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Poetiškas kasdienybės
skambesys

Antano Sutkaus retrospektyva „Kosmos“ Nacionalinėje dailės
galerijoje
Paulina Blažytė

Kad Antanas Sutkus jau tapo gyvuoju klasiku ir užsitikrino sau
vietą tarp geriausiųjų, galima
spręsti ir iš to, jog Nacionalinės
dailės galerijos knygyne prie albumų ir atvirukų pardavinėjami ir
marškinėliai su jo darytų fotografijų
atspaudais. Viena vertus, ši produkcija skirta masėms, kita vertus, yra
daug būdų mėgautis menu. O kad
žmonės mėgaujasi Sutkaus kūryba,
yra akivaizdu. Niūrią sekmadienio
popietę užsukusi į galeriją net nustebau dėl paties įvairiausio amžiaus lankytojų gausos. Tikriausiai
tik 2016-aisiais, vykstant Šarūno
Saukos tapybos parodai, mačiau
čia tiek žiūrovų. Kaip ir pastarojo
menininko, taip ir Sutkaus eksponuojamiems darbams intensyviai
akompanuoja juos stebinčiųjų dis© Antanas Sutkus, „Autobusų stotelėje“. 1965 m.
kusijos – prisimenama praeitis, tyrinėjamos aprangos ar aplinkos depažįstamas kasdienybės akimir- negalėjau atsikratyti šios minties
talės, sovietmečio ženklai.
Tad kuo gi žmones taip traukia kas, gyvenimo cikliškumą, žmo- žvelgdama į menininkų Jono Meko
Sutkaus kūryba? Pirmiausia reikėtų nes saistančius ryšius. O daro tai ir Romualdo Rakausko atvaizdus.
paminėti menininko statusą – jis jau Sutkus neįtikėtinai meistriškai – čia Pastarasis besišypsantis guli pievoje,
kelias dešimtis metų gerai žinomas paaiškėja ir trečioji parodos „Kos- o šalia jo – pavieniai gėlių žiedai. Išir vertinamas Lietuvos ir pasaulio mos“ sėkmės priežastis. Nuneigti kart prisiminiau vėliau atsirasiančią
mastu. Antra priežastis – jo fotogra- fotografo talentą būtų neįtikėtinai fotografo seriją „Žydėjimas“ (1974–
fijų universalumas. Kitaip nei, pa- sunku, tikriausiai ir neįmanoma.
1984) ir nudžiugau nuo minties, jog
vyzdžiui, dažnu šiuolaikinės, konKai galvojau, kuo mane sužavėjo menininkas, rodos, netyčia įkūnijo
ceptualiosios fotografijos atveju, ir žavi Antano Sutkaus kūryba, pir- savo paties kūrybą. Nors su Meko
darbai nereikalauja nuodugnaus miausia iškilo žodis „jausmas“. Man darbais iškilo ne tokios tiesioginės
gilinimosi į juos pagrindžiančią jo darbai persmelkti jausmo – kas- asociacijos, pamačiusi vėjyje besiidėją. Žinoma, kontekstas, tuome- kart kitokio, tačiau vis tokio pat plaikstančius plaukus ir rankose laitinės politinės, socialinės sąlygos stipriaus. Menininko fotografijos komą kamerą, tarytum išgirdau užturi įtakos vaizdų suvokimui, ta- nėra vien neutralūs komentarai. kadrinį autoriaus balsą, skambantį
čiau visiškai gali pakakti ir paties Kartais atrodo, jog skvarbus Sut- jo sukurtų filmų fone.
vaizdo. Juk menininkas, kaip ir dau- kaus žvilgsnis prisikasa prie pagelis kitų jo kartos fotografų, savo čios įvykio ar net asmens esmės.
darbais kalba apie visiems gerai Galbūt labai romantizuoju, tačiau N u k e lta į 8 p s l .
1 psl.

Muzika

Koncertinis maratonas
Keleto įspūdingų koncertų Vilniuje ir Paliesiuje apžvalga
Aldona Eleonora Radvilaitė

Pastaruoju metu Lietuvoje vyksta
daug įdomių ir reikšmingų muzikinių įvykių, visų aplankyti tiesiog
neįmanoma. Tenka pasirinkti, kam
teikti pirmenybę.
Lapkričio 7–30 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, „Vaidilos“ teatre ir
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vyko įvairūs VI tarptautinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalio koncertai,
kuriuose apsilankė daugybė melomanų. Jų organizatorė ir meno vadovė, koncertuojanti pianistė profesorė Aleksandra Žvirblytė, kuriai
aktyviai talkina jos mama, profesorė Veronika Vitaitė, vedanti didžiąją dalį koncertų, kasmet į šį
renginį sugeba pakviesti nemažai
ryškių pasaulinių scenos žvaigždžių.
Tokiems atlikėjams, įpratusiems už
savo pasirodymus gauti nemažus
honorarus, atvykti padeda rėmėjai, suprantantys muzikinės kultūros reikšmę. Festivalio atidarymo
koncerte lapkričio 7 d. Valdovų
rūmuose koncertavo Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras, kuriam
įkvėptai dirigavo jo vadovas Martynas Staškus. Ši muzikos šventė
prasidėjo vienu gražiausių kūrinių
orkestrui – Čiurlionio simfonine
poema „Miške“. Tą vakarą su orkestru griežė ir talentingos šios mokyklos mokinės Paulina Jankovskytė
(smuikas) ir Rugilė Juknevičiūtė
(violončelė). Paulina profesionaliai
atliko Felixo Mendelssohno Koncerto smuikui ir orkestrui e-moll
I dalį, o Rugilė klausytojus sužavėjo jautriu romantiškos Arvydo
Malcio pjesės „Izabelės sapnas“ atlikimu. Šio trapaus kūrinio autorius
asmeniškai sveikino talentingą menininkę. Įdomiai nuskambėjo jauno
kompozitoriaus Kristupo Bubnelio naujoviškomis triukšmingomis priemonėmis „sukonstruotas“
Kamerinis koncertas fortepijonui
su orkestru, kurį meistriškai paskambino Diuseldorfo aukštosios
muzikos mokyklos magistrantas
Paulius Anderssonas, sugebėjęs ne
tik ryškiu garsu įveikti maksimalų
didelio orkestro skambesį, bet ir
virtuoziškai berti sudėtingus pasažus. Jaunasis kompozitorius savo
opusą dedikavo Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui ir Čiurlioniui.
Juo toliau, tuo įspūdingiau skambėjo M. Staškaus vadovaujamo orkestro atliekamų kūrinių traktuotės:
Edvardo Griego „Simfoninių šokių“
I dalis, Čiurlionio „Bėkit, bareliai“ –
pastarojo atlikimas buvo skirtas
Sauliaus Sondeckio 90-mečiui paminėti. Jautriai nuskambėjo paskutinis programos kūrinys – Amilcare
Ponchielli operos „I Lituani“ („Lietuviai“) uvertiūra.
Lapkričio 10 d. Valdovų rūmuose koncertavo pasaulinio garso
2 psl.

trimitininkas iš Izraelio Sergejus
Nakariakovas ir pianistė iš Belgijos
Maria Meerovitch. Duetu atliekamus kūrinius keitė solo fortepijonu
skambinami populiarieji Fryderyko
Chopino preliudai iš op. 28, atlikėjai artimi Sergejaus Rachmaninovo preliudai G-dur ir gis-moll iš
op. 32 bei „Muzikiniai momentai“
h-moll ir e-moll. Trimito virtuozas gražiu tembru ir išraiškingai
atliko populiariausius Piotro Čaikovskio vokalinius kūrinius: Lenskio ariozo ir ariją iš operos „Eugenijus Oneginas“ bei tris romansus.
Pianistė įgudusiai talkino trimito
meistrui. Naujas savo talento savybes S. Nakariakovas atskleidė
sukauptai interpretavęs Vladimiro
Turčinskio Kaprisą trimitui ir fortepijonui, masyvoku garsu – Wolfgango Amadeus Mozarto Sonatos
smuikui ir fortepijonui e-moll (KV
304) aranžuotę, kurioje netgi nesijautė šio kompozitoriaus kūrybos
stilistikos. Maloniai nuteikė trijų
Gijos Kančeli Preliudų skambesys,
o šauniai, ypač virtuoziškai atliktos
Jeano-Baptisto Arbano Variacijos
Bellini operos „Norma“ tema sukėlė didžiulę ovacijų audrą ir bisą.
Lapkričio 13 d. Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje susidomėję išklausėme rafinuotą pianisto profesoriaus Jurgio Karnavičiaus interpretuojamą programą „Čiurlionis
kitaip“ pagal Rimanto Janeliausko
sudarytus „Neatpažintus Čiurlionio
muzikos ciklus“.
Tačiau daugiausia dėmesio norėtųsi skirti lapkričio 16 d. Valdovų
rūmuose vykusiam koncertui, kuriame skambino prancūzas Pascalis
Devoyonas, dabar gyvenantis Japonijoje ir kartais koncertuojantis su
savo japone žmona, taip pat pianiste. Rečitalis pakerėjo neįtikėtina
pianisto menine įtaiga, aukščiausio lygio profesionalumu, kūrybine
vaizduote. Tokių Claude’o Debussy
ir Maurice’o Ravelio kūrinių traktuočių dar neteko girdėti.
Pirmoje koncerto dalyje skambėjo šešios Debussy Preliudų ciklo
pjesės. Atrodė, jog pianistas be pastangų, mėgaudamasis, lengvais ar
lyg vualiu apgaubtais garsais spalvina įvairius vaizdinius, pasitelkia
turtingą vaizduotę. Išoriškai – jokių
nereikalingų judesių ar vaidybos.
Visai kitaip stilistikos požiūriu atliktas Ravelio 6 dalių ciklas „Kupereno
kapas“ – grakščiai skambėjo senoviniu stiliumi traktuojamos pjesės.
Kilus aplodismentų audrai, P. Devoyono veidą nušviesdavo nuoširdi,
plati šypsena.
Antroje koncerto dalyje išgirdome nuostabiai spalvingai ir trapiai atliekamus dar šešis Debussy
Preliudus. Subtiliai, tarsi rūke skendinčius ramius skambesius, lengvus, miklius, tylius pasažus keitė
deimantų skaidrumo garsai. Užburiantis grožio pojūtis, į kurį staiga
įsiverždavo ryškūs menininko

temperamento gūsiai. Ugnelių žybčiojimas, liepsnų vaizdiniai pjesėje
„Fejerverkai“ gniaužė kvapą. Koks
įtaigus perteikimas, emocinis
jautrumas!
Ypač vaizdingai ir meistriškai
P. Devoyonas traktavo Ravelio ciklą „Nakties Gasparas“. Vyresnieji
muzikos profesionalai puikiai prisimena, kokį furorą sukėlė šis ciklas,
dar jaunučio Pascalio įtaigiai paskambintas tarptautiniame P. Čaikovskio konkurse (1978), kai pianistas buvo įvertintas sidabro medaliu.
Su nekantrumu laukiau brandaus
meistro interpretacijos, kurios meninė vertė pranoko visus lūkesčius.
Sunku net suvokti, kaip pianistas
sugeba perteikti benardančios bangose „Undinės“ vaizdinį; „Kartuvės“
hipnotizavo niūria didybe, vidiniu
sielvartu; klausą magiškai veikė virtuoziškas, audringas ar mistiškai tylus „Scarbo“ skambesys...
Sužavėtiems klausytojams fortepijono genijus bisui pateikė dar dvi
Debussy pjeses – „Burės“, kurioje
beveik buvo galima pajusti jūros
bangelių supamą burlaivį, ir „Mergaitė lino spalvos plaukais“. Viskas
skambėjo paprastai, bet labai gražiai.
Po koncerto buvo malonu prieiti
ir iš arti pabendrauti su šiuo šypsena spinduliuojančiu menininku.
Turėjau progą prisiminti puikų jo
Debussy ir Ravelio kūrinių rečitalį
Suomijoje, vykusį prieš 25 metus,
kai jis dirbo pedagogu Suolahčio
tarptautinėje vasaros stovykloje
(ten darbavosi bei koncertavo ir įžymus prancūzų pianistas Bernard’as
Ringeissenas, ten teko dirbti ir šių
eilučių autorei, o režisierius ir operatorius Arvidas Baronas organizatorių buvo pakviestas nufilmuoti šį
tarptautinį renginį). Tuomet įdomu
buvo stebėti P. Devoyono pedagoginį darbą – geranorišką, bet priekabų dėmesį garso kokybei, kantrybę,
studentams savo pavyzdžiu rodant,
kokiu būdu galima pasiekti tikslingą skambesį, vaizdingumą.
Po šio jaudinančio koncerto buvo
sunku patikėti, kad ne mažiau ryškių įspūdžių galima patirti jau kitą
dieną. Paliesiaus dvaro meninių
renginių organizatorės, pianistės ir
kompozitorės Ievos Baranauskaitės

Aleksandr Kniazev ir Kasparas Uinskas

lapkričio 17 d. buvau pakviesta pasiklausyti dviejų talentingų atlikėjų
koncerto dvaro Pasagos salėje, garsėjančioje savo puikia akustika ir
jaukumu. Beveik sutapo ir tai, kad
išvakarėse žavėjęs P. Devoyonas dabar gyvena Japonijoje, o pasaulinio
garso violončelininkas Aleksandras
Kniazevas į Paliesių taip pat atvyko
iš gastrolių Tokijuje. Ypatingoje Paliesiaus dvaro aplinkoje atlikėjas,
kaip ir kiti žinomi muzikai – Gidonas Kremeris, Andrius Žlabys,
įrašinėjo savo kompaktinę plokštelę. Ta proga surengtame koncerte
A. Kniazevui įkvėptai talkino pianistas Kasparas Uinskas. Tai, kad
aukščiausio pasaulinio lygio violončelininkas pasirinko muzikuoti su
šiuo pianistu, ne atsitiktinumas, abu
koncertuoja ne pirmą kartą. 2015 m.
jie Vilniuje ir Kaune pateikė sudėtingas Césaro Francko, Sergejaus
Rachmaninovo ir Dmitrijaus Šostakovičiaus sonatas. Šiemet, birželio mėnesį, K. Uinskas dalyvavo legendinės pianistės Marthos Argerich
festivalyje Hamburge. Įdomu, kad
numatytą M. Argerich ir Jevgenijaus
Božanovo duetą (atliekant pianistei
dedikuotą Sergejaus Prokofjevo baleto „Pelenė“ Michailo Pletniovo aranžuotę) itin sėkmingai pakeitę J. Božanovas su K. Uinsku sulaukė palankaus
tūkstantinės publikos įvertinimo.
Paliesiaus dvaro koncertą pradėjo A. Kniazevas, labai įtaigiai
pagrieždamas Johanno Sebastiano
Bacho 6 dalių Siuitą violončelei solo
Nr. 5 c-moll, kurioje Preliudas ir
Fuga sujungti į vienį. Bacho muzikoje jautėsi iš menininko sklindanti galingo liūto jėga, o po nedidelės pertraukos interpretuotos
Johanneso Brahmso 4 dainos violončelei ir fortepijonui nuskambėjo
visiškai kitaip. Vien jų pavadinimai –
„Vienatvė laukuose“, „Jei žinočiau

K . I va n a u s ka i t ė s - Č i u r i l i e n ė s n u ot r .

Pascal Devoyon

A . J a k š to n u ot r .

kelią atgal“ ar „Neviltis“ – nuteikė
kitokiai nuotaikai: šiltai, ilgesingai, emociškai įtaigiai traktuojami
nuostabaus grožio violončelės garsai lyrinėje muzikoje puikiai derėjo
su įkvėptais, mistiškais, skaidriais
fortepijono išgaunamais skambesiais. Po koncerto nustebino pianisto prisipažinimas, kad jam labai įdomu dėmesingai įsiklausyti į
nepaprasto partnerio muzikavimą,
o šiuos kūrinius jie atliko beveik be
repeticijos...
Įspūdingai nuskambėjo centrinis programos kūrinys – Brahmso
Sonata altui ir fortepijonui, op. 120
Nr. 1, kurio aranžuotę violončelei
parašė pats A. Kniazevas. Šiame, vėlyvajame autoriaus opuse atsiskleidžia kompozicinė branda, turinio
sudėtingumas, intensyvi vaizdinių
plėtotė. Įtaigiai atliekama keturių
dalių sonatos muzika tiesiog hipnotizavo. Čia buvo pastebimi ir
muzikų dinamikos traktuotės skirtumai: violončelės garsai liejosi jaudinamai, šiltai ir sodriai, o fortepijono partijoje buvo juntama stipri
valia, temperamentas, tikslingas
užsidegimas. Dar vieną Brahmso
dainą atlikėjai pasirinko bisui.
Lapkričio 18 d. į „Vaidilos“ teatro
salę Čiurlionio muzikos festivalis
sukvietė daugybę vokalo muzikos
mėgėjų bei baritono Mindaugo Rojaus, soprano Vilijos Kuprevičienės
ir pianistės Aleksandros Žvirblytės
gerbėjų. Girdėjome populiarias
Franzo Leháro, Gioacchino Rossini, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe’s Verdi operų ir operečių arijas. Gražių, stiprių balsų, skirtingo
emocinio ir vaidybinio nusiteikimo
dainininkai ryškiai atliko savo numerius ir puikiai derėjo duetuose.
Ypač meistriškai jiems talkino patyrusi pianistė. Sudėtingas orkestro partijas A. Žvirblytė skambino
rafinuotai, nuotaikingai, subtiliai,
negožė vokalistų balsų. Nustebino
koncerto pabaigoje galingai V. Kuprevičienės padainuota Turandot
arija iš Giacomo Puccini operos –
įveikti šiai sudėtingai muzikai reikia ištvermės.
Lapkričio 21 d. „Vaidiloje“ stebėjome teatralizuotą koncertą „Mistinis Čiurlionis“. Tai projekto „Kosminis Čiurlionis“ tęsinys. Žinomi
Lietuvos atlikėjai – saksofonininkas Petras Vyšniauskas, gitaristas
Juozas Milašius, pianistė Aleksandra Žvirblytė ir dailininkas Arnas
Špakauskas – sukūrė įspūdingą
N u k e lta į 3 p s l .
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Kaip senas rylininkas

Savaitgalio renginiai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir jos prieigose
Vytautė Markeliūnienė

Penktadienio vakarą, lapkričio 23-ąją,
Nacionalinės filharmonijos kaimynystėje įsikūrė Jonas Basanavičius
(skulptoriai Gediminas Piekuras ir
Algirdas Rasimavičius, architektas
Gediminas Antanas Sakalis). Pakito,
ir tikrai į gera, pastatų, gatvės, gatvių
santakos ir tarp jų susidarančios erdvės – dabar jau besivadinsiančios
Basanavičiaus aikšte – santykis,
darna. Pabandžius šią skulptūrą
nufotografuoti jau sutemus, išnyrantis vaizdas fotoaparato langelyje
gerokai skyrėsi nuo to, ką natūraliai
suvokė akis. Ir tikrai džiugu, kad
aikštė nebus užgrūsta automobiliais,
kas jau tapę įvairių simpatiškų Vilniaus gatvių – nuo Žvėryno ligi Senamiesčio – įkyriuoju leitmotyvu.
Tačiau minėtas fotoobjektyvo ir
akies suvokiamo vaizdo skirtumas
paliudijo šaižų ir kiek negailestingą
pagrindinio aikštės veikėjo ir pernelyg ryškių (tarytum antro plano,
bet įžūliai besiveržiančių į pirmą)
reklamų santykį. Įdomu, kaip klostysis jų sambūvis?
Šį vakarą palydėjo Lietuvos kamerinio orkestro, valstybinio choro
„Vilnius“, Veronikos Povilionienės
ir Petro Vyšniausko koncertas, diriguojamas Giedriaus Pavilionio.
Koncertas, kaip ir dera, vyko Nacionalinėje filharmonijoje, į kurią
susirinkusi publika vestibiulyje
sutiko dar vieną Basanavičių – tai
pirmoji bronzinė skulptūra, pastatyta 2005 m., minint Didžiojo
Vilniaus Seimo šimtmetį, sukurta
Gedimino Jokūbonio. Ir nors jai
jau dešimtmetį buvo lemta tapti
įprasta, malonia „uvertiūra“ prieš
At k e lta i š 2 p s l .

performansą, improvizuodami
pagal Čiurlionio ir kitų autorių
(Bacho, Beethoveno, Chopino,
Brahmso, Skriabino, Prokofjevo,
Šostakovičiaus) muziką. Prie garsų
derėjo ir įdomiai pateikti vaizdai,
šviesų žaismė, vaidyba. Šio renginio
režisierė Agnė Sunklodaitė, vaizdo
projekcijų autorius Kornelijus Jaroševičius įdomiai sujungė visas detales į darnią visumą.
Taip sutapo, kad beveik tuo pačiu metu Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje „Naujoji muzikų karta“
surengė pianisto Jevgenijaus Božanovo rečitalį. Savito atlikimo braižo
menininkas labai neįprastai traktavo skirtingo laikotarpio kūrėjų
kūrinius: Domenico Scarlatti Sonatas (f-moll, K. 466, F-dur K. 6 ir
F-dur K. 107), Beethoveno Sonatą,
op. 27 Nr. 2 („Mėnesienos“) ir tris
valsus – Debussy „La plus que lente“,
Chopino „Grande valse“, op. 42, ir
Ravelio „La Valse“. Stebino ne tik
tobulai įvaldyta pianisto technika,
bet ir tai, kad visus šiuos kūrinius jis
skambino panašiai. Atlikimo stilius,

Filharmonijos koncertus, netrukus
šis „dviejų Basanavičių“ epizodas
peraugs į abiejų vienatvę. Vienam
jų teks pasitraukti ir surasti naujus
„namus“.
Iškilmėms lietuvių kompozitorių
kūrinių programą parengęs Lietuvos kamerinis orkestras jau kitą vakarą, lapkričio 24-ąją, sugrįžo prie
sau įprastesnio repertuaro, sudaręs koncertą iš Franzo Schuberto
ir Leonido Desiatnikovo kūrinių.
Formaliai programoje būta vidinių ryšių, ką atskleidė pirmoji dalis. O joje skambėjo Desiatnikovo
kompozicija smuikui ir styginiams
„Kaip senas rylininkas“ („Wie der
alte Leiermann“), pasak autoriaus,
Schuberto dainos „Rylininkas“
komentaras, taip pat ir Schuberto
Penktoji simfonija. O antrosios
koncerto dalies „siužetas“ krypo į
visai kitokių meninių kategorijų ištarmes (nebent viską, kas susiję su
dainos žanru, traktuotume kaip šubertišką pradmenį, bet turbūt taip
daryti būtų pernelyg mėgėjiška) –
išgirdome Desiatnikovo 12 dalių
ciklą balsui, smuikui ir styginiams
„Rusų metų laikai“. Abi šio kompozitoriaus partitūros įeina į Gidono
Kremerio ir jo vadovaujamo orkestro „Kremerata Baltica“ repertuarą.
Aišku viena, kad minimo vakaro atlikėjai, neseniai įrašę Desiatnikovo
autorinę kompaktinę plokštelę, papildė savo kūrybinį bagažą nauju,
gerai išmoktu repertuaru, kurį panoro pristatyti Vilniaus publikai.
Klausydamas šiuolaikinių kūrinių, pagrįstų jau vertybėmis tapusiomis klasikos citatomis, kartais
sutrinki. Vienais atvejais juos suvoki kaip žavią kūrybinės minties
žaismę, kitais – kaip gera idėja grįstą

Romanas Mintsas, Yana Ivanilova, Philippas Chizhevsky ir Lietuvos kamerinis orkestras

infliaciją, nuskandinant pirmąją lyriškuoju pradu, savitais teminio tas vizualios išraiškos formas, idant
neva aktualioje šių dienų poreikių eksponavimo principais, modulia- jos virstų prasminėmis užuominojūroje. Desiatnikovo kompozicija cijomis, vis dėlto ji visa susaistyta mis, konceptualiais gestais?
„Kaip senas rylininkas“, nepaisant klasicizmo gramatikos normomis.
Ir štai antroje koncerto dalyje
gero atlikimo, skambėjo „per vi- Tad, kad ir retsykiais, ne kartu pra- skambėjo „Rusų metų laikai“, 12 dadurį“, gal labiau priartėdama prie dėti, ne kartu pabaigti, padauginti lių ciklas, kurio bemaž pusėje solavo
pirmojo atvejo, tačiau nevengdama emocingumo nėra tobulos inter- Yana Ivanilova, švelnios tėkmės, išraišir antrojo pagundų. Labai platų mu- pretacijos ženklas.
kingo balso sopranas, – buvo puiku
zikinės raiškos potencialą sukaupęs
Beje, tikrai talentingas dirigen- jo klausytis. Keliaujant per šį cismuikininkas Romanas Mintsas in- tas Ph. Chizhevsky imponavo savo klą, nejučia aidėjo ir jo užnugariai:
terpretaciniu požiūriu savo partiją įsijautimu scenoje, tačiau kartais jo Stravinskio, Schnittke’s, Ščedrino,
griežė kaip ir dera profesionalui. gestikuliacija, pernelyg primenanti Sviridovo kūrybos skiautiniai. ŽiDirigentas Philippas Chizhevsky „kūno teatrą“, trikdė. Ne vienas klau- noma, ir Reicho, Dufay... O savaip
organizavo ansamblio stabilumą. sytojas gali pastebėti, kad jaunesnės išsidriekė ilgesys išgirsti ką nors iš
Kamerinis orkestras demonstravo kartos dirigentai (iki maždaug 35 „kūrybos atsargų“ lobyno, tarkime,
dialogo regimybę. Tačiau vėliau metų) linkę panirti į tarytum kaž- Felikso Bajoro, Osvaldo Balakausko
skambėjusioje Schuberto Penkto- kokias šokio scenas, išraiškingą ar kitų mūsų kompozitorių ciklus.
joje simfonijoje šios buvo mažiau. vaikščiojimą. Jų nematydamas, beje, Juk Lietuvos kamerinis orkestras
Mat nors simfonija, priskirtina išgirsti kur kas įtaigesnį muzikinį visada buvo ištikimas ir šių partiromantikui, alsuoja daininguoju, rezultatą. Ar nevertėtų permąstyti tūrų draugas.

