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Krėsle prie televizoriaus

Kad pasijustum 
architektūros dalimi
Fotografė Camilla Borghese atsako į Giedrės Jankevičiūtės klausimus

2019 m. gegužės 28 d. Vilniaus 
grafikos meno centro galerijoje 

„Kairė–dešinė“ atidaroma Camillos 
Borghese fotoinstaliacija „Miesto 
dialogai / Dialoghi urbani“ (2014). 
Tai 16 spalvotų fotografijų kompozi-
cija, reprezentuojanti XX a. vidurio 
Romos modernizmo architektūrą 
per vieno tipo pastato – keliabučio 
gyvenamojo namo, kuris itališkai 
vadinamas palazzina, fasadus. 

Camilla Borghese (g. 1977) – archi-
tektė ir fotografė, gimusi ir gyvenanti 
Romoje. 2005 m. Venecijos Ca’Fos-
cari ji baigė paveldosaugos magis-
trantūrą. Nuo 2000 m. fotografuoja 
architektūrą. Darbas fotografo An-
drea Jemolo studijoje ją pastūmėjo 
pasukti profesionalios architektūros 
fotografės keliu. Nuo 2007 m. Ca-
milla dirba pagal užsakymus ir kaip 
laisva menininkė, bendradarbiauja 
su Romos galerija „Spazio nuovo“. 

Surengė parodų Italijoje, Ispanijoje, 
Belgijoje, Katare. Fotoinstaliacija 

„Miesto dialogai / Dialoghi urbani“ 
2018 m. rugsėjį tarptautinio architek-
tūros forumo „Modernizmas ateičiai“ 
metu buvo pristatyta Kauno meni-
ninkų namuose. 

Atidarymo proga galerijoje 
„Kairė–dešinė“ vyks pokalbis su fo-
toinstaliacijos autore. Savo patirtimi 
dalinsis Camilla Borghese, Audrius 
Ambrasas ir Norbertas Tukajus. Po-
kalbį moderuos Giedrė Jankevičiūtė 
ir Julija Reklaitė.

Ar galėtum trumpai papa-
sakoti, kodėl architektūros 
praktiką iškeitei į architektū-
ros fotografiją? Kuo šis speci-
finis užsiėmimas Tau atrodo 
prasmingas?

Apsisprendžiau būti architek-
tūros fotografe, kai supratau, kad 

fotografuodama architektūrą savo 
meilę jai išgyvenu itin giliai ir in-
tensyviai. Be to, galiu užfiksuoti tai, 
kas mane labiausiai paveikė. Taip 
dalinuosi savo įspūdžiais su kitais. 
Kūryba juk ir yra dalijimasis, o ar-
chitektūra iš prigimties skirta var-
tojimui, taigi ir dalijimuisi. 

Be abejo, turi savo autorite-
tus, t.y. menininkus, kurie darė 
įtaką. Mes čia kalbėdami apie 
architektūros fotografiją nere-
tai pradedam ir baigiam Diu-
seldorfo mokykla, būtinai pri-
simenam Becherių porą ir jų 
sekėjus. O kaip yra Italijoje? 

Diuseldorfo mokykla svarbi vi-
siems, ir mano kūrinys „Miesto dia-
logai“, be jokios abejonės, tiesiogiai 
referuoja į Becherių darbus, kuriais 

Camilla Borghese, „Dialoghi urbani“ / Miesto dialogai, fotoinstaliacija. 2014 m.
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Ką man kalba Mahlerio Trečioji 
Mintys po Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerto

M u z i k a

Pasaulio muzikos 
atspindys Pažaislio 
festivalyje

Artėjant vasarai širdis nerimsta: 
kaip ten Pažaislis, kuo nudžiugins, 
ką naujo ir gražaus parengė, kuo 
nustebins? Paskutinį gegužės va-
karą klausytojus susiburti po seno-
siomis vienuolyno liepomis kvie-
čiantis XXIV Pažaislio muzikos 
festivalio pradedamasis koncertas 

„Odė džiaugsmui“ skirtas Kauno 
valstybinio choro jubiliejui. Festi-
valis ragina ir primena: muzikos 
mados keičiasi, kasmet atsiranda 
šimtai naujų kūrinių ir atlikėjų, ta-
čiau klasikinė muzika yra nemari ir 
nepakartojama. Didžiojo Ludwigo 

van Beethoveno mintis, įkūnytas 
Devintojoje simfonijoje, nuolat 
primena prie ketvirčio amžiaus 
sukakties artėjantis Pažaislio mu-
zikos festivalis. Koncerte gegužės 
31 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne 
girdėsime Lietuvos nacionalinį sim-
foninį orkestrą, Kauno valstybinį 
chorą ir sėkmės tarptautinėse sce-
nose lydimus solistus Vidą Miknevi-
čiūtę (sopranas), Jovitą Vaškevičiūtę 
(mecosopranas), Kristianą Bene-
diktą (tenoras), Tadą Girininką 
(bosas). Diriguojant Nacionalinės 
premijos laureatui Petrui Bingeliui, 
skambės nuostabiausios arijos, an-
sambliai ir chorai iš operos žanro 
lobyno, o vakarą vainikuos didingi 
Beethoveno Devintosios akordai. 

„Parengti tokio lygio koncertą 
nėra lengva. Mene apskritai ne-
būna lengvų dalykų, – sako maestro 
P. Bingelis. – Reikia daug įtempto 

kūrybinio laiko, ir tas laikas nėra 
normuotas. Reikia išmąstyti, išne-
šioti, kol atrandi variantą ir džiau-
giesi, jei pataikai.“ 

Paklaustas apie solistus dirigen-
tas sako: „Šiame koncerte dainuos 
Europoje ir pasaulyje gerai žinomi 
atlikėjai. Deja, nors ir išaugę Lie-
tuvoje, mūsų publikai jie per ma-
žai matomi ir girdimi. Pažaislio 
festivalio tikslas – ne tik pristatyti 
pasaulinę klasiką, bet ir suteikti 
didžiąją sceną jauniems Lietuvos 
talentams. Solistai yra aukštai ver-
tinami pasaulyje, jų darbo grafikas 
labai įtemptas, todėl nelengva rasti 
galimybių juos pakviesti į festivalį. 
Tačiau Beethoveno IX simfonijos 
finalas yra vienas sudėtingiausių 
vokalinių kūrinių, tiek solistams, 
tiek ir chorui, todėl labai džiau-
giuosi, kad galėsime koncertuoti 
kartu su Vida Miknevičiūte, Jovita 

Vaškevičiūte, Kristianu Benediktu 
ir Tadu Girininku. Jų balsai gali 
papuošti bet kurio pasaulio ope-
ros teatro pastatymą.“ Koncerte 
bus ir visiškai naujas akcentas: pa-
minint Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje 15-ąsias metines ir sekant 
šių metų festivalio devizu #Pažink, 
koncerte skambės ir simfoninio or-
kestro atliekama Kipro kompozito-
riaus Vasos Argyridis muzika. 

P. Bingelio klausiu, kur slypi ju-
biliejų švenčiančio Kauno valstybi-
nio choro meistriškumo paslaptys? 

„Šiandien daug chorų dirigentų 
nori lengvai ir greitai parengti pro-
gramą. Labai populiaru dainuoti 
puse balso, bet toks balsas negy-
vas. O Kauno valstybinis choras 
turi paklausą, nes chorų, dainuo-
jančių pilnu ir gražiu balsu, likę la-
bai nedaug, – sako choro įkūrėjas 
ir meno vadovas. – Mes renkamės 

tik pačius gražiausius ir sudėtin-
giausius pasaulinės muzikos še-
devrus. Birželio 9 d. pakviesime į 
Giuseppe’s Verdi „Requiem“ Kauno 
filharmonijoje. Šį kūrinį atliekame 
jau seniai, bet kaskart atrandame 
naujus talentus. Sausį dainavome 
Kanarų festivalyje su garsiuoju bosu 
seru Brynu Terfeliu, taip pat Mari-
angela Sicilia, Marianna Pizzolato, 
Celso Albello. Tai buvo įsimintini 
koncertai. Šį kartą koncertuosime 
su svečiais iš kelių pasaulio šalių: 
Karina Flores (sopranas, Rusija), 
Eleni Matos (mecosopranas, JAV), 
Hovhannesu Ayvazyanu (tenoras, 
Armėnija), Hayku Tigranyanu (bo-
sas, Armėnija), diriguos Constanti-
ne’as Orbelianas (JAV). Gros Kauno 
miesto simfoninis orkestras. 

N u k elta į  3  p s l .

