto) ir avi aukštakulnius, ant kurių Indrės Patkauskaitės
kuriama veikėja stypčioja ir svirduliuoja. Ji tiesi ir įsitempusi, atrodo,
kiekvienas jos raumuo sutrauktas
ir pasiruošęs priešintis. Tik klausimas kam?
Tuminaitė nekeičia Žemaitės apsakymo išeities taško – per vedybas
Katrę kaip paveldimo turto dalį vienas vyras perleidžia kitam. Šią moters padėtį patriarchalinėje santvarkoje, pavyzdžiui, dar prieš antrąją
feminizmo bangą „Antrojoje lytyje“
(1949), aprašė Simone de Beauvoir
ir būtent nuo to pradėjo kūrinį Žemaitė. Prieš šimtą dvidešimt dvejus
metus (1896) sukurta Katrė negalėjo pasipriešinti tėvo valiai, dėl to
jos tragedija akivaizdi, kaip ir tai,
kad Žemaitė neabejotinai užjaučia
nuo vyrų globos ir valios priklausomą heroję ir tokią moterų padėtį
laiko neteisybe. Nors spektaklyje
laikai yra susipynę ir tarsi peršama
išvada, kad „niekas per daug nepasikeitė“, vis dėlto per daugiau nei
šimtmetį, nuvilnijus pirmajai ir antrajai feminizmo bangai Vakaruose,
moterims pavyko išsikovoti teises,
kurios dabar joms leidžia rinktis,
kaip gyventi. Tad šiandien Vakarų
pasaulyje priverstinės vedybos yra
anachronizmas ir šiuolaikiniais
drabužiais vilkinti Katrė „pakimba
ore“, ši veikėja neįtikina. „Nuleisti
ją ant žemės“ siekiama kvailumu:
Katrė kalba plonu, nustebusiu
balsu, tęsdama balsius, jai būdingos
„fyfos“ manieros. Žemaitės pabrėžtas Katrės potraukis prie švaros ir
tvarkos spektaklyje virsta veikėjos
pasibjaurėjimu aplinka. Ji nuolatos
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taisosi drabužius – ir iš jaudulio, ir
iš noro tvarkingai atrodyti, vaikšto
įtariai ir bijo prie bet ko prisiliesti.
Suėmusi dviem pirštais apšnerkštą
Vingių pagalvę numeta ant žemės ir
greitai užkloja lovą atsivežtais kraitiniais patalais.
Neprotingas Katrės nervingumas
atstumia: su veikėja neįmanoma
tapatintis ir net sunku ją užjausti.
Pirmą rytą po vestuvių, pamačiusi,
kaip atrodo troba, Patkauskaitės
šaržuojama Katrė pasišlykštėdama
dreba ir purtosi, visu kūnu iliustruodama posakį „šiurpis perėjo per
kailį“.
Pirmą naktį Vingių namuose Katrė
pati sau ištaria: „Be nesapnuoju!“

stebina. Jos įsiūčio priepuolio bijo
visi trys Vingiai. Sudaužiusi kėdę į
šipulius Katrė sako monologą apie
tai, kaip gailisi buvusios savęs. Pavasarį savo pyktį ji nukreipia į fizinę
veiklą: sunkiai tampo maišus, bidonus ir kibirus. Katrės žydrąjį kostiumėlį pakeičia juoda suknelė, o pagaliau – sportinės kelnės ir melsvi
marškinėliai.
Taip apsirengusi ji grįžta pas savo
tėvus, geriančius arbatėlę prie nerta
balta staltiese užtiesto stalelio. Katrė
maldauja priimti atgal į namus, o
jie atsako patarlėmis. Ši spektaklio
scena – viena paveikiausių. Driežai
ramiais balsais vardija liaudies išmintį, pradėdami nuo „be kančios

Scena iš spektaklio „Marti“

Atrodo, šie žodžiai įkvėpė režisierę
kurti jungtuvių sceną kaip košmarišką sapną, iš kurio Katrė taip ir
nepabudo. Groteskiškoje vestuvių
šventėje baikšti Katrė dairosi, lyg tamsią naktį eitų mišku ir saugotųsi iš visų
pusių tykančių pavojų. Ji budriai ir
nepatikliai stebi naująją savo aplinką
ir šeimą. Per jaunųjų šokį Katrė su
Jonu negali net susikibti, pirmas suklumpa vyras, vėliau jo negrabiai
tampoma pargriūva Katrė. Pagaliau
Jonas leidžiasi šokti vienas ir baigia žaisdamas su padanga, o Katrę
dar pašokdina išgėręs gašlus šešuras. Tokiame naktiniame šėlsme
muzikos garsai išsikreipia, erdvę
perskrodžia žalios lazerio šviesos
ir šokti pradeda kiaulės galva. Tad
galbūt visa, kas vyksta scenoje, šiandien tėra baisus sapnas?
Tik iš pradžių Katrė nervingai
šypsojosi, čiupinėjosi, grąžė rankas ir buvo pasiryžusi ištverti bei
prisitaikyti prie naujos aplinkos.
Po pusmečio ji rėkdama klibikščiuoja ant vieno aukštakulnio, kitą
batą sviesdama į vyro tėvus. Isteriškas Katrės pyktis ir plūdimasis

tiesą. Tuminaitės spektaklyje kaimynės pakartoja tą patį dialogą du
kartus, tačiau šie intarpai ne paliudija Katrės padėtį, bet parodo pačią kaimo bendruomenę: jos smalsumą, pavydą, pyktį, šykštumą ir
polinkį kištis į kitų gyvenimą.
Šios kaimo bobos taip pat menamais instrumentais pritaria aktorės Agnės Kiškytės atliekamai kantri muzikos dainai „I Wish I Was
a Single Girl Again“ („Norėčiau ir
vėl būti netekėjusia mergina“). Nors
yra daugybė šios dainos interpretacijų, Kiškytės veikėja dainuoja ją
erzinančia maniera, tarkim, vietoj žodžių „Oh Lord!“ (Viešpatie!)
vartoja „Oh Lordy, Lordy“ ir taip
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nebus ir laimės“, kol prieina iki absurdiškiausių: „kai myli, tai ir vyro
kumštis saldus“, „gera pati ir blogą
vyrą pataiso, bloga ir gerą pagadina“.
Apibendrinimas – „moteris visada
kalta“, todėl „privalai kentėti, dukrele“, nes „dviejų arbūzų į vieną
ranką nepaimsi“. Ši komiška scena
kartu atskleidžia ir situacijos tragizmą – dauguma taip ir gyvena,
kaip visi, kaip reikia, nes ką žmonės pasakys.
O jie visada turi ką pasakyti –
aktorių Jūratės Brogaitės ir Vilijos
Ramanauskaitės sukurtos kaimynės galėtų vaidinti siaubo filmuose.
Ant jų nuplikusių galvų styro kelios uodegėlės, veidai deformuoti,
kalba švepluodamos. Savo šiurpiu
juoku jos gąsdina Katrę per vestuves, o pabaigoje virsta bobomis,
savo liaudiška medicina ją numarinusiomis. Tačiau svarbiausia – jos
yra „choras“, liaudies balsas, kuris
tik apkalba ir palieka nemalonų
išsigimimo įspūdį. Žemaitės apsakyme keliose vietose žmonės pasikalba apie Katrės vargus pas Vingius, taip patvirtindami pasakotojo

suvulgarina kūrinį. Užtat aišku,
kad spektaklio kūrėjai nepritaria
dainos minčiai. Kiškytės melsva
suknelė, skrybėlė ir aukštakulniai
beveik tokie pat kaip Patkauskaitės Katrės, ji kuria idealųjį pastarosios paveikslą, o scena vaikšto
tarsi podiumu. „Idealioji“ Katrė iš
tiesų yra pasipūtusi, save įsimylėjusi
mergina, negalinti užjausti. Nukritusi nuo šieno vežimo Patkauskaitės
Katrė, palikta Vingių, tiesia į Kiškytės veikėją-įvaizdį rankas ir jai ištaria garsųjį „Do... va... no... ki(t)!..“
Tad šioje interpretacijoje Katrė tai
ištaria sau pačiai.
Gabrielė Tuminaitė neidealizuoja
nė vieno personažo. Todėl scenoje
vaizduojamame pasaulyje nėra
prošvaistės ir nebus tol, kol žmonės leisis svetimų galvų valdomi.
Spektaklyje stengiamasi sukurti
distanciją su veiksmu scenoje ir norima paveikti ne emocijas, bet protą,
taip skatinant kritišką žiūrovo mąstymą, tačiau ne kiekvienam tokio
peno pakanka – šiandien to tiesiog
nebeužtenka.
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Teatras

Rudens paaštrėjimai
Tarptautinė „Sirenų“ programa (II)

Alma Braškytė

„Gal visi drakonai...“, tarpdisciplininis spektaklis, kurį atvežė belgų
grupė „Berlin“, keletu aspektų priminė vieną aukščiausių praėjusių
metų „Sirenų“ taškų, šveicarų ir vokiečių „NACHLASS, kambarius be
žmonių“. „Drakonai“, kaip ir „Nachlass“, vyksta didžiulėje erdvinėje
konstrukcijoje, kuri gali būti pastatoma bet kur, nebūtinai scenoje, –
jokios bambagyslės, siejančios su
teatro pastatu, nėra. Medinis karkasinės „Drakonų“ konstrukcijos
ovalas raudonomis lubomis (labai
gražus iš išorės) puikiai įsikomponavo Rotušės Didžiojoje salėje. Pailga jo forma priminė didžiulį laivą,
tokią šiandieninę Nojaus arką. Plėtojant palyginimą toliau – su trisdešimčia skirtingų žmonių ekranuose,
kurių kiekvienas gauna sau į porą
po vieną žiūrovą. Tiesa, kas dvylika
minučių poros keičiasi, ir kiekvienas žiūrovas gauna pabūti poroje
su penkiais kalbėtojais vienas prieš
vieną. Kadangi klausomasi ne per
ausines, o tiesiog iš ekrano, nesi visai izoliuotas nuo kaimynų ir akies
krašteliu gali žvilgčioti, kas žiūrima
ir ko klausomasi šalimais. Jeigu tik
tavęs visiškai neabsorbuoja tavasis
kalbėtojas.
Kaip ir „Nachlasse“, „Drakonuose“ nėra jokių aktorių profesionalų, kalbėtojai – įvairių profesijų
žmonės, surasti spektaklio kūrėjų
per dokumentinį tyrimą. Ir kiekvienas turi savo pasakojimą. Tiksliau,
savo temą, sau gyvybiškai svarbų
klausimą, ties kuriuo, regis, susikryžiuoja ir profesiniai, ir asmeniniai
to žmogaus interesai. Tie klausimai
universalūs (kiek didelis žmonių
pasaulis, kokie ryšiai sieja mus vienus su kitais, ar įmanoma pasiekti
žmogų kitame planetos krašte nesinaudojant moderniomis paieškos
sistemomis, o vien tik tiesioginiais
žmonių kontaktais; kaip surasti sau
artimos sielos žmogų, vadinamąją
antrąją pusę; kaip pamiršti dalykus,
kuriuos norime pamiršti) arba šiek
tiek specialesni (kaip kad snaiperės,
vykdančios užduotį, dilema; kita
vertus, šiandienos mirtimi alsuojančiame pasaulyje net ir ši tema
neišvengiamai priartėja). Visi kalbėtojai (be gautojo sukomplektuoto
penketuko, namie internetu galima
pasiklausyti ir kitų) gerai išmano
savąjį klausimą, yra ne tik į jį įsigilinę, bet ir emociškai angažuoti.
Įtraukia ne tik tema ir kalbėtojo angažuotumas, bet ir dėmesį prikaustanti pasakojimo forma – dvylika
intensyvių gerai dramaturgiškai sukomponuoto teksto minučių.
Ir vis dėlto visais atvejais suveikė
vienoda dinamika: pradžioje, kalbėtojui pristačius savo temą, apimdavo vos ne euforiška nuojauta, kad
6 psl.
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netrukus išgirsi kažką, kas atskleis
tau kokią svarbią paslaptį. Kartais
net atrodė, kad dėl kažkokio kosminio atsitiktinumo pasitaikė būtent tave dominantis klausimas ir
tau svarbus kalbėtojas. Bet vėliau
neišvengiamai prasidėdavo etapas,
kai tai, kas sakoma, nebeatrodė taip
neabejotinai teisinga ir išmintinga,
galiausiai kildavo draugiškas skepsis, o kartais ir aktyvus troškimas
nuo kalbėtojo požiūrio atsiriboti.
Neišvengiamai paaiškėdavo, kad
vėl buvo pažadintas tavo vaikiškas troškimas išgirsti, kaip atskleidžiama paslaptis ar bent jau geriau
išmanančiųjų paaiškinimą, o gavai
tik dar vieną žvilgsnio galimybę
arba dar vieną susigalvotą strategiją,
į kurią įsikibta. Ir niekas tavęs neišvadavo nuo būtinybės toliau kapstytis savarankiškai. Seansui pasibaigus išeini emociškai užganėdintas,
įdomius klausimus pakedenęs, bet
vis toks pat, neįgijęs išminties ir nesulaukęs atsakymų. Ir čia pernykštis
„NACHLASS, kambariai be žmonių“
(kur buvo pristatytos dokumentiškai surinktos keleto jau mirusių
ar mirčiai besiruošiančių žmonių
gyvenimo ir atsisveikinimo su juo
istorijos) neskelbtas rungtynes
laimi beveik sausai. Nes iš tuščių
„Nachlasso“ kambarių kaip trofėjų
išsinešei visa apimantį ramybės ir
susitaikymo su visais neatsakytais
klausimais jausmą.
Jeigu toliau tęstume pernykščių
„Sirenų“ spektaklių varžybas su šiųmečiais, vokiečių teatro kolektyvo
„She She Pop“ (dabar reziduojančio Berlyne) spektaklis „Stalčiai“
be jokio vargo laimėtų prieš pernykščius „Atminimo akmenis“ (iš
Karlsrūhės). Abu vokiečių spektakliai naudojosi dokumentine
medžiaga naujausių laikų istorijai
tirti, įsižiūrėdami į istorijos jėgų
veikiamų pavienių, „eilinių“ žmonių likimus. „Atminimo akmenys“
bandė įtraukti žiūrovus į nacizmo
metais represuotų to paties teatro
aktorių ir kitų darbuotojų (pirmiausia žydų) likimų tyrimą. Tikriau,
stengėsi, bet sekėsi sunkiai, dalis
žiūrovų buvo susodinti prie stalo
ant scenos, kur tarp jų vaikščiojo

ir vaidino aktoriai, o šalia, beveik
ranka pasiekiamos, gulėjo tyrimui
naudotų dokumentų kopijos. Bet
teatras veikia kitaip nei muziejus,
ir mechaniškai nugalėjęs fizinį atstumą, nebūtinai išgyvensi emocinį
artumą.
O šiemet atvežtieji Berlyno „Stalčiai“ buvo atidaryti fiziškai toli nuo
žiūrovų, ant tradicinės scenos pakylos (spektaklis rodytas Rusų
dramos teatre), žiūrovai sėdėjo
įprastinėse salės vietose, ir beveik
negalėjai įžiūrėti, kas iš tų stalčių
ištraukiama, bet labai greitai galėjai
pasijusti bestovįs aktorėms už nugaros, jų vaikystės kambarėliuose
Rytų arba Vakarų Berlyne praėjusio
tūkstantmečio 9-ajame dešimtmetyje. Spektaklio tikslas buvo patyrinėti dabartinėje suvienytoje Vokietijoje tebejaučiamą įtrūkį, nulemtą
beveik penkis dešimtmečius trukusios atskirties, ir kas gali būti natūraliau, nei sumanymas pasirausti
vaikystės ir paauglystės atminties
stalčiuose, kad pasiaiškintum sunkiai suprantamas „vakarietiško“ ir
„rytietiško“ mentaliteto skirtumų
priežastis. Šešios spektaklio dalyvės,
trys iš „Vakarų“, trys iš „Rytų“ (visos
apsirengusios paaugliškai rėksmingais 9-ojo dešimtmečio epochos
drabužiais), sėdasi viena priešais
kitą prie trijų staliukų ir ima traukti
iš savo stalčių visokiausius praeities liudijimus. Laiškus, dienoraščius, pagyrimo raštus („rytietės“),
konfirmacijos nuotraukas („vakarietės“), o vėliau savo ir savo mamų
turėtas (bet nebūtinai perskaitytas)
feministinės klasikos knygas (pats
turėjimas turėjo reikšti sąmoningumą ir emancipaciją). Kraustymą
lydi pasakojimai ir paaiškinimai
(daugiausia sunkumų kelia skirtingai vartojamos sąvokos: „O ką
tu turi galvoje, sakydama „kapitalizmas“?“ – remia jos viena kitą prie
sienos), iš praeities traukiamos kuriozinės mėginimo įveikti „geležinę
uždangą“ istorijos: apie siuntinius,
kuriuose iš Vakarų į Rytus keliaudavo stygiaus produktai – nuo higienos priemonių iki greitpuodžių,
apie vaikiškus mėginimus pažiūrėti per sieną į Rytus – bet rytiečių