kai grožimasi gležnais, spalvingais, Chopino ir Ignacijaus Jano Padepernelyg tyliais skambesiais, meis- rewskio kūrinius.
triškai naudojantis dešiniuoju peChopiną atlikėjai dažniausiai
dalu bei lanksčiu rubato, nuolat skambina romantiškai šiltu garsu,
svyruojančiu tempu, ypač tiko naudoja pedalą, kiekvienas savaip
Scartatti sonatoms, pavergusioms pasitelkia rubato. K. Kennerio insavo grožiu. Neįprastai atrodė mė- terpretacijoje tyliuose epizoduose
gavimasis kiekviena akimirka ir ki- vyravo tyras, šaltas, skaidrus garsas,
tuose kūriniuose.
o dramatiškuose – taip pat ne šiltas,
Visai kitaip J. Božanovas inter- o kietokas, sausokas, galingas skampretavo Ferenco Liszto Sonatą besys. Patraukė pianisto susikaupih-moll. Čia pianistas tarsi paniro į mas, muzikinės medžiagos analizė,
mistikos pasaulį. Ramiuose, aukšto racionaliai perteikiami gilūs išgyveregistro epizoduose lyg sustingdavo nimai, net sielvartas. Kartkartėmis
skaidrūs, dangiški skambesiai, o prasiveržė vyriškai aštrios, įtemptos
vietoj įprastai atlikėjų perteikiamų kulminacijos, temperamentas.
filosofinių apmąstymų ar aistringų
Visai kitaip K. Kenneris traktavo
proveržių pianistas pasitelkė piktą, Paderewskio muziką – virtuoziškai,
tūžmingą, triuškinančią jėgą. Tikrai temperamentingai, bet ne manieįspūdinga.
ringai, kas kartais būdinga autoLapkričio 24 d. Valdovų rūmuose riaus kompozicijoms. Publikai neįvyko Čiurlionio muzikos festivalio paprastai patiko virtuozinių galių
uždarymo koncertas. Jame skam- demonstravimas, todėl bisui pianisbino pianistas Kevinas Kenneris iš tas paskambino Paderewskio „FanJAV, sėkmingai dalyvavęs prestiži- tastinį krakoviaką“ – jame pasigirdo
niuose tarptautiniuose F. Chopino, daugiau spalvų, net grakštumo. KiP. Čaikovskio konkursuose. Kaip tas bisas klausytojams visiškai užsakė koncertą vedusi A. Žvirblytė, gniaužė kvapą – su neįtikėtinu miK. Kenneris žavisi lenkų muzika, klumu praskrido Chopino „Didysis
tad vakaro programoje jis atliko valsas“.
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Anonsai

Teisučio Makačino
kamerinės kūrybos
popietė
Kompozitorius profesorius Teisutis
Makačinas šį rudenį švenčia gražų
jubiliejų ir kūrybinės veiklos 60-metį.
Tęsdamas savo autorinių koncertų
maratoną, kartu su ansambliu „Vilniaus arsenalas“ kviečia į kamerinės
muzikos koncertą. Gruodžio 2 d.
16 val. jaukiame Taikomosios dailės
ir dizaino muziejuje Vilniuje skambės klausytojų pamėgti spalvingi
kūriniai: sonatina „Miražas“, tango
„Krintanti žvaigždė“, „Trys preliudai“ fortepijonui, siuita „Iš paraštės“,
„Armėniškas sąsiuvinis“, „Trys pasakos“ (L. Gutausko ž.) ir „Trys šokiai“
fleitai ir fortepijonui. Kūrinius atliks
ansamblio „Vilniaus arsenalas“ nariai – Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Romoslauskas (altas), Sergejus
Okruško (klavesinas) – ir solistė Dovilė Kazonaitė (sopranas). Popietę
ves muzikologė Laimutė Ligeikaitė.
Kompozitorius Teisutis Makačinas yra pasaulinį pripažinimą

pelniusios vinilinės plokštelės
„Disko muzika“, pradėjusios elektroninės popmuzikos raidą Lietuvoje, kūrinių, taip pat daugelio
populiarių estradinių dainų („Kur
tas kelelis“, „Berniukai“, „Vėjas man
pasakė“ ir kt.) autorius, o jo akademinės muzikos opusai puošia
ne vieno Lietuvos kolektyvo ir solisto repertuarą. Ilgametė kūrybinė
draugystė kompozitorių sieja ir su
ansambliu „Vilniaus arsenalas“. Trio
susibūrė 1986-aisiais, o po metų atidarius Taikomosios dailės muziejų
čia jų rengiami koncertai tapo tradiciniai. „Vilniaus arsenalas“ itin
daug dėmesio skiria šiuolaikinei
lietuvių muzikai, jų kūrybinį bendradarbiavimą su kompozitoriais
vainikuoja daugiau kaip 80 naujų
kūrinių premjeros.
Teisučio Makačino kamerinės
muzikos koncertą rengia Lietuvos
kompozitorių sąjunga, remia Lietuvos kultūros taryba. Partneriai:
Lietuvos dailės muziejus, Taikomosios dailės ir dizaino muziejus.
Įėjimas laisvas.
LKS inf.

3 psl.

Muzika

Kitokio(s) šimtmečio akimirkos
Benjamino Britteno „Karo requiem“ Klaipėdoje

Vilhelmas Valaika

Gyvendamas Vilniuje ir patogiai
plevendamas sostinės kultūrinėje
terpėje (kaip jos vartotojas) atsiduri
savotiškame kultūriniame burbule,
kai po kurio laiko pradeda atrodyti,
kad už jo ribų nelabai kas vyksta
arba tie įvykiai nėra nei itin svarbūs,
nei ypatingai įdomūs. Skamba snobiškai? Bet, pavarčius mūsų bent
jau kultūrinę visai Lietuvai skirtą
spaudą, tokiam įspūdžiui susidaryti prielaidų pakanka. Iš tiesų, kiek
aukštąją kultūrą „vartojančių“ vilniečių žino apie tai, kad tokia Klaipėdos koncertų salė savo sezonus
pradeda tikrai įdomiu ir daugiau
nei vertu dėmesio šiuolaikinės
muzikos festivaliu „Permainų muzika“? Arba kad Kauno valstybinis
muzikinis teatras šiųmetį (jau 98-ąjį)
sezoną pradėjo miuziklo „Džekilas ir Haidas“ premjera? Arba kas
įdomaus vyksta Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, kurio senasis pastatas jau beveik nugriautas? Suprantama, šiais laikais
galima panaršyti internete ir šį bei
tą sužinoti, tačiau kartais visai pravartu išsprūsti iš savo burbulo ir dalyvauti kokiame nors kultūriniame
įvykyje tiesiogiai. Ypač jei jis išties
išskirtinis. Toks įvyko lapkričio 3 d.
Klaipėdoje ir paskatino šių eilučių
rašinėtoją išeiti iš savo įprastinio
vilnietiško burbulo.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad
tai tik dar vienas simfoninės muzikos koncertas, kurių ir toje pačioje Klaipėdoje pasitaiko ne taip
jau retai. Vis dėlto, kai išgirsti, kad
jame dalyvaus per du šimtus muzikantų – jau galima suklusti. Iš tiesų
vakaras Klaipėdos Žvejų rūmuose
buvo neeilinis – skambėjo vienas
XX a. simfoninės-chorinės muzikos šedevrų, Benjamino Britteno
„Karo requiem“. Šis sudėtingos
tematikos ir didelės atlikėjų „armijos“ (simfoninis bei kamerinis
orkestrai, didelis mišrus choras ir
vaikų choras, trys solistai) bei nemažos erdvės reikalaujantis opusas
klausytojus nudžiugina retai – po
Nepriklausomybės atgavimo bene
pirmą kartą buvo atliktas prieš dvidešimt penkerius metus Vilniuje
(1993 m. gruodį), tuomet Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam orkestrui, „Latvijos“ bei „Ąžuoliuko“
chorams dirigavo maestro Jonas
Aleksa (prie kamerinio orkestro
pulto stojo Julius Geniušas). Prieš
šešetą metų (2012 m.) Vilniaus kongresų rūmuose šia sudėtinga kompozicija savo koncertinį sezoną
užbaigė Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kartu su Kauno
valstybiniu bei „Liepaičių“ chorais,
diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus.
Ir štai dabar „Karo requiem“ pagaliau pasiekė Klaipėdą.
4 psl.

Koncerto akimirka

Pirmoji išskirtinė šio projekto
savybė yra tarptautiškumas. Turiu
omeny ne tik atlikėjus. Kad koncertas įvyktų, jėgas sujungė Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai.
Tarptautinė ir projekto geografija,
nes koncertinio maršruto dalis
nusidriekė Baltijos pajūriu – nuo
Greifsvaldo per Ščeciną ir Klaipėdą iki Berlyno (čia lapkričio 15ąją įvyko paskutinis, ketvirtasis,
šio įspūdingo projekto koncertas).
Trečiasis tarptautinis aspektas yra
tas, kad projektą įgyvendino visų
trijų šalių ir minėtų Baltijos pajūrio miestų muzikiniai teatrai: Pomeranijos teatras, Ščecino Pilies
opera ir Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras. Kada tokio masto
ir rimtumo tarptautiniam projektui ryžosi ir jį įgyvendino (puikiai
įgyvendino!) tokie, sakytume, masinėje sąmonėje (įskaitant ir „kultūrininkus“) įvardijami „ne pirmojo
ešelono“ teatrai? Nors dėl tokio
skirstymo galima ginčytis. Pavyzdžiui, vieną iš atlikėjų, Pomeranijos
filharmonijos orkestrą (kuris sykiu
groja ir Pomeranijos teatre), yra apdovanojusi Vokietijos vyriausybė.
Beje, jungtinių „Requiem“ atlikėjų
pajėgų sąrašas dar įspūdingesnis.
Be minėto vokiečių orkestro, dar
grojo Ščecino Pilies teatro orkestras, su dirigentu Jerziu Wołosiuku
atlikęs kamerinio orkestro partiją,
o jungtinį mišrų chorą sudarė keturi kolektyvai: Pomeranijos operos, Ščecino Pilies operos, Ščecino
Vakarų Pamario techninių mokslų
universiteto prof. Jano Szyrockio
akademinis ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro chorai. Vaikų
choro partiją atliko Ščecino berniukų choras „Słowiki“. Vakaro
solistai taip pat iš trijų skirtingų
šalių: sopranas Aga Mikołaj iš Lenkijos, tenoras Benjaminas Hulletas
iš D. Britanijos ir baritonas Stephanas Genzas iš Vokietijos. Dar būtų
pravartu prisiminti, kad pati projekto idėja pradėjo rutuliotis prieš
penketą metų, kai pagrindinis viso
šio projekto dirigentas, Pomeranijos teatro ir filharmonijos generalinis muzikos direktorius Florianas

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

šią didingą oratorinę kompoziciją tiek choristams (neatsitiktinai vie(kurioje šios eilės ir skamba), o jos name interviu V. Konstantinovas
premjera įvyko 1962 m. gegužės 30 d., prisipažino, kad Klaipėdos muzijau kito pasaulinio karo sugriau- kinio teatro choras prie šio kūrinio
toje ir beveik po dvidešimtmečio dirbo ištisus septynis mėnesius, kas,
atstatytoje Anglijos miesto Koven- tiesą sakant, nestebina). Ir reikia
pripažinti, kad chorai (ir berniukų
trio katedroje.
Per daug nesiplėsdami į kitas šio choras) su šiuo iššūkiu susitvarkė,
kūrinio sukūrimo aplinkybes, ap- tiksliai paklusdami preciziškiems
žvelkime, kaip ir kas lapkričio 3-iąją dirigento F. Csizmadios mostams
skambėjo Klaipėdoje. Pirmiau- ir atskleisdami visus kūrinio muzisia reikia pasakyti, kad pati vieta, kinius niuansus. Sužavėjo visi trys
Klaipėdos Žvejų rūmai, yra turbūt solistai. Skaidrus, tikslus, stiprus,
viena iš dviejų ar trijų salių Lietu- tačiau neforsuotas A. Mikołaj sovoje, turinčių pakankamo dydžio pranas raiškiai, melodingai ir įtaisceną šiam opusui atlikti: joje su- giai perteikė liturginius „Requiem“
tilpo abu orkestrai, išdėstyti vienas tekstus. Jautriai ir nuostabiai, pašalia kito, ir visas jungtinis mišrus gal geriausias britų tenorų tradicichoras. Berniukų choras atsistojo jas anglų kareivio išgyvenimus išbalkone. Toks pasirinkimas visiškai dainavo B. Hulettas. Lygiai taip pat
tinkamas, nors klausytojams par- įsimintinai ir subtiliai priešų kareiteryje (kuris buvo pilnutėlis) gal vio partiją atliko vokiečių baritonas
skambėjo kiek ir netikėtai, tačiau S. Genzas. Apskritai, visas solistų
tik sustiprino bendrą meninį įspūdį. ansamblis tikrai vertas aukščiausių
Kita vertus, dėl tokio didelio kiekio balų. Sužavėjo ir dirigentų tandeatlikėjų bei akustikos problemų aki- mas – perėjimai iš vieno orkestro
vaizdžiai teko daryti kitą sprendimą, ir choro ar solistės į kitą buvo stekuris kiek kraipė visą skambesį. Tu- bėtinai tikslūs, tarytum grotų ne du,
riu omeny tai, kad chorai stovėjo o vienas didelis orkestras. J. Wołouž abiejų orkestrų (kaip paprastai ir siukas su kameriniu orkestru bei
būna), pačioje scenos gilumoje, kur abiem solistais vyrais puikiai perakustiškai buvo kiek gožiami orkes- imdavo ir vėl perduodavo estafetę
trinio skambesio. Tad, sprendžiant pagrindiniam vakaro „kapitonui“
šią problemą, chorai buvo įgarsinti. F. Csizmadiai, kurio taupūs, tačiau
Skambesys tapo pusiau natūralus taiklūs ir įtaigūs mostai vadovavo

Csizmadia lankėsi Klaipėdoje. Susipažinęs su Muzikinio teatro choru
bei jo vadovu Vladimiru Konstantinovu, be kitų, surado ir dar vieną
itin svarbų bendrą vardiklį – svajonę kartu atlikti Britteno „Karo
requiem“.
Kitas šio keturiuose skirtinguose
miestuose vykdomo projekto išskirtinumas – neatsitiktinai pasirinktas laikas. Juo pažymimas dar
vienas šimtmetis, liūdnas ir sykiu
viltingas – Pirmojo pasaulinio karo
pabaigos šimtmetis (beje, kai kurių
Vakarų Europos šalių gyventojų istorinėje sąmonėje šis karas įsirėžė
giliau ir stipriau nei Antrasis pasaulinis). Žinoma, Lietuvai, kaip ir nemažam būriui kitų Vidurio ir Rytų
Europos kraštų bei tautų, šis karas
ir jo pabaiga buvo lemtinga: žlugus
trims imperijoms – Austrijos, Rusijos (tiesa, vėliau ji transformavosi į
Sovietų imperiją) bei Vokietijos – atsivėrė unikali galimybė sukurti ar
atkurti savo nacionalines valstybes.
Todėl mums, kaip ir latviams, estams, lenkams, 1918-ieji paženklinti
kitokiu ženklu nei vokiečiams, italams, anglams, prancūzams, belgams. Tų metų pabaiga atnešė viltį,
kad toji žiauri ir negailestinga karo
mėsmalė baigsis, bent jau kuriam
laikui. Ir iš tiesų, 1918 m. lapkričio 11 d. Koncerto akimirka
Kompjene, Prancūzijoje, pasirašytos paliaubos bent jau dvidešimčiai
metų suteikė šiokį tokį atokvėpį pa- ir bendras balansas, deja, nebuvo ne tik visoms jungtinėms pajėgoms,
sauliui... Tad kaip tik šiam jubilie- idealus. Klausantis lindo mintis, bet ir sulig baigiamuoju piano tylos
jui paminėti ir skirtas tarptautinis kad geriau skambėtų, jei scenoje akimirkai prikaustė gausiai susirinBritteno „Karo requiem“ projektas, būtų sumontuota vadinamoji akus- kusią publiką.
kurio pirmas koncertas neatsitik- tinė kriauklė.
Džiugūs ir liūdni, smagūs ir
tinai įvyko Greifsvaldo Šv. MikaloVis dėlto, nepaisant šių, tik įgu- verčiantys susimąstyti, tačiau vijaus bažnyčioje spalio 28 d., antrasis dusiai ausiai girdimų garsinių niu- suomet prasmingi jubiliejai, ypač
Ščecine spalio 31 d., trečiasis Klai- ansų, reikia pasakyti pagiriamąjį šimtmečio, ateina ir praeina. Tačiau
pėdoje lapkričio 3 d., o baigiama- žodį visiems atlikėjams. Juk Brit- atminty lieka jų minėjimų akimirsis – Berlyno katedroje lapkričio 15 teno „Karo requiem“ partitūra, kaip kos. Ir nuostabu, kai tos akimirdieną. Tačiau Klaipėdos koncertas ir būdinga XX a. vidurio kompo- kos yra pažymėtos įstabia muzika
beveik sutapo su dar viena šimtme- zicijoms, itin sudėtinga, kupina ir nepaprasta poezija, tokia, kuri
čio data: 1918 m. lapkričio 4 d., li- tirštų sąskambių ir netikėtų kon- kviečia nepamiršti ne tik herokus vos savaitei iki karo pabaigos, trastų nuo grėsmingų disonansų iki jiškų, bet neretai ir tragiškų dalykų
Vakarų fronte (prisimenant Erichą skaidrios, paprastumu užburian- bei siekti gėrio, išsiveržti iš visų tų
Maria Remarque’ą) žuvo anglų ka- čios melodikos, nuo griežto forte „burbulų“, įrėminančių mūsų gyverys Wilfredas Owenas. Jis buvo ne iki subtilaus piano. Be to, ji reika- nimus. Manau, kad Britteno „Karo
tik karys, bet ir poetas. Ir būtent tas, lauja nepaprasto susiklausymo ir requiem“ mums tai primena ir nukurio eilės praėjus keturiasdešim- susitelkimo. Neabejotinai tai tikras rodo. Keliaukime.
čiai metų įkvėpė Britteną parašyti iššūkis tiek orkestro muzikantams,
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Teatras

Normalus gyvenimas (II)

Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Versmė“
Ieva Tumanovičiūtė

Festivalį „Versmė“ lapkričio 9-ąją
užbaigė argentinietės Lolos Arias
pjesė „Melancholija ir demonstracijos“ (2012), kurioje, kaip ir
pirmoje šio straipsnio dalyje aptartame „Normalaus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenime“, per
asmenišką dokumentinį pasakojimą dramaturgė atskleidžia šalies
politinį bei istorinį kontekstą. Kino
režisierė Lina Lužytė vietoj pjesės
skaitymo pristatė spektaklio eskizą
ar atvirą repeticiją. Aktoriai Nelė
Savičenko ir Denisas Kolomyckis
buvo atmintinai išmokę didžiąją
dalį teksto ir tik retkarčiais žvilgtelėdavo į lapus, todėl galėjo kurti
personažus, mėgindami užčiuopti
mamos ir dukters emocijas bei jų
ryšį. Dėl to šiame pasirodyme šiek
tiek nukentėjo tekstas, nes pirmame
plane atsidūrė ne Arias dokumentinė pjesė apie jos maniakine depresija sergančią motiną, o intriguojantis ir lūkesčius pateisinantis
aktorių duetas.
Iš pradžių vilkdamasis suknelę
Kolomyckis prisiima dukters vaidmenį
ir virsta pagrindine dokumentinės
istorijos pasakotoja – Lola Arias.
Jos motiną – kairiąją intelektualę,
buvusią universiteto dėstytoją, ekscentrišką asmenybę, mėgstančią dėmesį ir nekenčiančią vienatvės, kuria Savičenko. Ją valdo kraštutinės,
nuolat kintančios emocijos, kurias
atvirai rodydama, t.y. demonstruodama, ji priverčia artimuosius gyventi pagal savo nuotaikas. Kolomyckio duktė rūpestingai, su meile
ir atlaidumu rūpinasi motina ir
priima ją tokią, kokia yra. Lužytė
susitelkė į motinos ir dukters santykių dinamiką: duktė ne visada
prižiūri motiną ir pildo jos užgaidas, kartais jos tarsi mergaitės
kartu šėlsta, pykstasi ar draugiškai
kalbasi. Kai Kolomyckio veikėja ant
pečių užsideda kuprinę, motina ją
sulaiko: „Kam tau į tą mokyklą? Ką
ten veiksi?“ Ir jos, susėdusios ant
lovos, skaito knygas. Kai motinai
užeina bloga nuotaika, ji svaido jas
per petį. Taip pat atidžiai, kaip Kolomyckio duktė stebi motiną, aktorius scenoje seka muzikantai Alanas
Gurinas ir Mantas Joneikis, elektrinių
gitarų garsais papildydami veiksmą.
Vis dėlto atmosferą kurianti muzika
neišvengė iliustratyvumo, retkarčiais
neleido įsiklausyti į pjesės žodžius,
nors aktoriai kalbėdami naudojosi
mikrofonais.
Pjesėje „Melancholija ir demonstracijos“ mamos liga siejama ir su
politiniais Argentinos įvykiais. Ji
susirgo ir antidepresantus pradėjo vartoti 1976 m., kai Argentinoje įvyko politinis perversmas ir
valdžią iš prezidentės Isabel Perón
perėmė Argentinos kariuomenė.
Karinė dešiniųjų diktatūra persekiojo kairiuosius, todėl žmonės

„dingdavo“ be žinios. Tais metais
dramaturgės ir režisierės motina
prarado darbą universitete ir pagimdė ją. Nors šioje pjesėje Argentinos istorija tik papildo pagrindinę
motinos ir dukters santykių liniją,
vis dėlto dažniausiai savo kūryboje
Arias tiria, kaip istoriniai ir politiniai įvykiai paveikia konkrečių
žmonių gyvenimą.
Festivalyje taip pat pristatytas režisierės filmas „Karo teatras“ – tai
dalis Folklando karui skirto projekto, kurį sudaro instaliacija „Po
karo“ bei pjesė ir spektaklis „Minų
laukas“. Argentinos karinės diktatūros pabaigą nulėmęs karas prasidėjo 1982 m. balandžio 2 d., kai
šalies kariuomenė įsiveržė į Didžiajai Britanijai priklausančias
Folklando (Malvinų) salas. Solidžiame „Versmės“ kataloge, pristatančiame dokumentinį teatrą ir
festivalio renginių kontekstus, istorikas Aurimas Švedas rašo, kad
„susirėmimai truko dešimt savaičių,
karo veiksmų metu žuvo maždaug
650 Argentinos ir 255 Didžiosios
Britanijos kariai, galiausiai Argentinos pajėgos kapituliavo, Leopoldo
Galtieri neteko valdžios ir buvo teisiamas, o jo oponentė Didžiosios
Britanijos premjerė Margaret Thatcher triumfavo (...)“.
Šeši šeštąją dešimtį įpusėję filmo
herojai – du britai, vienas nepalietis
ir trys argentiniečiai – tarpusavyje
dalijasi karo patirtimis. Dėl kalbos
barjero istorijas jiems perteikti padeda judesys, muzika, žaisliniai kareivėliai, nuotraukos, žemėlapiai ir
t.t. Įvairiais būdais herojai atkuria
prisiminimus, kartu juos atitolindami nuo savęs. Juk jie ruošiasi
tapti savo prisiminimų aktoriais ir
daugelį kartų juos pakartoti spektaklyje „Minų laukas“.
„Karo teatre“ labiausiai atsiskleidžia brito Lou Armouro ir argentiniečio Marcelo Vallejo asmenybės.
Jie galbūt labiau už kitus suabejojo
karo prasme, todėl susidraugavo.
Grįžęs iš karo Vallejo vartojo narkotikus ir tik 2000 m. išsigydęs pradėjo intensyviai sportuoti, išmoko
plaukti; dalis jo bendražygių pasitraukė iš gyvenimo. Filmas prasideda apleistoje erdvėje, kurioje vyrai pasakoja ir judesiais atvaizduoja
mūšio epizodą, – tai Lou Armouro
istorija apie sužeistą priešininką,
netikėtai prabilusi angliškai. Pasikartodamas šis pasakojimas tampa
filmo motyvu. Pabaigoje kiekvienas
vyras suporuojamas su į jį išoriškai
panašiu jaunu aktoriumi. Paskutiniame epizode veteranai sustoja į
gyvąjį paveikslą, vaizduojantį Armouro istoriją. Šią sceną stebintys
jaunuoliai po vieną apsikeičia vietomis su savo antrininkais, kol pagaliau visi veteranai tampa žiūrovais.
Anot režisierės, „viena yra matyti
scenoje penkiasdešimtmečius, pasakojančius apie karo žiaurumus,
o visai kas kita suprasti, kad tuos
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Nelė Savičenko ir Denisas Kolomyckis pjesės „Melancholija ir demonstracijos“ skaityme