Anonsai

Laimutė Ligeikaitė

Gustavas Mahleris ir „Eurovizija“ 
gegužės 16-osios vakarą plėšė pasi-
ryžusius viską aprėpti. Norint buvo 
galima suspėti visur ir vėlų vakarą 
užbaigti priešais televizorių, džiau-
giantis arba burnojant dėl Lietuvos 
atstovo pasirodymo. Čia eilinį kartą 
kažkas kažko nepadarė. O nuo pasi-
teisinimų, kad „viskas remiasi į pi-
nigus“, man jau bloga. Pirmiausia 
viskas remiasi į puikias idėjas, ku-
rių Lietuvai netrūksta jokioje srityje, 
tik jos ne visada būna išklausomos, 
išgirstamos ir juolab įgyvendina-
mos. Eurovizinė situacija jau yra ta-
pusi tam tikru mūsų visuomenės 
(ir valdžios) simboliu – mes tokie 

„per vidurį“, neryškūs, be fantazijos. 
Žinoma, pinigų trūksta, bet gal po 
tuo slepiasi kitoks skurdas – dvasios, 
idėjų, požiūrio, svajonių?.. Kai ga-
liausiai skurdo sindromo nusikraty-
sime, gal pradėsime laisvai ir kūry-
biškai kvėpuoti? Pagaliau paaiškės 
ir tai, kad laimėti „Euroviziją“ nėra 
svarbiausias kultūrinis Lietuvos 
tikslas. Kad tėvynę garsina nevie-
nadieniai unikalūs talentingi žmo-
nės, tarp kurių – geriausia pasau-
lyje dirigentė, geriausia pasaulyje 
dainininkė, geriausios operos-per-
formanso kūrėjos, geriausia tarp-
tautinio „Rostrumo“ kompozitorė 
(kad tai vien moterys, sakykime, 
atsitiktinumas) ir daugybė kitų 
muzikantų, teatralų, literatų. Tik 
ar visada jiems yra vietos Lietuvos 
kultūros „tvarkaraštyje“? Gal nieko 
tokio, kad reikia viešai prašyti „su-
simesti“ darbų tęsimui; kad sunku 
prisikviesti atlikėjų ar dirigentų iš 
užsienių ne todėl, kad mūsų ho-
norarai menki, o todėl, kad meni-
ninkų nesugebama adekvačiai pa-
gerbti ir įvertinti; kad reikia tikrąja 
to žodžio prasme kovoti dėl vietos, 
nes nėra kur rengti aukščiausio me-
ninio lygio koncertų.  

Štai vėl sėdžiu apšiurusiuose Kon-
gresų rūmuose, kur dėl kažkieno 
dvasinio skurdo (matyt, čia tikroji 
priežastis) taip ir neprasidėjo Gin-
taro Rinkevičiaus ilgai laukta pastato 
rekonstrukcija. Šįvakar čia skamba 
Mahleris, jo Trečioji simfonija – di-
dingas paminklas Europos kultūrai... 
Šį paminklą stato Valstybinis simfo-
ninis orkestras ir jo meno vadovas 
G. Rinkevičius, Kauno valstybinio 
choro moterų grupė, berniukų cho-
ras „Ąžuoliukas“ ir mecosopranas 
Justina Gringytė.

Orkestrinėmis ir vokalinėmis 
priemonėmis, turtinga stilistine, 
žanrine kalba Mahlerio simfonijos 
byloja apie amžinąsias tiesas, pasau-
lio grožį ir jo šešėlius, apie žmogaus 
gyvenimo kolizijas, nepaliaujamą 
tikrumo ir prasmės siekį. Muzikos 
istorikas Paulas Stefanas yra vaiz-
džiai pasakęs, kad „Mahlerio simfo-
nijose gyvenimas prasideda gatvėje, 
o baigiasi begalybėje...“ 

Trečiojoje simfonijoje Mahle-
ris kuria savitą dainos-poetikos 
ir simfonizmo sintezę, šešiomis 
opuso dalimis iškalbingais pava-
dinimais („Panas atsibunda. Įžen-
gia vasara“, „Ką man kalba pievų 
gėlės“, „Ką man kalba miško gy-
vūnai“, „Ką man kalba žmogus“, 

„Ką man kalba angelai“ ir „Ką man 
kalba meilė“) išreikšdamas, anot di-
rigento Bruno Walterio, visą savo 
esatį, paslaptingu kvėpavimu susi-
jungusią su gamta. Išties, simfonija, 
primindama apie svarbų žmonijos 
kultūros aspektą – santykį su gamta, 
su mūsų žemės likimu, suskambo 
itin aktualiai. Gal ir ne visai origi-
nalu opusui priskirti pasaulinių kli-
mato kaitos problemų konotacijas, 
bet liejantis muzikai nenorom min-
tyse kyla nerimas, kiek per tą laiką 
Lietuvoje dar iškirsta medžių...  

Simfonija man „kalbėjo“ ir apie 
neabejotiną Valstybinio simfoninio 
orkestro ir G. Rinkevičiaus indėlį 

daugelį metų skleidžiant unikalų 
Mahlerio simfonizmo meną Lie-
tuvoje. Jie yra atlikę ir įrašę visas 
Mahlerio simfonijas – itin sudė-
tingas, reikalaujančias nepaprasto 
meistriškumo ir daug atlikėjų pa-
jėgų: grandiozinio orkestro, chorų, 
solistų. Kaip tą vakarą sekėsi su Tre-
čiąja? Turiu pripažinti, kad pirmos 
dalies (pačios ilgiausios ir sudėtin-
giausios) pradžia buvo klampoka. 
Šioje simfonijoje itin svarbūs ir 
gausūs pučiamieji instrumentai. Jų 
solo arba grupių epizodai skambėjo 
puikiai, bet visuma iš pradžių nesi-
klijavo. Tačiau sulig kiekviena sim-
fonijos dalimi jautėsi vis darnesnis 
orkestro susigrojimas, skleidėsi vis 
raiškesnis muzikinis paveikslas. Jau 
antroje, liaudiško šokinio pobūdžio 
dalyje (Tempo di Menuetto) buvo 
išsivaduota iš jaudulio ir pasinerta 
į stilingą ir grakštų muzikavimą. 
Pučiamieji – ypač valtornos, obo-
jai, trimitai – visose simfonijos 

dalyse demonstravo tikrą meistriš-
kumą, ką jau kalbėti apie netikėtą 
akustinį efektą, kai trimitininkas 
sugebėjo puikiai įsilieti į bendrą 
skambesį grodamas fojė, už vos 
pravertų durų. Kaip visuomet ža-
vėjo orkestro primarijaus smuiko 
solo epizodai.

Ketvirtoje dalyje „Apie ką man 
kalba žmogus“ su filosofiniu Frie-
dricho Nietzsche’s tekstu solidžiai 
pasirodė solistė Justina Gringytė – 
atsiskleidė jos sodrus balso tem-
bras, jautrumas niuansams. Tiesa, 
norėjosi, kad gražus balsas sklistų 
laisviau. Galbūt itin rimtas susi-
koncentravimas į savo partiją tam 
kiek sutrukdė. Nepriekaištingai, 
skaidriai, išties lyg angelai sus-
kambo moterų ir berniukų chorai 
penktoje dalyje „Apie ką man kalba 
angelai“. Ši dalis – tai ne tik into-
nacinis tiltas jau į Ketvirtąją sim-
foniją, bet ir dvasinis pasirengimas, 
apsivalymas, nuodėmės išpirkimas 
prieš Trečiosios finalą „Ką man 
kalba meilė“. Čia orkestras skleidė 
ypatingą darną, vientisą alsavimą. 
Plačiai sklendė ilgos, dainingos fra-
zės, maleriškai sūpuojamos dina-
mikos bangelių. Dvelkė ne aistra, 
o ramybe, gyvenimo apmąstymu, 
apibendrinimu, kaip autorius ir įsi-
vaizdavo tai užrašęs partitūros nuo-
rodoje. Atrodė, alsavome tikruoju 
Mahleriu – pakylėjančiu su visa 
mūsų kasdienybe ir žmogiškomis 
ydomis.

Brandžiai, neieškodamas len-
gviausio kelio nei orkestrui, nei 
klausytojams, Valstybinis simfo-
ninis orkestras užbaigė jubiliejinį, 
trisdešimtąjį sezoną. Kaip ir kiti 
kolektyvai, jau skelbia intensyvią 
muzikinę vasarą. Kokie sunkumai 
laukia Lietuvos kultūrinio derliaus 
rudenį – pamatysime. Tikėkimės, 
kad mūsų muzikos meno prestižas, 
sulig kiekviena diena augantis už-
sienyje, bus tinkamai vertinamas 
ir namie.

G. Jaun iškio  n uotr .Justina Gringytė, choro „Ąžuoliukas“ vadovas Vytautas Miškinis, Gintaras Rinkevičius ir LVSO
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Mylėti, nekęsti ir nevaldomai kvatotis
Įspūdžiai po operos „Don Žuanas“ premjeros Klaipėdos Žvejų rūmuose

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Wolfgango Amadeus Mozarto 
„Don Žuanas“ subtiliai balansuoja 
tarp komedijos ir tragedijos. Šis kū-
rinys – tarsi žvilgsnis į žmogiškąsias 
silpnybes, klaidos prigimties pers-
pektyvas, tik perlietas gero humoro 
doze. Naujajame Klaipėdos valsty-
binio muzikinio teatro pastatyme 
svarstyklių lėkštelės vis dėlto labiau 
svyra į sveiko komizmo pusę. Tai, 
o ir daugelis kitų šios vieno svar-
biausių XVIII a. sceninių veikalų 
interpretacijos aspektų byloja apie 

„žiūrovišką“ jo kryptį. Tad ir kalbėti 
apie šį pastatymą epitetais „įsimin-
tinas“, „išskirtinis“ tarsi nepritiktų, 
bet jo solidumą ir kokybę svarbu 
pastebėti. Priešingo rezultato sunku 
tikėtis, mat prie šio „Don Žuano“ 
dirbo komanda, kurios pavydėtų 
bet kuris Lietuvos teatras. Muzikinę 
operos dalį rengė žinomas Mozarto 
muzikos ekspertas, Zalcburgo Mo-
zarteumo profesorius Josefas Wall-
nigas, veikalą režisavo Jonas Vait-
kus, scenografija rūpinosi Gintaras 
Makarevičius, kostiumais – Sandra 
Straukaitė, choreografija Aureli-
jaus Liškausko, šviesos Eugenijaus 
Sabaliausko. 