nebūdavo matyti, nes jie savo vaikiškose stovyklose mokydavosi ne
ko kito, o maskavimosi. Tuo metu
Vakarų pusėje likusios mergaitės
irgi savaip „maskavosi“ – kad ir po
griežtai nurodytos spalvos konfirmacijos suknelėmis.
Bet „Stalčiai“ neapsiribojo siauru
ir smulkmenišku buitiškumu. Spektaklio kūrėjos (o „She She Pop“ kuria kolektyviai, savo asmenines istorijas panaudodamos kaip tam
tikras „atvejo studijas“ platesnėms
išvadoms daryti) natūraliai įtraukia į spektaklio audinį ir pasaulio
politikos įvykius. Tiek ir taip, kaip
jie palietė individualius gyvenimus – per laiškus, dienoraščio įrašus, mokyklines ir nemokyklines
užduotis. Ir dar: už aktorių nugaros kabančiame dideliame ekrane
nuolat buvo rodomi didelių posėdžių ar konferencijų salių vaizdai.
Ilgi tušti stalai su užstalėje sustatytomis tuščiomis kėdėmis. Vienintelį
kartą ant tų stalų radosi šiek tiek
nekaltų „konferencinių“ gėrimų ir
užkandžių, kai scenoje buvo kalbama apie patį Vokietijų susijungimo momentą. Paskui tie kambariai ir stalai vėl visą laiką buvo tušti.
Ta nenugalėta tuštuma fone neleido
užsimiršti ir panirti į humoristinius
moterų pasakojimus ir dažnai komiškus kultūrinių nesusipratimų
nuspalvintus ginčus. Viskas buvo
tikra, o tariamas vaikystės ir paauglystės prisiminimų naivumas visai
nebuvo naivus. Pokalbis su keletu
trupės narių po spektaklio dar kartą
patvirtino, kad tokie istoriniai lūžiai, koks ištiko Europą praėjusio
šimtmečio viduryje, nepraeina be
pėdsako. Nors dabar maždaug keturiasdešimtmetės ar penkiasdešimtmetės moterys didesnę savo
gyvenimo dalį praleido sienai griuvus, nei būdamos atskirtos, į tam tikrus jautrius klausimus jos reaguoja
skirtingai. Į klausimą, kaip jos žiūri
į sumanymą meniniams tikslams
trumpam atstatyti Berlyno sieną,
buvusi „vakarietė“ atsakė lengvai,
kaip apie bet kokį kitą meninį projektą („kodėl gi ne!“). Koks buvo
„rytietės“ atsakymas, spėkite patys.
Suomių režisierių Kristianą
Smedsą pirmiausia reikėtų lyginti
su pačiu Kristianu Smedsu. Lietuvoje jis yra pastatęs „Liūdnas dainas
iš Europos širdies“ (2006), monospektaklį su aktore Aldona Bendoriūte pagal Fiodoro Dostojevskio
„Nusikaltimą ir bausmę“, kuriame
visa nelaimingojo Raskolnikovo istorija papasakota jo mylimosios Sonios lūpomis. Ir Antono Čechovo
„Vyšnių sodą“ (2009) – skirtingas
medijas jungiančią eksperimentinę
teatrinę instaliaciją, kurios premjeriniai spektakliai vyko autentiškame, nuo sovietinių laikų nepasikeitusiame Vilniaus priemiesčio
sodo namelio interjere ir pačiame

sename sode. Tais pat metais „Sirenos“ dar buvo atvežusios Smedso
„Mental Finland“ („Vaizduotės
Suomija“) – prieš Europos Sąjungos unifikavimo jėgas nukreiptą
chuliganišką ir obscenišką muzikinį teatrinį šėlsmą (beje, 2011 m.
Smedsas buvo apdovanotas Europos Naujųjų teatro realybių prizu).
Šiųmetis „Tik filmuojama“ – pusantros valandos trukmės dviejų
puikių aktorių susitikimas: vengrės Annamários Láng (iš kvapą
gniaužiančios Kornélio Mundruczó
„Gyvenimo imitacijos“, rodytos
„Sirenose“ pernai) ir esto Juhano
Ulfsako (taip pat jau pažįstamo „Sirenų“ (2008) publikai iš estų teatro
„Von Krahl“ „Hamleto“).
Nors „Tik filmuojama“ pristatomas kaip „meilės deklaracija kinui“,
deklaracijos čia pateikiamos ne tik
kinui, bet ir teatrui. Ir ne tik meilės. Dar labiau skepsio, nuovargio
ir troškimo išsivaduoti deklaracijos.
Ir visos jos nukreiptos į konvencijas.
Pirmiausia taip, teatro. Išsakomos
su meile ir komiškai: karžygio šarvais ir baltomis trumpikėmis vilkinčio Ulfsako pasakojimas apie
teatrinę vaikystę užkulisiuose, butaforo šedevrus grybus ir išlindusios
vaikiškos rankutės sugriautą skandinaviškos dramos didybę (tokį
veiksmą, pasirodo, pakartojo daugybė mažiau garsių nei aktoriaus
Lembito Ulfsako „teatro vaikų“) –
vienas tokio „meilės ir neapykantos“
santykio pavyzdys. Bet tą patį „meilės ir neapykantos“ santykio mišinį
spektaklis deklaruoja ir kinui. Saulės nugairintas plieninio vesterno
herojaus veidas ekranuose scenos
gilumoje šviečia kaip absurdiškas
sutrikusio Ulfsako personažo realybės komentaras. Tokie pat negailestingai beviltiški yra abiejų veikėjų,
Láng Moters ir Ulfsako Vyro, mėginimai pasinaudoti numylėtomis
kino schemomis (Bernardo Bertolucci „Paskutinio tango Paryžiuje“
ir, regis, Patrice’o Chereau „Intymumo“) santykiui užmegzti. Milžiniška, visą sceną užpylusi „sinefilinių“ kukurūzų spragėsių (kurių,
kaip paaiškėja, nei ji, nei jis nemėgsta) krūva tampa klišinio, iš
kino filmų susirankioto mąstymo
apie santykius ir bejėgystės realizuoti tikro santykio galimybę apoteoze. Smedsas, Ulfsakas ir Láng
apie tai pasakoja be dramos priegaidės. Moteris ir Vyras atsitiktinai
vėl susitinka po daugelio metų. Ji,
kaip kokia Čechovo Nina, yra kukli
aktorė atokiame provincijos teatre,
o jis, užsiauginęs po paltu išdavikiškai pūpsantį pilvuką, sako esąs
viskuo patenkintas. Ir kai jie susėda
įgarsinti Bertolucci „Po dangaus
stogu“, nieko neįvyksta. Tik scenoje
pasklinda švelnus melodramatinio
neišsipildymo dvelksmas.
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Teatras

Naujasis jaunųjų realizmas: pirma dalis
Dešimtojo dešimtmečio revoliucija: Oskaro Koršunovo „Roberto Zucco“ ir „Shopping and Fucking“

Laura Šimkutė

Su kiekviena kūrėjų karta teatre atsiranda tam tikros tendencijos, savita kalba, kuria bandoma užmegzti
kontaktą su publika. Iki atgaunant
nepriklausomybę kūrėjai su žiūrovais buvo sudarę ezopinį sąmokslą,
kuris ilgai gludintas derinant metaforines režisūrines strategijas bei
dramaturginę mintį. To laiko kartą
vienijo bendras troškimas – kalbėti
apie laisvės idėją ir puoselėti patriotinius jausmus, apeinant cenzūros
aparatą. Tačiau griuvus ribojančioms sienoms ir į sceną įžengus
naujai jaunų kūrėjų kartai atsirado
poreikis ieškoti kitokios kalbos ir
dramos kūrinių. Sąmokslas baigėsi
ir prarado savo aktualumą. Prasidėjo jaunųjų nihilistų, pasirengusių
išsprogdinti senosios estetikos likučius, metas. Šiandien teatre kuria
dar kita jaunųjų karta – tų, kurie
užaugo už sovietų santvarkos ribų,
laisvoje Lietuvoje. Abi šias jaunųjų
kartas sieja įdomi tendencija – polinkis rinktis panašios krypties, o
kai kuriais atvejais net tuos pačius
dramos kūrinius, plėtojančius naujojo realizmo (teatro, priartėjančio,
pasak Jurgitos Staniškytės, prie
karštos dabarties) estetiką.
Pastarųjų metų teatrų repertuaruose vėl pasirodo tokios pavardės
kaip Falkas Richteris, Bernard’asMarie Koltèsas, Sarah Kane, Martinas McDonaghas bei Martinas
Crimpas. Vien šį pavasarį įvyko
dvi spektaklių pagal Crimpo pjeses premjeros – teatro režisūros
magistro studijas ką tik baigusio
Manto Jančiausko režisuota „Laimės respublikoje“ (LNDT) bei Oskaro Koršunovo pirmosios vaidybos studentų laidos „Pasikėsinimai
į jos gyvenimą“. Jie kartu su kurso
vadovu prieš porą metų OKT pastatė Kane „Apvalytuosius“ (2016).
Tame pačiame teatre buvo sukurti
ir du spektakliai pagal Richterį: Artūro Areimos „Po ledu“ (2015) bei
Kamilės Gudmonaitės „Dievas yra
DJ“ (2015). Visos šios pjesės analizuoja dabarties laiką, yra socialiai
aštrios ir aktualios, turi potencialo
išjudinti žiūrovą ir parodyti pasaulio, kuriame jis gyvena, atspindį.
Šiandien simboliškai atsidūrę po
OKT stogu naujojo realizmo dramos pastatymai XX a. pabaigoje
prasidėjo nuo Oskaro Koršunovo,
kurio spektaklius ir to meto kontekstą verta prisiminti, norint geriau suprasti dabartinės jaunosios
kartos žvilgsnį į tos pačios krypties
dramaturgiją.
„Roberto Zucco“ – undergroundo
balsas teatre
Nors klasika pretenduojanti
tapti Bernard’o-Marie Koltèso
pjesė „Roberto Zucco“ neatitinka

visų naujojo realizmo krypties įtikinamai perteikia naktinio gyvebruožų (priskiriant pradžioje rei- nimo atmosferą. Spektaklyje tilpo
kėtų pridėti žodį „poetinio“), savo viskas, ką gali pažadėti naktinis
temomis yra labai jai artima. Kor- miestas ir ko nušvitus saulei nebešunovo „Roberto Zucco“ yra vienas liks (ne veltui paskutinis pjesės episvarbiausių spektaklių režisieriaus zodas vyksta pakilus saulei).
karjeroje, žymintis lietuviško teatro
Sauliaus Mykolaičio kuriamas
Roberto Zucco – savo tapatybę
estetikos lūžį.
1998 m. sausį Akademiniame praradęs asmuo, nežinantis, kas
dramos teatre (dabar LNDT) įvy- jis yra, žudantis, nors tam neturi
kusi spektaklio premjera sukėlė motyvo. Per spektaklį jis elgiasi
skandalą, po kurio žiūrovai pa- taip, kad pagaliau galėtų nusižusiskirstė į dvi stovyklas: tų, kurie dyti ir surasti bent kokią to, ką daro,
spektaklį įvertino už jo inovaty- prasmę. Zucco išgyvena savęs suvovumą, ir tų, kuriems jis buvo vi- kimo krizę – tai visos kartos, apie
siškai nesuvokiamas ir atstumian- kurią kalba Koršunovas, problema,
tis reginys. Recenzijų pavadinimai atspindėta ir atlaikyta vieno hero- „Roberto Zucco“
skelbė: „Roberto Zucco: šventasis jaus, savęs net nelaikančio heroiš pragaro“ (Vilius Litvinavičius, jumi. Pasak režisieriaus, „Zucco žmogų. Todėl jis ir pramintas teatro
„Šiaurės Atėnai“), „Teroristas Os- turi būti nematomas ir beformis, teroristu, nes kartu su savižudžiu
karas Koršunovas dar nėra suim- jis kaip skystis turi prasiskverbti Roberto Zucco išsprogdino senotas“ (Valdas Vasiliauskas, „Lietuvos pro mažiausius plyšius. Jis pats sios estetikos likučius ir Akademirytas“) ir t.t. Spektaklis žiniasklai- teigia, kad norėtų būti nematomas nio dramos teatro didžiąją sceną
doje nuskambėjo plačiai ir beveik tarp nematomų. (...) Ne Zucco daro pavertė šokių aikštele raudonųjų
kiekvienas jį matęs norėjo pasisa- įtaką susiklosčiusioms situacijoms, žibintų kvartale, kur skamba tranki
kyti apie tai, ką jaunasis režisierius tai situacijos daro įtaką jo darbams. technomuzika. Po 20-ies metų Papadarė su didžiąja Akademinio (...) Zucco vienu metu ir turi, ir ne- nevėžio Juozo Miltinio dramos
dramos teatro scena. O jis pasielgė turi būti, jis yra neapčiuopiamas, jo teatre „Roberto Zucco“ kaip savo
drąsiai.
neįmanoma pagauti.“ Koršunovas diplominį darbą stato jaunas režisierius Augustas Gornatkevičius,
bet apie tai – antroje teksto dalyje.
Naujasis realizmas – nauja
vaidyba

„Shopping and Fucking“

Koršunovui nesvetima populiarioji kultūra, iš kurios jis semiasi
įkvėpimo, ieško jos pritaikymo scenoje būdų, taip popsui suteikdamas
simbolinių reikšmių bei paversdamas jo elementus visuomenės
veidrodžiu. Spektaklyje „Roberto
Zucco“ yra rampa (scenografė Jūratė Paulėkaitė), kuria riedučiais
važinėjasi Zucco alter ego. Į sceną
įsiveržia gatvės kultūra, o riedutininko važinėjimas rampa aukštyn
žemyn simbolizuoja gyvenimo pakilimus ir nusileidimus. Mažojoje
Čikagoje skambant technomuzikai
ir scenai nušvintant raudona spalva
pasirodo ant biuro kėdžių su ratukais besivažinėjančios prostitutės;
fone projektuojami asociatyvūs
vaizdai. Naudodamas riedlenčių parko elementą, technomuziką, biuro kėdes režisierius kuria
tikslų klubinės kultūros atspindį ir
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kuria istoriją apie aplinkybių vedamą ir joms pasiduodantį žmogų,
kuris praranda savo esatį. Tai jauno
žmogaus tragedija, šių laikų Hamleto krizė.
Anot Valdo Vasiliausko, „svarbiausia, pirmąkart spektaklyje prabilo ta metalistų, rokerių, baikerių,
riedutininkų, diskotekų vedėjų ir
lankytojų karta, kuriai iki šiol lietuvių kultūroje nebuvo suteiktas
žodis – ji prabilo savo kalba, kokia
iki šiol niekas nekalbėjo“. Prie klasikinių istorijų apie herojus, diduomenę, aukštų tikslų siekiančius veikėjus pripratusiai publikai tai, kad
prabylama iš gatvės naktinėtojų pozicijos, galėjo pasirodyti mažų mažiausiai nepriderama teatrui.
Koršunovas sugriovė iki tol vyravusias konvencijas, ieškodamas
naujos dramaturgijos ir sceninės
kalbos, kuri pasiektų esamo laiko

N u ot r a u ko s i š O K T a rc h y vo

preke ir parsiduoda už daiktus, pinigus. Forma keičiasi, tačiau esmė
išlieka ta pati. Jurgita Staniškytė atkreipė dėmesį į Wojciecho Balucho
mintį, kad „Shopping and Fucking“
personažų egzistencija (istorija)
prasideda nuo transakcijos – nuo
pirkimo sandorio“.
Tačiau ką dar, be naujų temų,
šis spektaklis įvedė į teatrą? Pirmiausia – naują vaidybą. Naujoji
dramaturgija, parašyta kitaip negu
dauguma klasikinio kanono pjesių,
reikalauja kitokio aktorių buvimo
scenoje. Kadangi pjesėje griaunama
laiko ir erdvės vienovė, aktorius
turi greitai persiorientuoti ir vaidinti tarsi kine. Toks vaidybos būdas lemia subtilesnę emocijų raišką,
mažesnį veiksmų teatralizavimą, o
tai priartina spektaklį prie realybės.
„Shoppingu...“ jaunas režisierius
provokavo visuomenę, pristatydamas jai dramaturgiją, kalbančią tiesmukai, be užuolankų, apie
temas, laikomos tabu. Koršunovas prie naujosios dramaturgijos
sugrįžta dar ne kartą – stato Mariuso von Mayenburgo „Parazitus“, „Ugnies veidą“, Sarah Kane
„Geismą“, „Apvalytuosius“.

1999 m. rugsėjį įvyko Koršunovo
„Shopping and Fucking“ premjera,
laikoma Oskaro Koršunovo teatro
pradžia. Spektaklis sukartas pagal
Marko Ravenhillo pjesę. Dramaturgas priklauso britų brutalistų,
arba „in-yer-face“, srovei, kuriai
būdinga šiurkšti kalba, tabu laužymas, tiesmukumas, ribiniai išgyvenimai ir siekis paveikti žiūrovą.
„Roberto Zucco“ estetika kėlė šoką,
o „Shopping and Fucking“ provokavo nagrinėjamos temos: seksas,
narkotikai, homoseksualumas. Tuo
metu jos dar nebuvo plačiai aptariamos, ypač teatre laikytos tabu.
Diagnozė: nacionalinės
„Shopping and Fucking“ – tai
dramaturgijos trūkumas
revoliucija Lietuvos teatre, išjudinusi publiką, privertusi suklusti
Tuo metu Koršunovo pasirinkiteatrinę bendruomenę, praplėtusi mas statyti naujojo realizmo pjeses
tų, kuriuos palietė šis spektaklis, liudijo norą rinktis tokius kūrinius,
akiratį. Nemažai žiūrovų po spek- kurie būtų visiška priešingybė nutaklio buvo sukrėsti, šokiruoti, gal sistovėjusiam teatriniam kanonui,
net pasibaisėję, o štai, pavyzdžiui, ir parodyti, kad teatras gali kalbėti
kunigas Julius Sasnauskas pasakė: ne tik metaforų bei simbolių kalba.
„Noriu pasveikinti režisierių, nes jis Tada pjesių pasirinkimą lėmė aplinsukūrė tikrai dvasingą spektaklį.“
kybės (atsivėrusios sienos) ir noras
Tuo metu atsirado ir Oskaro Kor- eksperimentuoti. Dabartinės jaušunovo teatro koncepcija: klasiką nosios kartos kūrėjai tokia dramastatyti kaip šiuolaikinę dramatur- turgija jau nieko nebestebina – ji
giją, o šiuolaikinę dramaturgiją – jau tapo įprastu teatro reiškiniu, kai
kaip klasiką. Šiuolaikinėje drama- kurie net teigtų, kad naujasis realizturgijoje režisierius ieško to, kas yra mas paseno. Tačiau kodėl prie jo suuniversalu: „Shopping and Fucking“ grįžta jaunieji? Ir kodėl abiem atveatveju – tai žmogaus, kaip prekės, jais – ir Koršunovo, ir dabartinių
mitas. Žmonių pardavimas aktua- jaunųjų – simptomiškai nesirenlus nuo seno: kilmingieji turėjo savo kama statyti nacionalinės dramavergus, jais prekiavo, šiai santvarkai turgijos kūrinių? Šiuos klausimus
pasibaigus tai įgavo kitą reikšmę. nagrinėsiu antroje teksto dalyje.
Šiandien žmogus pats verčia save
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Žmogus kaip mašina
Pokalbis su menininke Jurgita Juodyte
Dundant kliudomų bėgių ritmui
2018 m. spalio 12 d. Kaišiadorių geležinkelio stotyje vyko Jurgos Juodytės meno ir inžinerijos vienos
dienos projektas „Traukinys įjungia meną. Menas sustabdo traukinį“.
Kūrinys – dedikacija laikui. Apie tai
ir kalbamės su projekto autore.
Kodėl projektą nusprendei
vykdyti Kaišiadoryse?
Kaišiadorių kultūros centras
pakvietė surengti parodą. Parodos, kai pakabinamas paveikslėlis, kaip medijų menininkė nenorėjau. Džiaugiuosi, kad ir centro
kuratorė Lina Urbanavičienė su
manimi sutiko, juolab kad ten
nedažnai eksponuojamas medijų
menas. Esu sužavėta šios įstaigos
drąsa ir atkaklumu (Kaišiadorių
kultūros centras gavo Kaišiadorių
savivaldybės finansavimą, taip pat
užmezgė ryšius ir gavo leidimus iš
„Lietuvos geležinkelių“). O dirbant
leido išsaugoti idėjos laisvę ir pasidalino atsakomybe. Sukūrėme
vieną dieną veikiantį meno ir inžinerijos įvykį. Tai tarpdisciplininis
meno projektas, jungiantis videoperformansą, mokslą ir kompiuterines technologijas.
Kam į meną įtraukti traukinį?
Norėjau labai tiesmuko ir tiesioginio traukinio dalyvavimo. Šiame
projekte traukinį vertinu kaip