žiaurumus jie patyrė būdami kone
vaikai“ (a.a. Viktorijos Ivanovos interviu su Arias publikuotas „Teatro
žurnale“, nr. 8).
Praėjusių metų „Versmėje“ per
viešas paskaitas apie dokumentinį
teatrą savo kūrybą pristačiusios
Annos Smolar pjesė „Henrietta
Lacks“, sukurta kartu su Marta Malikowska, Maciejumi Pesta, Sonia
Roszczuk bei Janu Sobolewskiu, šiemet įtraukta į festivalio programą.
Sėkmingą skaitymą, kuriame aiškiai ir dinamiškai skambėjo dėmesį
prikaustantis tekstas, režisavo Eglė
Švedkauskaitė. Tarp dokumentikos
ir fikcijos svyruojančioje pjesėje
pasakojama tikra istorija apie medicinoje plačiai naudojamų HeLa
ląstelių kilmę. 1951 m. paimtos iš
afroamerikietės Henriettos Lacks
gimdos kaklelio vėžio naviko, jos
pirmos pradėjo daugintis dirbtinėje
terpėje atskirai nuo žmogaus kūno.
Kadangi Oprah Winfrey nusipirko autorių teises į Rebeccos
Skloot knygą „Nemirtingas Henrietos Laks gyvenimas“, Smolar su
bendraautoriais negalėjo iš jos panaudoti nė žodžio, todėl kuriant
spektaklį dramaturgijoje atsirado
daug fikcijos. Pjesė prasideda nuo
televizijos pokalbių laidos, kurioje
vedėja (Monika Bičiūnaitė) užduoda klausimus gydytojui atradėjui George’ui Otto Gey’ui (Daumantas Ciunis), avytei Dolly (Miglė
Polikevičiūtė) ir ponui vėžiui (Martynas Nedzinskas). Iš pradžių per
žurnalistinį tyrimą žiūrovui aiškiai
ir nesudėtingai paaiškinama, kas yra
HeLa ląstelės.
Pagrindinis pjesės konfliktas: ar
gydytojas ir jo asistentė (Jolanta
Dapkūnaitė) turėjo teisę mokslo
tikslams panaudoti Henriettos
Lacks auglio ląsteles, jai ir jos šeimai apie tai nepranešę? Jos vaikai
apie tai atsitiktinai sužinojo tik po
dvidešimt penkerių metų: Lacks
buvo nepasiturinti, o atradimas
virto dideliu verslu. Per diskusiją
aktoriai pabrėžė, kad šioje pjesėje

svarbiausios yra skirtingos veikėjų
pozicijos. O žiūrovas tokioje pjesėje gali pasirinkti. Ciunis taip įtikinamai perskaitė gydytojo atradėjo
monologą, kad šį kartą norėjosi
stoti jo pusėn. Patraukli, populiariųjų medijų priemones sudėtingai
informacijai perteikti naudojanti
pjesė paliečia ir tokias apibendrintas temas kaip nemirtingumas, bet
vis dėlto nepriartėja prie žmogaus
ir jo kančios (tarkim, prie sergančiojo vėžiu išgyvenimų), nes ne toks
jos tikslas – čia svarbiausias medicinos mokslų etikos klausimas. Henriettos Lacks, avytės Dolly ir HeLa
ląstelių žodžius skaitanti Polikevičiūtė tarsi perspėja, kad ir mus gali
klonuoti be mūsų žinios.
Anna Smolar taip pat padėjo
Vladui Suncovui plėtoti projektą
„Su meile, jūros trolis“, laimėjusį
„Versmės“ organizuotą dokumentinės dramos idėjų konkursą (kaip
ir Matīsso Gricmanio pjesė). „Su
meile, jūros trolis“ yra ne pjesė, bet
erdvės projektas, todėl eskizo pristatymo dalyviai gavo lapą su jos
planu. Besisukančios biuro kėdės
žiūrovams užima centrinį apskritą
plotą, aplink jį ratu išsidėsčiusios
aštuonios erdvės. Ties dvylikta
valanda yra ekranas, prieš jį, ties
šešta, – įėjimas ir išėjimas; ties devinta valanda – miegamasis, prieš
jį – mistinio padaro Blobo vieta; ties
pirma valanda – suvenyrų kioskas,
prieš jį, ties septinta, – jūrinis konteineris, netoli jo, ties penkta, – skylė,
o prieš ją, ties vienuolikta, – kapsulė.
Nors erdvės turėtų būti svarbiausios
pasakotojos, per eskizo pristatymą
jas atstojo stendai su nuotraukomis,
užtat žiūrovai buvo susodinti Lietuvos nacionalinio dramos teatro
Didžiosios salės fojė, aplink baseiną
su į plastiką jau įvyniota Stanislovo
Kuzmos skulptūra „Versmė“. Tad
paskutinį kartą prieš rekonstrukciją
būnant brolių Algimanto ir Vytauto
Nasvyčių interjere nebuvo taip paprasta panirti į Suncovo kuriamą
pasaulį.
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Eskizo pradžioje ekrane keitėsi
daugybė vaizdų: tarp jų ir Hieronymuso Boscho paveikslai, ir renesanso bei šiuolaikinių pastatų brėžiniai. Vaizdai keičiasi per greitai,
kad juos iš karto galima būtų susieti
prasminiais ryšiais. Aktorius Laurynas Jurgelis prašo žiūrovų atsipalaiduoti ir susikaupti. Po greitakalbe
tariamų angliškų žodžių žaidimo
Miglė Polikevičiūtė pasakoja apie
XVI a. žemėlapį, kuriame Olausas
Magnusas ne tik pavaizdavo Šiaurės
Europos teritorijų kontūrus, bet ir
nupiešė paveikslėlius, vaizduojančius vietos mitologiją, įvykius, amatus ir t.t. O savo knygoje „Šiaurės
tautų istorija“ keliautojas siekė išsamiai pristatyti Skandinaviją visai Europai. Renesanso atradimų
dvasios įkvėptas Suncovo projektas žiūrovui turėjo tapti kelione po
skirtingas šiuolaikinės Šiaurės Europos erdves. Tačiau kol jos nėra
materialiai sukurtos, be konkrečios
istorijos neatgyja, t.y. ne visos erdvės buvo apgyvendintos tekstais,
nors aktoriai pristatė kiekvieną jų.
Įsiminė suvenyrų kioskas, kuriame
į Bergeną emigravęs studentas pardavinėja turistams trolius aplūžusiomis nosimis. Per diskusiją idėjos autorius neslėpė, kad tekstas kol
kas yra silpniausia projekto grandis.
Manau, patobulintas jis leistų žiūrovui susikurti daugiau prasminių
sąsajų ir stipresnį ryšį su erdvėmis,
kurios čia, žinoma, svarbiausios ir
tik jų įgyvendinimo kokybė iš tiesų
lems kūrinio poveikį.
Pastaraisiais metais į jaunų Lietuvos dramaturgų ugdymą dėmesį
nukreipusi „Versmė“ šiemet atsigręžė į žiūrovus. Aštuonias dienas
trukusio festivalio programa plati,
įvairi ir tvirtai suvienyta dokumentinio teatro idėjos. Išsiplėtusiose
„Versmėse“ susijungė kūrybinės
dirbtuvės, teatro kūrėjų ir žiūrovų
edukacija bei lietuvių autorių ir
verstinių pjesių skaitymai. Belieka
laukti, kurios idėjos virs teatro kūriniais, nes šiemet tokių daug.
5 psl.

Šokis, Teatras

Nuo istorijos iki savirealizacijos
Šokio spektakliai „Pareiškiu – Brandir“ ir „Laikini šešėliai“ Vilniuje
elementais, turinčiais interaktyvių
ambicijų.
Šiuolaikinis šokis jau senokai
Lietuvos šiuolaikinio šokio diskursą atsisakė raiškos priemonių hierarvis labiau veikia daugiakultūris chijos ir judesį vis dažniau naudoja
kontekstas – Lietuvoje dirba nema- kaip vieną iš sudėtingos vaizdinės
žai su kitų šalių mokyklomis susi- ir prasminės struktūros dalių, o
jusių atlikėjų, vis dažniau čia savo choreografas vis dažniau ir labiau
kūrinių premjeras pristato kitose tampa režisieriumi, konkretaus jušalyse susiformavę choreografai.
desio kūrimo atsakomybę perleisLabiausiai šie procesai pastebimi damas atlikėjui.
Kauno ir Klaipėdos scenose – čia gySpektaklio „Pareiškiu – Branvuoja daugiau mažiau stabiliai, ne vien dir“ formatas turi interaktyvių eleprojektiškai veikiančios šiuolaikinio mentų: Juodoji salė transformuota
šokio trupės, kurios stengiasi naujau- į socialinę susitikimų erdvę, kur
sius savo darbus parodyti ir Vilniaus besirenkančius žiūrovus pasitinka
žiūrovams, o jie sudaro ženklią Lietu- spektaklio dalyviai, sveikindami
vos šiuolaikinio šokio bendruomenės, ir klausdami, kur jie norėtų sėstis.
vartotojų ir vertintojų dalį.
Ši priemonė pasirodė dirbtinokai
Lapkričio 13 d. klaipėdiečių šokio žvali ir papildomo krūvio visam
teatras „PADI DAPI Fish“ „Menų renginiui nesuteikė.
spaustuvėje“ parodė naujausią savo
Choreografinis kūrinio dėmuo
darbą – Prancūzijos choreografo susijęs su retkarčiais aikštelės viduAlbano Richardo spektaklį „Pareiš- ryje eksponuojamais atskirų šokėjų
kiu – Brandir“. Tai proginis kūri- judesiais, kurie, sulėtinti, leidžia genys, skirtas Lietuvos nepriklauso- riau suvokti šokėjo kūno kalbą ir pamybės šimtmečiui, turintis nemažai ties judesio esmę. Šios mažos šokio
prasminių sąsajų su XX a. Europos ekspozicijos derinamos su energinir Lietuvos istorija, atsispindinčia gais vaikščiojimais, kurie pasklinda
per asmeniškas spektaklio kūrėjų – po visą sceną ir suraižo ją griežtoprancūzų ir lietuvių – patirtis.
mis stačiakampėmis trajektorijomis.
Spektaklio kūrybinis procesas
Prieš visose keturiose pusėse
buvo nemažai anonsuotas ir aiškin- sėdinčius žiūrovus defiliuojantys
tas, nors ne visos jo išeities pozici- atlikėjai kiekvienas pasidalina asjos tolygiai argumentuotos. Galbūt menine istorija, priartindami „Pamažiausiai įtikino žadama paralelė reiškiu – Brandir“ prie kitų šiuotarp kūno ir valstybės kaip dviejų – laikinio teatro kūrinių, pavyzdžiui,
fizinės ir socialinės – išsilaisvinti Pauliaus Tamolės „Be skambučio“,
siekiančių struktūrų.
kur kiekvieną kartą gali pajusti tik
Akivaizdu, kad kūrybinis pro- nedidelę dramaturginės visumos
cesas, medžiagos rinkimas ir jos dalį, o jos poveikis priklauso nuo
analizavimas, bendrų Prancūzijos to, koks artistas ir kokią istoriją pair Lietuvos sąlyčio taškų ieškojimas sakoja pasirinktai žiūrovų grupei.
„Pareiškiu – Brandir“ yra ne mažiau Šiuo atveju konkrečioje vietoje konsvarbus nei rezultatas – kiek mažiau krečiu laiku ir konkretaus „Brannei valandą trunkantis performan- dir“ žiūrovo išgirstos dvi istorijos –
sas su choreografiniais ir teksto apie tai, kaip Inga Kuznecova gaudė
Helmutas Šabasevičius

varles ir, įkritusi į vandenį, išmoko
plaukti ir kaip Gintarė Marija Ščavinskaitė su mama vyko į Prancūziją ir vietoj kelionės į Disneilendą
pasirinko raudoną kryželį, nors,
kaip vėliau paaiškėjo, pinigų Disneilendui vis tiek nebūtų pakakę.
Tokios paprastos, anekdotinės asmeninės istorijos (įdomu, kokios
kitų atlikėjų patirtys) vis dėlto nenuskamba banaliai; jos derinamos
su XX a. istorijos datomis, skaičiais
užrašytomis ant popieriaus; datos
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skanduojamos, vėliau lapai pa- Scena iš šokio spektaklio „Pareiškiu – Brandir“
skleidžiami visoje scenos erdvėje.
Pirmojo pasaulinio karo pabaiga minėtųjų atlikėjų, „Brandir“ da- spektaklio pabaigoje vidinė drama1918-aisiais, Klaipėdos krašto pri- lyvauja Agnija Šeiko, Nielsas Cla- turgija pradeda trūkčioti, silpsta atsjungimas prie Lietuvos 1923-iaisiais, esas, Camille Cau, Mélanie Cholet, kirų epizodų ir visumos konceptualus
darbdavio apmokamos atostogos Mantas Černeckas, Marius Pinigis – ryšys, įsivyrauja meditatyvi monotoPrancūzijoje 1936-aisiais – iki pat te- pastarieji keturi, matyt, vienas kitą nija (choreografas – budizmo studijų
roristų išpuolio Paryžiuje 2015-aisiais keisdami; spektaklyje Vilniuje ne- magistras), juntama ir Antano Jasenir Lietuvos šimtmečio minėjimo su- pasirodė atlikėja Jurga Šeduikytė.
kos muzikoje, kuri kartais nusileidžia
Kauno šokio teatro „Aura“ spek- choreografijai, lyg ši būtų sukurta atskuria logišką, užsibrėžto tikslo siekti
padedantį kūrinio karkasą.
taklis „Laikini šešėliai“, „Menų kirai, net ir nesiekiant formalių konĮ šį sąrašą įsiterpia 1989 m. įvy- spaustuvėje“ parodytas lapkričio 17 d., taktų. Šios monotonijos neišblaško
kusio Baltijos kelio – unikalaus po- jokių politinių temų neakcentavo – nei efektingi, akrobatinių elementų
litinio performanso – refleksija ir graikų choreografui Vangeliui Le- turintys atlikėjų judesiai, nei akimirką
savotiška jausminė bei prasminė gakiui rūpėjo bendri filosofiniai ir sutrikdantis vienos iš paskutinių epireanimacija. Tai paveikiausias „Pa- estetiniai kūrybos klausimai.
zodų šokėjos klyksmas.
reiškiu – Brandir“ akcentas. SumaSpektaklio programoje įrašyti šoJuodoji salė dėl Vladimiro Šerstažintoje erdvėje ir šiuolaikinio šokio bojevo kuriamų šviesų virto erdve kėjai Blake’as Seidelas ir Matthew
mėgėjų, vertintojų, žinovų, pačių su minkštuose pustoniuose grimz- Livingstonas (JAV), Chiara Corkūrėjų ir atlikėjų bendruomenėje šis tančiomis ribomis, savotiška audi- betta ir Erikas Zarcone (Italija),
„kelias“ pasiekė norimą rezultatą: iš torija, kurioje skaitoma asmeninius Clara Giambino ir Marine Fernankairės ir dešinės paimtas ir suspaus- prisiminimus ir pojūčius reflektuo- dez (Prancūzija), Jevgenijus Kalatas šiltas delnas iš svetimo tapo savas, janti paskaita, susijusi su choreo- čevas (Rusija), Jasperas Narvaezas
leido pajusti užsimezgusį bendrumo grafui rūpimu Carlo Jungo „savi- (Filipinai), Mei Chen (Kinija), Julija
jausmą tiek istoriniame, tiek šokio realizacijos“ klausimu.
Mintautė (Lietuva). Nepaisant skirkultūros kontekste. Šis bendrumas
Tekstai „Gimimas“, „Atleidimas“, tingų mokyklų ir patirčių, tai „susivėliau dar kartą pabrėžiamas ir per „Meilė sau pačiam“, „Paauglystė“ jun- šokęs“, judesio estetiką giminingai
abstraktesnės plastinės formos du- giami su choreografiniais epizodais, jaučiantis kolektyvas.
etus su bučiniais per delną, ir per kurių plastinė forma turininga ir at„Laikinų šešėlių“ sąsajos ne tiek
paprastus apsikabinimus, dar kartą skleidžia įvairioms kultūroms pri- su konkrečiomis idėjomis, kiek su
liudijančius visus atlikėjus suvieni- klausančių tarptautinės trupės šokėjų abstrakčiomis šokio estetinėmis
jusį bendrą kūrybinį darbą.
galimybes. Ritmiška, dinamiška pir- kategorijomis akivaizdžios ir paSpektaklio šviesų partitūrą su- moji spektaklio dalis įtraukia apgal- prastuose Kristinos Sviderskaitės
kūrė Povilas Laurinaitis; be jau votų judesių kombinacijomis, tačiau kostiumuose.

Nedera „nusižaisti“
Jaunimo teatro spektaklis vaikams „Kaltūnas“
Aušra Kaminskaitė

Rekonstrukcijai didžiąją salę uždaręs Jaunimo teatras sėkmingai
išnaudoja kitas savo erdves. Todėl didžioji dalis sezono pradžios
spektaklių rengiami, žinoma, „Salėje 99“ arba... visose kitose patalpose. Vaikams ar jaunimui skirti
pasivaikščiojimai po Jaunimo teatrą
pamažu tampa kasdiene praktika –
ne vieną pasivaikščiojimą / ekskursiją / orientacines varžybas pristatė
aktorė Aušra Pukelytė, o praėjusio
sezono pradžioje režisierė Olga Lapina su komanda teatro fojė įrengė
keletą kambarių, kuriuose, kaip ir
daugybėje kitų teatro erdvių, įkurdino aktorių istorijas apie baimes.
Šįmet lapkričio pradžioje į dar vieną
6 psl.

kelionę – pasivaikščiojimą pavadi- su plaukais – vienu, kuokštu, tvarnimu „Kaltūnas“ – pakvietė reži- kingais, susivėlusiais... Plaukų pasierė Saulė Norkutė ir scenografė tirtys iliustruojamos garso įrašais
(kuriuos neretai sunku girdėti dėl
Šarūnė Pečiukonytė.
Renginys prasideda nuo plauko, silpno garso ar triukšmo aplinkui),
kurį spektaklio kūrėjos pristato Jau- videoklipais, objektais ir t.t. Per vizunimo teatro rūbinėje. Tokie plaukai alinius bei kinestetinius įspūdžius ir
lydi dalyvius per visą kelionę – tai pasakojimą kūrėjos bando priartėti
Scena iš spektaklio „Kaltūnas“
L . Va n s e v i č i e n ė s n u ot r .
kelių centimetrų skersmens įvairiau- prie žiūrovų.
sių spalvų „makaronai“, prikimšti
Renginio pabaigoje, regis, pa- kuris tyrinėdamas dukters plaukus loginio ryšio ir tai skaldo istoriją(tikriausiai) porolono. Turint ome- vyko susidėlioti istorijos siužetą. supranta, kad jų elgesys priklauso kelionę), gulėdami ant minkšto
nyje, kad visur besiplaikstantys arba Mergaitės Gabėtos plaukai nepa- nuo mergaitės nuotaikos. Broliui plaukų kalno, po kėde stebėdami
iškritę plaukai dažniau kelia šleikš- prastai ilgi ir veliasi į kaltūnus. Su lieka nuoširdžiai atsiprašyti sesės, videoįrašus ar į juos žiūrėdami pro
tulį, kūrėjos rado žavų būdą paversti sesės plaukais mėgstantis žaisti bro- o tėčiui – atlyginti kaimynams fi- skylutę batų lentynoje... Kelionė
plaukus akiai malonesne materija. lis iš jų pasidaro netgi futbolo sta- nansinius nuostolius.
baigiasi stalčiais, kuriuose galima
„Plaukai žino, kuo esame sirgę ir ką dioną. Pagaliau brolis suerzina GaNorėtųsi pasakyti, kad istorijos rasti daugybę simbolinių, į istoriją
valgome“, – sako Norkutė ir patikina, bėtą, o tada supyksta ir jos plaukai, siužetas šioje kelionėje nėra svarbus – nurodančių detalių, todėl siužetas
kad būtent plaukai prisimena istoriją, kurie pradeda garbanotis ir siausti, esmė glūdi patirtyse, kurias daly- staiga tampa svarbus. Galima tiekurią pasakoja kūrėjos. Keliaudami užtvindydami kaimynų namus ir viai įgyja žaisdami futbolą, laksty- siog džiaugtis spalvotais ir smagiais
po erdves nesutinkame nė vieno vei- pradangindami katinus. Situaciją dami tarp erdvių (kartais į kitą vietą
kėjo, tačiau visuomet susiduriame suvaldo Gabėtos tėtis mokslininkas, pereinama be siužetinio ar kitokio N u k e lta į 7 p s l .
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Teatras