Minėtą „žiūrovinę“ orientaciją 
atskleidžia daugelis pastatymo de-
talių. Režisūra neįmantri, sutelkta 
į charakterių individualumo išryški-
nimą. Įdomesnis, o ir interpretacijos 
požiūriu keblesnis momentas – tie 

„belyčiai personažai“, fantasmago-
riškai išnyrantys netikėčiausiose 
operos scenose. S. Straukaitės 
kurti kostiumai puošnūs, akiai pa-
trauklūs (tiesa, bendras scenovaiz-
dis kažkodėl kiek kakofoniškas), 
bet ne pernelyg impozantiški. Šiek 

tiek netikėtas, mūsų operos sce-
noje retai sutinkamas akibrokštas 

– lietuvių kalba atliekami operos 
rečitatyvai. Žinia, anksčiau operos 
Lietuvoje gana dažnai buvo dainuo-
jamos lietuviškai, tačiau dabar tokia 
praktika – daugiau išimtis nei taisyklė. 
Tad „Don Žuano“ rečitatyvuose staiga 
suskambąs lietuviškas tekstas (nors ir 
genialiojo Vytauto Bložės) priverčia 
suglumti ir protarpiais, rodos, netgi 
kėsinasi į operos vientisumą. 

Kalbant apie šią premjerą svarbu 
pastebėti kelis sveikintinus sprendi-
mus, kurie kilsteli pastatymo koky-
bės kartelę. Be abejonės, pirmasis – 
tai pasikviesti J. Wallnigą, Mozarto 
muziką pažįstantį kaip savą kūną ir 
kraują. Pirmąjį premjerinį vakarą, 
jam pačiam diriguojant orkestrui, 
buvo neįmanoma nepastebėti, kaip 
puikiai jis supranta Mozarto kūry-
bos stilistiką, apskritai, muzikinę 
dramaturgiją. Jau seniai teko matyti 
dirigentą, turintį tokią aiškią viziją, 

kaip privalo skambėti kūrinys, iš-
manantį smulkiausias stilistines 
detales, o visą šį žinojimą gebantį 
sujungti į aiškų, vientisą muzikinį 
vaizdinį, jį įteigiant orkestrui. Pas-
tarasis, tiesa, ne visuomet atsakė 
pakankamu tikslumu. Dar pirmuo-
siuose uvertiūros taktuose buvo 
girdėti ir „šlubuojantis“ tempas, ir 
nevisiška darna tarp skirtingų or-
kestro grupių, o ir viena kita netiks-
liai intonuota nata. Tačiau įsibėgė-
jus rodėsi, kad J. Wallnigas orkestrą 
tarsi užhipnotizavo ir šis vis labiau 
ir laisviau leidosi jo vedamas, gana 
solidžiai atlikdamas „Don Žuano“ 
partitūrą. Tad net ir kartais išnirda-
vusios techninio broko smulkme-
nos buvo lengvai užtušuotos taiklių 
ir įtaigių dinaminių kontrastų, sti-
listikos supratimo ir bendros vizi-
jos aiškumo. Beje, buvo labai įdomu 
stebėti patį dirigentą – taip ramiai, 
bet itin aiškiai ir tiksliai vadovau-
jantį orkestrui ir solistams. 

Dar vienas puikus spektaklio 
kūrėjų sprendimas – patikėti Do-
nos Anos vaidmenį vienai pers-
pektyviausių jaunosios kartos so-
lisčių, sopranui Agnei Stančikaitei. 
Skamba kiek drąsiai, tačiau, mano 
nuomone, premjeros vakarą vokaliai 
ji buvo visa galva aukščiau kitų. Be 
abejonės, sparčiam jaunos solistės 
tobulėjimui impulsą duoda aktyvi 
sceninė ir koncertinė veikla. Iki šiol 
yra išlikęs pozityvus įspūdis iš jos so-
lidaus pasirodymo Roberto Wilsono 

„Turandot“, kur dainavo trapiąją Liu, 
ypač subtiliai atlikdama žymiąją ariją 

„Tu che di gel sei cinta“. „Don Žuane“ 
ne tik solistės tembro grožis, bet ir 
juntamas meistriškumas, preciziška 
vokalinė technika, įsigilinimas į par-
tijos niuansus leido sukurti stiprų 
vaidmenį. Beje, tikintiems įvairiais 
simboliais ir ženklais galima pri-
minti, jog 2006 m., kai Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame teatre 

„Don Žuanas“ buvo pristatytas pir-
mąkart, Donos Anos partija taip pat 
buvo patikėta jaunai ir perspekty-
viai solistei – tąkart tai buvo Asmik 
Grigorian. 

Negalima nepastebėti ir kito stipraus 
vaidmens – Igorio Bakano Lepo-
relo. Komiškas Don Žuano tarno 
vaidmuo I. Bakanui nepaprastai 
tiko, jį kurti solistui sekėsi natūra-
liai ir lengvai. O ir dinamiška voka-
linė partija, rodos, nesukėlė bosui 
didesnių sunkumų. I. Bakano Le-
porelą drįsčiau pavadinti genialiai 
komišku, tuo „tamsiuoju arkliuku“, 
suteikusiu pastatymui ryškių, kar-
tais net kiek prieštaringų spalvų. 

Deja, pagrindinis operos charak-
teris, žavingasis mergišius Don Žua-
nas, kurį dainavo Steponas Zonys, 
ryškesnio įspūdžio nepadarė. Nors 
jo būta ir žaismingo, ir organiško, 
ir padaužiško, ir patrauklaus, savo 
partiją solistas padainavo gana sil-
pnai. Gerokai išraiškingesnės no-
rėjosi ir apviltosios Donos Elvy-
ros – šį vaidmenį kūrusi Gabrielė 
Kuzmickaitė stokojo ir vaidybinės 
įtaigos, ir balso raiškos. Aukštame 
registre solistė jautėsi stipriau, vie-
tomis jai pavyko atskleisti savo tem-
bro individualumą, tačiau viduri-
nis registras rodėsi silpnesnis, tad 
ir partijos atlikimas buvo ne vien-
tisas, tarsi fragmentiškas. Kiek nu-
vylė ir kito perspektyvaus jauno at-
likėjo Edgaro Davidovičiaus kurtas 
Don Otavijus. Edgaras, lyginant su 
daugeliu bendraamžių, išsiskiria tur-
tinga scenine patirtimi – tai ir nedi-
deli vaidmenys LNOBT, „Vilnius 
City Opera“ spektakliuose, nuo-
latiniai pasirodymai su įvairiais 
šalies orkestrais ar kameriniais 
ansambliais. Tačiau jo Don Ota-
vijus buvo neužtikrintas, silpnai 
nuskambėjo arija „Il mio tesoro“. 

Birželio 14 d. paminėsime Ge-
dulo ir vilties dieną Šv. Jonų baž-
nyčioje Vilniuje, dalyvaudami 
Vilniaus festivalyje ir atlikdami 
Stanisławo Moniuszkos kūrinį „Ke-
turios Aušros vartų litanijos“. Šiai 
premjerai choras intensyviai ruo-
šiasi. Daug dėmesio skiriame baž-
nytinei muzikai, tai natūralu, nes ji 
padėjo klasikinės muzikos pama-
tus. Tačiau nepamirštame ir lietu-
vių autorių. Pasitikdami choro 50-
metį ir mūsų muzikos patriarcho 
Juozo Naujalio 150-metį, atlikome 
nemažai kūrinių, skirtų Dievui ir 
Tėvynei. Galime drąsiai pasakyti, 
kad mūsų brangios Tėvynės niekas 
taip nemylės, kaip kolektyvas, kuris 
jau 50-tą sezoną muzika ją įpras-
mina, taurina, garsina. Vidmanto 
Bartulio sudaryta programa „Taip 
niekas tavęs nemylės...“ – muzi-
kinis literatūrinis kaleidoskopas, 
pristatantis ryškiausius mūsų isto-
rijos epizodus. Šiuo metu programa 

Atkelta iš  2  psl .
ypač populiari, su ja keliaujame per 
miestus ir miestelius. Birželio 23 d. 
ją atliksime Dubingių Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Kaip visada, rugpjūčio 
15 d. po pietų klausytojus pakvie-
sime į Žolinės atlaidus Pažaislio 
vienuolyne. 

Kaip ir kiekvienais metais festiva-
lyje skambės įvairių žanrų muzika. 
Šis festivalis gimęs iš mūsų kultūros 
sąveikos su pasaulio muzika. Mes 
kviečiame atlikėjus iš kitų festiva-
lių, o mūsų atlikėjai kviečiami ki-
tur“, – sako festivalio meno vadovas 
P. Bingelis. 

Dirigentas pridūrė, jog Pažaislio 
muzikos festivalis išlavino klausy-
tojų skonį. Anot jo, muzika nerei-
kalauja paaiškinimų, kiekvienas 
klausytojas turi būti pasirengęs ir 
suprasti, apie ką kalbama. Festiva-
liui reikia tam tikrų dvasinių ir mo-
ralinių nuostatų. Tai muzika, kuri 
auklėja, suteikia suvokimą apie 
žmogaus santykius su gamta. 

Vilius Kaminskas

Aišku, negalima atmesti ir galimy-
bės, kad solistą kiek užgožė labai 
ryški Dona Ana. O galbūt tą vakarą 
jis turėjo bėdų dėl balso?