savo kūno pakaitalą, kuris atliktų
Projektavau savo videoperforveiksmą – performansą. Trauki- mansą „Sudie“ (tik išardytą į pennio judesio energiją mes panaudo- kias lygias dalis). Tai atsisveikinimo
A u to r ė s n u ot r .
jome videoprojektoriams „užkurti“ videoperformansas – todėl tematišir meno kūriniui rodyti. Programa, kai jis labai tiko geležinkelio sto- negesti, galvoti racionaliai. Ir, tiesą
Tai bus pati gyvybingiausia vieta,
instaliuota delno dydžio kompiu- čiai. Taigi ir romantikai. Projek- pasakius, būdama mašina nesijau- kokią tik rasiu. Noriu, kad vaizdas
teryje, priima traukinio siunčiamą cijose nufilmuoti miške pakabinti čiu blogai – pavyksta pasiekti tikslų. slystų per skubančius žmones intusignalą ir siunčia jį vaizdo projek- marškiniai. Metų laikai keičiasi, o Problema kyla, kai įvyksta trumpi ityviai dingdamas jų periferiniame
toriui. Geležinkelio stoties perone jie ten plazda palikti. Videoper- sujungimai – dėl nesėkmių, nega- matyme ir mąstyme.
esantys penki projektoriai įsijungia formansas yra čia: http://letmefix. lavimų ar jausmų.
traukiniui atvykus. Traukiniui iš- lt/Jurga_Juodytė
Mechanizmai ir technologijos Ar buvo kokių atsiliepimų? Revykus videovaizdas išsijungia. Meno
apskritai yra neatsiejama mūsų da- akcija iš stoties praeivių?
Anotacijoje
rašei,
kad
kūrinys
–
kūrinio ekspozicijos laikas griežtai
barties dalis. Kartais neaišku, kodėl
Buvo klausimų, padrąsinimų,
priklausomas nuo traukinio Vilnius– dedikacija laikui. Kaip?
jos „veikia“ arba kodėl „neveikia“. pagyrimų, vienas pasiūlymas tapti
Kaunas atvykimo į Kaišiadoris grafiko.
Kūrinys fiksuoja laiko tėkmę. Technologijos darosi labai sudė- mergina, vienas grasinimas dėl seVyriški marškiniai metams palikti tingos ir paslaptingos – po pilku kimo technologijų, du įspėjimai dėl
Kiek šį technologinį pasirinmiške – tai gedulo veiksmas. Marš- dangteliu. Tai ne „nuoga“ murzina meno nederančiose vietose, vienas
kimą veikė stočių romantika
kiniai išliko beveik nepakitę, tačiau mechanika. Kai pažinimas sudėtin- apgailestavimas dėl sugedusių ko(susitikimai, išsiskyrimai, istokito metų laikai. Gedulo faktas iš- gas, lengva nuslysti į kažkurią vieną pėčių. Buvo žmonių, ėjusių pro šalį,
riniai įvykiai), kiek tranzitinės
lieka, nes praeitis yra dabarties da- pusę: atsiribojimo ar sudievinimo. buvo žmonių, laukusių traukinio
erdvės specifika su kinematolis, nors ir kintanti. Filmavau vienus
kartu, kad pamatytų meno kūrinį.
grafiniu atminties bloku, ar čia metus kas septynias dienas. O sto- Kas buvo svarbiausia? Gal kas
Visiems paprasčiau, kai šiuolaikisvarbiausias meno ir technolo- tyje laikas visai kitoks. Ištįsta, kai nors pačiai išėjo netikėta?
nis menas yra savo vietoje – galegijos santykis?
lauki traukinio, ir „susitraukia“, kai
Didžiausias atradimas – kad, at- rijoje, kai ramiai sau tūno vienas,
Kinematografinis „kampas“ tiks- į jį vėluoji.
rodytų, technologiškai sudėtingas laukia, kol kas nors ateis. Bet jei
lus. Nebuvau apie jį pagalvojusi.
idėjas įmanoma įgyvendinti. Ir tada menas „išeina“ laukan – jis „lįs į
Kaip
šiame
kūrinyje
suvoki
Mašina, „sukanti“ filmo ritę ir dėl to
jos neatrodo tokios jau sudėtingos. akis“, jį bus sunkoka ignoruoti. Teks
atsirandantis vaizdas. Bet „Trauki- technologiją? Humanizuoji ar
Reikia bendradarbiauti, klausti, aiš- įdėti pastangų abejingumui. Arba
nys įjungia meną. Menas sustabdo kaip tik atvirkščiai?
kintis, pasakoti.
klausimui.
traukinį“ svarbu ne tik tai. Vizualiai
Greičiau atvirkščiai. „RobotiAčiū už pokalbį. Įvykio dokuman buvo svarbu sujungti skirtin- zuoju“ žmogų. Jaučiu, kad esu mil- Kaip supratau, rezultatu esi
mentaciją galite rasti menininpatenkinta.
Ar
iš
šio
projekto
gas materijas – traukinio galią, pro- žiniškas lokomotyvas, judantis link
kės
feisbuko paskyroje.
vystosi
nauji
sumanymai?
jektoriaus šviesą „tikroje“ tamsoje sekundžių tikslumu apskaičiuoto
(naktyje) ir vaizdo projekciją.
tikslo. Esu mašina. Pinigų uždirTuriu viziją kitai vietai, kitam laibimo, valgio gaminimo, buities ir kui ir mašinai.
Parengė
Ką rodė įjungti traukinio
pareigų vykdymo aparatas. Rinka
Monika Krikštopaitytė
ekranai?
reikalauja veikti tiksliai. Nestrigti, Ar kita vieta bus judresnė?

Šviesmečių begalybėje

Dovilės Dagienės paroda „Čia tada, ten dabar. Laikas“ Vilniaus fotografijos galerijoje
Paulina Blažytė

Laikas ir atmintis – nuo šiuolaikinės fotografijos neatsiejamos temos,
dominančios ne vieną Lietuvos ir
pasaulio kūrėją. Lankydamasi Vilniuje vykstančiose fotografijų
parodose dažnai pastebiu šios tendencijos pasikartojimą. Menininkai,
rodos, kalba apie panašius dalykus,
tačiau kaip skiriasi jų išreiškiamos
idėjos ir pasirinkta forma! Vieni atsakymų ieško šeimos archyvuose,
kiti vaizdais sujungia praeitį su dabartimi, treti įamžina veidus, vietas
ar daiktus, nuolat veikiamus laiko,
nuolat kintančius.
Vilniaus fotografijos galerijoje
veikiančioje parodoje „Čia tada, ten
dabar. Laikas“ menininkė Dovilė
Dagienė laiko suvokimą, bandymą
jį užčiuopti, nusakyti traktuoja kur
kas abstrakčiau. Fotografė renkasi
požiūrio tašką, labiau sietiną ne su
asmeninėmis patirtimis ir prisiminimais, o su fizika, astronomija,
filosofija, – ar bent jau taip pasirodė man, per galerijoje vykusią
8 psl.

ekskursiją pasiklausius autorės ir
apžiūrėjus ekspoziciją.
Menininkės teigimu, kūrėjus
laiko tema gali patraukti dėl žmogų
kamuojančio nerimo. Ir iš tiesų –
šiandieniame pasaulyje, ypač
didmiesčiuose, visko tiek neįtikėtinai daug. Pasirinkimų, atsakomybių, informacijos, net meno. Tai,
aišku, puikus ir jaudinantis dalykas,
tačiau kita vertus, nuolatinis skubėjimas pamatyti, sužinoti, patirti
gali varginti ir kelti nerimą. Kartais
atrodo, kad laikas bėga greičiau, nei
turėtų, ir per visą tą skubėjimą susitraukia, nežinia kur prapuola.
Nors laiką galime pamatuoti sekundėmis, valandomis, mėnesiais
etc., neretai jis pasirodo esantis gerokai sudėtingesnis, aiškiai nenusakomas. Dangaus kūnus įamžinančios D. Dagienės fotografijos man
primena apie laike slypinčią nei
pradžios, nei pabaigos neturinčią
begalybę, besisiejančią su kosmoso
neapibrėžtumu. Neapčiuopiamumo aspektas itin ryškus darbuose, kuriuose pagrindinis dėmesys sutelkiamas į saulės fiksavimą.

Kadangi jos šviesa Žemę pasiekia laikyčiau gana grafiškais. Grafišper maždaug 8 min., nufotografuo- kumas juose reiškiasi per juodos ir
tame atvaizde tarsi matome praeitį, baltos spalvos balansą bei negausų
nes saulė jau kitame taške. Toks laiko elementų išdėstymą. Nedideliuose,
suvokimas priverčia susimąstyti apie kone intymaus formato darbuose
kur kas bendresnes patirtis, susiju- įamžinant saulę naudojama dviDovilė Dagienė, ekspozicijos
sias su žmonijos praeitimi, ateitimi guba ekspozicija, todėl matomi du
fragmentas
(ir dabartimi?). Prie savęs vėl sugrįžtu saulės atvaizdai skirtinguose tašnebent mane ir fotografijas skirian- kuose. Ją gaubiantis fonas vienur
čiame stikle pamatydama atspindį.
baltas, kitur juodas – taip įvyksta
D. Dagienės kūryba reikalauja dėl soliarizacijos proceso. Taupi, abs- įamžintas ne autorės – menininkė
kai ko daugiau nei vien mėgavimosi trakti fotografinė kalba čia neatrodo sakė šio vaizdo plokštelę radusi
maloniais vaizdais. Žinoma, gali- skurdi – ji subtili, konkreti ir atvira observatorijoje.
mas ir toks vartojimo būdas, tačiau interpretacijoms. Man taip pat kažViename kūrinyje galima pastejis nebūtų pilnavertis. Taip rašau to- kuo patiko po kūriniais ranka užra- bėti kompoziciją perrėžiančias padėl, jog manau menininkės darbų šytas ir parodai tekęs pavadinimas slaptingas punktyrines linijas – tai į
stiprybę glūdint juos pagrindžian- „Čia tada, ten dabar“. Matydama fo- vaizdą įsimaišiusių lėktuvų ženklai.
čioje koncepcijoje, kuri paremta į tografijos ir teksto jungtį prisimi- Lėktuvų įsiterpimą autorė vadino
dangų nukreiptu žvilgsniu.
niau toje pačioje galerijoje žavėju- klaida, tačiau man tokia dangaus
Tačiau svarstant apie meninin- sias Remigijaus Pačėsos fotografijas invazija pasirodė žavus ir netikėtas
kės kūrybą norisi atsižvelgti ne tik ir jo geltonas gulbes.
mūsų laikų įrodymas, kai net pažvelį darbus jungiančią idėją, bet ir į
Kita ekspozicijos dalis skirta nak- gus aukštyn nuolat susiduriama su
plastinę išraišką – fotografija vis tiniame danguje matomiems kū- eismu, judėjimu. Labiau apniukusią
dėlto yra ir vizualinė patirtis. Šioje nams. Čia esantys kūriniai didesnio naktį pažvelgęs į miesto dangų, tik
vietoje norėtųsi ir trumpai pridurti, formato, ne tokie minimalistiniai. lėktuvą ir pamatysi. Žvaigždės lindi
kad D. Dagienė savo tyrimui pasi- Jiems užfiksuoti D. Dagienė pasi- kažkur už debesų ir prekybos centrų
telkė analoginę fotografiją, nespal- telkė ilgą išlaikymą, todėl žvaigždės skleidžiamų šviesų sluoksnio.
votą juostą. Eksperimento „Su- atrodo tarsi kristų, slystų dangumi.
laikyta šviesa: dvi saulės“ vaisius Beje, vienas iš eksponuojamų darbų Paroda veikia iki lapkričio 10 d.
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Dailė

Varinės istorijos

Žydrės Ridulytės paroda „Scintillatio“ VDA galerijoje „Artifex“
Lijana Šatavičiūtė

Be Žydrės Ridulytės variu spindinčių audinių sunkiai įsivaizduotume
šiuolaikinę Lietuvos tekstilę. Nekyla
abejonių, kad tai puiki menininkė,
papildanti šią meno šaką rafinuota
elegancija ir iškalbingu minimalizmu – tokiu retu tarp dabarties
mūsų tekstilininkų. Į parodą Ž. Ridulytė pasikvietė judėjimo „Sintezija“ narius – poetą ir tarpdisciplininės srities kūrėją Julių Žėką (jo
eilėmis išrašytos galerijos sienos)
ir menininkę Justiną Tulaitę, kurios sukurta muzika aidi galerijoje.
Ž. Ridulytė ne kartą dalyvavo bendruose projektuose su kitų sričių
menininkais, yra judėjimo „Sintezija“ narė.
Paslaptingai „Scintillatio“ (lot. kibirkščiavimas, švytėjimas) įvardytoje parodoje švyti ir kibirkščiuoja
tekstilė. Jau kuris laikas Ž. Ridulytė audžia rankinėmis staklėmis
iš varinės vielos ir įprastų siūlų
kompozicijas, kurių pavadinimai
suteikia papildomą potekstę jos
kuriamiems darbams. Vieni įvardijimai artimi senosios lietuvių
kalbos žodinių formų poetikai, jie
tarsi nuorodos į dainose apdainuotą
ir mitais apipintą kaimo audinių
tradiciją – „Vario apžavai. Dimai“,
„Vario abrūsėlis“, „Lygiai“, kiti intriguoja netikėtais minčių posūkiais,
jau patys savaime yra sumanymo
dalis – „Dvejonė tetruko tik akimirką“, „Kvėpuokite per savo akis“,

„Gali būti bet kas“. Dalis kūrinių su
įaustais spalvotais tradiciniais dimų
raštais, langeliais ar laisvai išmėtytais išeiginių prijuosčių kaišytiniais
rombeliais, kvadratėliais, dar kiti
neutralūs, be tautinės tapatybės
ženklų. Pastarieji lygaus varinio paviršiaus, vietomis perskirti juodų
siūlų dryžiais, dalijančiais nežymiai
besiskiriančios tekstūros (atsiradusios dėl skirtingos pynimo technikos) plotus. Išskirtinė tokių audinių
ypatybė – besimainantys šviesos atspindžiai metaliniuose paviršiuose,
suteikiantys neapibrėžtumo, metafizikos pojūtį.
Šviesa, spindesys audinyje – tokie pat seni kaip ir tekstilės istorija.
Žvakių šviesoje žybsinčios renesanso ir baroko gobelenų aukso
bei sidabro gijos, įsiūti veidrodėlių
ornamentai egzotiškų kultūrų tradiciniuose audiniuose, dabarties išmanioji tekstilė, šviesą atspindintys tekstilės pluoštai ar net Arduino
plokštės, užprogramuotos palaikyti
švytėjimą šiuolaikinio meno kūriniuose, – tai tik keli pavyzdžiai,
iliustruojantys skirtingų epochų
menininkų pastangas padaryti
šviesą pavaldžią jų sumanymams.
Ž. Ridulytės šviesos siekis remiasi
ne sudėtingomis technologijomis, o
natūralia metalo ypatybe atspindėti
šviesos šaltinį.
Tekstilininkės darbuose slypi
lengva užuomina, paslaptis, juose
nėra tiesmukai brukamos minties
ar noro priversti žiūrovus vienareikšmiškai skaityti kūrinio turinį.

Galbūt dėl to, kad R. Ridulytė audžia tekstilės abstrakcijas. Be to,
jos kūryba turi bendrų bruožų su
japonų tekstile, kurios natūralios,
gamtai artimos formos jau savaime
yra asociacijų šaltinis, siūlo įvairiopas interpretacijas, nepretenduoja
į vienos tiesos monopolį. Autorės
„japoniškumas“ ypač akivaizdus
vertikalioje kompozicijoje „Šilko
kelias“, kurios prasminę įtaigą stiprina
natūrali balsva šilko spalva, nevienodas siūlų storis, audinio technologinės charakteristikos. Begalybės,
kelionės, gyvenimo kelio metaforos
sklinda iš jo siauro, pailginto audinio formato. Vertikalios formos
apskritai būdingos Ž. Ridulytei
(kompozicijos „Lygiai“ ilgis – net
penki metrai).
Išorinis audinių paprastumas –
apgaulingas, slepiantis ilgą apmąstymų, susigyvenimo su kūrybos
objektu ir archetipinių motyvų
atrankos procesą. Įtampą stiprina,
rodos, nesuderinami dalykai – išorinis paprastumas ir jausminis paveikumas, fizinis metalinio audinio
svoris ir iliuzinis jo lengvumas, net
plevenimo erdvėje įspūdis. Tai konceptualūs šiuolaikinio meno kūriniai, pasitelkiantys tekstilės priemones kaip medijas modernybei
sukurti. Paslankus metalinis audinių pagrindas leidžia juos įvairiai transformuoti: sukti į ritinius,
lenkti kraštus, klostyti ir suteikti kitokį pageidaujamą pavidalą, kaskart
paversti plokštumas vis kitomis
plastinėmis struktūromis. Kartais

Ekspozicijos fragmentas

„ A rt i f e x “ n u ot r .

metaliniai stačiakampiai skulptūTai ne pirmas Ž. Ridulytės benriškai išgaubiami, suteikiant jiems dradarbiavimo su „Sintezijos“ kūrėdrabužio, veido ar žmogaus figūros jais atvejis. 2009 m. ji kartu su poetu
pavidalą. Taip skaidrios nuotaikos J. Žėku dalyvavo projekte „Tekstas
abstrakti kompozicija „Gali būti bet ir tekstilė“ (iš Lietuvos dailininkų
kas“ (2018), interpretuojanti tradici- sąjungos renginių ciklo „Naujas
nių prijuosčių ornamentą, tampa pa- miesto veidas“), sujungusiame šiuonaši į Nukryžiuotojo siluetą, o lange- laikinę poeziją ir audimo meną. Diliais išmarginti „Vario apžavai. Dimai“ delis iššūkis Ž. Ridulytei buvo ben(2006) įgauna griežtos struktūros si- dras mokslininkų ir menininkų
projektas „Tautiška giesmė“ (2010,
jono pavidalą.
Ekspozicija formuota scenogra- idėjos autorius J. Žėkas), įtraukęs
fijos principu, tekstilės darbai są- garso ir vaizdo elementus, kompiuveikauja tarpusavyje, pratęsdami terines ir lazerių technologijas bei
ir papildydami vieni kitus. Jiems tekstilę, už kurios sukūrimą šiame
prasmingai akompanuoja Justinos projekte atsakinga buvo Ž. Ridulytė.
Tulaitės „kosminio“ skambesio elekMenininkės kūryba patraukli
troninė muzika, kurioje melodija dėl gebėjimo taupiomis priemosusipina su sutartinių intarpais ir nėmis perteikti mintį, pasiekti
rečituojamomis Juliaus Žėko laisvo- originalią ir efektingą spindinčią
siomis eilėmis: „Ar Audi / Ar Lauki / visumą. Ar toks retas mūsų tekstiMedumi / Kai Pakvimpa / Delnai...“. lėje raiškos minimalizmas reikštų,
Poezijos gerbėjai atras sau peno skai- kad Ž. Ridulytė stovi nuošalyje
tydami ant galerijos sienų kursyvu nuo bendrų tendencijų? Tikriauišrašytas šio poeto eiles. Horizonta- siai ne, nes jos varinių istorijų įkvėlios, paties eilių autoriaus ranka plo- pimo šaltinis – audinys.
nyte linija parašytos poezijos eilutės
net formaliai žiūrint papildo varinių Paroda veikia iki lapkričio 3 d.
audinių juostas dar vienu, literatūriniu prasmės dėmeniu.