Naujasis jaunųjų realizmas: antra dalis
XXI a. 2-asis dešimtmetis: „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“, „Trans Trans Trance“ ir „Vieno buto istorija“
Tačiau dabar jau galėtume pradėti
Anė, kuri yra „brainstorminama“ –
kurti savo naująjį realizmą, juk tai, kuriama iš idėjų reklamos agenkas anuomet buvo svetima, tapo tūroje, tampa esamos realybės
Pirmoje straipsnio dalyje aptariau į norma, ypač jaunų žmonių gyve- metafora. „Kamera myli tave“, o
Lietuvos teatrą iš Vakarų Europos nime, įstrigusiame tarp korporacijų pasaulį konstruoja technologijos.
atėjusią naujosios realybės drama- daugiaaukščių, pirkti kviečiančių Aušra Kaminskaitė atkreipia dėturgiją ir jos sprogdinantį poveikį reklamos stendų bei žaibiškai ku- mesį, kad spektaklyje dekonstruoiki tol nusistovėjusiai estetikai. Tuo riamų technologijų.
jamas net toks reiškinys kaip #memetu, kai pasirodė pirmieji spektakliai
too: „Nemenkindami šio judėjimo
Sukonstruotos Anės realizmas
pagal in-yer-face ar poetinio reareikšmės, spektaklio kūrėjai daro
lizmo dramaturgiją, tai buvo kažkas
Crimpo „Pasikėsinimai į jos gy- prielaidą, kad #metoo irgi galima
nauja, nepatirta, neregėta, brutalu, vybę“ – Lietuvos publikai žinomas suvokti kaip prekę, kurios vertė pritodėl nepernelyg trokštama, tačiau kūrinys. Pirmą kartą šią pjesę 2005 m. klauso nuo sumodeliuotų istorijų.
reikalinga. Ši žiūrovų skonį perfor- pastatė Cezaris Graužinis, pavadin- Pirmoji dviprasmiška reakcija yra
mavusi estetika, kaip ir kiekvienas damas spektaklį tiesiog „Pasikėsi- išprovokuojama reklamos agentūmadingas dalykas, po keleto metų nimais“. Šių metų pavasarį pjesė vėl roje kabančio užrašo I want to have
nutilo. Liko tik atgarsiai. Režisie- išvydo scenos šviesą – ją OKT stu- sex with you – #metoo. (...) Tikėtina,
riai sugrįžo prie klasikos ar saugios dijoje kartu su savo pirmąja vaidy- kad šiam judėjimui, kaip ir predramaturgijos, nesikoncentruojan- bos studentų laida parodė režisie- kėms, buvo specialiai sukurti tam
čios į autsaiderių gyvenimą ir ribi- rius Oskaras Koršunovas. Svarbu tikri diskursai, vadinasi, surepetuones būsenas.
paminėti, kad ją statyti režisierių tos ir emocijos, su kuriomis dabar
Kurį laiką paraštėse buvusi nau- paskatino studentai ir kartu jie su- asocijuojasi #metoo pavadinimas.“
jojo realizmo dramaturgija atgyja kūrė nuolatos besikeičiantį, pagal
Kolektyvinė realybės
su naująja teatro kūrėjų karta, kuri situaciją improvizuojamą spektaklį –
rekonstrukcija
simptomiškai renkasi statyti tokius juodąjį veidrodį.
autorius kaip Martinas Crimpas,
1997 m. parašyta pjesė sudaryta iš
Pastaruoju metu tarp jaunosios
Sarah Kane ir Falkas Richteris. Kyla 17-os scenarijų teatrui. Pagrindinė kartos kūrėjų išpopuliarėjo kolektyklausimas: ar nėra lietuviškos dra- jos ašis – paslaptinga Anė, kuri vinė kūryba – vietoj jau parašytos ir
maturgijos, patenkinančios jauno yra viskas, ką tik gali pasiūlyti iš- scenai parengtos pjesės spektaklių
kūrėjo norą kalbėti socialiai aštria protėjęs vartotojiškas pasaulis: ji ir dramaturgija kuriama vykstant reteatrine leksika? Juk atgal atsigrę- pornožvaigždė, ir paprasta merga, peticijoms. Taip siekiama gyvesnio,
žiama, atrodo, į jau praėjusius au- ir filmų herojė, ir kt. Ji yra prekė, tikroviškesnio dialogo su publika.
torius. Kita vertus, šiandien popu- pritaikoma skirtingoms rinkoms – Bendradarbiaudami jaunieji kuria
liaru dramaturgiją kurti (ir dažnai nelygu kokie kieno poreikiai.
savo naująjį realizmą – gyvą, pakolektyviai) konkrečiam spektakliui.
Pagal dvidešimties metų senumo veikų ir aštrų.
Šios dvi tendencijos – „importinės“ pjesę Koršunovo ir jo mokinių suVienas ryškiausių tokių praėjusio
naujojo realizmo pjesės bei repeti- kurtas spektaklis stebina savo itin amžiaus pabaigos pavyzdžių – Korcijose kuriama dramaturgija – at- artima, atpažįstama ir aktualia šunovo ir Sigito Parulskio didelio
skleidžia jaunų kūrėjų norą kalbėti kalba. Praėjusio amžiaus pabaigoje atgarsio sulaukęs spektaklis „P.S.
apie šią dieną šiuolaikine kalba ir britų dramaturgo užrašyti scenari- Byla O.K.“, kuris tuo pačiu metu
eiti koja kojon su gyvenimu – nė jai teatrui dėl prie tikrovės priar- buvo kuriamas scenoje ir rašomas
žingsnio atgal.
tėjančios režisūros tampa šiandie- popieriuje. Dalyvaudamas repetiKuo užsienio naujojo realizmo nos tekstais. „Pasikėsinimai į jos cijose Parulskis iš režisūrinių midramaturgija patraukli jaunimui? gyvenimą“ yra biuro visuomenės, zanscenų kurdavo tekstą: režisieTuo, kad čia ji neturi atitikmenų. įstrigusios reklamos agentūrose, rius ir aktoriai žinojo, apie ką nori
Kai Vakarų Europos autoriai bandė vartojančios ir norinčios, kad pa- kalbėti, o dramaturgas padėjo išišjudinti užmigusį, kapitalizmo iš- saulis vartotų kartu su ja, doku- reikšti tai žodžiais. Realizmas čia
lepintą, socialiai apakusį žiūrovą, mentas. Jame koncentruotai susi- veikiau buvo poetinis: 1997 m. sumums tai dar buvo ganėtinai sve- jungia ir socialiniai tinklai su viena kurtas spektaklis pasikėsino į setima. Pjesėse dažnai atsikartojan- trokštamiausių „influencerio“ pro- nąjį kanoną, bandė griauti iki tol
čios vartotojiškumo ir gyvenimo fesijų, ir žmogaus tapimas preke, ir nusistovėjusias konvencijas ir parinkos sąlygomis temos mūsų šaliai, neapibrėžta tapatybė, t.y. asmeny- sitelkdamas tris literatūros ir kulką tik pajutusiai laisvę, buvo nepa- bės konstravimas, paliekant tikrąją tūros istorijoje itin svarbius motytirtos ir egzotiškos. Todėl natūralu, kažkur už n-osios kaukės, skirtos vus – Abraomo ir Izaoko istorijos,
kad apie tai lietuvių autoriai nerašė. publikai.
Oidipo mito ir Hamleto tragedijos
Laura Šimkutė

At k e lta i š 6 p s l .

žaislais, tačiau vaikams siūloma pagalvoti ir užrašyti, kaip dar brolis galėtų
atsiprašyti sesės ir ją pralinksminti. Ir
jei spektaklis turi edukacinį tikslą, pasidaro svarbu aiškiai suvokti, dėl ko
reikia atsiprašyti. Juk ne dėl to, kad
berniukas sunervino mergaitę?
„Kaltūnas“ yra žaidimas vaikams,
tad pasivaikščiojime ieškoti nuoseklumo ir logikos nereikėtų – juk
vaikų žaidimuose taisyklės keičiasi
vos kažkuriam panorėjus tapti kitu
personažu ar įgyti kokių nors galių.
Tiesa, nežinau, ar taip vis dar žaidžia 6–10 metų vaikai, kuriems ir
skirtas „Kaltūnas“. Šiek tiek vyresnė
publika (džiugu, kad pagaliau išėjome iš spektaklių „visai šeimai“ ir

„žmonėms nuo 2 metų“) turbūt pa- klausimu žavi kūdikiams kuriansirinkta todėl, kad suprastų istoriją čios choreografės Birutės Baneviir atsakinėtų į klausimus ne tik aklai čiūtės pozicija: jos spektakliai suteispėliodama, bet ir sekdama kūrėjų kia progą ne tik vaikui patirti kažką
brėžiamą liniją. Kartais vaikai pasi- nauja ir netikėta, bet ir tėvams parodo esą itin nuovokūs ir tada kūrė- būti ir pažaisti kartu su vaikais.
joms tenka juos stabdyti: „apie tai – šiek Neteigiu, kad „Kaltūnas“ privalo
tiek vėliau“. Štai ir dar vienas edu- keistis siekdamas suvienyti vaikų
kacijos kelias – pačioms kūrėjoms ir suaugusiųjų veiklą, – tiesiog paišmokti improvizuoti, atsižvelgiant sivaikščiojimo metu ne kartą kilo
į įvairaus imlumo vaikus.
mintis, kad dėl nesukonkretinto
Originalios teatro vaikams for- tėvų vaidmens kenčia bendra spekmos iškelia naują klausimą – ką to- taklio atmosfera ir veiksmai tampa
kiuose renginiuose veikti tėvams? nebe patirtimis, o užduočių vykDalyvauti siūlantis spektaklis pir- dymu. Pavyzdžiui, pakvietus lįsti po
miausia, žinoma, kviečia įsitraukti stalu stebėti videoįrašo, suaugusieji
vaikus – bent jau taip supranta pa- ragina tai daryti savo vaikus, tačiau,
tys žiūrovai, kuriems akivaizdu, regis, nė vienas nepasako: „einam,
kad žaidimai skirti tik mažiesiems pažiūrėsim kartu“ (vietos tikrai pa(jei kūrėjai nepasako kitaip). Šiuo kanka). Daugelyje „Kaltūno“ veiklų
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Scena iš spektaklio „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“

archetipus – kalbėjo apie to meto
jauno žmogaus būtį.
Šiandien vienas ryškiausių socialiai aštraus naujojo realizmo pavyzdžių – prieš metus OKT pasirodęs
Kamilės Gudmonaitės spektaklis
„Trans Trans Trance“. Režisierė
kartu su aktorėmis Adele Šuminskaite, Jovita Jankelaityte ir Dovile
Kundrotaite sukūrė spektaklio dramaturgiją, sudarytą iš dokumentinių intarpų, žmonių apklausų, tikrų
istorijų ir savo žinių apie lytiškumą
bei iš to kylančių klausimų. Pasirinkdamos Lietuvoje prieštaringą
translytiškumo temą kūrėjos siekė
suteikti balsą dažnai neapykantos
išpuolius patiriančiai visuomenės
grupei ir supažindinti žiūrovus
su daugumos kitokiais laikomų
žmonių realybe. Tačiau, anot Ievos
Tumanovičiūtės, „politinio teatro,
kuris siekia pokyčio visuomenėje,
tragedija ta, kad komentatoriai, kuriuos taip norėtųsi paprotinti, į teatrą
nevaikšto“.
Viena iš Gudmonaitės spektaklio
temų – moters kūno pavertimas
preke – siejasi su Koršunovo „Pasikėsinimais...“: „Trans...“ parodo,
ką grožio industrija daro su moterimis ir jų kūnais, paversdama juos
standartus atitinkančiais, plastinės
ir estetinės chirurgijos tiražuojamais objektais. „Pasikėsinimų...“
„reklamščikų“ komanda kartu su
instagramo „influenceriais“ mielai
moterims bandytų parduoti standartinio grožio iliuziją vietoj savo

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

kūno ir tapatybės, – kamera myli
tave, nors tu savęs ir nemyli.
Tikros erdvės realizmas
Dar kitokį bendradarbiavimo pavyzdį atskleidžia audioturas „Vieno
buto istorija“, kuriame dramaturgė Dovilė Zavedskaitė kartu su
režisiere Monika Klimaite kviečia
įžengti į svetimą butą viename iš
Justiniškių blokinių daugiaaukščių ir „pasimatuoti“ kito žmogaus,
galbūt atėjusio iš visai kito laiko,
realybę. Butas, dvidešimt metų
atsilaikęs prieš visas renovacijų ir
euroremontų madas, tik iš pažiūros atrodo nerealistiškai, išties jis
labai tikroviškas, nes tokių būstų
yra ne vienas. Iš blizgaus pasaulio
šis audioturas nukelia į kitą, greta
egzistuojančią realybę – atsiskyrusio, prisiminimuose bei savipagalbos knygų frazėse įstrigusio vienišo
žmogaus gyvenimą. Pasak Rūtos
Oginskaitės, „instrukcijos, patarimai, raginimai – taip pat ne vien
tekstinė „Vieno buto istorijos“ dalis,
bet ir vaizdinė: du gyvenimo būdo
pamokymų sąrašai priklijuoti ant
šaldytuvo ir ant miegamojo sienos.
O kiek jų prisiskaitome ir prisiklausome per savo gyvenimo būdą?“
„Vieno buto istorijoje“ patiriamas
realizmas – ne aštrus ir kabinantis
paribių temas, tačiau taip pat skatinantis įžengus į kito žmogaus erdvę
bei rutiną susimąstyti apie dabartinį gyvenimą ir jo mechanizmus.

vaikui tenka atsiskirti nuo jį atlydė- tačiau kartu iš jų bandoma išgauti
jusio suaugusiojo, taip greta sma- tai, ką norima girdėti, t.y. teisingus
gių potyrių jis nuolat stumiamas ir atsakymus, kurie kūrėjoms leistų
į nesaugumo zoną. Tad dažniausiai toliau plėtoti jų pasirinktą istovaikai spektaklyje yra dalyviai, o su- riją. Be abejo, struktūra turi būti
augusieji – žiūrovai. Kaip sunkiai jie ir negali leisti dalyviams „nusifanpartneriauja, „Kaltūne“ atsiskleidžia tazuoti“. Tačiau pasirodė, kad kol
per futbolą: iš pradžių vaikai lengvai kas kūrėjos, susidūrusios su vaikų
spardo kamuolį, tačiau nepataiko į vaizduote, jaučiasi šiek tiek netvirvartus, kuriuos gina aktyvi mamytė. tai, bijo pamesti savo giją ir, užuot
Ilgainiui suaugusiuosius užplūsta papildžiusios dalyvių sukurtas istoazartas ir jie jau beveik nebeleidžia rijas, kartais jas sustabdo. Tai trikdo,
žaisti vaikams, patys ir kamuolį spar- nes renginys, išėjęs iš klasikinio teatro
dydami, ir gindamiesi. O gal jiems ribų, naudoja jo klišes – bando ištiesiog atsibodo žaidimas, kurį no- laikyti vaikų dėmesį nuolat prašyrisi kuo greičiau baigti?
damas jų atspėti, kas tuoj įvyks, ar
Spektaklio aprašyme kūrėjos tei- įvardyti, su kokiu reiškiniu veikėjas
gia, kad klausimais siekiama padėti ką tik susidūrė. O juk jei plaukuose
vaikams suprasti bei išreikšti tai, galima žaisti futbolą, tai gal ir į koskas jiems svarbu. Vaikai išklausomi, mosą įmanoma nulėkti cepelinu?
7 psl.

Dailė

Poetiškas kasdienybės skambesys
At k e lta i š 1 p s l .

Apskritai, daugelis Sutkaus fosuprantama ir reikalinga, tačiau
kai kuriems kitiems teminiams
tografijų atrodo turinčios savo viblokams tarsi pritrūksta pagrindinį pasaulį, lyg ir siužetą. Mums
pavyksta pamatyti tik trumpą jo
dimo, svorio. Menininkams skirta
blyksnį, tačiau istorija nesustabdalis gana silpna, jų portretai tidomai vyniojasi, intuityviai nujaukrai ne tokie išraiškingi, iškalbingi
čiant ar tiesiog įsivaizduojant, kas
kaip pagrindinėje ekspozicijos dabuvo prieš tai ir kas bus po to. Patys
lyje esantys kolegos Vito Luckaus
paprasčiausi veiksmai, tokie kaip
ar jau minėti Rakausko, Meko atvažiavimas troleibusu ar stoviniavivaizdai. Keistokai skamba ir darbus
mas gatvėje, ima priminti poetišką
papildantis patosiškas aprašymas,
būtį – čia vėlgi atsiskleidžia autokuriame kalbama apie išgyventas
riaus gebėjimas stebėti gyvenimą ir
vidines kovas ir personalijų tekspamatyti dėmesio vertus momentuose „tik tarp eilučių“ įskaitomas
tus, atskleisti jų žavesį. Įkvėpta topotekstes. Sutinku, jog menininkių minčių, bandžiau ir aš keliaukams tai buvo sudėtinga, daug kūdama namo autobusu kiek kitaip
rybinių kompromisų ir suvaržymų
pažvelgti į mane supantį miestą ir
pareikalavusi epocha, tačiau tekstas
jo žmones, tačiau sunku buvo prinelabai įtikina, kai šalimais kabo į
siversti manyti, jog po daugelio
politinę veiklą aktyviai įsitraukumetų ateities kartos galėtų su švelsio, gausiai spausdinto ir privataus
numu stebėti šią rūškaną dieną ir į
vairuotojo vežioto Juozo Baltušio
telefonų ekranus nukreiptus veidus.
portretas.
Gal trūko įgudusios fotografo akies,
Lietui ir grafikai skirtos darbų
T. K a po č i a u s n u ot r .
grupės taip pat galėjo sėkmingai
o gal tiesiog praeitis dažnai turi ro- Parodos vaizdas
įsilieti į bendrą Sutkaus kūrybos
mantiškesnį atspalvį.
kontekstą, bet gal šiuo atveju paŽodį „romantika“ šiuo atveju
verta vartoti atsargiai – visgi Sut- neturėjo galimybės išsiugdyti kri- vaizdai iš paukščio skrydžio, gam- tinkamiausias norint atskleisti Sut- prasčiausiai vengta pertekliaus. Pakaus fotografijose matome ne patį tinio mąstymo. Ką jau kalbėti apie tos ir architektūros etiudai. Pasta- kaus kūrybos universalumą, este- grįsta atrodo fotografijų, atvaizduošviesiausią Lietuvos istorijos etapą. nuo okupacijos neatsiejamą kultū- rieji darbai bendrame menininko tiką ir žavesį – fotografijų tėkmė jančių „išgyvenusiuosius“, atskirtis,
Dėl šios priežasties parodos kura- rinę ir socialinę atskirtį, įvairiau- kūrybos kontekste man pasirodė ne nusineša su savimi žiūrovą, o temų, įdomu buvo pamatyti knygoms, altorių ir organizatorių bandymai sio pobūdžio apribojimus, cenzūrą, tokie gyvybingi, kažin ko stokojan- vietos ir laiko variacijos kuria di- bumams dedikuotą intarpą – dauakcentuoti tuomet egzistavusią deficitą. Žiūrint į fotografijose už- tys – galbūt iš fotografijos žvelgian- namišką atmosferą, vis nudžiugina giausia dėl dėmesio, suteikto „Vileuropietišką valstybės tapatybę gali fiksuotus šviesius lietuvių veidus, į čių hipnotizuojančių akių? Tačiau, kuo nors dar nematytu, jaudinan- niaus šiokiadieniams“, turėjusiems
pasirodyti kiek pritempti. Anota- kuklius, bet stilingus jų apdarus, tai kaip jau minėjau, būtent skirtingų čiu. Tai itin svarbu turint omenyje, įtakos tuometinės Lietuvos fotogracijoje teigiama, jog „[...] parodai kartais pasimiršta. Tačiau užtenka asmenybių, charakterių, emocijų kad darbų ganėtinai daug ir nuo- fijos vystymuisi.
atrinkti išskirtiniai Antano Sut- poros darbų, iš kurių žvelgia rūsti fiksavimas ir yra Sutkaus stiprybė, lat reikia kažko, kas toliau kurstytų
Tikiu, kad tie, kuriuos savo sūkukaus darbai aiškiai iliustruoja, kad Lenino fizionomija, ir tuometinė leidžianti pilnavertiškai atsiskleisti lankytojo smalsumą, vestų jį tolyn rin įtraukė Sutkaus vaizdinių ma1945–1991 metų laikotarpiu Lietuva realybė nebeatrodo tokia jau euro- jo talentui. Apskritai menininko per banguojančią vaizdų jūrą.
gija, į parodą tikrai dar kartą sugrįš.
išliko visiškai europietiška“, bet ar pietiška. Be to, didžiąją dalį parodai kūryba yra gana vientisa, be drasKita vertus, likusi ekspozicijos Ir ne dėl garsaus fotografo vardo, o
iš tikrųjų taip buvo? Galbūt šis tei- atrinktų darbų sudaro miestiečių tiškesnių eksperimentų ar nukly- dalis man nepadarė didelio įspū- dėl jo virtuoziško gebėjimo vaizdu
ginys tinkamas kalbant apie meni- (vilniečių) atvaizdai, o juk provin- dimų – ar bent jau toks jos įvaiz- džio. Įsivaizduoju, kad ji atsirado papasakoti istorijas. Jose per lannius ieškojimus, tačiau ir čia esama cijoje gyvenimas buvo dar kitoks.
dis susidaro lankant parodą. Tam daugiausia dėl būtinybės parodyti gus gatvėn žvelgia merginos, tėčių
išimčių – lietuvių fotomenininkų
Parodoje „Kosmos“ yra ir kito- pasitarnauja ir eksponavimo būdas, Sutkaus sukurtus dalykiškus ko- rankas įsitvėrę laiko berniukai, o
pamėgta humanistinė fotografija kių Sutkaus kūrybos pavyzdžių, ne didžiąją darbų dalį iškabinant ant munistų partijos atstovų portre- Sartre’as atrodo tarsi išpieštas tušu.
pasauliniu mastu vėliau sulaukė tik fotografijos, kuriose pagrindinis išlenktų sienų „asociatyvia tvarka“. tus, nepamirštant ir šios istorijos
ir kritikos, o čionykščiai kūrėjai dėmesys sutelkiamas į žmogų. Tai Manau, jog toks sprendimas pusės, tačiau išlaikant atstumą. Tai Paroda veikia iki sausio 13 d.

Retas svečias – litvakas Maksas Bandas
Paroda 2018-ųjų Lietuvos kultūros sostinėje

veikia dailininko, paskutinį kartą tapybos darbai, sukurti Lietuvoje, vadinamojo lokalinio patriotizmo. Rytų Europos, jam didelį įspūdį
Lietuvoje matyto 1932-aisiais, paroda. Paryžiuje, Venecijoje, Jungtinėse Įsitvirtinęs Berlyne, vėliau Pary- darė impresionizmas, fovizmas,
Prie buvusios sinagogos durų lan- Amerikos Valstijose.
žiuje, vis sugrįždavo į Lietuvą ne tik žavėjo garsieji menininkai Paulis
Tame mieste tebestūksantis žydų si- kytojus pasitinka plakatas: „Retas
Makso Bando kūrybinis kelias su savo parodomis, bet ir tam, kad Cézanne’as ir Pablo Picasso. Praėnagogos pastatas anaiptol negriūva. svečias. Makso Bando tapyba Ma- prasidėjo Marijampolėje XX a. pra- plenere tapytų Suvalkijos peizažus. jus penkeriems metams, jau po paBūdamas vos šešiolikos, Maksas sirodymo Berlyne (1924), Maksas
Išpuoselėta ir senamiesčio gatvelė, rijampolėje“. Šešiolika kūrinių re- džioje. Būsimasis menininkas gimė
pavadinta vietinės grafienės vardu. prezentuoja primiršto Paryžiaus Naumiestyje (dabar Kudirkos Nau- Bandas jau piešė Marijampolės par- Bandas surengė pirmąją Lietuvoje
Buvusioje sinagogoje veikia dailės mokyklos atstovo kūrybos visumą. miestis Šakių rajone), bet paauglys- duotuvių reklamas ir taip užsidirb- personalinę parodą (1925). Tačiau ji
galerija. Pagrindinėje salėje tiršta
Turbūt jau aišku, kad rašau apie tėje jis jau gyveno Marijampolėje. davo pragyvenimui. Devyniolikme- praėjo be jokio atgarsio. Antroji jo
lietuvių išeivijos dailininkų kūri- Marijampolę ir palyginti dar mažai Tiksli jo namų vieta nežinoma. Iš- tis buvo priimtas piešimo mokytoju paroda Kaune (1932) jau sukėlė nenių. Daugiausia eksponuojami lie- žinomą Beatričės Kleizaitės-Vasaris likęs tik prisiminimas, kad tai bu- į 1919 m. atidarytą Marijampolės mažą publikos susidomėjimą, apie
tuvių išeivijos dailės klasikai. Kitoje menų galeriją. Galerija disponuoja vęs „namelis prie Šešupės“. Apskritai žydų gimnaziją. Jos direktoriaus pa- ją rašyta ne tik „Naujojoje Romupastato dalyje – keičiamų parodų didžiule mecenatės dovana Lietuvai, tikslių duomenų apie šio menininko skatintas, po metų išvyko į Berlyną, voje“, „Lietuvos aide“, „7 meno dieerdvė. Ten jau buvo eksponuoti ir kolekcijoje – daugiau kaip keturi jaunas dienas nedaug, daugiausiai mokėsi pas Prūsijos meno akade- nose“, bet ir Marijampolės krašto
Prano Gailiaus, ir Žilvino Kem- šimtai lietuvių išeivijos menininkų žinoma iš daug vėliau jo rašytų pri- mijos narį Willy Jackelį.
laikraštyje „Suvalkietis“: kraštiečiai
pino, ir Algimanto Kezio, ir Du- kūrinių. Šiuo metu, be pastovios siminimų. Juose ryšys su gimtąja
Po kelerių metų Bandas persikėlė dar nebuvo jo pamiršę.
setų menininkų, ir netgi Nomedos ekspozicijos, demonstruojami žeme ir jos peizažu labai ryškus. į tuometinę menų sostinę Paryžių.
ir Šarūno Saukų darbai. Šiuo metu litvako Makso Bando (1900–1974) Maksas Bandas taip pat turėjo to Kaip ir daugeliui kitų atvykėlių iš N u k e lta į 9 p s l .
Rasa Žukienė
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Tarp disciplinų

Apie stuburą

Eglės Grėbliauskaitės instaliacija Vilniuje „Į šaltą mūrą atsitrenkus iš savo sapno nubudau“
Agnė Narušytė