Dar vienas perspektyvus jauno-
sios kartos atlikėjas, dainavęs „Don 
Žuane“, – bosas Kšištofas Bonda-
renka, kūręs Mazetą. Solistas pui-
kiai atskleidė savo, kaip komiškų 
vaidmenų atlikėjo, amplua. Tiesa, va-
lios lavinti dainavimo techniką jam 
dar reikėtų palinkėti, tačiau solistas 
turi gerą potencialą, o ir charizmatišką 
asmenybę, kas leidžia tikėtis ateityje 
susiformavusio stipraus operos boso. 
Mazeto Cerlina, kurią dainavo Mo-
nika Pleškytė, sukūrė gana taiklų nai-
vokos, žaismingos ir jausmuose klai-
džiojančios merginos įvaizdį, tačiau 
vokaline prasme įtaigumo stokota.

Žaviausia šio „Don Žuano“ re-
žisūros dalis – tai operos „drama-
tizacija“, jei tiksliau – režisieriaus 
įtaiga, lėmusi ryškių charakterių at-
siskleidimą. Dažnai opera kritikuo-
jama už savo nelankstumą dramai 
(o dainininkų nebijoma pavadinti 

„prastais aktoriais“). Tačiau šiame 
pastatyme atlikėjų vaidyba neretai 
atrodė netgi stipresnė už muzikinę 
įtaigą. Tas charakterių sodrumas, jų 
skirtybių išryškinimas yra vienas 
žaviausių šio pastatymo elementų. 
Kaip ir, beje, kiek ironiškas, tra-
gizmą tarsi atmetantis žvilgsnis į šį 

„ties riba“ egzistuojantį kūrinį. Juk 
Don Žuanas pabaigoje nesulaukia 
atpildo net ir susidūręs su Koman-
doru (Valdas Kazlauskas), o palieka 
sceną... beprotiškai kvatodamasis. 
Ir išsaugodamas atvirą erdvę vi-
soms interpretacijoms. 

D. Matv ejevo n uotr aukosAgnė Stančikaitė (Dona Ana)

Monika Pleškytė, Edgaras Davidovičius, Igoris Bakanas ir Steponas Zonys
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Nepažįstamas danų romantizmas (I)
Apie istorines atodangas bei aktualijas

M u z i k a

Giedrius Alkauskas

Superherojai... Mozė išpildo prana-
šystę – išveda savo tautą iš Egipto, 
vedžioja po dykumą tol, kol kartos 
pasikečia, kol vergo dvasią pakeičia 
Jahvės išrinktojo, mylinčio žmogaus 
dvasia (Antono Rubinšteino opera 

„Mozė“). Zygfridas iš šipulių perkala 
kardą Notungą, sudaužytą jo tėvo 
Zygmundo rankose, nukauna dra-
koną Fafnerį ir atgauna Nibelungų 
auksą (Richardo Wagnerio „Zygfri-
das“). Caraitis Ivanas atsilaiko prieš 
meilės apžavus, pravirkdo Kaščė-
jevną, kurios ašaroje slypi jos tėvo 
Kaščėjaus mirtis, – Kaščėjus miršta, 
griūna Blogio ir Tamsos karalystė 
(Nikolajaus Rimskio-Korsakovo 

„Kaščėjus nemirtingasis“).
Sąmokslo teorijos... Žinių, galios 

klodai, kurie tyčia slepiami, bet ne-
paprasta jėga veikia žmonių religi-
nius centrus, primena apie seną, 
baugų, nepažintą, ne visada pa-
lankų anapusybės pasaulį, istorinę 
pasaulio tvarką. Betgi – kokia ma-
tematinė tikimybė taip surežisuoti 
išsilaipinimą Mėnulyje, jog per 50 
metų jokie dokumentai, jokie įro-
dymai apie šią „netikrą“ „Apollo 11“ 
misiją nenutekėtų iš NASA? Kokia 
tikimybė, kad visi „tamsieji vidu-
ramžiai“ sufabrikuoti? Kad, pavyz-
džiui, minima Palestina nėra Ar-
timuosiuose Rytuose, kad tai tik 
Vokietijos Reino Palatinatas? Taip 
sako daugiatomis akademiko Ana-
tolijaus Fomenko veikalas „Naujoji 
chronologija“. Tokios hipotezės yra 
per daug neįtikėtinos – gerokai per 
daug, kad būtų galima jas rimtai 
vertinti. Visos sąmokslo teorijos, 
labiausiai paliečiančios žmogaus 
religinius centrus, yra garantuotai 
neteisingos. 

Tad ir didvyriai, ir menami są-
mokslai – tik sąmonės artefaktai. 
Ir ką tai turi bendro su muzika? 
Tiesa, muzikoje žygdarbių būta, ir 
netgi labai didelių. Prikelti vieną 
kūrinį iš mirusiųjų – jau herojiš-
kas, prometėjiškas poelgis. Ir ačiū 
Aukščiausiajam, kad tiek daug buvo 
prikeltų! Genadijus Roždestvens-
kis prikėlė Rimskio-Korsakovo 

„Serviliją“ (Boriso Pokrovskio te-
atras, Maskva, 2016 m.; man pa-
čiam teko stebėti Maskvoje 2017 m. 
balandį), Claudio Abaddo – Mo-
desto Musorgskio „Chovanščiną“ 
Vakarų Europoje (Vienos „Sta-
atsoper“, 1989 m.), Gintaras Rin-
kevičius – Juliaus Juzeliūno „Žai-
dimą“ (LVSO, Vilnius, 2007 m. ). 
Istorijų daug, visos jos įkvepiančios. 
Bet prikelti visą žmogaus kūrybą – 
kur kas retesnis reiškinys. Ne tik 
įkvepiantis, bet ir gąsdinantis – o 
kas, jei nebūtų atsiradę prikėlėjo? 
O jei „tamsioji žemės jėga“ („Cho-
vanščinos“ emocinis laukas) visą 
autorių nutrenkia į neatšaukiamą 
užmarštį? Bet... Jėzus prikėlė Lozorių, 

Schumannas – Schubertą, Mendels-
sohnas – Bachą, Rėza – Donelaitį.

Tačiau prikelti visą kultūrą! Juk 
čia – tik religinė, hipotetinė kate-
gorija. Taip nebūna! Tai yra būtent 
tas menamas superherojiškumas. 
Tiesa, būta netiesioginių tokių aktų. 
Egiptiečių, hetitų raštų iššifravimas, 
tocharų kalbos atradimas (atitin-
kamai Jeanas-François Champol-
lionas 1882 m., Bedřichas Hrozný 
1915 m., Aurelas Steinas 1925 m.) 
prikėlė ištisas civilizacijas. Bet tie-
siogiai – neįmanoma. Juk tiesa?

Netiesa. Dirigentas Vernonas 
Handley tik pasitelkęs savo vidinę 
ugnį vėl grąžino į romantizmo pan-
teoną vėlyvąjį britų romantizmą. 
Apie jo milžinišką darbą gaivinant 
Granville’io Bantocko kūrybą „7md“ 
jau rašyta (Nr. 19, 2016-05-13). Bet 
tai tik maža dalis Handley darbo. 
Arnoldo Baxo (1883–1953) prikėli-
mas – irgi vienišas dirigento dar-
bas. Šio žygdarbio aidai girdėti ir 
Lietuvoje – 2018 m. lapkričio 18 d. 
Lietuvos nacionalinėje filharmoni-
joje buvo atliktas vienas Baxo kūri-
nys (dirigentas Modestas Pitrėnas). 
Nesunku atspėti, jog tai „Lapkričio 
miškai“ („November woods“, 1917). 
Aišku, Fredericko Deliuso ir Ralpho 
Vaughano Williamso muzika gy-
vavo (pirmojo – dėl kito atsida-
vusiojo, sero Thomo Beechamo), 
bet Handley smarkiai ir šiuodu 
populiarino.

O vėlyvasis muzikinis Danijos 
romantizmas? Kiek mes apie jį 
žinome? Na, pasitikrinkime. Štai 
sovietinių laikų vadovėlis „Užsie-
nio muzikos istorija“, 4-asis to-
mas (1976). Tik 25 puslapiai skirti 
Skandinavijai (klasifikacija paremta 
kalbiniu pagrindu, tad regionui ne-
priskirta Suomija), ir visas tekstas 
vien apie Norvegiją. Be kita ko, au-
torius teigia, jog ypatingų kūrybi-
nių jėgų iškilimas buvo tautos iš-
silaisvinimo ir demokratizacijos 
padarinys. Tai, aišku, marksistinė 
paradigma, sovietinė ideologema. 
Kelios Lietuvos muzikologų kar-
tos brendo studijuodamos tokius 
vadovėlius. Tuomet patikrinkime 
tritomę lietuvišką muzikos enci-
klopediją. Randame šiek tiek Da-
nijos aukso amžiaus kompozitorių 
(XIX a. pirma pusė). O iš vėlyvojo 
romantizmo? Deja, radau tik Carlą 
Nielseną. Bet kas nors paklaus: gal 
nedaug ir praleista? Daug. O vienas 
žymus Lietuvos muzikologas (pats 

prisipažįsta mokąs tik vieną užsie-
nio kalbą – rusų) jau parašė ir šiuo 
metu teberašo „fundamentalius 
veikalus“ apie romantizmą. Darbą 
finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Aišku, jokio Danijos romantizmo 
ten nėra. 