Bėgantis ir sustojęs laikas
Viktoro Paukštelio tapybos paroda galerijoje „Kunstkamera“
Monika Krikštopaitytė

Kai galvoju apie Viktoro Paukštelio kūrybą, vis mąstau apie kelis
dalykus: muzikos ir dailės kalbos
skirtumus, čiurlioniškumą ir postmodernistines procedūras. Šio pianisto ir dailininko grojimas dažnai
pavadinamas žėrinčiu, muzikologai
jo vardą taria pagarbiai linksėdami,
muzikos gerbėjai laukia jaudinančių koncertų. Bet dailės tekste niekada nepavartočiau žodžio „žėrintis“,
nes tai muzikos slengas, kitame kontekste skambantis kaip nesąmonė. Ir
kyla įtarimų, kad skirtumų yra daug
daugiau, kad nežinau to, kas muzikos žmonėms paprasta ir net nepastebima, kad nepajėgsiu aprėpti net
pusės šio grojančio ir tapančio menininko pasaulio. Tada galvoju apie Čiurlionį, kad jo muzikinė pusė man nė kiek
netrukdo matyti vizualių darbų, jie siejasi, jungiasi per temas, pavadinimus,
galų gale puikiai veikia ir be garso.
Paukštelis irgi jungia vaizdą ir
garsą, per animaciją šalia grojimo

ar koncertą per parodos atidarymą, suskamba kažkas, ką esu jautusi
bet visai kitaip, ir tai yra natūralu, žiūrėdama klasiką ir dabarties tanes laikas kitoks. Vaizdo, garso ir pybą. Šiuolaikinė kūryba kitaip
teksto (pvz., kūrinio pavadinimo) ir neįmanoma, juk kūryba minta
santykis dažniau ironiškas ar bent kūryba, nes menas – tai pirmiausia
jau veikia per skirtumą. Ir tada bendravimo forma. Kaip ir kalboje,
mąstau apie postmodernizmą (ta žodžių kiekis ribotas, bet, skirtinnetaisyklinga, plačiąja prasme), kad guose kontekstuose juos vartojant,
dalykų ir jų reikšmių santykiai yra išeina vis nauja reikšmė. O dar insunkiai nuspėjami, lengvai kintantys, tonacija ir situacija.
pakrikę. Et, bet dar romantikai ir egSpaudoje Paukštelis yra sakęs, kad
zistencialistai buvo nustatę pasaulio kolekcionuoja prisiminimus, suteipakrikimą, tik dabar tas pakrikimas kia jiems kūną, todėl parodos pavaturi daugiau atspalvių, kartais linksmų. dinimas „Nebepamenu jos vardo“
Ir mąstau, kad dailėje citavimas, nuskambėjo melancholiškai ir skauapropriavimas, interpretavimas džiai. Lyg atsiminimai nebepaklustų
įsivyravo palyginti ne taip seniai, autoriui arba būtų slopinami. Dar
o muzikos atlikėjai ne savo kurtą menininkas yra sakęs, kad jį nemenmuziką grojo nuo seniausiai ir tai kai įkvepia Lietuvos gamta, ta pilkuma.
niekada nekėlė jokių autorystės Ankstesni darbai buvo ryškių spalvų,
komplikacijų. Tada man atrodo, o šioje parodoje toji pilkuma ne tik
kad Paukštelio tapyboje perėmi- vizualiai, bet ir savo melancholija įsimas, perpatyrimas, interpretacija skverbė į visus paviršius.
motyvų, sąskambių, jausmo iš
Paroda užsidaryta sulig diena,
dailės istorijos yra labai organiška, kai laikrodžiai persukti į žiemos
pagarbi, tarsi atliktum kūrinį. Ne- laiką. Darbuose jau sninga. Balrandu jo darbuose pernelyg tiesio- tume tykiai ganosi stirnos („Tą
ginių perėmimų, bet portretuose rytą“), praeina sulinkęs žmogus
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Viktoras Paukštelis, „Nebepamenu jos vardo“. 2018 m.

(„Suskilęs horizontas“), po medžiu krucifiksas veikia kaip pauzė, dar
sningant sėdi toji ponia iš Edouardo šiek tiek paliūdinanti, nes įneša
Manet „Pusryčių ant žolės“. Atski- kančios raktažodį, bendrą išgyverai stirnos būtų tik smagūs gyvūnai, nimą. Tačiau religinį atspalvį nubet su pavadinimu, kuris momentą muša netoliese kabantis liūdnas
padaro reikšmingą, ir tokiais kaimy- indėnų vadas, o kiek toliau – bernais tampa geliančiu prisiminimu. niukas su futbolo kamuoliu. Tarp šių
Prisiminimu, reiškiančiu kažką, ką veikėjų nejaučiama hierarchija, jie
žino tik tą reginį matę(s). Ir prašalai- visi lygūs prieš tą pačią melancholiją.
čiui tai neturėtų jokios reikšmės, jei O mažieji portretai dviem įdėmiais
kiekviename netūnotų vaizdai ir gar- žvilgsniais ir dviem užstrigusiais visai, sulipę su ryškiais išgyvenimais. duje kalba apie troškimą būti pamaTarp peizažų, kurie gražia seka tytiems, pamatytiems iš tikrųjų.
pereina nuo labai realaus iki visiškai menamo, įsitaisęs nutapytas Paroda veikė iki spalio 27 d.
9 psl.

Kinas

Žudikai, troliai ir Lozorius
Aštuoni „Scanoramos“ filmai, kuriuos reikia pamatyti savo akimis
Lapkričio 8 d. prasidedanti „Scanorama“ ir vėl siūlo glaustą, bet
išsamų šių dienų kino pjūvį. Dėmesio nusipelno Ingmaro Bergmano filmų programa bei nauji
dokumentiniai filmai apie didįjį
režisierių, kurio gimimo šimtmetis minimas šiemet, taip pat retai
Lietuvoje rodoma Kinijos naujosios
kartos režisierių kūryba ir tarpukario Lietuvos kronikos vaizdai. Festivalį atidarys vokiečių režisieriaus
Christiano Petzoldo „Tranzitas“, uždarys Audriaus Stonio ir Kristine
Briede „Laiko tiltai“ – pasakojimas
apie Baltijos šalių dokumentinio
kino aukso amžių.
Artimiausiuose „7md“ numeriuose plačiau papasakosime ir
apie filmų kūrėjus, ir apie festivalio
staigmenas. Šiame – apie filmus, kurie sulauks prieštaringų vertinimų,
bet užtat ir nusipelno būti pamatyti,
ypač tie, kuriuose nutrinamos realistinio pasakojimo ribos, skamba
gera muzika, cituojama pasaulinė
kultūra, o tarp veikėjų pasitaiko
net legendinių skandinavų trolių
ir šventųjų.
„ L aimingasis L adzaras“
(„Lazzaro Felice“, Italija, Šveicarija,
Prancūzija, Vokietija, 2018)
Kylanti Europos kino žvaigždė,
trisdešimt šešerių metų italų režisierė ir scenaristė Alice Rohrwacher Kanuose buvo apdovanota už
geriausią scenarijų. Tačiau „Laimingasis Ladzaras“ sulaukė gana
prieštaringų vertinimų, mat vienus nuvylė pernelyg paprastas filmo
metaforiškumas, o kitus sužavėjo jo
tapybiškumas ir magiškasis realizmas. Super 16 mm juostoje kurtas
„Laimingasis Ladzaras“ (filmo vertėjai, regis, negirdėjo apie biblinį Lozorių) pasakoja apie Dievo ir žmonių pamirštame Sicilijos kaimelyje
gyvenantį Ladzarą, kurį išnaudoja
ir baronienė, ir kaimiečiai. Šis italų
neorealizmą verčiančios prisiminti
pasakos veikėjas yra nuoširdžiausio
gerumo įsikūnijimas. Rohrwacher
pasakoja apie šiuolaikinę vergiją,
panieką vargšams ir kapitalizmą.
Filmo istorija paremta 9-ajame dešimtmetyje Italijoje nuskambėjusiu
skandalu, kai markize pasivadinusi
ponia įkūrė tabako plantaciją ir išnaudojo darbininkus, aiškindama,
kad šie jai skolingi.
„Namas, kurį pastatė Džekas“
(„The House That Jack Built“, Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija,
2018)
Ilgai lauktas Larso von Triero filmas vieniems atrodo kaip šedevras,
kitiems kelia siaubą. Tai provokuojantis, vizualinių idėjų prigrūstas
filmas, kuriame režisierius ieško
atsakymų į klausimą, kur slypi
gėrio ir blogio ištakos. Von Trieras prisipažįsta, kad sukūrė daug
filmų apie geras moteris, o dabar
10 psl.

nusprendė papasakoti apie blogą nusižudė būdamas dvidešimt devyrą, nors yra tvirtinančiųjų, kad vynerių, nesulaukęs „Ramiai sėtai tik režisieriaus autoportretas. dinčio dramblio“ premjeros šiųmeFilmo veikėjas Džekas (Matt Dil- tėje Berlinalėje, paskelbusioje filmą
lon) – architektas ir kartu žudikas svarbiausiu 2018 m. debiutu. Filmo
maniakas, jau keliolika metų tobu- veiksmas apima vieną kelių pagrinlinantis žudymo „meną“. Tai, kaip dinių jo personažų dieną pilkame
jis inscenizuoja nusikaltimo vietą, Šiaurės Kinijos mieste. Vei Bu atsibeveik primena kino režisūrą. Kad tiktinai tampa mokyklos chuligano
sukurtų kino esė apie tai, ką reiškia Šuai mirties priežastimi. Šuai brolis
būti menininku, von Trieras pasi- banditas Jui Čen tampa geriausio
telkė Goethe’s kūrybos motyvus, draugo savižudybės liudininku. Vei
Williamo Blake’o poeziją, Franciso Bu klasės draugės Huan Lin meilės
Bacono, Eugène’o Delacroix ir kitų ryšys su mokyklos direktoriumi sugarsių dailininkų tapybą, Glenno kelia skandalą, o atsargos karininką
Gouldo ir Davido Bowie muziką ir, sūnus nori atiduoti į senelių namus.
„Laimingasis Ladzaras“
žinoma, Dante’s „Dieviškąją kome- Keturi personažai išgyvena neviltį
diją“. Beje, savo metodą režisierius ir iliuzijų žlugimą. Juos skaudina
vadina „digresionizmu“.
skurdas, aplinkinių cinizmas, abe- vengia bendrų planų, kadrai prijingumas. Jie visi ilgisi (to nesuvok- mena pageltusias fotografijas, o re„Procesas“ („Process“, Olandija, dami) kažko tikro ir šviesaus, net jei žisierius šiurpina kruvinomis de2018)
nuolat pasiduoda žlugdančiai kas- talėmis. Filmo veikėja Iris 1913 m.
4-ajame dešimtmetyje SSRS vyko dienybės tėkmei. Ir filmo struktūra, sugrįžta į Budapeštą, kur kadaise
vieši teismo procesai, kuriuose po- ir ritmas (dominuoja ilgi planai – jiems priklausiusioje skrybėlaičių
litikai, visuomenės veikėjai, karve- epizodai), ir personažų klajonės po parduotuvėje tragiškai žuvo merdžiai, inteligentai ir menininkai miestą primena garsiąją Dublino ginos tėvai, ir sužino, kad turi brolį.
neva savo noru prisipažindavo, odisėją, bet visus susieja atsitikti- Bandydama įminti niūrias šeimos
kad yra liaudies priešai, padarę nai išgirsta istorija apie vieno Man- paslaptis ir klajodama po vaikysneįtikėtinus nusikaltimus. Esą jie džiūrijos zoologijos sodo dramblį, tės prisiminimų miestą, kuris pasabotavo didžiausių įmonių veiklą, kuris ramiai sėdi dieną ir naktį. Pa- mažu grimzta į chaosą, Iris taps
rengė diversijas, SSRS priešų inter- matyti dramblį reikštų prisiglausti liudininke įvykių, netrukus pravenciją ir visaip kitaip kenkė vals- prie trapios vilties, kad gyvenimas dėsiančių naują erą ir pakeisiančių
Europos likimą. Gyventojų nuotaitybei bei jos patriotams. Viešuose dar gali pasikeisti.
teismo posėdžiuose dalyvaujantys
kos čia vis radikalesnės, atsakymas
„Riba“ („Gräns“, Švedija, Danija, į socialinę nelygybę vis dažniau yra
liaudies atstovai isteriškai reikalaudavo nusikaltėliams aukščiausios 2018)
agresija. Tad žiūrint „Saulėlydį“ bus
bausmės. Į jų prašymus teisėjai, žiŠvedų režisieriui Ali Abbasi hu- sunku atsikratyti minčių apie šiuonoma, atsižvelgdavo.
moro, laisvės ir įžūlumo gali pa- laikinę politinę Europos padėtį.
Režisierius Sergejus Loznica vydėti kiekvienas. Filmas „Riba“
filmą „Procesas“ sumontavo iš ar- buvo pavadintas didžiausiu šiųme„Šaltasis karas“ („Zimna wojna“,
chyvuose rastos filmuotos vadina- čių Kanų netikėtumu ir tapo „Ypa- Lenkija, D. Britanija, Prancūzija,
mosios Pramonės partijos (ji nie- tingo žvilgsnio“ programos nuga- 2018)
kada neegzistavo ir buvo sugalvota lėtoju. Režisierius sulieja socialinę
Už geriausią režisūrą Kanuose
pačių čekistų) teismo medžiagos. satyrą, meilės istoriją, niūrią pasaką, apdovanoto Paweło Pawlikowskio
Procesas filmuotas nuo 1930 m. lap- absurdo komediją ir žiaurų trilerį. melodrama žadina klasikinio kino,
kričio 25-osios iki gruodžio 7-osios. Jis klausia, kur yra riba tarp gyvūno kai nespalvotas kadras buvo kupiIr šis propagandinis reginys, ir fil- ir žmogaus. Bet „Ribą“ galima su- nas įvairių prasmių ir sugebėjo pamuota jo medžiaga įtikino plačias vokti ir kaip „kitoniškumo“ mani- sakyti labai daug, nostalgiją. Kartu
liaudies mases, kad kenkėjai – ne festą, aiškinantį, kaip svarbu būti su operatoriumi Łukaszu Żaliu
čekistų prasimanymas, o realybė. laisvam nuo visuomenės primestų subtiliai stilizuodamas pasakojimą
Propagandos sukurptame melo taisyklių. Filmo veikėja Tina (neat- 6-ojo dešimtmečio Europos kino
spektaklyje dalyvavo visa šalis, tik pažįstamai nugrimuota Eva Melan- stiliumi, Pawlikowskis pasakoja
vieniems teko aukų, o kitiems bu- der) turi gerą darbą, jos tėvas gy- tragišką meilės istoriją. Impulsydelių vaidmenys. Loznica medžiagą, vena idiliškuose senelių namuose, o vią dainininkę Zulią (Joanna Kulig)
filmuotą su tada visiška naujove – geraširdis partneris veisia rotveile- ir kompozitorių Viktorą (Tomasz
sinchroniškai įrašomu garsu, su- rius. Tina tarnauja muitinėje ir pa- Kot) skiria viskas – išsilavinimas,
montavo, iš trijų valandų padarė sižymi talentu užuosti pažeidėją: ne patirtis, temperamentas, tačiau jie
dvi, suteikė ritmą ir pavadinimą, narkotikus ar kontrabandą, o bai- negali vienas be kito. Likimas abu
kuris skaičiusiems Franzą Kafką mės, gėdos ar kaltės jausmą. Tina blaško po Berlyną, Paryžių, buvubus gana daugiaprasmis. Dažnai neklys tol, kol sutiks Vorį. Tada ji sią Jugoslaviją, Italiją, bet vis sugrąsu istorine kino kronika dirbantis supras, kad galima gyventi ir būti žina į totalitarinę Lenkiją, kur neįLoznica „Procese“ pavertė svetimą laimingai, nuo pasaulio neslepiant manoma būti savimi ir mylėti, kur
dokumentinę medžiagą aktualiu re- savojo „aš“.
menas tampa ideologijos įrankiu, o
giniu, nes Rusijoje panašūs procesai
menininkai verčiami meluoti.
pastaruoju metu vyksta nuolat.
„Saulėlydis“ („Napszállta“, VenViktoras – vienas iš liaudies angrija, Prancūzija, 2018)
samblio „Mazurek“, tapusio Liau„Ramiai sėdintis dramblys“
Po „Oskaru“ apdovanoto „Sau- dies Lenkijos meno „prekės žen(„Da xiang xi di er zuo“, Kinija, liaus sūnaus“ László Nemesas su- klu“, kūrėjų. Panašių ansamblių
2017).
kūrė „Saulėlydį“. Filmas rodytas buvo kiekvienoje sovietinio lagerio
Beveik keturias valandas trun- Venecijos konkurse, sulaukė FI- šalyje. Jie turėjo demonstruoti pakantis kinų rašytojo ir režisieriaus PRESCI apdovanojimo ir karštų garbą liaudies menui ir socialistinio
Hu Bo filmas – jo vienintelis pilno kritikų ginčų, nors Nemeso pasa- realizmo principams. Pawlikowskis
metražo kūrinys. Gana anksti savo kojimo principas išliko kraštutinai šią estetiką išnaudojo meistriškai,
romanais išgarsėjęs Pekino kino subjektyvus: viską matome pagrin- paversdamas neva liaudiškus kosakademijos absolventas Hu Bo dinės veikėjos akimis, kino kamera tiumus ir spalvingus šokius ne tik