Lapkričio 17 d. buvo Salomėjos Nėries gimtadienis. Apie ją nenorime
kalbėti. O jei kalbame, tai „blogai“.
Nors yra ir tokių, kurie kalba tik
„gerai“. Jos išdavystę nutylime arba
teisiname, kai užliūliuoja poezijos
ritmai ir rimai. Jos poeziją išmetame iš vadovėlių, kai prisimename,
ką padarė. Gal dėl šio neapsisprendimo tebėra jos vardo mokykla, o
šalia tebestovi Vlado Vildžiūno
sukurtas paminklas – tik biustas,
prisiglaudęs prie sienos. Jos veidas
svajingas, plaukai banguoja vėjyje – tikra lyrinė poetė. Tiesa ta,
kad dešimtmečius pro ją kasdien
praeidama niekada neįsižiūrėjau.
Toks paminklų likimas – nebepriminti. Arba būti nukeltiems, kad
nebeprimintų.
Tai gresia Salomėjos kolegai Petrui
Cvirkai. Stovi tas Cvirka investuotojams patrauklioje vietoje, kuri
suformuota kaip paminklo postamentas. Simboliška, kad Cvirkai –
didinga kalva, o Nėriai – siena ir
šaligatvis. Bet šis tekstas – ne apie
tai, nors dabar vėl masiškai statomi
paminklai tik „didžiavyriams“.
Šis tekstas – apie Eglės Grėbliauskaitės kūrinį, siūlantį apmąstyti
žmones ir įvykius, kuriuos paženklina paminklai. Kai kas jau galbūt
pastebėjo virš Jogailos gatvės antro
aukšto balkone švytintį Salomėjos
portretą. Kaip kasmet primena vasario 17-ąją minima emancipacijos
diena, politiniai balkonai pas mus
vis dar neskirti moterims. Bet štai
poetė iš ano laiko šnairuoja į Petrą. Išsigandusi? Susigėdusi? Sutrikusi? „Dar
nekalta“, – sako Grėbliauskaitė – čia

ji nusifotografavo dar prieš lemtingą
sprendimą.
Galbūt mažai kas užsuko į Pamėnkalnio galerijoje veikiančią
kavinę „Elska Coffee“ ir perskaitė
ten padėtą menotyrininkės Monikos Kalinauskaitės tekstą „Salome
and Peter“. Bet tikrai žinau, kad
mėgstantys pasivaikščioti Vilniaus
gatve jau girdėjo Nelės Savičenko
skaitomą poeziją. Aktorės balsas
skamba tarsi iš paties Salomėjos
biusto. Poezijos fragmentų rinktinę
Grėbliauskaitė sudarė taip, kad atsiskleistų kone šizofreniškas menininkės mėtymasis tarp įsiklausymo
į save ir politinės pompastikos.
Įprasti lyrikos rimai vilnija kaip tas
biustas, eilėraščiai Stalinui dunda
maršu. Tą būseną apibendrina dvi
eilutės: „Gyvenimas mano – pavasario aidas. / Gyvenimas mano – tai
sapnas klaikus.“
Paskui – lyg tame klaikiame
sapne – kovoja mintys ir jausmai:
„Gauskit, visos stygos, gauskite pašėlę! / Grokit mano skausmą, grokit
mano gėlą!“ – „Sukasi, pinasi sutemų pasakos. / Skrenda naktis pro
banguojantį debesį.“ – „Plieninis
vardas Stalino / Sugriaudėjo perkūnais.“ – „Matai – į mirtį atsigręžus, /
Kaip žūva milijonai, / Kaip brolius į
vergiją veža / Akli, kurti vagonai...“
Pala pala – negi ji čia jau kalba apie
tremtinius? Ne. Eilėraštis vadinasi
„Melnikaitė“ (1944). Bet balsas nesako pavadinimų, todėl klausydamasi poezijos šaltą ir tamsų Salomėjos gimtadienio vakarą išgirdau
abejonę ir nežinią, kuriuos norėjo
užkoduoti Grėbliauskaitė.
Čia pagaunu save, kad negaliu jos pavardės pakeisti žodžiu
„menininkė“, nes tuomet viskas

susipainiotų – apie kurią kalbu?
Tai ir paaiškina, kodėl čia ir dabar atsirado šis kūrinys. Iš vienų
„balkonų“ pikti balsai ragina versti
paminklus, draudžia kalbėti apie
nepatogius faktus ir asmenybes, o
kalbančiuosius kaltina palankumu
Putinui. Iš kitų balkonų kiti pikti
balsai ragina uždrausti abortus,
uždrausti imigrantus, uždrausti,
uždrausti, uždrausti. Šiuo metu
internete daugelis dalijasi plakatu
iš JAV Holokausto muziejaus, kuriame vardijami „ankstyvi ženklai,
perspėjantys apie fašizmą: galingas
ir besitęsiantis nacionalizmas, panieka žmogaus teisėms, priešų, kaip
vienijančio reikalo, identifikavimas,
kariškių viršenybė, siautėjantis
seksizmas, kontroliuojama žiniasklaida, maniakiška baimė dėl nacionalinio saugumo, religijos ir valdžios susipynimas, proteguojama
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Tuometinis Kaunas pastebėjo ne
tik Bando tapybos artimumą Paryžiaus mokyklai, bet ir giluminius
kūrybos bruožus, jungiančius dailininką su Lietuva. Dailininkas Antanas Gudaitis anuomet rašė, kad
aplinkos pajautimu, paveikslų nuotaika Maksas Bandas yra giliai žydiškas, ir „tik šaltai pilkas koloritas
sako jį šiaurės žmogumi esant, primena pilką Lietuvos žemę ir tokį
patį jos dangų“. Halina Kairiūkštytė-Jacinienė paminėjo ir Bandui,
ir kitiems žydų tapytojams būdin- Maksas Bandas, „Moteris ir vyras“
I š „ L e w b e n A rt F o u n dat i o n “ ko l e kc i j o s
gus bruožus: tai melancholija, virstanti prislėgta nuotaika, pesimiz- tapyti savo šeimos narius. Šioje paro- garsiais litvakų dailininkais – Neemas ir netgi „gyvenimo nuovargis“. doje net keliuose portretuose tas mija Arbit Blatu ir Isaja Kulvianskiu,
Ekspresyvi ir jausminga Bando pats vaikas, Paryžiuje gimęs sūnus Bandas mėgo tapyti gamtoje. Parotapybos maniera susiklostė Pary- Albertas.
doje pristatomas įspūdingas jo pležiuje. Paveiksluose iš tiesų vyrauja
Tapytojas yra sukūręs daug reli- nerinės tapybos pavyzdys iš Lietuliūdnokas lyrizmas. Geriausia jo ginių paveikslų ir išraiškingų Pary- vos dailės muziejaus – peizažas
kūrybos dalis – portretai. Daili- žiaus, Venecijos vaizdų. Tai vėlyvoji „Suvalkija“ (1932). Įspūdingą peizažą
ninkas mėgo ekspresyviai vaizduoti kūryba. Lietuviškas peizažas jam „Marijampolės pakraštys“ šiuo metu
savo gentainius, nuliūdusias mote- taip pat buvo svarbus. Lankydama- galima išvysti Vilniaus Gaono žydų
ris, rimtus vaikus, ypač jam patiko sis gimtinėje kartu su kitais dviem muziejaus ekspozicijoje.
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korporacijų galia, represuojama
Genijaus žodžiai man gaudžia
darbuotojų galia, panieka inteŪžiančių jūrų balsais:
lektualams ir menams, mania„menas priklauso liaudžiai, –
kiškas rūpinimasis nusikaltimu ir
Tu jai taip pat priklausai“.
bausme, paplitęs įdarbinimas per
pažintis ir korupcija, nesąžiningi
Ar tai – ne apie dabartį? Ar čia
rinkimai.“ Kiek ženklų atpažinote nenuskamba panieka intelektuaiš dabartinio gyvenimo Lietuvoje? lams ir menams? Ar Salomėja neO pasaulyje?
išduoda savęs pačios rašydama tokį
Užkeldama Salomėjos Nėries eilėraštį? Ar panašiomis aplinkybėfigūrą į balkoną, priversdama iš- mis nepasielgtų nauji petrai ir salogirsti jos balsą Grėbliauskaitė klau- mėjos taip pat? Nežinau, tik spėju,
sia, kaip mes pasielgtume panašioje kad ir tada skaudėjo tik pavieniams.
situacijoje. O kartu siūlo pasvarstyti, Ir kad lemtingi sprendimai iš prakokia atsakomybė tokiame pasau- džių yra buitiški. Anot Monikos
lyje tenka menininkui. Nes jo(s) Kalinauskaitės: „Priešingai nei teibalsas veikia stipriai – tuo įsitikinau gia didvyrių mitai, valiai palaužti
klausydamasi poezijos ir stebėdama nereikia net kirvio – užtenka supraeivius. Jie suklusdavo, ypač kai trikti, pavargti, pasimesti, susilaukti
suskambėdavo tie vos ne drau- vaikų, įsimylėti, išalkti, neišsimiedžiami, o taip neseniai dar priva- goti. Stuburas yra tik vienas iš mūsų
lomi žodžiai apie gintarėlį ant delno. organų, ir kartais jis negali atlaikyti
Mačiau, kaip krūpteldavo išgirdę:
net smegenų.“
Nuo 1940-ųjų Maksas Bandas
gyveno Kalifornijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, ten ir mirė
(1974). Jo sūnus Albertas ir anūkas
Charlesas Bandas buvo kino režisieriai ir prodiuseriai, o proanūkis Alexas Bandas – popmuzikos
ir roko dainų autorius ir atlikėjas,
JAV išgarsėjęs daina „Wherever You
Will Go“.
Makso Bando tapybos ir skulptūros darbų yra įsigiję garsūs pasaulio muziejai: Berlyno Žydų muziejus, Kalifornijos meno muziejus
San Diege, Mičigano muziejus Čikagoje, Liuksemburgo muziejus
Paryžiuje, Los Andželo apygardos
muziejus, taip pat JAV, Izraelio ir
Lietuvos kolekcininkai. „Lewben
Art Foundation“ šiuo metu turi
apie keturiasdešimt Makso Bando
darbų. Lietuvos muziejuose jų vos
keletas, ir tai atspindi ilgametę kolekcijų formavimo kryptį.
Dabar tarsi ir išgyvenam atminties kultūros pakilimą, daug nuveikta istorikų ir menotyrininkų.
Bet vis dėlto nepaprasta pajudinti
tautoje įsišaknijusius vaizdinius ir

keisti arba bent pildyti didįjį lietuvių tautos pasakojimą. Etnolingvistinėje lietuvių vaizduotėje neretai
vis dar nepakanka vietos toje pačioje Lietuvos žemėje gyvenusiems,
tais pačiais takais Paryžiuje, Romoje ar Niujorke vaikščiojusiems
bendrapiliečiams, vienos tėvynės
vaikams. Be suteikto ryškaus estetinio ir meninio įspūdžio, paroda
atlieka dar vieną svarbią funkciją –
pristato tautinės kultūros šešėlyje
nepelnytai paliktą garsųjį kraštietį
ir miestiečiams teikia atradimo
džiaugsmą, realų pagrindą didžiuotis regiono kultūra.
Ši paroda – kelių Lietuvos kultūros institucijų (Marijampolės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos, „Lewben Art Foundation“,
Lietuvos dailės muziejaus ir Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės
muziejaus) bendradarbiavimo rezultatas. Tai vienas iš Marijampolės –
2018 metų Lietuvos kultūros sostinės baigiamųjų renginių Beatričės
Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.
Paroda veikia iki gruodžio 14 d.
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Kinas

Ties kičo ir santūrumo riba
Pawełas Pawlikowskis apie „Šaltąjį karą“
Šį penktadienį Lietuvos kino ekranuose pasirodo Paweło Pawlikowskio filmas „Šaltasis karas“ („Zimna
wojna“, Lenkija, D. Britanija, Prancūzija, 2018), vienas rimčiausių
kandidatų į geriausio Europos
filmo apdovanojimą. Filmo premjera įvyko Kanuose, kur Pawlikowskis buvo apdovanotas už geriausią
režisūrą.
Režisierius gimė 1957 m. Lenkijoje. Būdamas keturiolikos kartu su
motina išvyko į Didžiąją Britaniją,
trumpai gyveno Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, vėliau Londone
ir Oksforde studijavo literatūrą bei
filosofiją. Oksforde jis lankė ir kino
kursus. 1986 m. tapo BBC stažuotoju ir pradėjo kurti dokumentinius
filmus. Garsiausi iš jų pasakoja apie
Rusiją. Tai 1990 m. pasirodęs „Maskva – Petuškai“ („From Moscow
to Pietushki with Benny Yerofeev“,
1990) – rašytojo Venedikto Jerofejevo portretas, 1995 m. „Keliaujant
su Žirinovskiu“ („Tripping with
Zhirinovsky“) – sarkastiškas pasakojimas apie laive rinkimų kampaniją surengusį skandalingąjį rusų
politiką. Pirmą vaidybinį pilno
metražo filmą „Paskutinis išėjimas“
(„Last Resort“, 2000) Pawlikowskis sukūrė būdamas keturiasdešimt
trejų ir buvo įvertintas BAFTA apdovanojimu „daugiausia vilčių teikiančiam kūrėjui“. Tačiau tarptautinį pripažinimą jam pelnė „Mano
meilės vasara“ („My Summer of
Love“, 2004) – dviejų iš skirtingų
sluoksnių kilusių merginų meilės
istorija, kuri 2005 m. gavo BAFTA
apdovanojimą geriausiam metų
britų filmui. Kitą filmą „Moteris iš
penkto kvartalo“ („La Femme du
V-ième“) jis kūrė Paryžiuje, po pertraukos, susijusios su sunkia žmonos liga ir jos mirtimi. 2013 m. pasirodė Pawlikowskio Lenkijoje kurtas
filmas „Ida“, pelnęs ne vieno kino
festivalio prizą ir „Oskarą“ geriausiam filmui užsienio kalba.
Pateikiame Pawlikowskio pokalbio su pagrindinį vaidmenį „Idoje“
sukūrusia Agata Trzebuchowska
fragmentus. Pokalbį vasarą išspausdino žurnalas „Przekrój“.
Kodėl Tave taip jaudina komunistų valdymo laikotarpis,
kurį dauguma lenkų norėtų
pamiršti?
Jame yra kažkas išraiškinga ir
epiška. Tai buvo laikai, kai istorija
spaudė individą, žmonių figūros
buvo stiprios ir ryškios. Kiekvienas
sprendimas buvo svarbus ir galėjo
sukelti rimtų pasekmių. Buvo galima kažkuo patikėti, kažką įsimylėti, dėl kažko angažuotis ir su tuo
likti ilgam. Dabar mus veikia pernelyg daug dirgiklių, esame apsiausti informacijos. Dramaturgijos
požiūriu mūsų blanki, taki tikrovė
menkai patraukli. Žinoma, tai tam
10 psl.

tikras eskapizmas. Anie laikai nėra šoka į vandenį ir plaukdama dai- pat primena mano tėvą. Aukštas, aplinkoje sunku likti savimi, išsaupasaulis, kuriame norėčiau gyventi, nuoja. Nežinau, kaip Joannai Ku- tamsus, prieškarinio grožio. Tik goti paprastus ir nuoširdžius ryšius.
bet jame man gerai sekasi išgalvoti lig tai pavyko padaryti. Ilgai ieško- tėvas buvo ne muzikas, o gydytoistorijas. Be to, jis mane traukia vi- jome idealios vietos, bet aš ir taip jas. Man rūpėjo ne atkurti tėvus, bet O Zulia labiausiai trokšta tizualiai. Nereikalingų garsų ir spalvų žinojau, kad viskas pasibaigs prie parodyti jų ryšio mechanizmus, ku- krumo. Prancūzijoje ji negali
trūkumas kuria peizažą, kuriame Narvės upės, kuria su tėvu ir pus- rie, panašiai kaip Zulios ir Viktoro, būti savimi, tad spjauna į viską
jaučiuosi gerai. Tai lengvai perke- broliu Stefanu laivu plaukdavome buvo beprotiškai dinamiški. Tėvai ir grįžta į Lenkiją.
liama į filmą. Keliomis išraiškos į Mozūriją. Pamenu keteras, nuo išvyko iš Lenkijos, kai jau buvo išJai meninė pilnatvė tokia pat
priemonėmis gali sukurti emociją, kurių šokinėdavome, banguojan- siskyrę, gyveno skirtingose šalyse, svarbi kaip kolektyvas. Gal todėl,
pakeisti nuotaiką.
čius laukus. Tai buvo mano days of išsiskirdavo ir vėl susieidavo iki pat kad ji kilusi iš „sudėtingos“ šeimos?
heaven – dangiškos dienos. Apima pabaigos. O pabaiga buvo tokia, ko- Ansamblyje „Mazurek“ ji rado ir
Ar dilemos, su kuriomis susipuikus jausmas, kai gali užfiksuoti kia buvo... Tik tai truko ilgiau nei viena, ir kita. Prieš filmavimą Joduriame dabar, nedomina?
ir atkurti kažką, kas taip giliai lindi filme, nes jie buvo kartu keturiasde- anna ilgai repetavo su „Mazowsze“.
šimt metų. Jie susipažino labai jauni. Kiekvieną savaitę važiavo į repeticiNežinau, kaip prie jų prieiti. Bet tavyje.
pažįstu daug jaunų kūrėjų, kurie
Tai buvo ypatinga ir sunki ypatingai jas, kartais likdavo nakvoti ir labai
tai moka padaryti. Mane sufor- Filmo veikėja yra ir lenkų liau- sunkių žmonių meilė.
su visais susigyveno. Net yra man
mavo neorealizmas, Naujoji banga, dies muzika.
sakiusi, kad supranta Zulią, nes pati
8-ojo dešimtmečio amerikiečių neKai buvau mažas, per radiją ir „Idą“ ir „Šaltąjį karą“ galima
nepaliktų tokios grupės. Tai tokia
priklausomųjų kinas. Ten atradau televiziją nuolat skambėjo ansam- žiūrėti kaip vienas kitą papildidelė, visai nešiuolaikiška šeima,
grožį ir įsimylėjau kiną. Bijau, kad blis „Mazowsze“. Visos tos gegu- dančius filmus. Jų tas pats forkurioje visi vieni kitais rūpinasi. O
liksiu jam ištikimas.
tėlės, širdužėlės man buvo kičo matas, jie nespalvoti, panašūs
jei dar esi ten žvaigždė, tokia vyšviršūnė. Tada su draugais atradi- kadrai, tik pasakojimo tempenaitė ant torto, kaip Zulia, išvykiIšvykai iš Lenkijos 1971 metais.
nėjau roko muziką, klausiausi „The ratūra kardinaliai skiriasi.
mas atrodo visai nereikalingas.
Kelionė su „Šaltuoju karu“ į
Kinks“, „Rolling Stones“, „Small FaFilmavimo aikštelėje jaučiau
7-ąjį dešimtmetį – tai ir keces“. Kai prieš porą metų nuėjau į abiejų istorijų ryšį. Juolab kad fil- Ilgai puoselėjai šią istoriją, bet
lionė į vaikystę?
„Mazowsze“ koncertą, jis mane tie- mavimo grupė buvo ta pati. Tai nežinojai, kaip prie jos prieiti.
Be abejo. Kai išvykau iš Lenki- siog sužavėjo. Gyvas dainavimas, nuostabi, didelė šeima, visiškai at- Kas atsitko, kad staiga suprajos, man buvo tik keturiolika, bet choras, gražios aranžuotės, na, ir sidavusi filmui, nors sąlygos anaip- tai, jog galėsi ją įgyvendinti?

„Šaltasis karas“

vaikystės pasaulis stipriai įsirėžė
atmintyje. Dažnai statydamas kadrą jaučiu déjà vu. Šio laikotarpio
filmavimas – tai to, ką jau žinau, atpažinimo žaidimas.
Apie „Idą“ sakei, kad tai meilės
laiškas Lenkijai. Ar „Šaltasis
karas“ – meilės laiškas tėvams?
Nežinau, ar galima pavadinti tai
meilės laišku. Mano tėvai galėjo
būti ir geresni... Bet taip, tai lyg
sveikinimo atvirukas. Tėvams ir
Lenkijai. Gal net labiau nei „Idos“
atveju. „Šaltajame kare“ daug lenkiškumo – šalyje, emigracijoje,
kaime, muzikoje. Geresnį lenkiškumą reprezentuoja Agatos Kuleszos herojė, ne tokį gerą – Boryso
Szyco personažas, tačiau bet kuriuo
atveju tai ta Lenkija, kuriai kažkas
rūpi. Lenkiški yra ir peizažai, atėję
tiesiai iš mano vaikystės. Kaip tas,
kuriame filmavome sceną, kai Zulia

šokis – kūnų vibravimas erdvėje ir
trepsėjimas, nuo kurio kūnas nueina pagaugais. Tai buvo gražu, tai
jaudino. Norėjau įspūdžius perkelti į ekraną. Beje, dar prieš kelerius metus „Mazowsze“ bijojo dėl
savo ateities, bet dabar po truputį
vėl tampa valdžios vizitine kortele.
Panašiai kaip filme. Szyco suvaidintas personažas taip pat šiuolaikiškas.
Kiek Zulia ir Viktoras turi
Tavo tėvų bruožų?
Zulioje yra daug mano mamos.
Nors buvo iš kito socialinio sluoksnio, grožiu ir energija ji primena
Zulią. Temperamentinga panelė,
pirma veikianti ir tik paskui mąstanti, jauniausia šeimoje. Ji visada
bėgo iš namų. Slapta mokėsi baleto.
Kai tik galėjo, išvyko į Varšuvą, kad
užsirašytų į baleto mokyklą. Visą
gyvenimą mylėjo vieną tipą, nors
turėjo daug nuotykių. Viktoras taip

tol nebuvo lengvos. Pradėjome filMan tikrai padėjo „Ida“, nes tai
muoti žiemą, kai buvo minus 25 buvo pirmas filmas, kuriame nulaipsniai, baigėme vasarą, per pa- sprendžiau pasirinkti tokią pasačius karščius. Filmavimas buvo kojimo formą – elipsių naraciją.
daug sudėtingesnis, bet dvasia pa- Nuolat kondensavau siužetą, mėnaši. Jei kalbėtume apie formalius čiau scenas, koncentruodamasis
skirtumus, „Šaltojo karo“ kadrai gi- tik į stiprius akcentus. Paaiškėjo,
lesni, apšvietimas kontrastingesnis, kad toks destiliuotas pasakojimo
Paryžiaus scenose beveik „glamū- būdas vis dėlto jaudina. Žinoma,
rinis“. Man buvo svarbu, kad iš tų ne visus, bet netikėtai daug žmojuodos ir baltos neišeitų pilka. No- nių. Tai mane padrąsino tiek, kad
rėjau, kad būtų gilu, intensyvu, be- nusprendžiau panašiai santūriomis
veik „spalvota“, nes tai melodrama santrumpomis papasakoti „Šaltąjį
iš kūno ir kraujo. Veikėjai chaotiški karą“. Kai buvome festivalyje Teluriir dinamiški. Ypač Zulia. Jos judesys dėje, savo tėvų istoriją papasakojau
ir muzika priverčia judėti kamerą. Alfonso Cuaronui. Jis pasakė, kad
O „Ida“ yra kaip malda – statiška, turiu sukurti filmą, kad negaiščiau
laiko niekam kitam. Mane rėmė arkontempliuojanti.
timieji, bet tik po „Idos“ patikėjau,
„Šaltasis karas“ – tai pasakokad tai pavyks. Manau, kad „Šaljimas apie neįmanomą meilę.
tąjį karą“ žiūrės panašiai kaip „Idą“.
Kas ją naikina – žmonės ar
Pusė žiūrovų apskritai į filmą neis,
politika?
nes jis išsaugo distanciją. Jame per
Ir viena, ir kita. Kaip gyve- mažai „kino jausmų“, subjektyvios
nime. Žmonės dažniausiai ieško kameros, aktoriai nesidrasko, nevervieno paaiškinimo, bet toks re- kia. Nors gal truputį verkia. Ar ne?
tai būna. Zulia ir Viktoras yra iš
skirtingų pasaulių. Su tuo susiję Nežinau, kas teka Tomaszo
jos kompleksai. Jis turi neįgyven- Koto veidu, kai jis skambina
dintų ambicijų, jam stinga emo- fortepijonu, prakaitas ar ašacingumo. Jis nori pabėgti iš šalies, ros, bet tai griebia už širdies.

jai tas nebūtina. Kai galiausiai jie
Ašaros, ašaros. Būtent. Galiaukartu įsikuria gražiame ir turtin- siai pasirinkau tą dublį, kuriame jis
game Paryžiuje, kažkas pradeda prakaituoja ir verkia. Viskas šiame
gesti. Gyvenimas tremtyje veikia, filme balansuoja ties kičo ir santūspaudžia, keičia asmenybę. Jis da- rumo riba. Bet manau, jog daugerosi saldesnis, ji agresyvesnė. Są- liui žiūrovų distancija gali pasiromoningai pasirinkau Prancūziją dyti per didelė, kad ši istorija juos
emigracijos vieta. Sunku įsivaiz- sujaudintų. Ir tai gerai. Sunerimduoti labiau saloninę ir tvankią čiau, jei filmas patiktų visiems.
aplinką, kur kiekviename žingsnyje tau leidžia suprasti, kad esi ne Parengė K. R.
savo namuose. Gali stengtis, o jie
gali susidomėti tavimi, nes mėgsta
viską, kas egzotiška, bet niekad neturėsi tokių pačių teisių. Tokioje
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Kinas

Paliegę ir banalūs
Nauji filmai – „Širdys“

Živilė Pipinytė

Justino Krisiūno filmas „Širdys“
(Lietuva, 2018) sukėlė keistą jausmą,
lyg žiūrėčiau prieš trisdešimt metų
sukurtą sovietinį „antrojo ešelono“
režisieriaus filmą, skirtą paaugliams. Tokie filmai nepakildavo
aukščiau visiems žinomų banalybių ir supaprastinimų, padalijimas
į gėrį ir blogį juose aiškus ir nekintantis, moralas – iškart nuspėjamas.
Krisiūnas ir operatorius Julius Sičiūnas gerai jaučia sovietinio kino
estetiką. Jei jie būtų bent trumpam
pasijutę postmodernistais ir su humoru įprasminę tai, ką daro, Emilis
Vėlyvis mirtų iš pavydo. Bet Krisiūnas kūrė ne postmodernistinį, o didaktišką ir sentimentalų filmą neįmantrių istorijų mėgėjams, todėl
„Širdyse“ dominuoja saldi eklektika
ir nėra jokios socialinės ar valdžios
kritikos. Reklaminiais Lietuvos
gamtos vaizdais – šįkart filmuota
Salų miestelyje – „Širdys“ primena
ankstesnius Krisiūno filmus „Emigrantai“, „Dėdė, Rokas ir Nida“.
„Širdžių“ veiksmas nukelia kelis dešimtmečius atgal – tai laikas,
kai jau yra litai, bet jokių visuomenės transformacijos (dažnai itin
skausmingos) pėdsakų (net kalbos lygmeniu) filme nepastebėsi.