O štai knyga „Pokalbiai apie 
skandinavų rašytojus“ (Vilnius, 

„Pradai“, serija „Didieji vardai“, 1998, 
parengė Astrida Petraitytė). Danijai 
skirti keturi skyriai – apie Søreną 
Kierkegaardą (1813–1855), Hansą 
Christianą Anderseną (1805–1875), 
vieną didžiausių tos epochos Euro-
pos literatūros kritikų Georgą Bran-
desą (1842–1927) ir literatūrinės No-
belio premijos laureatą Henriką 
Pontoppidaną (1857–1943). Nepa-
prastai vaizdžiai pamatome Danijos 
kultūrinį gyvenimą. Koks didžiulis 
idėjų, talentų ir priešpriešų telkinys 
buvo Kopenhaga – tikras Malstre-
mas! Tik visuose keturiuose pokal-
biuose, deja, nė vienos užuominos 
apie danų muziką. Dr. Silvestras 
Gaižiūnas gražiai įrėmina danų lite-
ratūros klasiko gyvenimą: „[H. Ch. 
Anderseno] laikų kontekstas buvo 
labai svarbus, vertinant jo kūrybą, 
apibendrinant jo gyvenimo kelią ir 
likimą. Tai vadinamasis danų kul-
tūros „aukso amžius“ , angliškai – 

„Golden age“, daniškai – „Guldal-
ter“. XIX a. pirmoji pusė – tai ištisa 
kultūros epocha. Danų „aukso am-
žius“ pirmiausia siejamas su trimis 
garsiais kultūros vardais – skulp-
torium Thorvaldsenu, mąstytoju ir 
rašytoju S. Kierkegaard’u ir, aišku, 
su H.Ch. Andersenu.“ (45 p.)

Jokios užuominos į Nielsą W. Gade 
(1817–1890) ir, tarkim, jo baladę-ora-
toriją „Elfų karaliaus duktė“, op. 30 
(„Elverskud“, 1851–1854), įtrauktą į 
danų kultūros kanoną. Turiu kom-
paktinę plokštelę, 1996 m. išleistą 
firmų „Marco Polo“ ir „dacapo“, kur, 
be šios baladės, įrašytas ir kitas Ga-
de’s kūrinys orkestrui bei solistams 
(be choro) „Pavasario fantazija“, op. 23 
(„Foråsfantasi“, 1852).

Lietuvių kalba gausu ne tik lite-
ratūros apie danų kultūrą bei rašy-
tojus. Užtenka vien peržvelgti Vil-
niaus universiteto Skandinavistikos 
centro siūlomas paskaitas – mielai 
lankyčiau ir mokyčiausi. Bet 2018-ųjų 
balandžio mėn. skaičiau ten pas-
kaitą apie Louisą Glassą ir kitus 
XIX–XX a. sandūros danų kom-
pozitorius. Kadangi Carlo Niel-
seno tyčia neminėjau, greičiausiai 

dauguma kompozitorių nei dės-
tytojams, nei studentams nebuvo 
žinomi. 

Bet koks turiningas vien skandi-
navistikos lituanistinis pjūvis, ge-
ografo Kazio Pakšto propaguota 
Baltoskandijos idėja! Pasiimu kitą 
monografiją: Silvestro Gaižiūno 

„Skandinavų literatūros ir baltiškieji 
kontekstai“ (2008, leidykla „Pasvi-
ręs pasaulis“). Knygoje aptinkami 
Edvardas Griegas, Fryderykas Cho-
pinas, Wolfgangas Amadeus Mo-
zartas, Ludwigas van Beethovenas, 
latvių kompozitorius Adrians Ku-
kuvass (g. 1951), italų kompozi-
torius Riccardo Zandonai (1883–
1944). Platus pasaulinės literatūros 
spektras – nuo Roberto Musilo iki 
Violetos Palčinskaitės. Ir pasaulinės 
kultūros – nuo Zaratustros iki Al-
berto Einsteino. Randame įvairiausių 
profesijų danų. Tarp jų – labai žymių: 
inžinierių, rekonstravusį Šventosios 
uostą, kalbininką, pastorių, švietėjus, 
kultūrininkus, pedagogą, filologą, 
netgi vieną žuvininką! Tikrai hori-
zontus praplečianti knyga. 

Muzikaliausias paskutinis kny-
gos skyrius „Baltoskandijos dainų 
šventė: tradicijos pradžia“ – apie 
1995 m. liepos 12–16 d. Latvijoje 
vykusią bendrą Šiaurės ir Baltijos 
chorų šventę. Čia jau paminėta ne-
mažai kompozitorių, tarp jų ir lie-
tuviai Juozas Gudavičius, Laimis 
Vilkončius, Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis. Prisipažinsiu, jog 
švedų A.F. Lindblado (1801–1878), 
J.A. Josephsono (1818–1880), is-
lando E. Thoroddseno (1898–1944, 
knygoje yra korektūros klaida, pa-
rašyta E. Toorodsen) bei dano 
Nielso la Couro (g. 1944, vėlgi pa-
rašyta su klaida kaip N. La Coor) iki 
šiol nežinojau. Reikia būtinai susi-
rasti šiuos dainų šventėje skambė-
jusius kūrinius ir pasiklausyti! O 
štai ir Danijos romantizmas – Ga-
de’s „Ryto daina“ („Morgensang“) iš 
jau minėtos baladės-kantatos „Elfų 
karaliaus duktė“. 

Tik visoje knygoje nerandame nė 
menkiausios užuominos apie vė-
lyvąjį muzikinį danų romantizmą. 
Labai charakteringa citata: „Vien 
šios kelios impresijos leidžia susi-
daryti vaizdą apie latvių repertuaro 
kryptingumą, jo įvairialypį ryšį su 
kultūros istorija – muzika čia tarsi 
vainikavo literatūros, teatro, apskritai, 
latvių dvasios ieškojimus. Šiuo at-
žvilgiu aš nežinau ką pasakyti apie 

lietuviškąjį veiksmą Baltoskandijos 
dainų šventėje... Ir ką pasakyti, kai 
mes, lietuviai, tokio masto sam-
būryje savęs nereprezentuojame 
Čiurlioniu, Naujaliu, Sasnausku, t.y. 
savo kultūros šviesuliais.“ (S. Gai-
žiūnas, p. 189)

Iš tiesų, repertuaro parinkimą 
lemia riboti resursai: laiko, erdvės, 
žmogiškosios energijos. Taip pat 
svarbūs tiek asmeninis skonis, tiek 
atsitiktinumas. Ir vis dėlto, ką šiuo 
klausimu pasakytų danas? Mano 
rankose – firmos „Kontrapunkt“ 
1993 m. išleista kompaktinė plokš-
telė „The Danish Romanticism. 
Works for mixed choir a capella“. 
Galima paklausyti kad ir Glasso 

„Vaivorykštės“ („Regnbuen“). Koks 
jūsų įspūdis? Kas tai, jei ne mažy-
tis šedevras? 

Tad metas įsitaisyti žaibolaidžius: 
Danijos vėlyvojo romantizmo sim-
foninė kultūra yra viena iš keturių 
didžiųjų Europos simfonizmo kul-
tūrų. Šalia Austrijos bei Vokietijos, 
Rusijos, Didžiosios Britanijos. Pa-
gal talento, gaivališkumo, vitališ-
kumo koncentraciją, kartais netgi 
entuziazmo etimologine prasme – 
én-theos-ousía („dieviškasis įkvė-
pimas“). Aišku, bet kokios hierar-
chijos, palyginimai, reitingai – ne 
meno domenas. Juk gimtosios ša-
lies raštija dažnam yra nepajudina-
mas sakramentas in saecula saeculo-
rum. Vis dėlto, kad ir beprasmiškas, 
kvailas, profaniškas klausimas, pa-
žaiskime: argi, nors ir nepaprastai 
galinga, visos Skandinavijos raš-
tija papuola į Europos ketvertuką? 
Greičiausiai – ne. O vienos Danijos 
simfonizmas – taip! 

Kas gi čia? Fantazijos? Sąmokslo 
teorija? Deja, tai – vienintelis atvejis 
mano daugiametėje meno gerbėjo 
karjeroje, kai sąmokslo teorija pasi-
tvirtina. Aišku, šiame sąmoksle ne-
dalyvauja pavieniai žmonės, o tik 
negailestingi istorijos smagračiai ir 
didžiulis kiekis nepalankių aplinky-
bių. Danijos situacija – išskirtinė. 
Tikiuosi, kad po šio straipsnio pa-
sipildys ir fundamentalūs veikalai 
apie romantizmą. Po truputį aiškėja, 
jog šis fenomenas – ne Europos ir 
jau tikrai ne Lietuvos muzikologų, 
juo labiau literatūrologų ir kultū-
rologų išsilavinimo spraga. Kalta 
pati Danija... O juk vis dėlto gerai, 
kad partitūros išliko, kad neseniai 
pradėta vėl įrašinėti! Jaučiu didžiulę 
prasmę populiarinti danų roman-
tizmą Lietuvoje. Juk taip ir savimeilė 
paglostoma: pateikiamos žinios yra 
tik pradinės, efemerinės, rudimen-
tinės. O jausmas toks, lyg Heraklio 
žygdarbį atliktum. Tik reikia, kad 
muzikos gerbėjai pasiklausytų mu-
zikos. „YouTube“ yra nemažai danų 
romantikų įrašų, galima siųstis ir iš 

„Amazon“ internetinės parduotuvės. 

N u k elta į  5  p s l .

Niels W. Gade 
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T e a t r a s

Festivalis „TheATRIUM 2019“ 
Tarptautinės programos gidas

Prasidėjo trečiasis tarptautinis 
teatro festivalis „TheATRIUM“: 
gegužės 21–26 d. vyksta Lietuvos 
teatro vitrina (15 spektaklių), o 
birželio 2–16 d. – tarptautinė pro-
grama. Klaipėdoje bus rodoma 10 
svečių spektaklių iš įvairių šalių: nuo 
Lenkijos teatro atstovų iki Pietų Ko-
rėjos trupės. Visi spektakliai verčiami 
į lietuvių ir anglų kalbas, o festivalį 
atidarys ir uždarys koncertai.