totalitarinės estetikos ženklu, bet ir
įsimenančiu meilės istorijos fonu.
„Tranzitas“ („Transit“, Vokietija,
Prancūzija, 2018)
Christiano Petzoldo „Tranzitas“ –
vienas originaliausių šių metų filmų.
Petzoldas ekranizavo 1944-aisiais
parašytą Annos Seghers romaną
apie vokiečių emigrantus, kurie
bando Marselyje gauti vizą ir išvykti į JAV ar Lotynų Ameriką.
Režisierius atsisakė bet kokios istorinės rekonstrukcijos ir perkėlė
veiksmą į šių dienų Marselį, kuriame siautėja ne okupacinė vokiečių kariuomenė, o antiteroristinė policija ir žviegia „greitosios“.
Bet šiuolaikiniai interjerai ir miesto
vaizdai netrikdo ir padeda pažvelgti
į romano siužetą iš tam tikros sukeistinimo distancijos, suvokti, kad
karo pabėgėlio situacija nesikeičia.
Maža to, radikali Petzoldo koncepcija visiškai nesikerta su pabrėžtinu
literatūriškumu, kurio anksčiau jo
filmuose nebūdavo: užkadrinis
tekstas tik sustiprina pasakojamos
istorijos realybės pojūtį.
Iš nacių konclagerio, o vėliau
ir iš okupuoto Paryžiaus pabėgęs
Georgas (verta įsiminti Franzo Rogowskio pavardę) atsiduria šiuolaikiniame Marselyje. Jis palaikomas
rašytoju, kuris nusižudė, – į Georgo rankas atsitiktinai pateko jo
rankraštis ir dokumentai. Rašytojo
žmona Mari laukia iš Paryžiaus atvažiuosiančio vyro, kad JAV ambasadoje galėtų gauti tranzitinę vizą.
Georgas ir Mari nuolat susiduria
miesto gatvėse, tarp jų net užsimezga romanas, bet ji taip ir nesužinos, kas atsitiko jos vyrui. Petzoldas
mėgsta antrininko temą, panašiai
kaip prieš kelerius metus sukurtame „Fenikse“, ir „Tranzite“ meilės istoriją jis susieja su tapatybės ir
likimo tema. Bet „Tranzitas“ – dar ir
filmas apie pašaukimą. Paklaustas,
apie ką bus kitas jo romanas, Georgas sako, kad daugiau neberašys.
Jis tiesiog nori būti laisvas.
Parengė Ž. P.
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Kinas

Moterys, likusios istorijos šešėlyje
Nauji filmai – „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“
Ilona Vitkauskaitė

Rašant oficialiąją istoriją moterys
dažniausiai lieka antrame plane, jei
ne visai už kadro. Regis, tokią istorinę neteisybę nusprendė atitaisyti
teatro ir kino režisierė Ramunė
Kudzmanaitė filmu „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“ (Lietuva,
2018), pasakojančiu apie seseris
Chodakauskaites – Sofiją Smetonienę ir Jadvygą Tūbelienę. Tai neabejotinai vienos ryškiausių tarpukario Lietuvos politinio gyvenimo
veikėjų ir charizmatiškos asmenybės. Išties keista, kad Chodakauskaitės ar apskritai XX a. pirmos
pusės Lietuvos moterų judėjimas
ir jo atstovės iki šiol sulaukė tik pavienių istorikų dėmesio (paminėtina Ingridos Jakubavičienės, kuri
taip pat kalbinama Kudzmanaitės
filme, knyga „Seserys“). Bet, kaip
viename interviu yra sakiusi režisierė, „Aš priglaudžiau prie žemės
širdį“ – dar viena dovana Lietuvos
šimtmečiui, taigi filmo tonas iš
anksto numanomas.
Ryžtingos, išsilavinusios ir ambicingos Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės, gimusios bajorų šeimoje, tapo dviejų įtakingiausių
valstybės vyrų (prezidento ir ministro pirmininko) žmonomis ir per
juos darė didžiulę įtaką savo laiko

Trumpos kino recenzijos

Šiurpnakčiai
„Helovinas“ („Halloween“), rež.
David Gordon Green, JAV
Labiausiai Davido Gordono Greeno „Helovinu“ mėgausis tie, kurie
matė originalų, dabar jau kultiniu
vadinamą Johno Carpenterio „Heloviną“ (1978) bei po trejų metų pasirodžiusį jo tęsinį.
Mėgausis neilgai. Apytiksliai tiek,
kiek trunka pradžios titrai. Šie atrodo lyg iš 8-ojo dešimtmečio, tokie šiek tiek hipsteriški, stilizuoti.
Kaip ir filme skambanti muzika,

„Helovinas“

visuomenei. Tarpukariu nebuvo
paslaptis, kad „svainių respubliką“
(taip buvo vadinama Lietuva) valdė
svainiai prezidentas Antanas Smetona ir ministras pirmininkas Juozas Tūbelis bei jų žmonos Sofija ir
Jadvyga. Labiausiai šių dviejų šeimų
politinis duetas stebino užsienio
diplomatus, todėl savo raportuose
jie dažnai pabrėždavo, kad Lietuvos pirmieji asmenys yra gerokai
veikiami savo žmonų. Pavyzdžiui,
JAV pasiuntinys Kaune Frederickas
Colemanas rašė, kad ponios Smetonienė ir Tūbelienė neturi valstybinių
pareigų, bet aktyviai tvarko valstybės reikalus. Amerikiečių konsulas
Robertas Heingartneris yra rašęs,
kad Smetonienė buvo neįprastos
energijos dama, kuri nustelbia prezidentą namie ir tikriausiai darbe. Ji
kartais pati būdavo vadinama prezidente arba vyriausiąja patarėja.
Tūbelienė buvo ne tik pirmoji
moteris dėstytoja carinės Rusijos
aukštojoje mokykloje, bet ir viena
pirmųjų moterų Lietuvos diplomatijos srityje. Ji tarpukariu įkūrė kelias agentūras, kurios buvo atsakingos už žinių iš Lietuvos perdavimą
Vokietijai, Šveicarijai bei Prancūzijai, aktyviai dalyvavo moterų organizacijų veikloje. Be to, kaip yra
sakiusi jos duktė Marija Tūbelytė,
Jadvyga pati turėjo nemenkų ambicijų tapti premjere.

Naudodama archyvinę medžiagą,
animacinius intarpus, vaidybines
scenas, ekspertų istorikų komentarus, taip pat Tūbelienės anūko
Peterio Kuhlamanno pasisakymus,
Kudzmanaitė bando sukurti seserų Chodakauskaičių portretus ir
„atsekti“ jų istorijas nuo vaikystės
Gavenonių dvare iki emigracijos į
Ameriką. Vis dėlto pasakojimas apie
šias moteris skleidžiasi fragmentiškai,
šokinėjant nuo Sofijos prie Jadvygos,
o kartais filme rodomas istorinis kontekstas, eklektiška vaizdinė medžiaga
ir „tiršta“ muzika nustelbia herojes. Tačiau labiausiai filme trikdo pabrėžtinai
teatrališkos vaidybinės scenos, kurios
dažniausiai tėra užkadrinio komen„Aš priglaudžiau prie žemės širdį“
taro iliustracija.
Filme akivaizdus romantizuojantis režisierės žvilgsnis į tarpukarį. Antano Smetonos ir pirmosios po- autoritarinį režimą, buvo bandyViename interviu Kudzmanaitė nios įvaizdžius, kuriems didelę žalą mas apsaugoti šalį nuo komunistų
sakė: „Dabar, kai jau turiu galimybę padaręs sovietmetis. Todėl filme perversmo. Tai neatitinka istorimatyti sumontuotą filmą, man svar- Kudzmanaitei svarbiausia tampa nės tiesos, tačiau puikiai „pataiko“
biausia, kad per tų dviejų moterų parodyti filmo herojų patriotizmą, į šiandienos etnonacionalistines
gyvenimus, jų nuopelnus, kurie atsidavimą tautos labui ir šeiminę nuotaikas. Tad filmas greičiau yra
bus išvardinti filme, pavyko užfik- pirmųjų porų idilę. Apie kritinę dis- ne adekvatus bandymas perrašyti
suoti (ir man pačiai labai gražu į tai tanciją ar bent bandymą komplek- „vyrų istoriją“ ir iš istorinės tamsos
žiūrėti) to meto šviesą, tų žmonių siškiau pažvelgti į filmo herojes ir „ištraukti“ dvi iš tiesų nepelnytai
laikyseną, kuri visiškai, rodos, kon- herojus (tiesiog kaip į žmones, o ne pamirštas ryškias, įdomias motrastuoja su šia diena, šiandienos romantizuotus stabukus) net nėra teris bei jų istorijas, o tarpukario
politika, visuomeniniu gyvenimu, reikalo kalbėti. Filme taip pat su- ir Smetonos autoritarinio režimo
kai pamiršti tokie dalykai – šviesa, ponuojama, kad 1926-ųjų pervers- „apdainavimas“. Gal todėl „Aš pritaurumas, sąžinė.“
mas, kai buvo nuverstas teisėtai iš- glaudžiau prie žemės širdį“ primena
Kitur režisierė taip pat yra sa- rinktas prezidentas Kazys Grinius, sentimentalią teatralizuotą istorijos
kiusi, kad filmu nori reabilituoti o į valdžią atėjęs Smetona įvedė pamokėlę moksleiviams.

kurią naujam populiarios franšiGordonas Greenas šiuos du po- „Sunkūs laikai viešbutyje „El
zės kūriniui, kaip, beje, ir pirmoms lius bando suderinti. Formos po- Royale“ („Bad Times at the El
dviem dalims, parašė pats Carpen- žiūriu naujasis „Helovinas“ (beje, Royale“), rež. Drew Goddard, JAV
teris. Žodžiu, garso takelis bus at- VLKK šią šventę siūlo vadinti šiurUždara erdvė. Daug personažų su
sakingas už prisiminimų dirginimą, pnakčiu) atiduoda duoklę klasikai,
spalvinga praeitimi ir paslaptimis.
net kažkokį nostalgišką virpulį, o o savo turiniu bando nutolti nuo
Viena lemtinga naktis. Toks išeivisa kita tebus asmeninė Gordono pirmtako. Turiu omenyje režisieties taškas skamba intriguojančiai.
Greeno interpretacija.
riaus siekį siaubo istorijai suteikti
Mes iš anksto žinome, kad panaTiesa, imantis kultiniais tapusių daugiau psichologizmo.
šiuose filmuose režisierius vedžios
filmų tęsinių arba perdirbinių visada
Pirmame filme siužetą į priekį
už nosies, nuolat mėtys pėdas ir stekyla klausimas, kaip derėtų elgtis: vedė tik plikas ir inertiškas žudybins. Jei tik, žinoma, režisierius bus
demonstruoti ištikimybę pirmtakui mas bei pernelyg neindividualizuoti
talentingas.
ar bandyti nutolti nuo originalo ir charakteriai, o tęsinyje pasakojimas
Pamenate, ką „Grėsmingajame
pateikti savą kinematografinę viziją? koncentruojamas į pagrindinės heaštuonete“ su būriu charakterių
Deja, situacija nepavydėtina. Bet rojės Lori Stroud (Jamie Lee Curtis) viename name išdarinėjo Quenkokiu atveju atsiras tokių, kuriems išgyvenimus.
tinas Tarantino? Kažką panašaus
neįtiksi. Vieni norės hommage, kiti –
Režisierius rodo, kad prieš ke- bando padaryti Drew Goddardas,
kažko originalaus, kitokio.
turiasdešimt metų patirta trauma į krūvą surinkęs Jeffą Bridgesą, Dasugriovė Lori gyvenimą – ji iki šiol kotą Johnson, Joną Hammą, Chrisą
jaučia nuolatinę baimę, vartoja al- Hemsworthą ir mažiau žinomus akkoholį, jos vengia dukra. Moteris torius. Panašaus ne tik dėl veikėjų
gyvena atokiame name toli nuo gausos, apibrėžtos erdvės ir smurto
šeimos ir laukia vienintelio dalyko – estetikos. Režisierius renkasi ir nelemtingos akistatos su žudiku Mai- įprastai lėtą ritmą, nors kai kurias
klu Majersu, kuris, jos įsitikinimu, scenas taip ištęsia, jog šios ima panašėti į manierą, o ne motyvuotą
būtinai ateis su ja susidoroti.
Žodžiu, tikra drama, kuri bent režisūrinį sprendimą. Ką jau kalman atėmė dalį žavesio ir galiau- bėti apie pasakojimą dalinančias
siai pavertė „Heloviną“ eiliniu ho- užsklandas à la senasis Holivudo
livudiniu šeimos filmu: pagrindi- kinas.
Man regis, ne visada režisieriui
nės herojės susidūrimas su praeities
monstru tampa suartėjimo ir susi- pavyko išvengti ir teatro, su kuriuo
uždaroje erdvėje besirutuliojantys
taikymo su dukra įvykiu.
Net Maiklo Majerso žmogžudys- kino pasakojimai dažnai rizikuoja
tės pakeliui pas Lori atrodo kažko- susidurti. Be to, ne į visus aktorius
kios pernelyg tvarkingos ir visai įdomu žiūrėti. Juk ką gali Bridgenekraupios. Be Helovino „pokštų sas, negali Johnson, ir atvirkščiai.
Pavyzdžiui, Bridgesas tikrai negali
ir saldainių“.
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„Sunkūs laikai“

visą filmą sėdėti akmeniniu veidu,
kai aplink verda pragaras.
Ir vis dėlto – šalia netikėtų siužetinių vingių galima įžvelgti ir rimtesnį antrąjį dugną. Visą filmą Goddardas barsto užuominas į to meto
(nors laikas ir nekonkretizuojamas)
politines realijas: Vietnamo karas,
gėlių vaikai, šnipinėjimas, aukštas
pareigas užimančių politikų nuodėmės ir skandalai. Jis netiesiogiai
teigia, kad šis neramus JAV laikotarpis sugriovė dalies personažų
gyvenimą, privertė juos kentėti ir
ieškoti nuodėmių atleidimo. Tiesa,
giliau į šią temą neneria ir, priešingai nei Tarantino, paralelių su
šiandiena nekuria. Todėl išėjęs iš
salės filmą prisimeni tik kaip neblogą pramogą, o ne apmąstymų
vertą objektą. Kas, beje, nėra jau
taip blogai.
Gediminas Kukta
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Blogio gėlės vėl žydi
Krėsle prie televizoriaus
Chen Kaige – „penktosios kartos“,
t.y. tos, kuri pradėjo kurti pasibaigus vadinamajai kultūrinei revoliucijai, kinų režisierius. 1993 m.
jo filmas „Sudie, mano sugulove“
buvo apdovanotas Kanų „Auksine
palmės šakele“. Kartu su Zhang Yimou 9-ajame dešimtmetyje jie pavertė Kinijos kiną pasauliniu reiškiniu. Chen Kaige gimė režisieriaus
ir aktorės šeimoje. Dar vaikystėje jis
buvo verčiamas skųsti savo šeimą
saugumo organams. Tad nieko
keista, kad pagrindine Chen Kaige
tema tapo individo ir valstybės santykiai, konformizmas ir tapatybės
praradimas. Jo filmų veikėjai kenčia,
nes nesugeba prisitaikyti prie visuomenės priimtų normų, nesvarbu, ar
veiksmas vyksta imperatorių valdomoje, ar komunistinėje Kinijoje.
Pasakodamas apie Kinijos istoriją, Chen Kaige visada stengiasi
atkreipti dėmesį į dabartinę šalies
padėtį, parodyti, kaip komunizmo
ir kultūrinės revoliucijos idėjos paveikė visuomenės tapatybę, kokia
tuštuma atsivėrė, kai buvo sunaikintos tūkstantmetės kultūros tradicijos. Ne išimtis ir 2015 m. pasirodęs „Vienuolis nusileidžia nuo
kalno“ (BTV, lapkričio 3 d. 22.05),
nors daugumai žiūrovų šis pagal Xu
Haofeng’o romaną sukurtas filmas
pasirodys kaip dar vienas kvapą
gniaužiančio grožio pasakojimas
apie kung fu meistrus. Tai iš tikrųjų
reto vizualinio grožio filmas. Jis nukels į 4-ojo dešimtmečio Kiniją. Jaunas vienuolis (Wang Baoqiang) stebi,
kaip pasaulis rieda į bedugnę: kovos
menų klanai nesutaria tarpusavyje,