Širdies ligų sanatorijos, kurioje
vyksta filmo veiksmas, pacientų ir
darbuotojų permainos, atrodo, dar
nepasiekė. Jie gyvena lyg laiko duobėje, iš kurios retkarčiais išlenda
madinga muzika (tarkim, „Foje“)
ar pamaldos bažnyčioje, bet sovietmečio buities ir kino ženklų
filme daugiau. Tik jei tai kūrėjams
atrodo retro, turiu juos nuliūdinti,
nes vieno stiliaus sukurti filme nepavyko, – tik skylėtą įsivaizdavimą
apie 10-ąjį dešimtmetį.
„Gamybinis“ filmo konfliktas
tarp gerojo auklėtojo Andriaus
(Rolandas Kazlas) ir Snapu praminto blogojo (Algirdas Gradauskas) remiasi požiūriu į mokinius.
Sporto mokytojas Andrius pasitiki jais ir nori ugdyti kūrybingus
žmones, o Snapas – griežtos disciplinos šalininkas. Savaime suprantama, kad sau griežtų reikalavimų
Snapas netaiko – vartoja alkoholį,
rūko, žiūri pornografines vaizdajuostes, papirkinėja auklėtinius,
rezga intrigas. Andrius elgiasi priešingai, jis taip rūpinasi vaikais, kad
net negali sau leisti dviejų savaičių
atostogų prie jūros. Todėl žmona
(Indrė Patkauskaitė) nusprendžia
skirtis. Žinoma, konfliktas glūdi
giliau – žmonos netenkina jų seksualinis gyvenimas. Bet „Širdžių“
kūrėjams atrodo svarbiau, kad

Andrius nuoširdžiai myli vaikus.
Galiausiai, regis, tai supranta ir
Andriaus žmona.
Gero ir blogo auklėtojo konfliktas filme reikalingas, kad „sudramatintų“ dviejų jaunų sanatorijos
pacientų meilės istoriją. Naujokas
Saulius (Motiejus Ivanauskas) iškart įsimyli Mildą (Roberta Sirgedaitė), kuri čia yra senbuvė ir tikra
sanatorijos žvaigždė. Milda laukia
širdies persodinimo operacijos, jos
popieriai prasti. Abu jaunieji personažai piešiami viena spalva: bėgikas Saulius nuolat nepatenkintas
ir maištauja, „Drąsiųjų kelių“ serijos knygą įsitvėrusi Milda nenori
mirti. Abu susirūpinę tik savimi, „Širdys“
todėl visa nugalinčia meile sunku
patikėti, net hormonų audra nela- (plakate kažkodėl minimas ir 1995 desperatiškai stengiasi įkvėpti gybai įtikina. Nepadeda ir dirbtinai m. miręs rašytojas Leonidas Jaci- vybės savo vyriausiajam gydytosuregzta intriga: Saulius susilažina nevičius, bet, manau, tai duoklė jui. Dauguma jų bespalviai, neįsisu kitais sanatorijos gyventojais, pagal jo scenarijų sukurtam Rai- menantys, ypač pervaidina jauni
kad pergulės su Milda, bet galiau- mundo Banionio filmui „Neatmenu aktoriai – jų entuziazmas sporto
siai nuoširdžiai ją pamilsta. Pana- tavo veido“ (1988), kurio veiksmas varžybų ar masinėse scenose rėžia
šių lažybų istorijų filmuose būta taip pat vyksta širdininkų sanato- akį, ir keista, kad režisierius to netiek daug, kad net neverta vardyti, rijoje), yra kelių temų užuomaz- pastebi. Iš pirmo žvilgsnio „Širdys“
juolab kad „Širdyse“ viskas baigiasi gos: jaunų žmonių požiūris į mirtį, gal ir neprimena ciniškų pastarųjų
sentimentaliai ir gerai. Miršta tik mokytojo atsakomybė, patyčios, metų lietuvių komedijų ar pseujauniausias veikėjas Juozukas, bet nepritampančių jaunuolių meilės doistorinių filmų, bet senamadiška
jo mirties filmo kūrėjams, regis, istorija. Deja, visos liko neišplėto- kino kalba, neprofesionali režisūra,
reikia tik tam, kad trumpam su- tos, personažų motyvai neįtikina, mėgėjiška vaidyba ir infantilus poklaidintų žiūrovus.
humoras – prastų anekdotų lygio. žiūris į pasaulį, regis, jau tapo lėtine
Scenarijuje, kurį parašė Julius Ypač nevykę antrojo plano veikė- viso lietuvių kino liga.
Paškevičius, režisierius ir Kazlas jai, nors Liubomiras Laucevičius

Įkalinta kūne
Nauji filmai – „Mergina“

pasikartojantis žiūrėjimo į veidrodį
motyvas. Lara gimė berniuko kūne,
bet yra mergina, todėl nori pradėti
Ko gero, daugelis sutiktų, kad paau- hormonų terapiją ir yra pasiryžusi
glystė gali būti be galo sudėtingas lyties keitimo operacijai.
ir dramatiškas amžius. Fizinis, psiDhonto filme Larą matome, be
chologinis ir socialinis brendimas, abejo, jos gyvenimo lūžio laikotarkartais tiesiog „kietakaktiškas“ ide- piu. Ji tik persikėlė su šeima – tėvu
alizmas ir kartėlis, kai supranti, kad taksistu (puikus Arieh Worthaltepasaulis neatitinka tavo standartų ris) ir šešiamečiu broliu Milo (Oliar idealų, – visa tai gali įstumti į ver Bodart) – į naują miestą, kad
įtemptą nuolatinį konfliktą su sa- galėtų lankyti vieną geriausių šovimi ir aplinkiniais. Viskas gali dar kio mokyklų Belgijoje. Lara svalabiau komplikuotis, jeigu supranti, joja tapti balerina. Tai būtų galima
kad dėl vienokių ir kitokių priežas- suprasti kaip dar vieną moteriščių neatitinki socialinių normų (o kumo idealo siekį, tačiau mergina
tam priežasčių ne viena ir ne dvi: turi akivaizdų talentą. Ji taip pat,
seksualumas, orientacija, ekono- palaikoma tėvo ir specialistų, ruominė, socialinė padėtis etc.).
šiasi lyties keitimo operacijai. Lara
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, nuolatos kovoja su savo kūnu, alina
kad penkiolikmetė Lara (Victor ir kitaip žaloja, tiek siekdama kuo
Polster) Lukaso Dhonto brendimo geresnių rezultatų mokykloje, tiek
filme „Mergina“ („Girl“, Belgija, iš gėdos, kurią jaučia savo kūnui,
2018) tokių problemų neturi. Tai negalėdama susitaikyti su lėtais jo
sufleruoja idiliški auksinės saulės pokyčiais. O sužinojusi, kad dėl psišviesos nutvieksti pirmieji filmo ka- chologinio ir fizinio išsekimo jos
drai, šeimos santykiai, kurių, regis, operacija bus atidėta, imasi drasbūtų galima tik pavydėti. Tačiau tiškų priemonių.
pamažu skleidžiasi Laros konflik„Merginoje“ Dhontas nekuria
tas su savo kūnu, tai filme pabrėžia įprastos ašaringos dramos apie
Ilona Vitkauskaitė
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homofobiją ar transfobiją, nors
filme yra keletas subtilių vietų, komentuojančių iššūkius, kuriuos
kasdinybėje tenka patirti translyčiams žmonėms. Pagrindinė Laros
kova vyksta ne su aplinka, o su savimi pačia ir savo kūnu.
„Mergina“ pasirodė dviem dešimtmečiais vėliau nei Alaino Berlinerio „Mano gyvenimas pro rožinius
akinius“ („Ma vie en rose“). Tačiau
Dhontas atmeta pastarojo filmo stilizaciją ir kičo estetiką, kas dažniausiai, būkime atviri, ir asocijuojasi
su translyčiais žmonėmis bei LGBT
bendruomene apskritai. Režisierius
empatiškai kuria subtilią vidinę „Mergina“
dramą. „Merginoje“ vyrauja vidutiniai ir stambūs planai, dažniausiai pasitelkia judesį (dinamiškos šo- nenusiritant į melodramatiškumą,
„nepaleidžiant“ elegantiško ir san- kio scenos), spalvą, kad perteiktų papasakoti istoriją rodo neabejotūraus Victoro Polsterio iš objek- vidinius Laros išgyvenimus (įsimin- tiną debiutuojančio režisieriaus
tyvo, žvilgsniais ir veido išraiška tinas operatoriaus Franko van den talentą. Ir nors Dhontas įprastas
taip atskleidžiant įspūdingą Laros Eedeno darbas). Tai taip pat patvir- filmų paaugliams temas (pirmosios
ryžtą, o kartais trapumą ir neviltį. tina atvira filmo pabaiga.
seksualinės patirtys, noras sulaukti
Tai pabrėžia ir spalvinė filmo gama,
Filmas įsimena ir tuo, kaip Dhon- bendraamžių palankumo, konflikkuri tamsėja Larai susiduriant su tas universalizuoja išskirtinę patirtį. tai su tėvais) nukreipia į intensyvų,
vis didesniais iššūkiais. Dhontas Lara nori būti „normalia“ mer- kartais procedūrinį dėmesį kūnui,
neturi jokio noro viską paaiškinti gina, būti priimta savo bendra- „Mergina“ – tai kartu filmas apie
žodžiais (pavyzdžiui, mes taip ir amžių tokia, kokia jaučiasi viduje. paauglius, bandančius pritaikyti
nesužinome, kur yra motina). Jis Gebėjimas taip empatiškai, tačiau pasaulį prie savų idealų.
11 psl.
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Kino svajotojas
Mirė Bernardo Bertolucci

Pirmadienio rytą Romoje po ilgos mėgautis kinu. Iki pat gyvenimo pa- suvokti juos supančios tikrovės, kad
ligos mirė vienas didžiųjų XX a. kino baigos Bertolucci aktyviai pasisakė po penkerių katastrofiškų dešinės
režisierių Bernardo Bertolucci. Jis prieš populizmą ir kultūros nuverti- centristų valdymo metų vėl balsuoja
sukūrė per dvidešimt filmų, ku- nimą.Tai liudija ir 2007 m. dienraš- už tuos pačius dešinės centristus.
rių kiekvienas tapo įvykiu, pelnė čiui „La Repubblica“ parašytas laiš- Vartojant kai kuriuos vaistus tai vasvarbiausius kino apdovanojimus. kas „Kultūra – politikos pamirštas dinama „paradoksaliu efektu“.
„Konformisto“ (1970), „Paskutinio žodis“, kurio ištrauką spausdiname.
Pavyzdžiui, aš savęs klausiu, kotango Paryžiuje“ (1972), „Paskutidėl Italijoje negalėjo atsirasti Meno Bernardo Bertolucci filmuojant „Svajotojus“
Brangus redaktoriau!
nio imperatoriaus“ (1987), „Makanalas, kurio uždavinys būtų užžojo Budos“ (1993) kūrėjas gimė
Prieš kelias dienas televizijos ži- siimti kultūra, ją platinti, plėsti jos su jo prieštaravimų kraštutinu- naujų autorių, ieškančių ir eks1941 m. Parmoje, poeto ir meno niose išgirdau štai tokią frazę: „Iš žiūrovų ratą, kartu plečiant jos mais būtų įmanomas dabar. Dau- perimentuojančių. Esu įsitikinęs,
istoriko Attilio Bertolucci šeimoje. kairės centristinės vyriausybės autorių ratą, kuriant naujus auto- gelį metų bandžiau baigti filmą kad kinas vėl maitinsis supančia
Prieš tapdamas režisieriumi, stu- mes laukiame veiksmų, konkrečių rius, padedant jiems. Yra prasmė trečiuoju aktu, kurio veiksmas pa- tikrove ir pats ją maitins.
dijavo šiuolaikinę literatūrą Ro- darbų, visa kita... poezija.“ Norėčiau užduoti klausimą, kodėl pas mus siektų mūsų dienas, bet atsisakiau,
Pabaigai: kartu ieškokime būdų
mos universitete, rašė eiles. Tai su- atsiremti į šiuos Berlusconi žodžius, nieko panašaus negalima buvo įsi- kad likčiau nuoširdus: ta politinė ir padaryti kūrybos dirvą daug derlinartino Bertolucci su kitu poetu ir regis, likusius nepastebėtus, todėl, vaizduoti, bent jau iki vakar.
kultūrinė atmosfera išnyko. Dar aš gesnę. Mes žinome, kad tai sunku ir
8-ojo dešimtmečio viduryje (val- prisimenu „Salo, arba 120 Sodomos kad apie tai galima pradėti galvoti,
kino kūrėju Pieru Paolo Pasolini, kad jie tiksliai parodo Berlusconi ir
kuriam kuriant filmą „Accattone“ kultūros santykius. Iš vienos pusės, dant Moro ir Berlinguerui) buvo dienų“ – paskutinį Pasolini filmą, tik jei tai taps visų mūsų rūpesčiu.
(1961) buvo jo asistentas. Jaunys- tai verslas, realios vertybės, tai, kas laikas, apie kurį norėčiau priminti filmuotą tais pačiais mėnesiais, ke- Kaip tai padaryti? Nežinau. Žinau
tėje kūręs mėgėjiškus filmus 16 mm jam gyvenime svarbu, iš kitos – tai, visiems, kas jį išgyveno, kai atrodė, lių dešimčių kilometrų atstumu (tai tik tai, kad mačiau daug italų aujuostoje, profesionalaus kino sri- kas skamba beveik kaip pajuoka. Žo- kad šios šalies žmonių ir kultūros atstumas tarp Mantujos ir Parmos). torių, pavargusių būti tuščiais savo
tyje Bertolucci debiutavo 1962 m. dis „poezija“ pavartotas kaip skurdo, santykiuose atsirado džiaugsmo, Žiaurų ir nuostabų filmą. Ar dabar kūrybinio potencialo kokonais, pafilmu „Giltinė“ („La Commare dūmų, iliuzijų, erzinančio melo, ku- burtų. Žodžiai, knygos, filmai buvo jis būtų įmanomas?
smerktais vienišai plaukti suskystėSecca“). Ankstyviesiems Bertolucci rie mums lieka, jei nepritariame jo suvokiami, sakyčiau, jausmingai.
Dėl šių ir daugelio kitų priežas- jusiu paviršiumi visuomenės, nuo
filmams didelę įtaką darė Jeano- pasaulio matymui, įvaizdis. Poezija Šioje ypatingoje kūrybinės, morali- čių atsirado grupė „Centoautori“, kurios jie negali nesijausti atstumti.
Luco Godard’o ir Pasolini kūryba, maždaug lygi šiukšlėms. Iš tikrųjų, nės ir politinės įtampos atmosferoje pirmiausia vienijanti rašytojus ir
Tikroji mano žodžių esmė yra
1968-ųjų maištai (šiai temai skir- daug sakantis liapsusas.
žmonių akyse mes matėme kažką kino režisierius, ir mums atrodo, kiekvieno iš mūsų individualios ir
tas ir vienas populiariausių režiDabar, kaip ir anksčiau, noriu ypatinga: jie iš naujo perkūrė gautus kad atėjo laikas pareikalauti iš po- kolektyvinės teisės bei pareigos dasieriaus filmų „Svajotojai“, 2003), pakalbėti apie diskomfortą, kurį kūrinius, juos augino, pratęsdami litikų labai konkrečios programos, lyvauti kuriant šią programą. Dabar
seksualinė revoliucija, psichoa- jaučiu jau seniai, bet labiausiai jų gyvenimą, paleisdami iš naujo.
susijusios su kultūra, ambicingos ji skausmingai gimsta mažumai, bet
nalizė. Bertolucci mokėjo supinti po praėjusių metų rinkimų kamNegyvenu saldžia nostalgija ar ir ekonomiškai svarios programos, galėtų tapti viską apimanti ir svarbi.
tai, kas socialu, ir tai, kas intymu. panijos. Priežastis paprasta: aš nė iliuzija, kad tokia kolektyvinės pa- finansuojamos bent jau tiek, kiek Kinas – tai tik pirma priežastis nuDaugelyje filmų jis analizavo sek- karto negirdėjau, kad politikai, už laimos būsena gali pasikartoti, bet esu valstybė finansuoja infrastruktū- galėti susvetimėjimą, kuris kasdien
sualumo temą, „Konformiste“ – fa- kuriuos rengiausi balsuoti, ištartų įsitikinęs, kad ją prisiminti – teisė tų, ras, apie kurias pastaraisiais metais tampa vis didesnis, susvetimėjimą,
šizmo ištakas, epopėjoje „XX am- žodį „kultūra“. Jis pamirštas? Neį- kurie, kaip aš, gyveno joje pasimė- prisiklausėme iki koktumo. Koks dėl kurio mes visi jaučiamės kaip
žius“ (1976) apmąstė naujausią vertintas? Atleistas? Tarsi politikai, gaudami. Atsiprašau, kad cituoju ten valstybės palaikymas! Visa tai numirėliai. Norėčiau, kad mano
Italijos istoriją.
į kuriuos aš orientuojuosi, nežino, save, bet pavyzdys yra „XX amžius“, natūraliai įvyko kitose šalyse, pa- jausmu pasidalytų visi tie, kurie,
Bertolucci prisiminimų knygoje kad subkultūra, skleidžiama, o tiks- nesvarbu, pavykęs jis ar ne. Tai fil- vyzdžiui, Prancūzijoje, ir tegu man kaip aš, nori pasižiūrėti filmą, ku„Mano nuostabus apsėdimas“ („La liau sakant, primetama didžiausių mas, visas gimęs iš tos atmosferos kas nors paaiškina, kodėl taip negali rio dar nėra, perskaityti knygą, kuri
mia magnifica ossessione“) surinkti televizijos kanalų, augina kartas ir apdovanotas didžiule įtaka žmo- būti pas mus. Štai pavyzdys: norė- dar neparašyta. Jei visa kita – poezija,
įvairūs interviu, filmų recenzijos nelaimingų ir nesančių jaunų žmo- nėms. Klausiu, ar toks filmas kaip čiau, kad atsirastų iš pirmo žvilgs- suteikime jai galimybę būti.
bei prisiminimai liudija režisie- nių, kurie net nežino, kas jie yra. Jie „XX amžius“ su jo laisve, gamybi- nio neprotingas skaičius debiutinių
rių buvus tikrą sinefilą, mokėjusį taip nesugeba perskaityti, išsiaiškinti, nėmis utopijomis, megalomanija, darbų, begalybė, visa kavalkada Parengė K. R.

Apie čekų Naująją bangą
„Skalvija“ rodo „Blondinės meilę“
Gruodžio 2 ir 9 d. Kino klasikos vakaruose „Skalvija“ kartu su Čekijos Republikos ambasada rodo Milošo Formano „Blondinės meilę“
(„Lásky jedné plavovlásky“, Čekoslovakija, 1965) – vieną garsiausių
čekų Naujosios bangos filmų.
„Blondinės meilės“ sumanymas
gimė, kai režisierius išgirdo istoriją
apie Prahoje pasiklydusią provincialę, kuriai neseniai sutiktas vyriškis
davė neegzistuojantį adresą. Formanas nusprendė šį anekdotą praturtinti
spalvingomis detalėmis ir sukurti pasakojimą apie absurdišką jaunų Čekoslovakijos gyventojų kasdienybę.
Aštuoniolikmetė Andula (Hana
Brejchová) gyvena provincijos mieste,
kuriame katastrofiškai stinga jaunų
vyrų. Ji dirba fabrike, gyvena bendrabutyje ir kartu su draugėmis svajoja
apie meilę. Fabriko direktorius prisiprašo, kad į miestą atsiųstų būrį kareivių, ir surengia šokių vakarą, bet
12 psl.

atvyksta ne jauni šauktiniai, o tin- vertybė yra jaunystė ir su ja susijugūs ir nebejauni rezervininkai, kurie sios viltys.
jaunoms darbininkėms entuziazmo
Formaną, kaip ir visą čekų Naunekelia. Tačiau Andula susidomi jąją bangą, itin paveikė italų neovakarėlyje grojančiu pianistu. Milda realizmas bei prancūzų cinéma(Vladimír Pucholt) gyvena Prahoje vérité judėjimas. Ankstyvuosiuose
ir mielai praleidžia naktį su Andula. režisieriaus filmuose matyti, kaip
Ji nesiliauja galvojusi apie Mildą ir formuojasi jo autorinis stilius. Bevieną dieną vyksta į Prahą ieškoti veik dokumentiškas tikrovės stebėsavo meilės. Andulos neviltį, susi- jimas „Blondinės meilėje“ neatsiedūrus su iliuzijų žlugimu ir Mildos jamas nuo groteskiško komizmo,
tėvais, Formanas rodo ir komiškai, ir filmuojama autentiškuose interjekartu pagarbiai. Emocinis dvipras- ruose, aktorių veidai nepagražinti
miškumas tarsi pabrėžia, kad Andula grimo, rodomi provincialai, patenbet kokia kaina stengiasi pabėgti nuo kantys į absurdiškas situacijas ir nekasdienybės marazmo.
sugebantys įgyvendinti savo drąsių
Formano refleksijos karčios. An- svajonių.
dulos karta bręsta sunkiai, lyg nu„Blondinės meilėje“ vaidino vos
jausdama savo egzistencijos, kuri keli profesionalai (Pucholtas ir
nepasiūlys jokių šansų, beprasmiš- Vladimíras Mensíkas), o pagrinkumą. Filmo veikėjus supa pilka ir dinį vaidmenį kūrė tuometės Formonotoniška tikrovė. Nuoširdžių mano žmonos kino žvaigždės Janos
ir naivių jaunuolių negali įkvėpti ir Brejchovos sesuo Hana. Su neprofekonservatyvi jų tėvų karta. Vienintelė sionaliais aktoriais Formanas dirbo