VI. 2 d. 17 val. Alice Phoebe Lou 
koncertas. Festivalio atidarymas. 
KDT Didžioji salė

Drąsi ir netipiška muzikos kūrėja 
Alice Phoebe Lou gimė 1993 m. 
Pietų Afrikoje. 2010 m. ji iškeliavo 
į Europą, ėmė dalyvauti ugnies šo-
kių trupės pasirodymuose, vėliau 
Berlyne grojo gatvėse, metro sto-
tyse ir parkuose. 2015 m. pirmąkart 
koncertavo Amerikos festivalyje 
SXSW ir tapo nuolatine jo dalyve. 
2016 m. išleido albumą „Orbit“, už 
kurį buvo nominuota Vokietijos 
muzikos kritikų apdovanojimams 
geriausių moterų vokalisčių kate-
gorijoje. Lou iki šiol neatsisako dai-
nuoti gatvėje, nes jai patinka jaus-
tis laisvai. 2017 m. jos daina „She“ 
(„Ji“), sukurta filmui „Bombshell: 
The Hedy Lamarr Story“ („Bomba: 
Hedės Lamar istorija“), nominuota 

„Oskarui“ kaip geriausia originali 
daina. 2018 m. ji koncertavo Euro-
poje, JAV, Pietų Afrikoje, Japonijoje 
ir Kanadoje. Šiemet kovą išleido 
albumą „Paper Castles“ („Popieri-
nės pilys“), o birželio 2 d. koncertu 
atidarys festivalio „TheATRIUM“ 
tarptautinę programą.

VI. 5 d. 18.30 „Blitz Theatre 
Group“ spektaklis „Late Night“ 
(Graikija). KDT Didžioji salė

Spektaklyje rodoma pasaulio pa-
baiga pagal graikus. „Blitz Theatre 
Group“ nariai šoka mirties valsą 
virš Europos griuvėsių. Valsas ku-
pinas melancholijos ir subtilaus 
humoro. Apokaliptiniame pasau-
lyje veikia trys moterys ir trys vy-
rai, kuriems teliko kadaise puošnūs 
buvę drabužiai ir prisiminimai. Jie 
pasakoja fragmentus iš praeities ir 

šoka vieną valsą po kito. Spektaklio 
režisieriai ir idėjos autoriai – „Blitz 
Theatre Group“ nariai Angeliki 
Papoulia, Christos Passalis ir Yor-
gos Valais, choreografas – Yannis 
Nikolaidis.

VI. 7 d. 18.30 „Plexus Polaire“ 
spektaklis „Pelenai“ (Prancūzija). 
KDT Mažoji salė

„Pelenai“ sujungia du pasako-
jimus, kurių veiksmas vyksta be-
veik prieš tris dešimtmečius ma-
žame Norvegijos pietų kaimelyje. 
Spektaklyje pasakojama istorija 
apie jaunuolį, padeginėjusį namus, 
ir rašytoją, po kelių dešimtmečių 
apsistojusį tuose namuose ir atra-
dusį įkvėpimą kurti. Savo vidinių 
demonų valiai atsidavusių dviejų 
žmonių istoriją pasakoja aktoriai 
su lėlėmis. Šis lėlių spektaklis – 
daug pasaulio festivalių nustebi-
nęs reginys – skirtas suaugusiems. 
Spektaklio režisierė ir pjesės autorė – 
Yngvild Aspeli.

VI. 8 d. 15, 17.30, 20 val., 9 d. 15, 
17.30 Janeko Turkowskio spekta-
klis „Margaretė“ (Lenkija). Ža-
lioji Klaipėdos vaistinė (Tiltų g. 6)

Spektaklio sumanytojas ir atli-
kėjas Janekas Turkowskis įsigijo 
šešiasdešimt keturių filmo juostų 
rinkinį, priklausiusį nepažįstamam 
žmogui, gyvenusiam su Rytų Vokie-
tija besiribojančiame regione. Su-
sižavėjimas filmo kadrų estetika 

ir sentimentalia kelione atgal į 
komunizmo laikus paskatino kū-
rinio autorių panaudoti šią origi-
nalią medžiagą. Filmo juostos tapo 
apmąstymu apie tai, kaip mes iš-
saugome prisiminimus, ir paska-
tino tyrinėti jose užfiksuotų žmo-
nių gyvenimus. Pasirodo, juostoje 
nufilmuota Margaretė susijusi ir su 
Klaipėda.

VI. 10 d. 18.30 „Faso Danse Theatre“ 
spektaklis „Kirina“ (Belgija). KDT 
Didžioji salė 

Pasitelkęs savo afrikietišką kilmę 
ir apmąstymus apie šiuolaikinį pa-
saulį choreografas ir režisierius 
Serge’as Aimé Coulibaly sukūrė 
pasakojimą apie globalizuoto pa-
saulio kasdienybę. Spektaklis nėra 
Vakarų Afrikos istorijos perpasako-
jimas, nors jį įkvėpė epai bei tikri 
šių dienų įvykiai. „Kirina“ – tai ne 
Afrikos artistų spektaklis apie Af-
riką, o pasaulio piliečių pasakoji-
mas: choreografas kuria drauge su 
komandos nariais, (ne)turinčiais 
afrikietiškų šaknų, kuriems rūpi 
globalėjanti šių dienų tikrovė. 

VI. 12 d. 18.30 „Haddangse Theatre“ 
spektaklis „Anuomet“ (Pietų Ko-
rėja). KDT Didžioji salė

Pjesės motyvas – 1931 m. Busane 
įvykdyta žmogžudystė – kelia klau-
simą apie žmogiškų geidulių ir go-
dumo galią. Šis spektaklis – tai de-
tektyvinis romanas, pasižymintis 

nebyliojo kino estetika bei tų laikų 
populiariosios kultūros stilistika. 
Kūrinyje susilieja teatro ir kino raiš-
kos priemonės, o jo poveikį su-
stiprina ryški aktorių vaidyba. Per 
šį spektaklį žiūrovai tarsi detekty-
vai gali ieškoti tiesos ir atskleisti pa-
slaptį. Spektaklio režisierius ir sce-
nografas – Si-joong Yoonas, pjesės 
autorius –  Dan-bee Uh.

VI. 13 d. 18.30 „Spitfire Com-
pany“ spektaklis „Antiwords“ (Če-
kija). KDT Mažoji salė

Spektaklį įkvėpė Čekijos pre-
zidento, rašytojo Václavo Havelo 
kūryba, o ypač jo pjesė „Audien-
cija“ bei jos legendinis „samizdato“ 
garso įrašas (1978), kuriame Vaneko 
vaidmenį įskaitė pats Havelas. Kas 
atsitinka, kai aludaris ir persekioja-
mas politikas (Havelo alter ego) su-
sitinka scenoje? Spektaklį kuria dvi 
aktorės, tikro čekiško alaus dėžė, di-
džiulės kaukės ir absurdo humoras. 
Kūrinys sulaukė pasisekimo Ber-
lyne, Prahoje, Milane, Florencijoje, 
Vašingtone, Niujorke, Londone, Pe-
kine, Osle, Seule ir Edinburge. Spek-
taklio režisierius – Petras Boháčas, 
pjesės autoriai – Petras Boháčas ir 
Miřenka Čechová.

VI. 14 d. 18.30 „TR Warszawa“ 
spektaklis „Kiti žmonės“ (Lenkija). 
KDT Didžioji salė

Grzegorzo Jarzynos režisuotas 
spektaklis „Kiti žmonės“ remiasi 
hiphopo poema, kurią sukūrė viena 
svarbiausių lenkų jaunosios kartos 
rašytojų Dorota Masłowska, išgar-
sėjusi romanais „Lenkų ir rusų ka-
ras po baltai raudona vėliava“, „Ka-
ralienės povas“ bei pjese „Mums 
viskas gerai“. Pagrindinis šios 
miesto antibaladės veikėjas gyvena 
Varšuvoje – smogu persigėrusiame 
metropolyje. Šis miestas masina 
karjeristus ir nevykėlius, meni-
ninkus ir įmonių darbuotojus, stu-
dentus ir prekybininkus, žadančius 
netikrą laimę. Spektaklyje kalbama 
apie vėlyvojo kapitalizmo sukeltas 
problemas: ekonominę ir socialinę 
nelygybę, jaunosios kartos nusivy-
limą bei plintantį nacionalizmą. Tai 

istorija apie susiskaldžiusią ben-
druomenę, kurioje vyrauja prietarai 
ir neapykanta. Ar galima peržengti 
klasių ribas, ištrūkti iš informacijos 
burbulo ir suprasti kitus – kitaip mąs-
tančius, besilaikančius kitų verty-
bių, kalbančius kita kalba, turinčius 
kitokį skonį? Ar, be prieigos prie 
interneto, mus dar kas nors sieja?

VI. 15 d. 18.30 „Chorea“ teatro 
(Lenkija) rengiamų aktorių kūry-
binių dirbtuvių „Meistriškumo klasė“ 
pristatymas. KDT Mažoji salė

Teatro „Chorea“ organizuojamų 
dirbtuvių vedėjai moko aktorius, la-
vinant judesį, kūną, balsą, muzika-
lumą ir ritmo pojūtį, atrasti savyje 
organiškumą, darniai dirbti grupėje 
ir visa tai perteikti spektaklyje. Tai 
reta proga žiūrovams pažvelgti į ak-
torių meistriškumo virtuvę ir pasi-
justi jos dalimi.