šalyje pilna japonų šnipų, papras- metų jie vėl susitiks ir turės vėl rinktus žmones slegia policijos tironija. tis tarp šeimos ir aistros.
Tačiau didžiausiu vienuolio išbanBijau, kad filmo veikėjams išdymu taps išvarymas iš vienuolyno. gyvenant meilės kančias žiūrovus
Ieškodamas mokytojo, turinčio pa- gali apimti nuobodulys. Jis nebaisus
slapčių knygą, jis atsidurs tame pa- tiems, kurie mėgsta meilės istorisaulyje, kurio taip bijojo ir nekentė. jas. Viena tokių – ir Davido AnsPasirodžius filmui „Šokantys paugho 1995 m. „Mėnesiena ir Vaarabai“ (LRT, 4 d. 23.50) Eranas lentinas“ (LRT, 3 d. 23.10), kurioje
Riklis buvo pavadintas Izraelio ki- pasakojama apie trisdešimtmetę linematografininkų sąžinės balsu. Jo teratūros mokytoją Rebeką (Elizafilmas rodo arabų ir žydų santykius. beth Perkins). Ji neseniai ištekėjo,
Tai pasakojimas apie mažame arabų bet laimė netruko ilgai – vyras žuvo.
kaimelyje užaugusį talentingą ber- Matydamos, kad Rebeka niekaip
niuką Ejadą, kuris patenka į pres- negali susitaikyti su netektimi, pas
tižinę Jeruzalės mokyklą ir yra ten ją atvažiuoja draugė Silvi (Whoopi
vienintelis arabas. Pasak režisie- Goldberg), sesuo Liusi (Gwyneth
riaus, filme rodoma sudėtinga Ar- Paltrow) ir pamotė Alberta (Kathleen
timųjų Rytų padėtis, bet tai ir pasa- Turner). Jos bando paguosti Rebeką,
kojimas apie vieną jaunuolį, kuris nors pačios nelabai sugeba susitvarstengiasi išgyventi pasaulyje ir pri- kyti su savo problemomis, o galiauimti sprendimus, paversiančius jį siai nusprendžia atnaujinti Rebekos
tuo, kuo iš tikrųjų nori būti.
butą. Štai tada ir pasirodo dažytojas
Ne viename Ingmaro Bergmano (Jon Bon Jovi) su šunimi Valentinu...
filme vaidinusios švedų aktorės ir
Galite iš manęs juoktis, bet karrežisierės Pernillos August „Rimti tais tokios romantiškos komedijos
žaidimai“ („LRT Plius“, 7 d. 21.50) turi didelį terapinį poveikį. Pastaraitaip pat pasakoja apie jaunuolius, siais metais kino terapija tapo matik gyvenančius XX a. pradžioje dinga. Neseniai viename interviu su
Stokholme. Antrojo August reži- kino terapiją taikančia psichologe
suoto filmo pagrindu tapo švedų perskaičiau, kad „filmas greičiau
klasiko Hjalmaro Söderbergo ro- nei pokalbis apie gyvenimo problemanas, todėl ekrane pamatysime mas pasiekia mūsų jausmus, ypač
tiksliai atkurtą epochą, jos kostiu- tuos, glūdinčius pasąmonėje. Filmus, interjerus. Jaunas ir ambicin- mas padeda mums pažvelgti į save
gas žurnalistas Arvidas (Sverrir Gu- nevertinant.“ Pasirodo, būtent todnason) įsimyli dailininko dukterį dėl filmuose verkia ir žmonės, kurie
Lidiją (Karin Franz Körlof), bet bal- sau neleidžia atvirai reikšti jausmų.
tųjų naktų šviesos nutvieksta jų ais- Paklausta, ką daryti pirmiausia, jei
tra užleidžia vietą epochos tikrovei, kyla noras surengti sau naminį kino
nes galiausiai abu sukuria šeimas su terapijos seansą, psichologė atsakė:
turtingesniais už save. Po daugelio „Pasirinkti filmą, kuris jus sujaudino
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Lietuva – „DOK Leipzig“
viešnia
Spalio 29 d. prasidėjusiame
61-ajame Tarptautiniame Leipcigo
dokumentinių ir animacinių filmų
festivalyje „DOK Leipzig“ šimtmetį
švenčianti Lietuva prisistato šalies
viešnios teisėmis. Tarptautinei kino
bendruomenei bus pristatyta tris
kūrėjų kartas pagerbsianti kino retrospektyva „(Ne)laisvės iššūkiai“,
įvyks trijų lietuviškų filmų, kurie
Kadras iš filmo „Rudens sniegas“ (rež. Valdas Navasaitis). 1992 m.
varžysis konkursinėse programose,
pasaulinės premjeros, šalies kino valstybingumo atkūrimo šimtmečio Audrių Stonį. Jo sudarytos prograkūrėjai aktyviai dalyvaus ir indus- jubiliejų yra didelė garbė. Festivalio mos „(Ne)laisvės iššūkiai“ akiratyje
trijos renginiuose.
rengėjai šiemet Lietuvos kūrėjams – svarbiausi istoriniai lūžiai, kuriuos
Didelė lietuviško kino retrospek- rodo tikrai išskirtinį dėmesį. Džiau- patyrė mūsų tauta, išskiriamos trys
tyva seniausiame pasaulyje doku- giamės galėdami tarptautinei audi- skirtingu laikotarpiu gyvenusios
mentikos festivalyje – dvejus me- torijai pristatyti ne tik šiuolaikinę režisierių kartos: karo, nepriklautus trukusių derybų tarp Lietuvos lietuvių dokumentiką, bet ir tuos somybės ir skaitmeninio amžiaus
kino centro, Lietuvos Respublikos filmus, kurie dėl istorinių aplinky- vaikai. Vyriausią kartą pristatys
ambasados Vokietijoje ir festiva- bių buvo ilgą laiką neprieinami už- Roberto Verbos, Edmundo Zubalio rezultatas. Tai didžiausia na- sienyje“, – sako Lietuvos kino centro vičiaus, Henriko Šablevičiaus kūcionalinio kino programa šiame direktorius Rolandas Kvietkauskas. riniai, pirmųjų nepriklausomybės
renginyje po 12 metų pertraukos.
Festivalio rengėjai kuruoti lie- metų nuotaikas atspindės Šarūno
„Dalyvauti „DOK Leipzig“ festiva- tuvių dokumentikos retrospek- Barto, Arūno Matelio, Audriaus
lyje šalies viešnios teisėmis minint tyvą pakvietė žinomą režisierių Stonio ir Valdo Navasaičio filmai,
12 psl.

„Marni“

ypatingai. Tokį, kurį vis prisimenate.
Tai neturi būti genialus, apdovanotas ar garsus filmas. Svarbu, kad jis
sužadino stiprius jausmus.“ Prasideda ilga žiema, todėl, manau, šis
patarimas pravers.
Alfredas Hitchcockas filme
„Marni“ („LRT Plius“, 3 d. 21 val.)
į valias pasišaipė iš psichoanalizės.
Pagrindinė filmo veikėja Marni
(Tippi Hedren) yra vagišė. Po kiekvienos vagystės ji keičia tapatybę ir
įsidarbina naujoje vietoje. Vienos
jos aukos verslo partneris Markas
Ratlandas (Sean Connery) ją atpažįsta, bet neskuba įduoti policijai.
Jis nori išgydyti merginą nuo kleptomanijos, kuri siejasi su vaikystėje
patirta trauma. Markas veda frigidišką Marni, bijančią vyro, sekso,
audros bei raudonos spalvos, ir net
sukuria situaciją, kurioje ji galėtų
prisiminti, kas įvyko.
Hitchcockas taip paaiškino filmo
turinį: „Tai pasakojimas apie merginą, kuri nežino, kas yra. Ji psichopatė, kleptomanė, ji bijo sekso, bet
galiausiai supranta kodėl.“ „Marni“ –
vienas brandžiausių ir giliausių
Hitchcocko filmų. Iš pradžių jis
buvo sutiktas šaltai ir tik vėliau tai,
kas vadinta trūkumais (neišraiškingos spalvos, erdvę iškraipančios

dekoracijos, tai, kas perteikia herojės psichikos slinktis), virto jo meniniais ypatumais. Po kiek laiko
„Marni“ net tapo pavyzdžiu, kaip
kurti kine mazochizmo, klasinių
prieštaravimų ar religinės transgresijos erdvę.
Filmai, be abejo, perteikia visuomenės psichikos būseną. Tačiau
iškreipta realybė mus vis dažniau
pasiveja ir ne kino teatre. Blogio gėlės vėl žydi Kaune, o jų nuodingas
kvapas vėl traukia ir „žmonių“ žiniasklaidą (tik iš „Delfi“ tekstų jau
galima sudėlioti epopėją apie nuostabią mamytę, kuri namie turi rykštelę, ir apie ašarojančią močiutę),
ir televizijas, ir Seimo narius, ir
Kauno miestelėnus, šaukiančius
„Gėda!“ tiems, kurie turi vykdyti
įstatymus. Kauno vaikų istorija paprasta ir aiški, bet šįkart ir vėl suveikė nacionalinės isterijos dėsnis.
Vaikų gynėju būti kilnu, o kartu galima paburnoti ir prieš valdžią. Juk
prisipažinti sau, kad tėvynės kvapas
gana pašvinkęs, būtų sunku ne tik
kauniečiui, bet visada galima prisidengti rūpinimusi vaikais.

o skaitmeninio amžiaus pokyčius –
Giedrės Žickytės bei Mindaugo Survilos filmai „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ ir „Stebuklų laukas“.
Net trys naujausi lietuvių filmai
varžysis „DOK Leipzig“ festivalio
konkursinėse programose. Ilgametražiams dokumentiniams ir animaciniams filmams skirtoje „Next
Masters“ sekcijoje įvyks režisieriaus
Sandro Bozzolo Lietuvos šimtmečiui sukurto dokumentinio filmo
„Nijolė“ (Lietuva, Italija) ir Aistės
Žegulytės debiutinio ilgametražio
darbo „Animus Animalis (istorija
apie žmones, žvėris ir daiktus)“ pasaulinės premjeros. Tarptautinėje
trumpametražių filmų konkursinėje programoje pirmą kartą bus
parodytas ir Skirmantos Jakaitės
animacinis filmas „Žonglierius“
(Lietuva, Prancūzija).
Pastarąjį kartą į festivalio konkursinę programą lietuviškas filmas
pateko 2015 m. – tada dokumentinį
filmą „Meistras ir Tatjana“ pristatė
Giedrė Žickytė. Animacinių filmų
kategorijoje lietuvių autorių nebuvo
nuo 2013-ųjų, kai parodytas Redos
Tomingas animacinis filmas „Kaltė“.
Lietuvos vardas bus matomas ir
festivalyje vyksiančiose industrijos

dienose. Koprodukcijos mugėje dalyvaus prodiuserė ir režisierė Giedrė
Žickytė, prodiuserės Agnė Adomėnė,
Giedrė Burokaitė ir Dagnė Vildžiūnaitė. Trumpametražių filmų projektų pristatymo renginyje „DOK
Short'n'Sweet“ Žickytė pristatys debiutuojančios dokumentinio kino
kūrėjos Marijos Stonytės kuriamą
filmą „Vienas gyvenimas“.
„DOK Leipzig“ yra seniausias ir
vienas didžiausių bei svarbiausių
dokumentiniam ir animaciniam
kinui skirtų tarptautinių festivalių,
kasmet jis pritraukia iki 50 tūkstančių žiūrovų, pristato daugiau
kaip 300 naujausių dokumentinių
ir animacinių filmų iš viso pasaulio.
Renginys vyksta spalio 29–lapkričio
4 dienomis.
Visų festivalyje ir industrijos
programoje dalyvaujančių filmų
gamybą bei pristatymą parėmė
Lietuvos kino centras. Dokumentinio kino retrospektyva įgyvendinta bendradarbiaujant su Medijų edukacijos ir tyrimų centru
„Meno avilys“ ir skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti.

Jūsų –
Jonas Ūbis
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LNDT dramaturgijos
festivalis „Versmė“
Lapkričio 2–9 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyks šiuolaikinės dramaturgijos festivalis
Jau lapkričio pradžioje „Versmės“
„Versmė“. Iš nacionalinio tapęs tarp- dalyviai galės susipažinti su abiejų
tautiniu, šiemet festivalis lankytojus laimėtojų projektais. Lapkričio 6 d.
kviečia į penkių pjesių skaitymus, įvyks Suncovo „Su meile, jūros trodu eskizų pristatymus, filmo per- lis“ eskizo pristatymas Didžiosios
žiūrą ir į kolektyvinį monologą. Visi salės fojė (dėl rekonstrukcijos įėjirenginiai nemokami.
mas – iš Odminių gatvės), o lapkri2018 m. pavasarį „Versmė“ skelbė čio 7 d. lankytojai kviečiami klausyti
atvirą dokumentinio teatro pro- Gricmanio pjesės „Normalus taryjektų konkursą. Pirmą kartą jame binio piliečio Kasparo Irbės gyvenibuvo kviečiami dalyvauti ne tikLie- mas“ skaitymo Mažojoje salėje.
tuvos, bet ir užsienio kūrėjai. KomiLapkričio 5 d. du kartus bus pasija iš visų gautų paraiškų geriausiai rodytas bendras Lietuvos nacionaįvertino tarpdisciplininių menų kū- linio dramos teatro, vokiečių teatro
rėjo Vlado Suncovo ir jauno drama- kolektyvo „She She Pop“ ir Goethe’s
turgo iš Latvijos Matīsso Gricmanio instituto projektas, kuriam gautas
idėjas. Vasarą abu laimėtojai savo finansavimas iš Tarptautinio Goetsumanymus plėtojo su mentoriais: he’s instituto koprodukcijų fondo.
Suncovą konsultavo Lenkijos re- Originalaus vokiečių kūrinio „Bežisierė Anna Smolar, turinti daug sessen“ adaptacija Lietuvai „Posesidokumentinio teatro kūrimo patir- jos obsesija“ nagrinėja nuosavybės
ties, o Gricmanį – latvių režisierius temą ir kaip tai lemia visuomenės
Valteris Sīlis, prieš kelerius metus struktūrą. Kolektyvinį monoLNDT sukūręs spektaklį „Barika- logą turės progą kurti ir skaitymo
dos“ apie Sausio 13-osios įvykius.
lankytojai.

Prieš prasidedant „Versmės“ programai, lapkričio 2 d. lankytojai galės susipažinti su bendrose Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro ir
Torunės Wilamo Horzycos teatro
dramaturgų kūrybinėse dirbtuvėse
sukurtomis pjesėmis. Kūrybinės
dirbtuvės „Nepriklausomi 18–18“
skirtos Lietuvos ir Lenkijos (dviejų
kaimynių, šįmet mininčių nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį)
bendrų istorinių, kultūrinių ir socialinių procesų meninei refleksijai, jų metu kuriamos šešios pjesės.
Vilniečiams bus pristatytos dvi
iš jų – „Įsiliejimai“ bei „Litwa Is
My Life“.
Visi renginiai yra nemokami ir
vyks Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (išskyrus filmo „Karo
teatras“ peržiūrą, vyksiančią kino
centre „Skalvija“). „Versmės“ festivalį finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir tarptautinis Goethe’s instituto koprodukcijų
fondas. Daugiau informacijos apie
šiuolaikinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ renginius – www.
teatras.lt
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Tamulionio kūrinius. O lapkričio
3 d. Usio didžiojo teatro (Wuxi
Grand Theater) salėje, lapkričio 4 d. Šanchajaus simfoninės
muzikos salėje ir lapkričio 5 d. Šanchajaus konservatorijoje skambės
Algirdo Martinaičio, Ye Guohui,
Giuseppe’s Tartini, Giuseppe’s Verdi
(tiksliau – Romano Kimo variacijos G. Verdi „Traviatos“ temomis),
Niccolo Paganini, Xiaogang Ye, Piotro Čaikovskio ir Jono Tamulionio
opusai.
Dar vieną koncertą Šanchajuje
surengs LKO muzikantų kvartetas – Džeraldas Bidva (smuikas),
Kostas Tumosa (smuikas), Jurgis
Juozapaitis (altas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė). Lapkričio 2 d.
Šanchajaus universitete kvartetas
grieš Dmitrijaus Šostakovičiaus,
Philipo Glasso, Josepho Haydno,
Giedriaus Kuprevičiaus ir Davido
Balakrishnano kūrinių programą.
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Lietuvos kamerinis
orkestras koncertuos
Kinijoje
Tolydžio stiprėjant ir plečiantis Lietuvos ir Kinijos kultūros mainams,
gastrolių į šią šalį vis dažniau vyksta
garsūs mūsų šalies muzikos atlikėjai. Lapkričio 1–5 d. Kinijoje gastroliuos Lietuvos kamerinis orkestras
(LKO).
Pasak Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės, tai išskirtinės Filharmonijos rengiamos gastrolės: „Lietuvos
kamerinis orkestras Kinijoje jau
yra gastroliavęs, bet štai 20-ajame,
jubiliejiniame Šanchajaus menų
festivalyje koncertuos pirmą kartą.
Lietuvos nacionalinė filharmonija
ir Šanchajaus menų festivalis bendradarbiauja jau nuo 2006-ųjų. Šįmet festivalio prezidentė Catherine

Wang lankėsi Lietuvoje, o spalio
mėn. Šanchajuje bus pasirašyta
dvišalė sutartis, kuri paskatins dar
aktyviau organizuoti Lietuvos ir Kinijos muzikos kolektyvų, vadybininkų bei ekspertų mainus.“
LKO gastrolių programoje lapkričio 1–5 d. numatyti penki koncertai – keturi jų skambės Šanchajuje ir vienas Usyje (Wuxi). Bus
atliktos dvi įvairių kompozitorių
muzikos programos. Lietuvos kameriniam orkestrui (meno vadovas Sergejus Krylovas) gastrolėse
diriguos maestro Robertas Šervenikas. Su orkestru solo smuiku grieš
Kelno muzikos akademijos išugdytas talentingas jaunas virtuozas Romanas Kimas.
Lapkričio 1 d. Šanchajaus „Hongqiao“
meno centre ir lapkričio 2 d. Šanchajaus miesto lauko erdvėje, vadinamojoje „Urban Music Lawn“,
LKO atliks Ye Guohui, Algirdo
Martinaičio, Balio Dvariono, Xiaogang Ye, Piotro Čaikovskio, Jono

Poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė : in memoriam / [sudarytojas Valdas Kubilius]. – Kaunas :
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – 109, [11] p. : iliustr., portr.. –
Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8167-26-9
Rytoj : novelės / Gediminas Jankus. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017. – 175, [1] p.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-8167-18-4
Susitikimai : [poezijos rinkinys] / Nerijus Pipiras. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo centras, 2018. – 46, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8167-31-3
Šiandien : poezija, poetinė proza / Linas Trakimas. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo centras, 2018. – 95, [1] p.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-8167-33-7
Viskas gyva ir amžina : [eilėraščiai] / Vytautas Steponas Vaičiūnas. – Kaunas : Pasaulio
lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – 107, [5] p. : portr.. – Tiražas 500 egz.. –
ISBN 978-609-8167-22-1
Žemės šviesa : poezijos rinktinė / Jonas Žvinys ; [sudarytojai Juozas Žvinys, Pranas Žvinys]. –
Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – 583, [1] p. : iliustr.,
faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8167-35-1
Поэма об Осипе Мандельштаме / Эляна Суодене. – Каунас : [Palmarium], 2018. – 146, [2]
p.. – ISBN 978-609-95970-1-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI
Angeliuko Mykoliuko pasakaitės : [eilėraščiai] / Vida Bladykaitė ; [dailininkė Kotryna Almanytė]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – 54, [2] p. :
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8167-34-4

LNF inf.