„Blondinės meilė“

labai kruopščiai, ilgai rengdamas
„Blondinės meilė“ iškart sulaukė
kiekvieną jų pasirodymą kadre. Tada tarptautinio pripažinimo. Filmas
režisierius tikėjo, kad „naturščikų“ ir buvo nominuotas „Oskarui“, Holiprofesionalų buvimas viename ka- vude kino teatruose jis buvo rododre sustiprina elgesio autentiškumą. mas net septyniolika savaičių, NiuDidžiulis filmo privalumas yra hu- jorke – dvidešimt septynias.
moro jausmas, kurio pagrindas –
1968 m., sovietų tankams nusločekų literatūros bei kino tradicija ir pinus Prahos pavasarį, režisierius
subtili bei natūrali erotika, nors pa- emigravo į JAV. Ten jis sukūrė daug
sirodymo metais „Blondinės meilė“ dabar jau klasika laikomų ir gausiai
šokiravo ir piktino kūrėjų tautiečius. „Oskarais“ apdovanotų filmų, tarp
„Blondinės meilės“ pasakojimas kon- kurių „Skrydis virš gegutės lizdo“
centruojasi į jausmų paieškas, todėl (1975), „Amadeus“ (1984). Formaerotizmas tampa svarbiu veikėjų psi- nas mirė šiemet balandį.
chikos, tikrovės atmosferos, papročių elementu.
„7md“ inf.
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Gyvenimo menas
Krėsle prie televizoriaus
Žiūrėdamas žinias ar klausydamasis įvairių analitikų (gaila, bet
kalbantieji Lietuvos televizijose
dažniau primena propagandistus), dažnai pagalvoju, kaip jautėsi
žmonės kad ir 1939-ųjų pradžioje,
kokias mintis jiems sukeldavo kariuomenių paradai ir juos stebintys prezidentai, generolai, vyskupai
ir džiugiai nusiteikę miestelėnai. Ką
jie jautė žiūrėdami maršais įgarsintą
kino kroniką? Ar jie suprato, kas atsitiks netrukus, ar ruošėsi tam, ar
stūmė nemalonias mintis kuo toliau
ir bandė pasitikėti politikų žodžiais?
Wong Kar Wai filmo „Didysis meistras“ (LNK, gruodžio
5 d. 22.30) veiksmas prasideda
1936-aisiais, japonų invazijos į Kiniją išvakarėse. Pagrindinis filmo
veikėjas – kung fu legenda Ip Manas,
beje, Bruce’o Lee mokytojas. Tačiau
Wong Kar Wai nekūrė tradicinio
biografinio filmo. Tony Leung Chiu
Wai vaidinamas Ip Manas, regis,
pats pasyviausias filmo, kuriame
galime stebėti daugybę kovų, veikėjas. Juolab kad „Didžiojo meistro“
pabaigoje apie Ip Maną žinosime ne
ką daugiau nei pradžioje. Melancholiškąjį režisierių labiau domina
epochos pabaiga. Tai pasakojimas
apie išdavystę, garbę ir meilę, kurio
fone – karas ir okupacija. Ip Manas
režisieriui įdomus kaip liudininkas,
o ne kaip istorinė figūra. Wong Kar
Wai susitelkia į savo herojaus gyvenimo stilių, gebėjimą jį paversti
meno kūriniu. Rytuose gyvenimo
kaip meno idėja atsirado dar XIV a.,
kai elito dalimi galėjo tapti tik gerai
išsilavinęs valdininkas, eruditas, pasižymintis rafinuotu skoniu, kuris dar
kartu buvo ir menininkas bei kolekcininkas, o ryšio tarp meno ir kasdienio gyvenimo būta labai glaudaus.
„Didysis meistras“ prasideda
įspūdinga, bene penkias minutes
trunkančia kova lyjant. Nors Ip
Manui tenka gintis nuo keliolikos
užpuolikų, režisierius sugebės parodyti, kaip lietaus lašai krinta nuo
baltos meistro skrybelės lyg ašaros.
Todėl filmas atrodo gana paradoksalus, nes meistrystę Wong Kar
Wai rodo ne tik kaip tobulą tikslumą, bet ir kaip subtilų jausmingumą bei ištikimybę principams (Ip
Manas atsisako kolaboruoti su japonais). Neišsakytos Gong Er (Ziyi
Zhang) meilės tema tik pratęsia šią
temą. Nors Ip Mano biografija pateikiama fragmentiškai, režisierius
nuosekliai formuluoja esmę: politinius klausimus filme dažnai iliustruoja kulinarinės metaforos, siuvinėti bateliai gali būti išraiškingesni
už kieno nors veidą, o sruvenančio
cigaretės dūmo persmelktas oras
primena, kad Wong Kar Wai kine
visada svarbios keturios stichijos, iš
kurių sudarytas pasaulis.
Alejandro Gonzálezą Iñárritu taip
pat galima pavadinti režisieriumi
kaligrafu. „Oskarais“ apdovanotame filme „Hju Glaso legenda“
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„Didysis meistras“

(LNK, šįvakar, 30 d. 21 val.) jis
nuosekliai tyrinėja, ką gali žmogus, susidūręs akis į akį su gamta.
Legenda apie Hugh Glassą grįsto
filmo veiksmas rutuliojasi 1823-iųjų
žiemą Laukinių Vakarų platybėse.
Medžiotoją Hju ir jo vedamą kailių medžiotojų ekspediciją užpuola
indėnai, gyvi lieka vos keli, tarp jų
ir Hju su sūnumi. Kol visi galvoja,
ką daryti toliau, Hju susiduria su
meška. Sužeistą Hju ekspedicija palieka, nes netiki, kad išgyvens, ir vyras turės žiemą tris šimtus kilometrų šliaužti įšalusia žeme, kad grįžtų
namo. Iš visko sprendžiant, jį veda
noras atkeršyti ir meilė. Tarp šių
dviejų jausmų ir rutuliojasi filmo
istorija. Kartu ir tarp dviejų žanrų
konvencijų – klasikinio vesterno
bei intymios dramos. Kad atskleistų
žiūrovams veikėjo psichiką, jo motyvus, režisierius prikaišiojo į filmą
daug retrospekcijų. Jose gausu praeities šmėklų ir gana pigios metafizikos, bet tai Holivudas, o ne Honkongas. Tai ne Tony Leung Chiu
Wai, o Leonardo DiCaprio, kuris
susikaupęs ir tiksliai vaidina viską,
kas ištinka jo personažo kūną – sužalotą, sutinusį, kruviną ir pūvantį.
Jis vaidina žmogų, kuris pirmiausia kovoja ne su pasauliu, o su savimi. Ir, regis, mėgaujasi visomis
kančiomis, kurios teoriškai galėjo
ištikti jo personažą. Beje, filmo reklamuotojai visaip pabrėžė, ką teko
išgyventi Holivudo žvaigždei, kuris,
regis, taip pat norėtų savo gyvenimą
paversti menu. Tačiau filmo veikėja
tapo ir Emmanuelio Lubezkio kamera, kuri „matoma“ kiekvienoje
scenoje, kiekviename kadre.
„Hju Glaso legenda“ greičiausiai
suerzintų Stokholmo šiuolaikinio
meno muziejaus direktorių Kristianą (Claes Bang) – Kanų „Auksine palmės šakele“ pernai apdovanoto Rubeno Östlundo filmo
„Kvadratas“ („LRT Plius“, 5 d.
21.30) veikėją. Filmo pradžioje
matome sceną, kurioje šis visų numylėtinis duoda interviu amerikiečių žurnalistei En (Elisabeth Moss).
Režisierius, regis, iškart viską paaiškina: „Kvadratas“ yra satyra apie
elitinio meno pasaulį, bet kartu ir
pasakojimas apie tai, kad nepaisant
geriausių norų žmonės nesugeba
susišnekėti.
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Instaliacija „Kvadratas“, kurią
savo galerijoje pristato Kristianas,
yra ir jį sukūrusio menininko manifestas, mat kvadratas – pagarbos
ir tolerancijos vieta, kur niekas neturi teisės atsisakyti padėti kitam.
Žinoma, daugelis supranta, kad tai
dar viena utopija. Pamažu tai ima
aiškėti ir Kristianui, kuris pasirengęs
viskam, kad tik „parduotų“ parodos
idėją viešųjų ryšių specialistams, rėmėjams ir masinei auditorijai.
Režisierius ne tik šaiposi iš šiuolaikinio meno, bet ir rodo dviprasmiškas situacijas, į kurias nuolat
patenka politinio korektiškumo įsikūnijimas Kristianas. Jos užgriūva
veikėją tarsi lavina. Taip Östlundas
atskleidžia ne tik meno pasaulio,
bet ir savo gyventojus globojančios valstybės, kurioje visuomenės
ir individo interesai ne visada tapatūs, valdymo paradoksus. Mano
galva, režisierius tai daro pernelyg
prikišamai ir ištęstai, tad metafora
apie visuomenei kultūros primetamas tolerancijos ribas pakimba ore
ir skamba, sakyčiau, publicistiškai.
Visuomenę, kuri jau formuojasi
mūsų akyse, nes su didžiuliu pagreičiu savanoriškai netenka privatumo, pagal Philipo K. Dicko
apsakymą 2002 m. sukurtame
fantastiniame filme „Įspėjantis
pranešimas“ (BTV, šįvakar, 30 d.
21 val.) rodo Stevenas Spielbergas.
Jis nukelia į 2054 metus, į Vašingtono nusikaltimų prevencijos skyrių. Jo darbuotojai remiasi eksperimentine psichikos technologijų
programa ir gali sužinoti apie dar
nepadarytą nusikaltimą bei suimti įtariamąjį. Sistema dirba idealiai, bet, pasirodo, baisiausia, kai
esi kaltinamas žmogžudyste, kurios dar nepadarei. Į tokią situaciją
patenka ir šio skyriaus komisaras
Džonas Andertonas (Tom Cruise).
Po pusantros paros jis turi užmušti
žmogų, kurio nepažįsta. Džonas
nori išsiaiškinti tiesą, prasideda
gaudynės... Spielbergas ir operatorius Januszas Kaminskis pasitelkė
atmintį apie film noir ir sukūrė vizualiai įtaigią ateities viziją. Ateitis
filme niūri ir primena sapną, kurį
iškart norisi pamiršti.
Jūsų –
Jonas Ūbis
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Parodos

VDA galerija „Artifex“

Grafo galerija

Gaono g. 1

Trakų g. 14

Vilnius

Kristinos Daukintytės Aas (Lietuva, Norve-

Miglės Kosinskaitės ir Manto Daujoto

Nacionalinė dailės galerija

gija) ir Karinos Nøkleby Presttun (Norve-

paroda „Kraujo grupė“

Konstitucijos pr. 22

gija) paroda „Rūbų mainai“

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Rašytojų klubas

VDA galerija „ARgenTum“

K. Sirvydo g. 6

Latako g. 2

Rimos Miknevičienės tapybos paroda „Su-

iki XII. 1 d. – šiuolaikinės brazilų juvelyri-

drumsta ramybė“

Antano Sutkaus fotoparoda „Kosmos“
Jono Dovydėno fotoparoda „11 kelionių į
Afganistaną“
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
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.“

kos paroda „Atspindžiai – vėriniai“

Čiurlionio namai

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas /

Savičiaus g. 11

meno krosnys“

Vytauto Valiaus (1930–2004) kūrybos

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

paroda „Gyvenimas mene“

Kristos Kurilionok personalinė paroda

Ievos Augaitytės tekstilės instaliacija „Pri-

„Nepatogus trikdymas“

silietimas. Tylos aidai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Galerija TSEKH

Dominikonų g. 15

Vytenio g. 6

Dailininkų Tamošaičių kūryba

nuo XII. 7 d. – Imanto Selenio paroda „Hawaii“

XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno
rinkiniai

„The Room“ galerija
Polocko g. 17

Šiuolaikinio meno centras

Aistės Gabrielės Černiūtės ir Vido Poškaus

Vokiečių g. 2

tapybos darbų paroda „Žmonės ir padarai“

Valdo Ozarinsko retrospektyva
Eli Cortiñasparoda „Remiksuotojai niekada

Kaunas

Vytauto Kasiulio dailės muziejus

nemiršta“

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės

A. Goštauto g. 1

nuo 30 d. – „JCDecaux premija“

muziejus

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos

Galerija „Kairė–dešinė“

V. Putvinskio g. 55

ekspozicija
iki XII. 2 d. – paroda „Romas Viesulas
(1918–1986). Grafika“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir
ginkluotės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų
paroda
Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė
Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“
MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
Fotografijų paroda „Praeinantis kasdienis
gyvenimas“
Julijos Linkutės ir Dovilės Bagdonaitės
paroda „Meno pauzė“
Valdovų rūmai
Katedros a. 4
„Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo
skulptūros paroda“

Latako g. 3
Irmos Balakauskaitės paroda „Į pradžią /
įtakos ir pasirinkimai“
Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki XII. 8 d. – paroda „Svetur. III“ (Algimanto
Kezio, Jono Dovydėno ir Edžio Jurčio darbai)
Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki XII. 1 d. – Remigijaus Treigio paroda
„Žiemos dienoraštis ir fotografijos, kurios
neturi pavadinimo“
nuo 4 d. – Alvydo Donėlos fotografijų
paroda „Paraiškos“
Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki XII. 4 d. – Aušros Vaitkūnienės kūrybos
paroda „Raudona gija“
Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki XII. 7 d. – Vilniaus teatro „Lėlė“
60-mečiui ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui
skirta paroda „Dailė lėlių teatre“
Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Gintaro Makarevičiaus tapybos paroda
„Laiko gaudyklė“
Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki XII. 1 d. – Broniaus Gražio kūrybos
paroda „Daiktai“
Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki XII. 1 d. – Jono Butkevičiaus tapybos
paroda „Kontrastai be kompromisų“
LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
iki XII. 9 d. – Aistės Kisarauskaitės personalinė paroda

M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
iki XII. 3 d. – paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“
nuo 30 d. – paroda „Varkalis. Knygos, plakatai, piešiniai“
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Konstantino Žardalevičiaus tapybos
paroda „Aseminė tapyba, kas tai?“
Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda
„Gyvenimo scenos“
Kauno paveikslų galerija

„7md“ rekomenduoja
Dailė
Iš turtingo parodų srauto norėtųsi išskirti dvi: Irmos Balakauskaitės įvairaus laikotarpio darbų parodą „Į pradžią / įtakos ir pasirinkimai“ Vilniaus
grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“ (veikia iki gruodžio 22 d.).
Ji išsiskiria šiuolaikiškai ir gyvai skambančiu archajiškumu. Ir Aistės Kisarauskaitės „Solanum tuberosum“ („Valgomoji bulvė“) projektų erdvėje
„Sodų 4“. Čia menas kultivuojamas kaip sodininkystė, deklaruojamas ryšys
su dirva ir jos puoselėjimo meditatyvumu. Paroda veikia iki gruodžio 9 d.
Muzika
Gruodžio 1 d. 19 val. Filharmonijoje su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu
orkestru pasirodo du Lietuvos nacionalinės premijos laureatai: pianistė
Mūza Rubackytė ir šio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas
Modestas Pitrėnas. Tarptautinį pripažinimą pelniusios pianistės kūrybinėje biografijoje Ferencas Lisztas užima ypatingą vietą. „Liszto negalima
nemylėti, galima tiktai jo nepažinti. Liszto kūriniai yra tarsi kopimas į
kalną. Tik po didelių pastangų pasiekus viršūnę, atsiveria peizažo grožis
ir šviesa“, – sako M. Rubackytė. Tad koncerte skambės viena iš Liszto
kūrybos viršukalnių – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 A-dur.
Koncerto programoje – ir kūriniai orkestrui: Zoltano Kodály „Galantos
šokiai“ – puikus Liszto vengrų rapsodijų tradicijos plėtojimo pavyzdys;
Piotro Čaikovskio Pirmoji simfonija g-moll („Žiemos svajos“) – bene
reikšmingiausias jo ankstyvojo laikotarpio kūrinys.
Teatras
„Ši pjesė yra labai vailderiška, nes, kaip ir „Mūsų miestelyje“ bei „Ilgoje Kalėdų vakarienėje“, joje kalbama apie paprastus žmones, keistai
supintus jų likimus karo akivaizdoje.“ Taip apie išeivijos rašytojo Algirdo
Landsbergio pjesę „Vėjas gluosniuose“, nukeliančią į XVI amžių, kalba
režisierius Gytis Padegimas. To paties pavadinimo spektaklio premjera
įvyks gruodžio 7, 9 ir 23 d. Nacionalinio Kauno dramos teatro Ilgojoje
salėje. Dailininkė Birutė Ukrinaitė scenografija siekia perteikti „tiesiog
artumą. Šilumą tarp žmonių, gerus santykius kaip vertybę. Mintį, kad,
nepaisant patrankų sviedinių, turime vertinti savo laikinumą ir kiekvienos dienos svarbą.“
Šiauliai

9 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

„Laiptų“ galerija

Studija

K. Donelaičio g. 16

Žemaitės g. 83

Paroda „Nukirstas miestas – persodintas

iki XII. 5 d. – Daivos Kairevičiūtės grafikos

žmogus“

darbų paroda „Burtas“

Audronės Petrašiūnaitės siuvinėtų kilimų
ir grafikos paroda
iki XII. 2 d. – Evaldo Pauzos paroda „Su meile“
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejus
V. Putvinskio g. 64

6–8 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“.
Rež. – O. Simonova (Ukraina). Vaidina
C. Paliulis (Lietuva, Prancūzija), Th. Gon-

Dailės galerija

dard’as (Prancūzija), muzikantė D. Račienė,

Vilniaus g. 245
Andrus Joonas (Estija) kūrybos paroda
„Proto banglentininkas, vol. 5“

scenografė S. Finkelšteinaitė (prancūziškojo teatro trupė „Komsa“)
Valstybinis jaunimo teatras

Spektakliai

XII. 2 d. 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavta-

Dogu Bankovo paroda „Esu tas priešas,

radzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

kurį tu, mano drauge, nužudei“, skirta Pir-

Vilnius

8, 9 d. 18 val. Mažojoje salėje – „ŠVEIKAS“

mojo pasaulinio karo pabaigos 100-osioms

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto

metinėms

teatras

(pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir
inscenizac. aut. – A. Juška
9 d. 12, 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „CO-

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

30 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“.

Vydūno al. 2

Dir. – J. Geniušas

LIUKĖ“. Rež. – R. Matačius

Paroda „Kasdienybės geometrija. Art deco

29 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“.

Vilniaus mažasis teatras

Kauno interjeruose“

Dir. – M. Staškus, M. Barkauskas

30 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO

iki XII. 1 d. – paroda „Tarp tapybos ir piešimo“

XII. 2 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI ME-

ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

RĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė).

XII. 1 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA

Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas. Dir. –

ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „X: Pa / Likimas“
Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Albino Stubros fotografijų paroda

Klaipėda
KKKC parodų rūmai

Savicko paveikslų galerija

Didžioji Vandens g. 2

J. Basanavičiaus g. 11

iki XII. 2 d. – Remigijaus Pačėsos retros-

iki XII. 4 d. – Lietuvos šimtmečio fotogra-

pektyvinė fotografijų paroda „Geltona

fijų paroda

gulbė neatplauks“

Galerija „Kunstkamera“

Jono Meko fotografijų paroda „Frozen Fra-

M. Barkauskas
3, 10 ir 17 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Griežia styginių kvartetas „Archi
Quartett“: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas),
M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas
T. Dapšauskas
XII. 5 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas
7, 8 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

Dėl aktorės, Nacionalinio
Kauno dramos teatro
veteranės Birutės Raubaitės
mirties liūdime kartu su visa
Lietuvos teatro bendruomene
ir reiškiame gilią užuojautą
velionės giminėms ir
artimiesiems.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras

NIS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus,

čius ir jo poema“ Ponas Tadas“ (paroda ski-

Ligoninės g. 4

riama Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo

Japonų erotinio meno paroda „Pavasario

atkūrimo šimtmečiui)

paveikslai: shunga“

pjovėjas – regėjimų ieškotojas“

VDA parodų salės „Titanikas“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų

Baroti galerija

Maironio g. 3

muziejaus Tolerancijos centras

iki XII. 8 d. – Renatos Obcarskės paroda

Naugarduko g. 10 / 2

iki XII. 6 d. – Tomo Kiaukos tapybos paroda

(pagal G. Büchnerį). Rež. – A. Obcarskas

Fotografijų paroda „Litvakai Izraelio gatvėse“

Klaipėdos galerija

7 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART

Dėl aktoriaus, Lietuvos
nacionalinio dramos teatro
veterano Tomo Vaisietos
mirties liūdime kartu su visa
Lietuvos teatro bendruomene
ir reiškiame gilią užuojautą
velionio giminėms ir
artimiesiems.

Paroda „Simonas Karczmaras: nuo Dieve-

Bažnyčių g. 6

STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

nuo 30 d. – paroda „Art Sale“

Rež. – S. Turunen

„Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevi-

„Įkalintas vyriškumas“
iki XII. 1 d. – „X YPP: Vilmantas Marcinkevičius. Cross The Line | Peržengti ribą“

14 psl.

niškių iki Cfato“

mes / Sustingę kadrai“
Augustino Našlėno kūrybos paroda „Sapnų

Aukštoji g. 3 / 3a

dir. – J. Geniušas
Nacionalinis dramos teatras
XII. 4, 5 d. 18.30 Rusų dramos teatre –
Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
XII. 1, 2 d. 16 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“
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2 d. 15 val. – „MAMA KATINAS“.

Kaunas

Šiauliai

(arfa), K.U. Daunytė (smuikas), E. Daunytė

D. Staponkus (baritonas), K. Bondarenko

Rež. – E. Jaras

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Šiaulių dramos teatras

(violončelė). Programoje T. Meruls, Th. Ar-

(bosas). Koncertmeisterė L. Giedraitytė.

4 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI.

30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Laba-

XII. 1 d. 18 val. – Just. Marcinkevičiaus, N. Darns-

beau, F. Farkašo, M.K. Čiurlionio, H. Renié,

Koncerto vedėja L. Ligeikaitė. Programoje

TEATRAS KITAS KAMPAS “. (VšĮ „Improvi-

nauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

tädto „MINDAUGAS“. Rež. – N. Darnstädtas

G. Sollimos, O. Evlakhovo, E. Granados,

M.K. Čiurlionio, V. Kudirkos, B. Dvariono,

zacijos teatras“)

XII. 1, 2, 8, 9 d. 12 val. Mažojoje scenoje –

2 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pa-

M.T. von Paradis kūriniai

A. Raudonikio, A. Bražinsko, B. Gorbulskio,

6 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT

PREMJERA! „BŪTYBĖS“. Rež. – E. Kižaitė

gal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

GODO“. Rež. – R. Tuminas

2 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės

2 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“.

7 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
Oskaro Koršunovo teatras
XII. 1, 2 d. 18 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“.
Rež. – O. Koršunovas
4, 5 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA!
T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“.
Rež. – L. Židonytė
6, 7 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio
„PAMIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas. Vaidina
E. Pakalka
Rusų dramos teatras
30, XII. 1 d. 18.30 – PREMJERA! J. Misto
„MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. – R. Banionis
2 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus
6 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal
G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“).
Rež. – A. Gornatkevičius (Erdvė A-Z)
7 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. – O. Koršunovas
Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
XII. 1 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“
(pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
2 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“.
Rež. – A. Mikutis
Palėpės salė
XII. 1 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).
Rež. ir dail. – R. Driežis
Mažoji salė
30, XII. 5 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jarry
„KARALIUS ŪBAS“. Rež. ir dail. – N. Tranteris, komp. – G. Puskunis
XII. 2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS
PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė
„Menų spaustuvė“
30 d. 19 val., XII. 1 d. 20 val. Juodojoje salėje –
PREMJERA! „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra – L. Liepaitė, choreogr. – A. Gudaitė,
L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)
XII. 1, 2, 8, 9 d. 15, 17, 19 val. bute Justiniškėse – PREMJERA! „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. – D. Zavedskaitė, rež. –
M. Klimaitė
XII. 2 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO
PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis
(teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)
3 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
4 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Juodojoje salėje –
„DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. –
L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio
erdvė“)
5 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos
pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS
VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DVI KORĖJOS“. Rež. – K. Gudmonaitė (Klaipėdos
jaunimo teatras)
7 d. 18 val. kavinėje – MS kinas: „Let’s Get
Lost“ (rež. B. Weber, JAV)
Teatras „Meno fortas“
Bernardinų g. 8
30 d. 19 val. – F. Kafkos „BADO MEISTRAS“.
Rež. – E. Nekrošius

„ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

Rež. – A. Špilevojus
3 d. 19 val. – „MANO PITERIS PENAS“.

2 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSI-

Rež. – A. Šeiko (Šeiko šokio teatras)

VALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! „THE

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

PERFECT MATCH arba SU NAUJAIS METAIS,

KIAU“. Rež. – E. Kižaitė

IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliede-

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „NE PAGAL

siai dviem“). Rež. – P. Ignatavičius

ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą
K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Panevėžys

7, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA!

Juozo Miltinio dramos teatras

A. Landsbergio „VĖjas gluosniuose“.

30 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ

Rež. – G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. –

SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė).