VI. 16 d. 17 val. Dhafero Yous-
sefo ir grupės koncertas (Prancū-
zija). Festivalio uždarymas. KDT 
Didžioji salė

Vokalistas, muzikantas, kompo-
zitorius, ūdu (Artimųjų Rytų sty-
giniu instrumentu) skambinantis 
Dhaferas Youssefas gros drauge 
su muzikantais Eivindu Aarsetu, 
Raffaele Casarano ir Stephane’u 
Edouard’u. Tunise Teburbos mieste 
gimęs Youssefas nuo 1990 m. dirba 
ir kuria Vienoje, koncertuoja gar-
siuose džiazo ir pasaulio etninės 
muzikos festivaliuose. Youssefo 
kūrybos ištakos glūdi tradicinėje 
sufijų muzikoje, bet dėl atvirumo 
įvairioms muzikinėms kultūroms jo 
kūryboje galima atrasti platų etni-
nės muzikos su džiazo elementais 
spektrą. Jo muzikoje susipina džia-
zas, vokalinės improvizacijos, sufijų 
dainavimas ir meditaciniai motyvai, 
o koncertuose groja įvairių žanrų 
muzikantai iš viso pasaulio. Tai 
kuria Rytų ir Vakarų kultūrų, ara-
biškos poetikos bei misticizmo ir 
europinės džiazo improvizacijos 
samplaiką.

KDT inf.

Danų muzikologas, žurnalistas 
Jensas Cornelius parodo, kad no-
rint prikelti visą kultūrą užtenka 
vieno žmogaus pastangų. Jensas yra 
itin veiklus danų muzikos propa-
guotojas. Turi populiarią „Twitter“ 
paskyrą (@CorneliusJens), aktyvų 
interneto puslapį (www.jenscor-
nelius.dk) bei „YouTube“ kanalą 
(Jens Cornelius), į kurį kelia daug 
archyvinių įrašų. Gaila, kad kol kas 
be vertimo į anglų kalbą. Galima, 
pavyzdžiui, šiame kanale paklau-
syti Christiano Frederiko Emilio 
Hornemanno operos „Aladinas“ 

(„Aladdin“) arba pažiūrėti 1953 m. 
filmą – Hakono Børreseno operą 

„Karališkas svečias“ („Den konge-
lige gæst“). Libreto autorius – Sven-
das Leopoldas, pagal jau minėto 
Pontoppidano apsakymą. Mielai 
su norinčiaisiais pasidalinčiau ir 
naujesniu šios operos įrašu. Bukleto 
teksto autorius – irgi Jensas. Visai 
neseniai pradėta leisti jo redaguo-
jama knygų serija „Danų kompo-
zitoriai“. Pasirodė jau keturi tomai: 
Nr. 1 August Enna, Nr. 2 Ludolf Niel-
sen (pastarosios autorius yra pats 
redaktorius), Nr. 3 Else Marie Pade. 
Šių metų birželio mėn. išeis Nr. 4 
Hilda Sehested & Nancy Dalberg, 

gruodį – Nr. 5 Asger Hamerik. Tai, 
kad, pavyzdžiui, lietuviškai yra bent 
šešios knygos apie Pauliaus Širvio 
gyvenimą, o štai apie Rachmani-
novo dydžio romantikus Børreseną 
ir Glassą (kuris jei ne pagal techninę 
meistrystę, tai pagal įkvėpimą be 
atokvėpio, senųjų epochų retrans-
liavimą, sielos gaudesį ir gyvybinę 
jėgą, mano nuomone, stovi greta 
vėlyvojo romantizmo genijų) – nė 
vienos, yra be galo slogus faktas.

Sunku trumpai apibūdinti Lu-
dolfo Nielseno (1876–1939) kū-
rybą. Rankose – šeši jo muzikos 
CD, ir dar pora, kur Nielseno kū-
riniai įsiterpę tarp kitų autorių. 1-oji 

simfonija (1903, op. 3), 2-oji sim-
fonija „Džiaugsmo“ (1909, „Glae-
denssymfoni“, op. 19, yra jau du 
įrašai), ypač antroji dalis – tai ša-
manizmas, senųjų epochų virpesių 
prikėlimas. 3-ioji simfonija (1913, 
op. 22) – vienas ambicingiausių, 
stipriausių danų simfoninių kūri-
nių, simbolizmo manifestas, kuriuo, 
pasak kritikų, Nielsenas pats save 
pranoko. Oratorija „Babelio bokš-
tas“ (1914, „Babelstårnet“, op. 35) yra 
taip pat simbolizmo pavyzdys, bet 
labai keistas, visiškai kitoks nei pa-
skutinė simfonija. Heinrichas Neu-
hauzas Šostakovičiaus 13-ąją simfo-
niją ir tokią pastarojo kūrybos sferą 

Atkelta iš  4  psl .
apibūdino kaip „kiaurai protingą 
muziką“. Manyčiau, jog tiek „Ba-
belio bokštas“, tiek Glasso 2-osios 
simfonijos trečioji dalis yra „kiaurai 
protinga muzika“. Šiuos tris kūri-
nius, beje, vienija ir žemų vyriškų 
balsų unisono naudojimas. Baletas 

„Lakšmė“ („Lackschmi“, 1922) pa-
rašytas jau po karo, po didelės as-
meninės Nielseno krizės. Visiškai 
kitokia muzika, artima britiškam 
ir rusiškam egzoticizmui. Bet ne-
reikia muzikos aprašymų – viskas 
yra „YouTube“.

B. d.

R e ngė jų  nu ot r.

Scena iš spektaklio „Kiti žmonės“ 
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Š o k i s

Šokio galimybės
Pokalbis su Mariumi Pinigiu

Elvina Baužaitė

Šiuolaikinio šokio šokėjas ir chore-
ografas Marius Pinigis kuria trupė-
je „Nuepiko“, bendradarbiauja su 
įvairiais šokio teatrais ir įgyvendina 
meninius projektus, su kuriais ke-
liauja po pasaulį. Taip pat jis yra 
šokio ir judesio mokytojas, šiuo metu 
dirbantis „Judesio laboratorijoje“. 
Su Pinigiu kalbamės jam ruošiantis 
Šeiko šokio teatro ir Danijos šokio 
trupės „Granhøj Dans“ spektaklio 

„Boléro–Extended“ premjerai. 

Orkestrinį kūrinį „Boléro“ rusų 
aktorės ir šokėjos Idos Rubinš-
tein užsakymu 1928 m. parašė 
prancūzų kompozitorius Mau-
rice’as Ravelis. Tad „Boléro“ 
nuo savo istorijos pradžios 
susijęs su dviejų šalių – Pran-
cūzijos ir Rusijos – menininkų 
susitikimu. Kūrinyje „Boléro–
Extended“ bendradarbiauja 
dviejų šalių trupių menininkai. 
Šokio ir gyvos muzikos spek-
taklį kuria aštuoni šokėjai ir 
Klaipėdos violončelių oktetas. 
Koks, Jūsų manymu, šį kartą 
yra „Boléro“?

Spektaklio kūrybinis procesas 
labai įdomus ir įtraukiantis. Kaip 
žinome, Ravelio „Boléro“ tetrunka 
penkiolika minučių, o mūsų spek-
taklio „Boléro–Extended“ trukmė – 
maždaug valanda. Akivaizdu, kū-
rybinis procesas buvo vaisingas ir 
įvairiapusis, nes į šį kūrinį galėjome 
pasižiūrėti iš skirtingų perspektyvų, 
jį fragmentuoti, skaidyti, kad ga-
liausiai vėl „sueitume“ į originalią 
versiją. Spektaklį šoka aštuoni šo-
kėjai, skirtingi tiek savo technika, 
tiek patirtimi, tiek amžiumi. Tad, 
manau, pirmiausia žmonės paste-
bės daugialypį spektaklį, kuris šoka-
mas skirtingų asmenybių, turinčių 
individualų požiūrį į kūrybiniame 
procese keltas užduotis. 

Kaip vyksta „Boléro–Extended“ 
kūryba?

Spektaklio sudedamosios da-
lys – aštuoni šokėjai, aštuoni vio-
lončelininkai, choreografas Palle 
Granhøjus ir Ravelio kūrinys 

„Boléro“. Akivaizdu, kad turint tokią 
kūrybos įrankių įvairovę „Boléro“ 
turėjo suskambėti ir atrodyti kitaip. 
Šiam procesui itin reikšmingas cho-
reografo Granhøjaus darbas ir jo 
taikoma apribojimo (obstruction) 
technika. Daugiausia dirbome su 
choreografo formuluotomis už-
duotimis ir tuo, ką per jas pavyko 
atrasti kiekvienam iš mūsų. Kurda-
vome individualias kompozicijas, 
paremtas „Boléro“ kūrinio ritmu, o 
po to choreografas taikydavo įvai-
rius apribojimo technikos varian-
tus, pavyzdžiui, ribojome vienas 

kito judesius ar greitinome / lėti-
nome ritmą, ar „plaukiantį“ judesį 
paversdavome ritmu ir pan. Taip 
sukūrėme daugybę variantų, kaip 
galime vienas kitą riboti, bet kartu 
supratome ir kaip per tuos apribo-
jimus toliau judėti bei atrasti savyje 
naujų jėgų ir spalvų. Taip penkioli-
kos minučių kūrinys ir virto maždaug 
valandos trukmės originalia, gyvybe 
alsuojančia „Boléro“ interpretacija.