Gražiausių pasakų knyga / iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 66, [2]
p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-2131-3 (įr.)
Jeigu aš matyčiau : [eilėraščiai] : tekstas reginčiųjų ir Brailio raštu, papildytas reljefinėmis iliustracijomis / Redas Olšauskas ; [sudarytojos Eglė Jokužytė ir Vijolė Vedeckienė] ;
[iliustracijas piešė Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai]. – [Klaipėda] : Taško
istorija [i.e. Verslas ar menas], 2018. – 23, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 80 egz.. – ISBN
978-609-8225-02-0 (įr.)
Maži eilėraščiai mažiems / Marius Marcinkevičius, Rasa Jančiauskaitė. – Vilnius : Tikra
knyga, 2018. – [36] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-8142-43-3
Moksleivių kūryba Tėvynei #100 : konkursas : tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“ / [sudarytojai Valdas Kubilius, Dalia Poškienė]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių
kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – 94, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8167-30-6
Nereikalingas šuniukas : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka ;
iliustravo Sophy Williams. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 125, [2] p. : iliustr.. – Tiražas
3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3484-9 (įr.)
Nykštuko draugija : [eilėraščiai] / Vytautas Steponas Vaičiūnas ; [dailininkė Danguolė Lunskienė]. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2018. – [16] p. :
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8167-23-8
Žiemos eilėraščiai / [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Alma littera, [2018]. – 16,
[1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3483-2
Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos

Lietuvos kamerinis orkestras ir dirigentas Robertas Šervenikas
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L apkričio 2–11
Parodos

Galerija „Kairė–dešinė“

Lietuvos nacionalinė Martyno

Latako g. 3

Mažvydo biblioteka

Vilnius

IV knygos meno paroda

Gedimino pr. 51

Nacionalinė dailės galerija

Prospekto fotografijos galerija

Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“

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
Retrospektyvinė 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

Gedimino pr. 43
Kolektyvinė paroda „Svetur. II“ (Sigito
Baltramaičio, Vytenio Jankūno ir Dariaus
Kuzmicko darbai)
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 10 d. – Dovilės Dagienės fotografijų
paroda „Čia tada, ten dabar. Laikas“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Alexejaus Gordino paroda „Menininkai, galerijos ir apleistos erdvės“
Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Paroda „Keturi kambariai su vaizdu“ (Aronas Mehzionas, Anastasija Sosunova ir
Andrea Zucchini, Neringa Vasiliauskaitė,
Johannesas Waldas)
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Jolantos Kyzikaitės paroda „Be galo“

Romualdo Petrausko tapybos paroda
„Diagnozė“
AV17 galerija
Totorių g. 5

galerija
Vilniaus g. 39 / 6
iki 10 d. – jaunųjų menininkų tapybos

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 31

nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame

iki 10 d. – Vilniaus ikonografija iš VDA muziejaus rinkinių
iki 10 d. – Mindaugo Skudučio tapyba
Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
iki 6 d. – Rimanto Plungės fotografijų
paroda „Tylos“
„Galera“

archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-

Užupio g. 2 A

mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės

nuo 6 d. – Gretos Alice (Gretos Liekytės)

atkūrimo

paroda, skirta Ričardo Gavelio romanui

iki 4 d. – IV šiuolaikinės juvelyrikos ir me-

„Vilniaus pokeris“

talo meno bienalė „METALOfonas: parašas“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė

Gedimino pilies bokštas

erdvė „Kalnas“

Arsenalo g. 5

Krivių g. 10 A

Gedimino pilies istorija ir ginklai

Jono Garbuzo paroda „Pagaminta Airijoje“

Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Gedimino Pranckūno fotoparoda „Priešnavis. Paskutinė pakyla“
MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kultūros ministerijoje – Ievos Tarejevos tapybos paroda „Kūniška atmintis“
Jolantos Kyzikaitės paroda „Be galo“
iki 3 d. – Eglės Ulčickaitės paroda „Paralelinė kartoteka“
VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 3 d. – Žydrės Ridulytės personalinė
paroda „Scintillatio“
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„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

Pylimo galerija
Pylimo g. 30

Vilniaus rotušė

Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą

iki 11 d. – „100-mečio moterų paroda“
(kompiuterinė grafika)

istorija“

paroda

Pilies g. 26

Goštauto g. 2 / 15

Paroda „Angelas ir sūnus. Witkiewicziai

paroda ,,Švytėjimas“

Signatarų namai

„Skalvijos“ kino centras

iki 9 d. – Agnės Kondrataitės paroda „Mes“

Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

nuo 5 d. – paroda „Kryždirbystės paveldo
ikonografija Nacionalinėje bibliotekoje“

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno

Didžioji g. 26

kurtų ekslibrisų paroda

Vokiečių g. 2

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

kluotės ekspozicija

paroda „This is Vilnius“
iki 5 d. – prof. Vytautui Landsbergiui su-

1918 m.“

Tauro Kensmino paroda „Levitavimas“

Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-

iki 9 d. – Andrejaus Vasilenko fotografijų

Dailininkų sąjungos galerija

Lietuvos archeologija
Bokšto g. 20

Paroda „Asmuo ir dokumentas: 1918–1940 m.“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16

Zakopanėje ir Lietuvoje“
iki 4 d. – paroda „Optimizmo architektūra:
Kauno fenomenas 1918–1940 m.“
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?“
Paroda „Gyvenimas Suomijoje“
Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas
žmogus“
Tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos
tiltai. 2018. Iš esmės“ paroda
Evaldo Pauzos paroda „Su meile“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64
iki 4 d. – Irenos Knizikevičiutės-Jakubauskienės (1938–1992) kūrybos paroda, skirta
dailininkės 80-mečiui
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Tarp tapybos ir piešimo“
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco
Kauno interjeruose“
Galerija „Meno parkas“

Lietuvos nacionalinė filharmonija
Alexandros Kremer fotografijų paroda
Rašytojų klubas

Klaipėda

(fortepijonas). Dir. – Ph. Herreweghe. Pro-

Lietuvos dailės muziejaus Prano

gramoje C.M. Weberio, L. van Beethoveno,

Domšaičio galerija

J. Brahmso kūriniai
8 d. 12 val., 9, 10 d. 18.30 – M. Urbaičio

Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

11 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“.

KKKC parodų rūmai

Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

Didžioji Vandens g. 2

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

iki 4 d. – šiuolaikinio meno paroda

Nacionalinis dramos teatras

„Chronometrai“

Didžioji salė

iki 4 d. – Eugenijaus Barzdžiaus fotografijų

Festivalis „Versmė“

paroda „Pelkės žmonės“

5 d. 18, 20 val. – „Pozesijos obsesija“ (kolektyvinis monologas)

Galerija „si:said“

6 d.18 val. Fojė – „Su meile, jūros trolis“

Daržų g. 18
Donato Jankausko (Duonio) personalinė
paroda „Darželis“

Rež. – Ł. Twarkowski

Bažnyčių g. 6
iki 10 d. – Lilijos Valatkienės menininkų
portretų paroda „Išrinktieji“

2 d. – „Litwa is my Life“ (pjesės skaitymas)

Šiauliai
„ Laiptų“ galerija

3 d. 18 val. – „Šimtas metų vaikystės“ (eskizo pristatymas)

Žemaitės g. 83
Henriko Orakausko skulptūrų paroda
„Refleksijos“

Lietuvos medicinos ir farmacijos

drumsta ramybė“

istorijos muziejus

Čiurlionio namai

Rotušės a. 28

Savičiaus g. 11

Gretos Grendaitės paroda „(Ne)vieni“

Vytauto Valiaus (1930–2004) kūrybos

Girstučio kultūros rūmai
Kovo 11-osios g. 26
Viliaus Ksavero Slavinsko tapybos paroda
„Naujos vizijos“

tras“ (filmo peržiūra)
7 d. 18 val. – „Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas“ (pjesės
skaitymas)

Panevėžys

meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“

„Kaunas mene. Taip arti, taip toli“

4 d. 16.40 kino centre „Skalvija“ – „Karo tea-

8 d. 18 val. – „Henrietta Lacks“ (pjesės

skulptūros paroda „Kitaip neišeina“

Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio

Mažoji salė
Festivalis „Versmė“
2 d. 18 val. – „Įsiliejimai“ (pjesės skaitymas)

iki 3 d. – Keramikos paviljone – tarptautinis

Kauno menininkų namai

(eskizo pristatymas)
6 d. 18.30 Nacionaliniame operos ir baleto
teatre – A. Herbut „LOKIS“.

Klaipėdos galerija

iki 5 d. – Džiugo Šukio ir Mato Janušonio

V. Putvinskio g. 56

„PROCESAS“. Choreogr. – M. Rimeikis

matyti kūriniai“

Panevėžio miesto dailės galerija

Rimos Miknevičienės tapybos paroda „Su-

silietimas. Tylos aidai“

Lapkričio 2–9 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyks šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Versmė“. Tarptautiniu tapusio festivalio
programą sudaro penkių pjesių skaitymai, du eskizų pristatymai, filmo
peržiūra ir kolektyvinis monologas. Renginiai nemokami. Visa programa –
www.teatras.lt

Laisvės al. 51A

paroda

Ievos Augaitytės tekstilės instaliacija „Pri-

Teatras

paroda „Burtas“

K. Sirvydo g. 6

paroda „Gyvenimas mene“

Lapkričio 4 d. 18 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje – jaunųjų Europos konkursų laureatų koncertas, rengiamas kartu su Europos jaunimo
muzikos konkursų sąjunga (EMCY), LRT KLASIKA ir Euroradiju. EMCY,
įkurta 1970 m. Briuselyje, jungia apie 50 nacionalinių ir tarptautinių jaunimo (iki 25 metų) muzikos konkursų. Jai priklauso trys Lietuvos konkursai, ypač svarbūs jauniems atlikėjams – Nacionalinis Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų, tarptautiniai Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir
smuikininkų bei Jaschos Heifetzo smuikininkų. Šiame koncerte kartu su
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir jaunu dirigentu Martynu
Stakioniu pasirodo įvairių Europos konkursų laureatai: pianistai Thomas Kelly (Didžioji Britanija) ir Milda Daunoraitė (Lietuva), fleitininkė
Uliana Zhivitckaia (Rusija), smuikininkė SongHa Choi (Pietų Korėja).

Daivos Kairevičiūtės grafikos darbų

„Post“ galerija

Aušros Vartų g. 5

Muzika

Rotušės a. 27

Grafo galerija

tės bei Algimanto Černiausko paroda „Expo“

Eglės Ulčickaitės parodą „Paralelinė kartoteka“ VDA „Titaniko“
parodų salėse verta pamatyti ne tik todėl, kad tai keturių doktorantūros
metų rezultatas, bet ir todėl, kad tapytoja gilinasi į laiko sampratą, savo
ir svetimo, kaip jie susilieja. Paroda veikia iki lapkričio 3 d. O Vėlinėms
labiausiai tiks Bažnytinio paveldo muziejuje veikianti Gedimino Pranckūno paroda „Priešnavis. Paskutinė pakyla“ ne tik todėl, kad fiksuoja
bažnyčios erdves ir išlydėjimo rakandus, bet ir todėl, kad ji labai viltinga –
pro tarpelius sklindanti šviesa daugelyje nuotraukų sudėlioja naują erdvę
ir daugybę galimybių.

Tarptautinio šiuolaikinio meno festivalio
„Kaunas mene. Taip arti, taip toli“ paroda

iki 3 d. – Eglės Pilkauskaitės, Živilės Minku-

Dailė

iki 4 d. – paroda-instaliacija „Labdariai.lt“

Gérard’o Stricherio tapybos paroda
Trakų g. 14

„7md“ rekomenduoja

Spektakliai

skaitymas)
9 d. 18 val. – „Melancholija ir demonstracijos“ (pjesės skaitymas)
11 d. 16 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPUBLIKOJE“. Rež. – M. Jančiauskas
Valstybinis jaunimo teatras
4 d. 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „BROLIAI

Vilnius
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
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)
4 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
7 d. 19 val. – Karališkojo „Concertgebouw“
orkestro koncertas. Solistas Y. Bronfmanas

LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą).
Rež. – K. Dehlholm
6 d. 18 val. Keistuolių teatre – Žemaitės
„TRYS MYLIMOS“. Rež. – A. Latėnas
11 d. 12, 13.30, 15, 16.30 teatro fojė – „KALTŪNAS“. Rež. – S. Norkutė
Mažoji salė
7 d. 18 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko
romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac.
aut. – A. Juška
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9 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-

7 d. 11 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI LOP-

8, 9 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“

MAS“. Rež. – D. Rabašauskas

ŠINĖ“. Choreogr. – A. Šeiko (Šeiko šokio

(miuziklas pagal P. Mérimée romaną).

10 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal

teatras)

Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. –

7, 9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA!

J. Janulevičius

L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir
rež. – V. Kuklytė

„THIS ORDER GOES WRONG“. idėjos aut.

Studija

D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė

7, 11 d. 18 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS

ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio

PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir

romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).

L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras

Rež. – K. Smedsas (Suomija)
Vilniaus mažasis teatras
3, 6 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
4 d. 12,14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“.
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė
5 d. 18 val. – „MANNO LAIMĖ (pagal
Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova
7 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“.
Rež. – E. Jaras
7 d. 19.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ
„Improvizacijos teatras“)
11 d. 18 val. Varėnos kultūros centre –
I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“.
Rež. – K. Glušajevas
11 d. 18.30 – projekto „Lietuvos teatro
amžius“ renginys: „Susitikimas su Justino
Marcinkevičiaus amžininkais“. Dalyvauja
režisierius P. Gaidys, aktoriai V. Paukštė ir
R. Adomaitis, dramaturgas ir rašytojas
P. Treinys. Moderuoja teatrologė
D. Šabasevičienė
Oskaro Koršunovo teatras
4 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo
„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
5, 6 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
8, 9 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo
„PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“.
Rež. – O. Koršunovas
Rusų dramos teatras
2 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus
3 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus
„RUSIŠKAS ROMANAS“.
Rež. – O. Koršunovas
4 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas
4 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“).
Rež. – A. Jankevičius

„Low Air“)
Tarptautinis literatūros festivalis
„Vilniaus lapai ’18“
9 d. 18.30 – atidarymo vakaras. Parodos
„Išlįsk iš lapų“ (aut. J. Valonis), „Fotografiniai Vilniaus lapai“ (aut. D. Dirgėla,
B. Januševičius ir V. Suslavičius)
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – vakaras su
S. Parulskiu
9 d. 21 val. Juodojoje salėje – Poezijos ir
muzikos fiesta. Dalyvauja poetai G. Ambrazaitė, G. Bleizgys, M. Burokas, K. Platelis,
grupė „CinAmono“
10 d. 13.30 Kišeninėje salėje – pasakojimo
pasirodymas suaugusiems „Emigravau
netyčia“. Pasakotoja M. Varnauskaitė
10 d. 15 val. Juodojoje salėje – Kiti horizontai. Susitikimas su A. Lightman (JAV)
10 d. 17.30 Kišeninėje salėje – Poetinis,
perkusinis vyksmas nr. 1.: „Iš slaptų sodininko užrašų“. Dalyvauja poetas G. Norvilas ir perkusininkas A. Gotesmanas
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – vakaras su
Joanne Harris (D. Britanija)
10 d. 21 val. Juodojoje salėje – filmo „Šokoladas“ peržiūra (rež. L. Hallström, pagal
J. Harris knygą „Šokoladas“). Filmą pristato
kino kritikė L. Bytautaitė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos
teatras
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA!
J. Sobolio „GETAS“. Rež. – G. Varnas (NKDT
kartu su teatru „Utopia“)
3 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „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-

Vilniaus teatras „Lėlė“

peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

Didžioji salė

6 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-

10 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“.

KIAU“. Rež. – E. Kižaitė

Rež. – A. Mikutis

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaiž-

11 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-

ganto „ŽEMĖS AR MOTERS“.

gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Rež. – T. Erbrėderis

Palėpės salė
4 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut.,
rež. ir dail. – A. Mikutis
8 ir 9 d. 18.30 val. – PREMJERA! „DORIANO
GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano
motyvais). Rež. – G. Radvilavičiūtė, dail. –
R. Valčik, komp. – R. Mačiliūnaitė
10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir

7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič
„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
7 d. 19 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. – E. Kižaitė
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „MECHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu romaną
„Mechaninė širdis“). Rež. – A. Areima
9 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“.

dail. – V. Mazūras

Rež. – V. Malinauskas

Mažoji salė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

3 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal

2, 3 d. 18 val. – PREMJERA! F. Wildhorno

K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir

„DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. –

Koncertai
Lietuvos nacionalinė filharmonija
4 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas

Kauno kamerinis teatras

„Lietuvos garsai – tapatybės jungtys“. Trio

3 d. 18 val. – „4 MORTOS“.

„Agora“: Ž. Brazauskas (klarnetas),

Rež. – D. Rabašauskas

N. Hoffman (violončelė), R. Lozinskis (for-

bažnyčioje – „Armonas-Uss duo“: I. Uss
(fortepijonas) ir R. Armonas (violončelė).

tepijonas). Programoje L. van Beethoveno,

Programoje M. K. Čiurlionio, A. Šenderovo,

S. Rachmaninovo, J. Hoffmano, A. Klova,

C. Saint-Saënso, E. Granados, G. Fauré,
O. Respighi kūrinių. Koncertą veda muziko-

Rež. – G. Padegimas

J. Jurkūno, M. Natalevičiaus, J. Pranulytės

8 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-

kūriniai

logė L. Ligeikaitė

NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

4 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje –

Kauno lėlių teatras
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
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
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje –
A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“.
Rež. – G. Padegimas
Klaipėdos muzikinis teatras
3 d. 19 val. Žvejų rūmuose – B. Britteno
„Karo Requiem“. Atlikėjai A. Mikolaj
(sopranas), 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 valstybinio muzikinio teatro
choras, Ščecino berniukų choras „Słowiki”
(Lenkija), Ščecino Vakarų Pamario
techninių mokslų universiteto prof. Jano
Szyrockio akademinis choras (Lenkija).
Vyr. dir. ir meno vad. – F. Csizmadia,
J. Wołosiukas
4 d. 13 val. Žvejų rūmuose – „TEN, KUR
GYVENA PABAISOS“.
Choreogr. – D. Bakėjus
9 d. 19 val., 10 d. 18 val. Žvejų rūmuose –
R. Leoncavallo „PAJACAI“. Rež. – D. Ibelhauptaitė, dir. – T. Ambrozaitis

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
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
7 d. 18.30 – šiuolaikinis meno festivalis
„Virus ’23“. Kauno „Auros“ šokio teatro
spektaklis
8 d. 18.30 – šiuolaikinis meno festivalis
„Virus ’23“. Grupių „Timid Kooky“ ir „Sheep
Got Waxed“ koncertas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
3 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO

joje salėje, – Jaunųjų konkursų laureatų ir

Ž. Survilaitė (vargonai), Vytenis Gurstis

Euroradijo koncertas. Lietuvos nacionali-

(fleita), Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“

nis simfoninis orkestras. Dir. – M. Stakionis.

jaunių choras „Cantus gracilis“ (vad. ir dir.