B. Ukrinaitė, komp. – R. Martinkėnas,

Rež. – R. Banionis

choreogr. – I. Puišytė. Vaidina D. Svobonas,

XII. 1 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINY-

A. Ašmonas, J. Jarašius, A. Gaučas, K.E. Mi-

SIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

kolajūnaitė, H. Savickis, U. Žirgulė, M. Ša-

Rež. – G. Gabrėnas

blauskaitė, A. Sužiedėlis, D. Pabarčius

2 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „SNAIGĖS PA-

Kauno valstybinis muzikinis teatras

SAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo

30 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“.
Dir. – J. Janulevičius
XII. 2 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“.
Dir. – J. Janulevičius
2 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. – J. Janulevičius
4 d. 17 val. – „Baleto atmintis. Romantizmo

beieškant“). Rež. – M. Cemnickas
2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
7 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

Koncertai

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – kamerinės muzikos koncertas
„Concerto Copenhagen. Vandens muzika“.
Baroko orkestras „Concerto copenhagen“
(meno vad. ir dir. L. Mortensenas). Solistas
F. Fromas (smuikas). Programoje G.Ph. Te-

Muzikos galerija
XII. 4 d. 18 val. – respublikinis muzikos

koncertas „Subtilūs žiemos sodai“. Ansamblis
„Subtilu-z“. Programoje D. Pulausko, R. Ran-

lyvauja istorinio šokio trupės „Festa Cor-

7 d. 18 val. Šiaulių miesto kultūros centre

tese“ šokėjai, Vilniaus senosios muzikos

„Laiptų galerijoje“ – koncertas „Jau atvažiuoja šventa Kalėda“. Valstybinis Vilniaus

R. Švėgždaitė bei jaunieji smuikininkai, at-

moje D. Šostakovičiaus, E. Schulhoffo,

liekantys baroko muziką

W.A. Mozarto, J. Karnavičiaus, S. Vainiūno
kūriniai
8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas
„Scenoje – maestro Gintaras Rinkevičius
ir Vineta Sareika“. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras. Solistė – V. Sareika
(smuikas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje S. Barberio, P. Čaikovskio kūriniai
9 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –
Advento popietė su „Musica humana“. Iš

30 d. 17 val. Kretingos muziejaus Žiemos

„Musica humana“. Solistai S. Liamo (sopranas), R. Beinaris (obojus), S. Skjervoldas (baritonas). Programoje G.F. Händelio

7 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS

kos ir poezijos programa „Tėviškės spalvos“.

kūriniai

ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-

Valstybinis Vilniaus kvartetas. Aktorė

9 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino

tucci (Italija). Dir. – V. Visockis

D. Michelevičiūtė. Programoje K. Bradūno,

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas

Kauno kamerinis teatras

V. Mačernio, D. Kajoko, J. Vaičiūnaitės,

28, XII. 1 d. 16 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas
29 d. 18 val. – PREMJERA! „MARI KARDONA“. Rež. – A. Jankevičius
30 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.
Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)
XII. 1 d. 11, 15, 17 val. – „ŠVIESIUKAI“.
Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras
„Dansema“)
2 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al.
81) – „NOKTIURNAS“. Rež. – G. Padegimas
4 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino
romano „Tūla“ ir apsakymų motyvais). Vaidina A. Kaniava
5 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“.
Rež. – A. Jankevičius
6 d. 18 val. – „MARI KARDONA“.
Rež. – A. Jankevičius
Kauno lėlių teatras
XII. 1 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė
2 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“.
Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
4 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“.
Rež. – M. Pažereckas
5 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto
„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko
„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“.
Rež. – O. Koršunovas
8 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio
„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius
9 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo
„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
Klaipėdos muzikinis teatras
XII. 6 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas“
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„Vilniaus kvartetas ir obojus“. Valstybinis

V. Bako, P. Norvilos, S. Nėries eilėraščiai;

Vilniaus kvartetas, V. Palejus (obojus). Pro-

kompozitorių M.K. Čiurlionio, F. Schuberto,

gramoje B.H. Crusello, B. Britteno, D. Šos-

A. Dvořáko muzika

takovičiaus, E. Schulhoffo kūriniai

30 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje,
XII. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

Vilnius

džiojoje salėje, – orkestro muzikos koncer-

Kongresų rūmai

tas „Žiemos svajos“. Lietuvos nacionalinis

XII. 1 d. 12 val. – koncertai visai šeimai

simfoninis orkestras. Solistė M. Rubackytė

„Žiemos pasaka“. Aktorius A. Bialobžeskis,

(fortepijonas). Dir. – M. Pitrėnas. Progra-

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

moje Z. Kodály, F. Liszto, P. Čaikovskio

Dir. – R. Šumila. Programoje P. Čaikovskio,

kūriniai

B. Britteno kūriniai

XII. 2 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-

Taikomosios dailės ir dizaino

džiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas
visai šeimai „Žaismingos muzikos garsų
orkestras“. Klaipėdos kamerinis orkestras
(meno vad. ir dir. M. Bačkus). Aktorė ir
režisierė E. Šimelionė, aktorius G. Šimelionis, kostiumų dail. ir scenogr. L. Akstinaitė.
Dalyvauja L. Krivickaitė, S. Juciūtė, A. Šeputis, M. Jackus, M. Bertulytė, G. Stravinskaitė, I. Kazlauskaitė. Programoje muzikinė
teatrinė improvizacija pagal R. Rodgerso
miuziklą „Muzikos garsai“
2 d. 16 val. Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ –
choro „Dagilėlis“ naujos kompaktinės
plokštelės „Tylią naktį, šventą naktį“ pristatymas. Berniukų ir jaunuolių choras
„Dagilėlis“ (meno vad. R. Adomaitis), ansamblis „Musica humana“ (meno vad.
A. Vizgirda). Koncerto vedėja R. Sližienė.

Šv. Kotrynos bažnyčia
30 d. 19 val. – R. Ščiogolevaitė (vokalas),
P. Zdanavičius (fortepijonas), V. Skudas
(trimitas, fliugelhornas)
XII. 1 d. 19 val. – grupė „Subtilu-Z“: L. Vaitkus (tenorinė birbynė), P. Velikis (akordeonas), D. Mihailovas (akordeonas), V. Švažas
(perkusija); „Jerusalem Duo“ (saksofonas,
arfa, Vokietija), V. Pupšytė (vokalas)
2 d. 18 val. – K. Smorigino dainų koncertas.
Atlikėjai K. Smoriginas, A. Balsys,M. Kuliavas
5 d. 18 val. – koncertas „Būk mano meile“.
Atlikėjai J. Leitaitė (vokalas), Th. Tumosa
(vokalas), instrumentinis ansamblis „Vilniaus divertismentas“ (vad. I. Karsokienė).
Dir. – T. Leiburas
6 d. 20.30 – „Kalėdinis pasimatymas“. Atlikėjai E. Jennings (vokalas), P. Geniušas
(fortepijonas)

Ignalinos raj.
Paliesiaus dvaras
XII. 1 d. 16 val. – M. Švėgžda von Bekker
(smuikas), M. Finkelštein (fortepijonas)
2 d. 14 val. – A. Žlabys (fortepijonas)

Va k a r a i
Vilnius
Valdovų rūmai
XII. 4 d. 18 val. – vieša diskusija „Aristotelis

muziejus

ir gyvenimo prasmės paieškos“. Dalyvauja

2 d. 16 val – T. Makačino kamerinės mu-

T. Aleknienė, A. Bielskis, V. Laučius ir kt.

zikos koncertas, skirtas kompozitoriaus

7 d. 9.30 – tarptautinė mokslinė konferen-

kūrybinės veiklos 60-mečiui. Ansamblis

cija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII

„Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita),

amžiuje. Idėjos ir (savi)refleksijos“

R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (kla-

7 d. 18 val. Renesansinėje menėje – T. Ven-

vesinas) ir solistė Dovilė Kazonaitė (so-

clovos knygos „Lietuvos istorija visiems“

pranas). Popietę ves muzikologė

pristatymas

L. Ligeikaitė

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Valdovų rūmai

30, XII. 2 d. 11 val., 3, 5 d. 11, 13 val. Kino sa-

30 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje

lėje – tarptautinis animacinių filmų festiva-

„Poezija muzikoje“: A. Jaronas (fortepijonas) ir L. Witek-Worobiec (smuikas). Pro-

lis „Tindirindis“: „Tindirindis“ mažiesiems“
3 d. 18 val. Konferencijų salėje – dokumenti-

gramoje J. Paderewskio, F. Chopino,

nio filmo „Zikaras. Laisvės paminklo kūrė-

K. Szymanowskio kūriniai

jas“ (rež. L. Mikuta) peržiūra

„Vaidilos“ teatras
XII. 2 d. 18 val. – merginų choras „Viva“

Programoje G.F. Händelio, J.S. Bacho,

(meno vad.ir dir. V. Mažintaitė)

F. Schuberto kūriniai

5 d. 19 val. – I. Maknickas (fortepijonas).

2 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje –

Programoje Ph. Glasso, C. Debussy,

„Muzika, kuri gimė vakar“. Iš ciklo „Muzika

mokyklėlė ir jos vadovas V. Giknius (fleita,
kiti senoviniai instrumentai), smuikininkė

kvartetas, J. Šležaitė (sopranas). Progra-

5, 6 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS

sode – Kretingos muziejaus menų festivalis

mokyklų festivalis „Gamtos garsai“
9 d. 13 val. – „Baroko puota su smuiku“. Da-

čio, J. Jasinskio, P. Velikio ir kt. kūriniai

ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Ansamblis

„Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Muzi-

liejui skirtas kūrybos vakaras. Vedėjai
V. Vitaitė ir V. Juodpusis

lemanno, A. Vivaldi, G.F. Händelio kūriniai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

maną). Dir. – J. Janulevičius

koncertas „Talentu paženklintas gyvenimas“. Dainininkės Z. Varanavičienės jubi-

6 d. 18 val. Kretingos dvaro Žiemos sode –

svajos“
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-

S. Šimkaus, G. Savinienės ir kt. kūriniai
5 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – vakaras-

S. Rachmaninovo, F. Chopino kūriniai

Trakų pilyje“. L. Pilkauskas (saksofonas,

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

4 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – Metų
knygos rinkimai. Susitikimas su poetais
M. Buroku ir T. Petruliu
5 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo
paskaita „Lietuvos turgų fotografijos: nuo
J. Čechavičiaus iki A. Macijausko“
5 d. 18 val. Valstybingumo erdvėje – knygos
„Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik

klarnetas, fleita) ir grupė: K. Janutaitė (vo-

XII. 3 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų

kalas), G. Nakas (klavišiniai), D. Bielunskis

mokslas, bet ir menas“ pristatymas. Daly-

bažnyčioje – Alma mater musicalis. „Gra-

vauja grafikas J. Galkus, menotyrininkas
H. Šabasevičius, istorikė A. Railaitė-Bardė.

(bosinė gitara), A. Baronas (mušamieji)

žiausios dainos 100-mečio Lietuvai“. Da-

4 d. 11 val. Šalčininkų r. savivaldybės kultū-

lyvauja V. Bedalytė (sopranas), M. Balsys

Renginį moderuoja V. Vaitkevičiūtė

ros centre – ciklo „Muzikos enciklopedija

(tenoras), E. Davidovičius (tenoras),

5 d. 18 val. Renginių erdvėje – L. Virbalo SJ

gyvai“ koncertas. Ansamblis „Regnum mu-

M. Kindurys (baritonas), E. Klincevičius

knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas. Daly-

sicale“: V.M. Daunytė (fleita), J. Daunytė

(baritonas), P. Kondrotas (baritonas),

vauja L. Virbalas, M. Kuraitis

15 psl.

L apkričio 30–gruodžio 6
Savaitės filmai

„Šaltasis karas“
Koletė ***

1893-ieji. Jauna maištautoja Gabrielle Sidonie Colette išteka už egocentriško rašytojo ir moterų numylėtinio. Vyras leidžia žmonai rašyti knygas
su sąlyga, kad ant viršelio bus jo vardas. Autobiografiškos Gabrielės knygos apie jaunosios Klodinos nuotykius labai populiarios, ir bohemiška
pora tampa tikra Paryžiaus aukštuomenės sensacija. Tačiau iš uždaros
provincialės salonų liūte tapusi Koletė nori būti pripažinta, ji meta iššūkį
ne tik literatūros suvokimui, bet ir visuomenės nuostatoms apie moters
seksualumą ir madą. Washo Westmorelando filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Keira Knightley, Dominicas Westas, Eleanor Tomlinson, Fiona
Shaw (D. Britanija, JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Mergina ****

Vienas garsiausių šių metų Kanų kino festivalio filmų pasakoja apie
penkiolikmetę Larą (Victor Polster), kuri svajoja tapti šokėja. Padedama
tėvo ji siekia ne tik išsiveržti iš savo kūno (Lara gimė berniuku), bet ir
tapti tikra profesionale. „Auksine kamera“ ir „Queer Palme“ Kanuose
apdovanotas debiutinis Lukaso Dhonto filmas – natūralistinis ir žiaurus
portretas, bet kartu tai pasakojimas apie paauglius, siekiančius įgyvendinti
dažnai pavojingas savo svajones ir pritaikyti pasaulį saviems idealams
(Belgija, Olandija, 2018). (Vilnius)
Namas, kurį pastatė Džekas ****

Ilgai lauktas Larso von Triero filmas vieniems atrodo 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 nusprendė papasakoti apie blogą vyrą, nors yra ir tvirtinančių, kad
tai tik režisieriaus autoportretas. Filmo veikėjas Džekas (Matt Dillon) –
architektas ir kartu žudikas maniakas, jau keliolika metų tobulinantis žudymo „meną“. Tai, kaip jis inscenizuoja nusikaltimo vietą, beveik primena
kino režisūrą. Kad sukurtų kino esė apie tai, ką reiškia būti menininku,
von Trieras pasitelkė Goethe’s kūrybos motyvus, Williamo Blake’o poeziją, Franciso Bacono, Eugène’o Delacroix ir kitų garsių dailininkų tapybą,
Glenno Gouldo bei Davido Bowie muziką ir, žinoma, Dante’s „Dieviškąją
komediją“. (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Šaltasis karas ****

Už geriausią režisūrą Kanuose apdovanoto Paweło Pawlikowskio melodrama žadina klasikinio kino, kai nespalvotas kadras buvo kupinas įvairių
prasmių ir sugebėjo pasakyti labai daug, nostalgiją. Kartu su operatoriumi
Łukaszu Żaliu subtiliai stilizuodamas pasakojimą 6-ojo dešimtmečio Europos kino dvasia, Pawlikowskis pasakoja tragišką meilės istoriją. Impulsyvią dainininkę Zulią (Joanna Kulig) ir kompozitorių Viktorą (Tomasz
Kot) skiria viskas – išsilavinimas, patirtis, temperamentas, tačiau jie negali vienas be kito. Likimas abu blaško po Berlyną, Paryžių, buvusią Jugoslaviją, Italiją, bet vis sugrąžina į totalitarinę Lenkiją, kur neįmanoma
būti savimi ir mylėti, kur menas tampa ideologijos įrankiu, o menininkai
verčiami meluoti. Viktoras – vienas iš liaudies ansamblio „Mazurek“, tapusio Liaudies Lenkijos meno „prekės ženklu“, kūrėjų. Panašių ansamblių
buvo kiekvienoje sovietinio lagerio šalyje. Jie turėjo demonstruoti pagarbą
liaudies menui ir socialistinio realizmo principams. Pawlikowskis šią estetiką išnaudojo meistriškai, paversdamas neva liaudiškus kostiumus ir
spalvingus šokius ne tik totalitarinės estetikos ženklu, bet ir įsimenančiu
meilės istorijos fonu. (Lenkija, D. Britanija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)

Kino repertuaras

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė
Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas
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XII. 1 d. – Interneto valytojai Vokietija, Brazilija) – 13.45; 3 d. – 18.15; 6 d. – 17.15

Vilnius

Mažoji pėda (JAV) – 11.30, 15.50

XII. 1 d. – Maroko istorijos (Prancūzija, Ma-

Forum Cinemas Vingis

XII. 1, 2 d. – Didysis kačių pabėgimas (Ki-

rokas, Belgija) – 20.45

30–XII. 6 d. – Grinčas (JAV) – 11, 13.05, 15.25,

nija) – 10.20

2 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 20 val.;

16.50, 19.45; Grinčas (3D, JAV) – 14.30, 17.40

30, XII. 2, 4, 6 d. – Koletė (D. Britanija,

5 d. – 18.45

(lietuvių k.); 12.20 (originalo k.)

JAV) – 12.20; XII. 1, 3, 5 d. – 12.20, 18.10

4 d. – Jaunikis ant balto žirgo (JAV) – 18.30

Robinas Hudas (JAV) – 13.50, 18.40, 21.50

30, XII. 2, 4, 6 d. – Amžinas gyvenimas (Ru-

5 d. – ciklas „Ispaniškai“. Tristana – 17.30

30–XII. 5 d. – Mulai (dok. f., rež. M. Star-

sija) – 20.30

5 d. – Laimingasis Ladzaras (Italija, Šveica-

kus) – 14.10, 19.20; XII. 6 d. – 14.10

30–XII. 6 d. – Baltoji iltis (Prancūzija, JAV) – 13.45

rija, Prancūzija, Vokietija) – 19.30

30–XII. 5 d. – Šaltasis karas (Lenkija,

3, 5 d. – Našlės (D. Britanija, JAV) – 21.20

5 d. – Šventojo elnio nužudymas (D. Brita-

D. Britanija, Prancūzija) – 19.30

30, XII. 1 d. – Tobulos kopijos (D. Britanija,

nija, Airija, JAV) – 18.30

30–XII. 6 d. – Namas, kurį pastatė Džekas

Kinija, JAV) – 23.10

5 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta

(Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 21.20

30 d. – Tykantis šešėliuose (JAV) – 23.59;

(rež. A. Matelis) – 17.15

XII. 2 d. – L. Minkaus „Don Kichotas“. Tie-

XII. 1 d. – 20.30, 23.59; XII. 3, 5 d. – 20.30;

6 d. – Hero Steps (Kolumbija) – 14 val.

sioginės transliacijos iš Maskvos Didžiojo

XII. 4, 6 d. – 21.20

6 d. – Nupučiama siena (rež. A. Lekavi-

teatro įrašas – 17 val.

30, XII. 2, 4 d. – Tarp pilkų debesų (rež.

čius) – 18 val.

3–5 d. – Lietuvių kino klasika – 19 val.

M. Markevičius) – 10.30, 18.10; XII. 1, 3, 5,

6 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija,

6 d. – 10.30

JAV) – 19.20

30–XII. 6 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 15.20

30, XII. 1, 3–6 d. – Bohemijos rapsodija

Skalvija

(JAV) – 11, 13.55, 17.30, 20.30; XII. 2 d. – 11,
13.55, 18.50, 20.30
30–XII. 6 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) –
11.20, 16, 18.25, 21.45
30, XII. 3, 5 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo piktadarystės (D. Britanija, JAV) – 14,
18.50, 21 val.; XII. 1 d. – 11.20, 14, 18.50, 21 val.;
2 d. – 11.20, 14, 21 val.; 4, 6 d. – 14, 21 val.
30–XII. 6 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo
piktadarystės (3D, D. Britanija, JAV) – 15.30
Drąsusis elniukas Eliotas (Kanada) – 11.10,
13.20, 17 val.
30, XII. 1 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) –
15.10, 18.30; 2 d. 18.30; 3–6 d. – 15.10
30–XII. 5 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) –
16.35, 21.30; XII. 6 d. – 16.35, 21.55
30, XII. 3–5 d. – Mažoji pėda (JAV) – 16.25;
XII. 1, 2 d. – 11.40, 16.25
30–XII. 4, 6 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 13.15, 19.10; XII. 5 d. – 13.15
30–XII. 6 d. – Lietuviški svingeriai
(rež. T. Vidmantas) – 16.20, 21.20
30, XII. 2 d. – Tarp pilkų debesų (rež.
M. Markevičius) – 11.40; XII. 1, 3–6 d. –
11.40, 21 val.
XII. 1, 2 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka (Suomija, Lenkija) – 11.10
XII. 1–6 d. – Baltoji iltis (Prancūzija,
JAV) – 13.55
30, XII. 2 d. – Našlės (D. Britanija, JAV) –
21 val.; XII. 3–6 d. – 21.40
Forum Cinemas Akropolis
30–XII. 6 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 12.15,
14.20, 16.25, 18.30, 21.25; Grinčas (3D, JAV) –
11, 13.05, 15.10
30, XII. 1 d. – Robinas Hudas (JAV) – 13.30, 18.40,
21.15, 23.50; XII. 2–6 d. – 13.30, 18.40, 21.15
30–XII. 6 d. – Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 13.35, 19.10

MO salė
XII. 1 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istorijos (Prancūzija, Belgija) – 14 val.
XII. 1 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija,

30 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija,

Prancūzija) – 15.45; 2 d. – 20 val.; 5 d. – 20.30

Prancūzija) – 17 val.; XII. 1 d. – 16.30; 2 d. –

XII. 1 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) – 17.30

20.40; 3 d. – 15.10 (seansas senjorams);

XII. 1 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Da-

4 d. – 21.10; 6 d. – 21 val.

nija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 19.45

XII. 1 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) – 18.50;

2 d. – Viktorija (Vokietija) – 17 val.

2 d. – 16.30; 3 d. – 17 val.; 5 d. – 18.20;

Kaunas

6 d. – 16.50
XII. 1 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Da-

Forum Cinemas

nija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30;

30–XII. 6 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 12.20,

3 d. – 19.10; 4 d. – 18.20; 5 d. – 20.30

14.30, 16.40, 19.20; Grinčas (3D, JAV) – 17.30

30 d. – Bendroji ataskaita 2: naujasis Euro-

30, XII. 1 d. – Robinas Hudas (JAV) – 15, 0.10;

pos pagrobimas (dok. f., Ispanija) – 19 val.

XII. 2, 6 d. – 19 val.; XII. 3–5 d. – 15, 19 val.

Ciklai „Karlsono kinas“ / „Atostogos kine“

30–XII. 6 d. – Mulai (dok. f., rež. M. Star-

XII. 1 d. – Atsargiai, ragana! (Serbija, Make-

kus) – 12.50, 20 val.

donija) – 13.20

30, XII. 3, 5 d. – Šaltasis karas (Lenkija,

2 d. – Drąsusis elniukas Eliotas (Kanada) – 12.40

D. Britanija, Prancūzija) – 21.10

XII. 1 d. – Sustabdyto kadro animacijos

XII. 1, 4, 6 d. – Namas, kurį pastatė Džekas

dirbtuvės – 11.30

(Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 21.10

Lietuvių kino vakarai

XII. 2 d. – L. Minkaus „Don Kichotas“. Tie-

XII. 1 d. – Lituanie, mano laisve (dok. f.,

sioginės transliacijos iš Maskvos Didžiojo

rež. M. Jablonskytė) – 15.10; 4 d. – 17 val.;

teatro įrašas – 17 val.

5 d. – 17 val.

3–5 d. – Lietuvių kino klasika – 19 val.

2 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14.30

6 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija,

(susitikimas su režisieriumi)

JAV) – 17.20

6 d. – Kaip skamba tyla (dok. f., Gruzija) – 19 val.

30, XII. 1, 3–6 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) –

(po seanso žiūrovai kviečiami aptarti filmą)

11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 22.10; 11.10, 13.40,

2 d. – Kino klasikos vakarai. Blondinės meilė

14.50, 17.40, 22.10

(Čekija) – 18.40

30, XII. 1 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) –

Pasaka

12.50, 15.50, 18.50, 21.50, 23.50; XII. 2–6 d. –

30 d. – Mulai (rež. M. Starkus) – 17.15;
XII. 1, 4 d. – 18.15
30 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija,
Prancūzija) – 19.15; XII. 1 d. – 16.30, 20 val.;
3 d. – 18.30; 4 d. – 18 val.; 5 d. – 17 val.;
6 d. – 20.15
30 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija,
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 21 val.;
XII. 1 d. – 18.30, 21.45; 3 d. – 20.15; 5 d. – 21.30

12.50, 15.50, 18.50, 21.50
30–XII. 6 d. – Drąsusis elniukas Eliotas
(Kanada) – 11, 13.10, 15.20, 17.10
30, XII. 2, 4, 6 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 10.20, 12.55, 20.15; XII. 1, 3, 5 d. –
10.20, 12.55, 17.40, 20.15
30, XII. 4 d. – Lietuviški svingeriai (rež.
T. Vidmantas) – 12.30, 14.55, 17.40, 22.20;
XII. 1, 3, 5, 6 d. – 12.30, 14.55, 22.20;

30 d. – Grinčas (JAV) – 17 val.; XII. 1 d. – 14 val.

XII. 2 d. – 12.30, 22.20

6 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija,

30 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka

30–XII. 6 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grin-

JAV) – 17.55

(Suomija, Lenkija) – 17.30; XII. 1 d. – 15.30

delvaldo piktadarystės D. Britanija, JAV) –

30, XII. 1 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) –

30, XII. 1 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancū-

19.35, 21.35

20.40, 23.35; XII. 2–6 d. – 20.40

zija) – 19 val.; 2 d. – 18 val.; 3 d. – 20 val.;

30–XII. 4, 6 d. – Tarp pilkų debesų

30, XII. 1 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grindel-

5 d. – 20.30; 6 d. – 19 val.

(rež. M. Markevičius) – 10.30, 17.50;
XII. 5 d. – 17.50

valdo piktadarystės D. Britanija, JAV) – 10.40,

30 d. – Mergina (Belgija, Olandija) – 20.45;

16.05, 18.20, 21, 23.20; XII. 2–6 d. – 10.40,

XII. 1 d. – 17 val.; 4 d. – 20.15; 5 d. – 21.45;

30, XII. 1, 3–6 d. – Taip gimė žvaigždė

16.05, 18.20, 21 val.

6 d. – 20.45

(JAV) – 14.50

XII. 1 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 16 val.;

30–XII. 6 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pa-

30–XII. 6 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) –
12.50, 17.15, 19, 21.30; Drąsusis elniukas
Eliotas (Kanada) – 11.10, 13.30, 15.50

2 d. – 14.45; 3 d. – 20.30; 4 d. – 20 val.

saka (Suomija, Lenkija) – 10.50

XII. 1 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) – 14.15;

Mažoji pėda (JAV) – 10.40

3 d. – 18 val.; 4 d. – 20 val.

Koletė (D. Britanija, JAV) – 21.25

T. Vidmantas) – 16.45, 21.40, 23.55;

XII. 1 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija,

30, XII. 1 d. – Tykantis šešėliuose (JAV) –

XII. 2–6 d. – 16.45, 21.40

JAV) – 21.30; 2 d. – 17 val.

0.20

30, XII. 1 d. – Lietuviški svingeriai (rež.

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

30–XII. 6 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) –
14.50, 19.45
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