Solistai T. Kelly (fortepijonas), M. Dauno-

R. Aidukas, chormeister. R. Deltuvienė-Ba-

raitė (fortepijonas), U. Zhivitckaia (fleita),

kutė ir E. Steponavičius)

S. Choi (smuikas). Programoje B. Dvariono,
V. Bacevičiaus, W.A. Mozarto, S. Prokofjevo
kūriniai
6 d. 11 val. Šalčininkų kultūros centre – edukacinė programa „Ar girdi muziką?“.
M. Baronaitė (sopranas), A. Bružaitė (kanklės), E. Ališauskas (birbynė)
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas.
Festivalis „Gaida“. „Lukas Geniušas groja
Johno Adamso fortepijoninį koncertą“.
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.
Solistai: L. Geniušas (fortepijonas),
J. Carltonas (perkusija). Dir. – V. Matvejefas.
Programoje M. Lindbergo, R. Vitkauskaitės,
J. Adamso kūriniai
11 d. 12 val. Viniuje, Filharmonijos Didžiojoje
salėje, – teatralizuotas koncertas visai šei-

Kompozitorių namai
3 d. 18 val. – vakaras kompozitoriaus
A. Klovos sukakties proga. Dalyvauja dainininkės G. Skėrytė, V. Kurpytė, gitaristas
A. Pauliukevičius, operos solistė V. Kuprevičienė ir pianistė A. Žvirblytė, „Liepaičių“
choristė Š. Petkevičiūtė, pianistas V. Grušnius,
choras „Ave vita“ (vad. K. Barisas). Koncertą komentuoja ir autorių kalbina muzikologė L. Ligeikaitė
Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčia
5 d. 18 val. – Vėlinių koncertas „Tą rūsčiąją
valandą vėlei džiazuos“, skirtas išėjusiems
menininkams prisiminti. Dalyvauja J. Milašius, S. Sasnauskas ir A. Gotesmanas

Va k a r a i

mai „Žvėrių karnavalas“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai M. Rostropovičiaus
fondo globojami jaunieji talentai: S. Miknius
(fortepijonas), S. Poška (fortepijonas), R. Juknevičiūtė (violončelė), R. Bartulis (klarnetas).
Dir. – V. Kaliūnas, aktorius P. Markevičius.
Programoje C. Saint-Saënso fantazija „Žvėrių
karnavalas“

Vilnius
Kongresų rūmai
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). Programoje M. Lindbergo,
A. Navicko, B.A. Zimmermanno kūriniai
9 d. 19 val. – „Merūnas: itališkų operų perlai“. M. Vitulskis (tenoras), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius.
Programoje M.K. Čiurlionio, G. Donizetti,
R. Leoncavallo, G. Puccini kūriniai
10 d. 18 val. – „Baroko šviesoje“. V. Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas, Lietuvos kamerinis orkestras), A. Radziukynas (fleita),
A. Puplauskis (fagotas), Z. Levickis, D. Narkevičius, I. Sipaitytė, V. Martišius,
M. Vasiliauskaitė, T. Bandzaitytė (smuikas),
R. Vytas (altas), P. Jacunskas, A. Kmieliauskas (violončelė), A. Kučinskas (kontrabosas). Koncertas skirtas J.S. Bacho 333
gimimo metinėms
Valdovų rūmai
VI tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis
7 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje –
„M. K. Čiurlionis jaunųjų akimis“. Koncertuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų

K.S. Jakštas, rež. – V. Streiča, muzikinis

SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

mokyklos simfoninis orkestras. Solistai

vad. ir dir. – R. Šumila, dir. – E. Pehkas

4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“.

KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

P. Anderssonas (Lietuva, Danija, fortepijo-

4 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR

Rež. – V. Mazūras

nas) ir P. Jankovskytė (smuikas). Dir. –

TAIKA“. Dir. – V. Visockis

4 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS

M. Staškus. Programoje M.K. Čiurlionio,

4 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“.

IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

K. Bubnelio, A Ponchielli, F. Mendelssohno

Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas,

Panevėžio bendruomenių

kūriniai

„Z+“. Choreogr. – A. Lisičkinaitė (šokio

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
5 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų

3, 4 d. 19 val. Centriniame knygyne

dail. – R. Driežis

3 d. 18 val. Juodojoje salėje – PREMJERA!

F. Liszto, W.A. Mozarto, A. Volodos, I. Stravinskio kūriniai

(Laisvės al. 81) – PREMJERA! „NOKTIURNAS“.

4 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY„Menų spaustuvė“

S. Rachmaninovo, S. Prokofjevo, J.S. Bacho,

Vilnius
Rašytojų klubas
5 d. 17.30 – Kamerinės muzikos koncertas,
skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. Poeziją skaito poetas R. Stankevičius. Groja
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
kamerinis ansamblis: solo klavesinu groja
V. Eidukaitytė-Storastienė (Lietuvos kamerinis orkestras), A. Radziukynas (fleita),
A. Puplauskis (fagotas), Z. Levickis (smuikas), D. Narkevičius (smuikas), I. Sipaitytė
(smuikas), V. Martišius (smuikas),
M. Vasiliauskaitė (smuikas), T. Bandzaitytė
(smuikas), R. Vytas (altas), P. Jacunskas
(violončelė), A. Kmieliauskas (violončelė),
A. Kučinskas (kontrabosas). Programoje
J.S. Bacho, P. Vasko, G.Ph. Telemanno,
A. Vivaldi ir A. Pärto kūriniai
8 d. 17.30 – atminimo vakaras, skirtas rašytojos V. Jasukaitytės 70-osioms gimimo
metinėms. Renginyje dalyvauja poetė
V. Pilipauskaitė-Butkienė, rašytojas, filosofas V. Rubavičius, režisierius G. Padegimas, rašytojos duktė V.K. Dineikaitė.
Programoje V. Jasukaitytės kūrinio „Šeštasis Dievo įsakymas: Nežudyk. Subačiaus
gatvė. Getas“ muzikinis skaitymas. Atlieka
perkusininkas A. Gotesmanas ir pianistas
D. Golovanovas
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
7 d. 17.30 Meno erdvėje – J. Zabulytės knygos „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“ pristatymas
7 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo
paskaita „Partizanų karo fotografijos“
7 d. 18 val. Renginių erdvėje – diskusija „Scenos paslaptys ir atlikėjo psichologija: kai
uždanga pakyla“
A. Mickevičiaus viešoji biblioteka
6 d. 18 val. – R. Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymas. Dalyvauja Vydūno draugijos

teatras „Airos“)

dir. – J. Janulevičius

rūmai

6 d. 18 „Menų spaustuvės“ kavinė – kino

7 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LA-

9 d. 13 val., 10 d. 18 val. – Just. Marcinke-

7 d. 19 val. – „Jaunieji klasikai: 88 baltai

tyrinėtojas T. Snuviškis, knygos autorė

filmo apie Piną Bausch „Pina“ peržiūra

MERMUR“. Muzikos vad. ir dir. –

vičiaus „KATEDRA“. Rež. – O. Koršunovas

juodi“. M. Daunoraitė (fortepijonas), K. Mi-

R. Palijanskaitė. Mažosios Lietuvos liaudies

(rež. W. Wenders)

J. Geniušas

(Nacionalinis dramos teatras)

kužis (fortepijonas). Programoje

dainas atliks Vydūno draugijos ansamblis
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„Vaidilos“ teatras

pirmininkas T. Stanikas, Rytų filosofijos
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L apkričio 2–8
Savaitės filmai

Kino repertuaras

Bohemijos rapsodija ***

Vilnius

Tai pasakojimas apie grupę „Queen“, jos muziką ir vokalistą Freddie
Mercury. Laužydama stereotipus grupė sulaukė daugybės gerbėjų visame
pasaulyje. Bryano Singerio filmas rodo, kaip grupė pakilo į šlovės viršūnę,
bet skandalingas Mercury gyvenimo būdas kėlė daug klausimų. Triumfališkas grupės sugrįžimas „Live Aid“ koncerte ir AIDS sergančio Mercury
pasirodymas įėjo į roko muzikos istoriją ir iki šiol įkvepia visus tuos, kurie
jaučiasi kitokie. Pagrindinį vaidmenį filme sukūręs Rami Malekas sulaukė
gausybės pagyrimų. Filme taip pat vaidina Lucy Boynton, Mike’as Myersas, Gwilymas Lee, Benas Hardy, Josephas Mazzello, Aidanas Gillenas
(JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
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 pervežamas 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)
Operacija: Hunter Killer **

Dar vienas filmas, kurio lietuviškas pavadinimas nusipelnė prizo
už blogiausią vertimą GPI kino platintojams. Amerikiečių povandeninis laivas „Hunter Killer“ pradeda rizikingą karinę operaciją, kurios tikslas – išgelbėti Rusijos prezidentą, tapusį belaisviu per karinį
perversmą. Laivo komandai teks padaryti viską, kad nekiltų pasaulinis konfliktas. Donovano Marsho filme atgyja visos propagandinio
Šaltojo karo kino klišės. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Gerardas Butleris, Gary Oldmanas, Linda Cardellini, Toby Stephensas, Michaelis
Nyqvistas (JAV, 2018). (Vilnius)
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 – muštis už pinigus jis pasirengęs tik pogrindiniuose mūšiuose, su
merginomis elgiasi gražiai. Todėl jam dėmesį rodo iškart dvi – pradedanti
aktorė Sofija (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)
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)

Forum Cinemas Vingis
2–8 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,
JAV) – 11.10, 14.05, 15.40, 18.40, 21.40
Vagių karalius (D. Britanija) – 11.30, 16.40,
19.10, 21.40
Operacija: Hunter Killer (JAV) – 14, 18.30,
21.30
Spragtukas ir keturios karalystės (JAV) – 12,
16 val.
Spragtukas ir keturios karalystės (3D,
JAV) – 13.40, 18.20
2–7 d. – Geriausios 2018 metų „Kanų liūtų“
reklamos – 20.40

2, 3 d. – Helovinas (JAV) – 19.10, 21.30,

2 d. – Jaunikis ant balto žirgo (JAV) – 21.15;

7 d. – Mergina voratinklyje (D. Britanija,

23.20; 4–6, 8 d. – 19.10, 21.30; 7 d. – 21.30

3 d. – 19.30, 21.15

Vokietija, Švedija, Kanada, JAV) – 21.10

2–8 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 13.05,

3 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 21.30;

8 d. – Europos šalių kino forumas „Sca-

18.35

4 d. – 14.15; 8 d. – 17.30

norama 2018“ (visa programa www.scano-

2, 4, 7 d. – Super Džonis smogia (D. Brita-

3 d. – Mažoji pėda (JAV) – 14.30

rama.lt)

nija, Prancūzija, JAV) – 16 val.

3 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 16.30;

2–8 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Marke-

3, 6, 8 d. – Stebiu tave (JAV) – 16 val.

4 d. – 21.30

vičius) – 11, 13.20, 17, 19.20, 21.45 (lietuvių

2, 4, 6, 8 d. – Venomas (JAV) – 21.25

3 d. – Geriausios 2018 metų „Kanų liūtų“

k.); 13.50 (originalo k.)

3, 5, 7 d. – Rajone (Rusija) – 21.25

reklamos – 18.30; 4 d. – 19 val.; 5 d. – 18.15;

Skalvija

6 d. – 20.45; 8 d. – 20.30

2 d. – „M&M’s Siaubo maratonas“ – 17 val.

Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidmantas) –
14.15, 16.45, 19, 21.15
2–7 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 13.10,
18.15, 21.10; 8 d. – 18.15
Mažoji pėda (JAV) – 11.20, 13.40, 16 val.
Princas Žavusis (JAV, Kanada) – 11.40, 14.15,
16.10
2, 5, 6 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 21.20;
3, 4 d. – 18.45, 21.20
2, 5, 6, 7 d. – Helovinas (JAV) – 18.50;
3, 4 d. – 18.50, 21.45
2, 3, 4 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis
(JAV) – 11.20
3, 5, 7 d. – Venomas (JAV) – 16.05
4, 6 d. – Rajone (Rusija) – 16.05
2, 3, 4 d. – Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 11.10
2, 3, 4 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 11.30
2–8 d. – Super Džonis smogia (D. Britanija,
Prancūzija, JAV) – 16.25

2 d. – Eime su manimi (dok. f., D. Britanija) –
18 val.; 5 d. – 16.50
2 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,
JAV) – 19.50; 3 d. – 18.30; 4 d. – 20.30; 5 d. –
18.40; 6 d. – 18.50; 7 d. – 20.40
3 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14.50
3 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Beinoriūtė) – 16.30; 4 d. – 14.40; 7 d. – 16.50
6 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 16.50
4 d. – Karo teatras (dok. f., Argentina, Ispanija) – 16.40
4 d. – Kino klasikos vakarai. Persona (Švedija) – 18.30
5 d. – Seansas senjorams. Aš priglaudžiau
širdį prie žemės (dok. f., rež. R. Kudzma-

3 d. – Fokstrotas (Izraelis, Vokietija, Prancūzija) – 15.45; 4 d. – 16.45; 5 d. – 18 val.;
6 d. – 20 val.; 7 d. – 18.15
4 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vokietija) – 14.45
4 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Marokas, Belgija) – 20.30
5 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidmantas) – 20.45
6 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Beinoriūtė) – 18.15
7 d. – Romantiški pabėgėliai (ciklas „Ispaniškai“) – 17.30
7 d. – Pirmasis žmogus (JAV) – 20 val.
8 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta
(rež. A. Matelis) – 17.15
MO salė

2, 3 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

2 d. – Namo su laikrodžiais paslaptis

čius) – 18 val.

JAV) – 11.10, 12.35, 15.30, 18, 21.40, 23.10;

(JAV) – 14 val.

2 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

4–8 d. – 11.10, 12.35, 15.30, 18, 21.40

3 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istori-

JAV) – 20 val.; 3 d. – 15.15

2–8 d. – Vagių karalius (D. Britanija) – 11.20,

jos (Prancūzija, Belgija) – 13.10

3 d. – „Scanoramos“ belaukiant. Gyveno

16.20, 21.20

4 d. – Spragtukas ir keturios karalystės

kartą Uvė (Švedija) – 18 val.

Operacija: Hunter Killer (JAV) – 13.40, 18.45

(JAV) – 12.40

4 d. – „Scanoramos“ belaukiant. Ateitis

Spragtukas ir keturios karalystės (3D,

Europos šalių kino forumas „Scanorama

(Prancūzija) – 15 val.

JAV) – 13.55, 18.25

2018“

4 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 17.30

Spragtukas ir keturios karalystės (JAV) –

8 d. – Paskutinė karaliaus kelionė (Da-

8 d. – Interneto valytojai (Vokietija, Brazi-

10.30, 16.10

nija) – 17.30

lija, Olandija, Italija, JAV) – 18.30

7 d. – Mergina voratinklyje (D. Britanija,

8 d. – Džimis (Švedija) – 19.20

Kaunas

Vokietija, Švedija, Kanada, JAV) – 19.20

8 d. – Nusikaltėlio dienoraštis

2, 3 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-

(Švedija) – 21.05

Romuva

Pasaka

2 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 18 val.;

tas) – 10.40, 12.45, 15, 17.20, 19.30, 20.50,
19.30, 20.50, 21.45

16 psl.

7 d. – 16.50

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

Pasaulis sensta, tad dokumentinių ir vaidybinių filmų režisierius Jamesas
Marshas („Oskaras“ už filmą „Žmogus ant lyno“) neatsitiktinai savo filmo
veikėjais pasirinko senukus. Bet jie ne šiaip senukai, o kadaise sumanūs
nusikaltėliai, kuriuos subūrė septyniasdešimt septynerių Brajanas –
vagis garsenybė. Gaujos tikslas – apiplėšti juvelyrinių dirbinių saugyklą.
Grobio vertė – du šimtai milijonų dolerių. Pagrindinius vaidmenis filme
sukūrė puikūs aktoriai Michaelas Caine’as, Michaelas Gambonas, Jimas
Broadbentas, Tomas Courtenay, Ray Winstone’as, kurie gali įkvėpti ir
daug jaunesnius už save (D. Britanija, 2018). (Vilnius)

Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

čius) – 16 val.; 3 d. – 21 val.; 6 d. – 21.20;

3 d. – Aš priglaudžiu prie žemės širdį
(dok. f., rež. R. Kudzmanaitė) – 14.15

naitė) – 15.10

21.45, 23.55; 4–8 d. – 10.40, 12.45, 15, 17.20,

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė

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

Ciklai „Karlsono kinas“ / „Atostogos kine“

Forum Cinemas Akropolis

Vagių karalius ****

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

„Bohemijos rapsodija“

2, 3 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 11, 13.20, 14.40, 17, 19.20, 21.10,
23.40; 4–8 d. – 11, 13.20, 14.40, 17, 19.20,
21.10
2–8 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 10.20,
18.15, 21 val.

2 d. – Spragtukas ir keturios karalystės (JAV) –
17.15; 3 d. – 14.45; 4 d. – 16.30; 8 d. – 17 val.
2 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,
JAV) – 19, 19.15, 21.45, 22 val.; 3 d. – 18.45,
21 val.; 4 d. – 18.30, 21.15; 5 d. – 20.30;
6 d. – 19.45; 7 d. – 19.30; 8 d. – 20.15
2 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-

3 d. – 20 val.; 4 d. – 16.15
2 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) –
20 val.; 3 d. – 15.45
3 d. – Aš priglaudžiau prie žemės širdį
(rež. R. Kudzmanaitė) – 14 val.
3 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Marokas, Belgija) – 17.45
4 d. – Knygynas (D. Britanija, Ispanija, Vo-

Mažoji pėda (JAV) – 10.10, 12.25, 15.40

čius) – 17 val.; 3 d. – 16.45; 4 d. – 14.30,

kietija) – 14 val.

17 val.; 5 d. – 18.30; 6 d. – 17.45; 7 d. – 18 val.

4 d. – Interneto valytojai (Vokietija, Brazilija, Olandija, Italija, JAV) – 18.15

2–4 d. – Didysis kačių pabėgimas (Kinija) –

2 d. – Mažoji Italija (Kanada, JAV) – 17.30

10.50, 15.10; 5–8 d. – 15.10

2 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 19.30;

2–8 d. – Princas Žavusis (JAV, Kanada) –

3 d. – 17.45; 4 d. – 18.45; 5 d. – 20.15;

12.55, 17.10

7 d. – 20.30
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