Kiek, kuriant šį spektaklį, 
reikšmingos „Boléro“ ištakos, 
muzikos kūrinio istorija?

Šis klausimas turėtų būti užduo-
damas spektaklio sumanytojams. 
Bet vykstant kūrybiniam procesui 
daugiau dėmesio kreipėme į tai, ką 
galime sukurti naujo, kaip interpre-
tuoti kūrinį, kurti kitokias idėjas ir 
patirtis. Jau pats spektaklio pava-
dinimas „Boléro–Extended“ sufle-
ruoja, kad kūrinys tarsi bus ilgesnis 
ir išplėtotas. 

Šiame spektaklyje pabrėžia-
mas tarptautinis bendradar-
biavimas. Kiek jis juntamas, 
ar visa vienija bendra šokio 
kalba?

Spektaklis tikrai tarptautinis, 
juk dirbame su šokio pasaulyje 
žinomu choreografu Granhøjumi 
iš Danijos. Jis turi daug tarptau-
tinės patirties, tad pasitikime jo 
sukauptomis žiniomis ir vedamu 
kūrybiniu procesu. Taip pat šiame 
projekte dalyvauja daug skirtingų, 
patyrusių ir tarptautinį bendra-
darbiavimą išbandžiusių šokėjų 
bei muzikantų. Taigi numatomas 
kokybiškas projektas, nes visi ke-
lia sau aukštus tikslus ir dirba su 
dideliu užsidegimu.

Šis pokalbis užsimezgė Tarp-
tautinę šokio dieną (balandžio 

29-ąją), todėl noriu paklausti, 
kas Jums yra šokis.

Kuo toliau, tuo labiau šokį su-
vokiu kaip itin plačią sąvoką. Jis 
manęs nenustoja žavėti, nes kas-
dien jame atrandu vis daugiau ga-
limybių. Kita vertus, ir save nuolat 

„perkuriu“ vis daugiau patirdamas, 
dalyvaudamas skirtinguose pro-
jektuose bei pats įvairiais požiū-
riais tyrinėdamas judesį. Kyla vis 
daugiau klausimų, pasirodo, kad 
iš pirmo žvilgsnio suprantami da-
lykai nėra tokie savaime suvokiami. 
Plečiasi interesų laukas ir nuosta-
tos, kaip apskritai žvelgti į šokį ir 
judesį. Tad man šokis yra daugiau 
nei tik scena, tai didelė gyvenimo 
dalis, kuri vis plečiasi, ir per šokį bei 
judesį galiu geriau suprasti, jausti 
save, aplinką, kitus žmones ir ap-
linkinius procesus.

Esame su Jumis kalbėjęsi prieš 
daugiau nei penkerius metus. 
Kaip vertinate savo kūrybinį 
kelią? Kokie esminiai momen-
tai iškyla žvelgiant į praeitį?

Atgal per daug nesižvalgau, sten-
giuosi gyventi dabartimi. Galvoje 
visada kirba naujos idėjos, kūry-
biniai tikslai. Kita vertus, kartais 
sustoju pamąstyti, kur toliau no-
riu judėti ir kaip. Sustodamas ne-
išvengiamai įvertini, kur esi nuė-
jęs, ką padaręs. Tad, sakyčiau, esu 
laimingas galėdamas kurti, keliauti, 
dalyvauti įvairiuose projektuose ir 
profesijos tobulinimo dirbtuvėse, 
užsiimti edukacine veikla, dalintis 
judesiu ir žiniomis su kitais. Visa 
tai norėtųsi pakelti į dar aukštesnį 
kokybinį lygmenį ir savo veikla pri-
sidėti prie šiuolaikinio šokio plėto-
jimo Kaune, visoje Lietuvoje.

Svarbiausi mano, kaip šokio kū-
rėjo, karjeros momentai susiję visų 
pirma su žmona Agne, kurios dėka 

atradau Kauno šokio teatrą „Aura“ 
(be abejo, negaliu nepaminėti ir 
mokyklos laikų Panevėžio Juozo 
Miltinio gimnazijoje, ten supratau, 
kad teatras yra sritis, kuri man tikrai 
patinka ir kurioje galiu realizuoti 
save). Svarbūs šešeri metai, praleisti 

„Auroje“, ir galimybė dirbti su Bi-
rute Letukaite bei tarptautinio lygio 
choreografais iš skirtingų užsienio 
šalių. Po to prasidėjo laisvai kurian-
čio menininko etapas, kuriam di-
delės įtakos turėjo kolega ir tikras 
draugas Mantas Stabačinskas. Iš jo, 
kaip daugiau patirties turinčio ko-
legos, mokiausi, kartu sukūrėme 
šokio spektaklį „ID: D&G“, toliau 
kartu dalyvavome ir iki šiol daly-
vaujame bendruose projektuose 
bei veiklose. Taip pat svarbus įsi-
traukimas į šokio teatro „Dansema“ 
kūrybinę veiklą. Tai netikėtas, bet 
į šokį kitu kampu pažvelgti paska-
tinęs žingsnis. Birutė Banevičiūtė 
atvėrė duris į visiškai naują kūdikių 
pasaulį ir kūrybą būtent šiai audito-
rijai. Taip pat reikšmingas ir asme-
ninis projektas „Nuepiko“, kurio iš-
takos – šokio spektaklis „(g)round 
zero“. Esu labai dėkingas kolegoms 
Mariui Paplauskui ir Andriui Sta-
kelei, kad kartu pasinėrė į kūrybi-
nes paieškas. Su „Nuepiko“ vardu 
kuriame taip, kaip norime, kaip 
matome ir suprantame, mums la-
bai svarbus tobulėjimo kartu ir ku-
riančių asmenybių augimo proce-
sas. Daug ieškome tiesiog be jokių 
ribų. Taip pat džiaugiuosi, kad jau 
ketverius metus esu kviečiamas į 
Klaipėdą, į Šeiko šokio teatrą, daly-
vauti skirtinguose projektuose. Čia 
tikrai esu atradęs giminingą sielą 
Agniją Šeiko ir puikią ją supančią 
kūrybinę komandą.

Kokia Jūsų šokio meno dabar-
tis – kuo gyvenate, ką kuriate, 

ko siekiate artimoje ir tolimes-
nėje ateityje?

Šiuo metu gana intensyvus lai-
kas – balandžio mėnesį su šo-
kio teatru „Dansema“ pristatėme 
premjerą kūdikiams „Laikrodinin-
kas“ Kaune. Dabar dirbame su 
Šeiko šokio teatru ir spektakliu 

„Boléro–Extended“. Na, o antroje 
šių metų pusėje žiūrovai turės ga-
limybę išvysti „Nuepiko“ premjerą 

„Overheated“, kuriai ruošiamės su 
kolegomis Paplausku ir Stakele.

Esate šiuolaikinio šokio at-
stovas, tad kas, Jūsų ma-
nymu, šiandien lemia šokio 
šiuolaikiškumą?

Manau, forma nėra svarbu, svar-
biau turinys, paveikumas, aktualu-
mas, kaip savo kuriamu menu ga-
lime pasiekti ir jaudinti žiūrovą. 
Tad šiuo atveju menas gali būti vi-
soks. Svarbesnis matas – jo kokybė 
ir kaip visi kuriamo spektaklio, pro-
jekto elementai dera tarpusavyje, 
kad paveiktų žiūrovą.

Jeigu šio straipsnio skaitytoją 
pakviestumėte pažinti Jus kaip 
šokį, judesį, kas Jus atskleistų?

Atsidavimas, buvimas judesyje 
visa esybe, energija. Esu ugnies 
ženklas, tad man patinka fizišku-
mas, bet kartu ir lengvumas.

Kokia Jūsų, kaip šiuolaikinio 
šokio kūrėjo, svajonė?

Svajoju, kad daugiau žmonių at-
rastų, tiksliau, prisimintų, judesį. Jis 
yra mumyse, tik augdami pamirš-
tame ir sustojame judėti kūnu, o 
paskui ir protu. Pradedame save ri-
boti, tampame mechaniški. Tad ne-
retai žmonės, atėję į šokio spektaklį, 
sako, kad nesuprato, ką matė. Kita 
vertus, manau, kad ne viską ir rei-
kia suprasti. Daug ką reikia pajausti, 
intuityviai pagauti, pasitelkiant ne 
verbalinę, o kinetinę juslę. Žaviau-
sia stebėti kūdikius, tai man pats 
didžiausias džiaugsmas, nes dažnai 
galiu matyti (ar šokdamas, ar namie 
bendraudamas su savo dviem sū-
numis), kaip mažieji atranda savo 
galimybes, nesuteikdami tam jo-
kių kategorijų, pavadinimų, o tie-
siog natūraliai tirdami, judėdami 
ir taip tobulėdami. 

Jūsų linkėjimas sau, kaip šokio 
meno mokytojui, choreografui, 
šokėjui, menininkui, žmogui.

Linkiu kokybiškai ir prasmingai 
leisti laiką ar šokyje, ar gyvenimiš-
kose situacijose. Per daugybę darbų 
lengva pamesti save ir priimti ne-
kokybiškus sprendimus. Tad visoje 
šioje sprendimų, kontekstų jūroje 
svarbu turėti tvirtą stuburą ir verty-
bes, kuriomis gali kliautis ir išlaikyti 
save, būti sąmoningas.

Marius Pinigis spektaklyje „Boléro–Extended“ D. Matv ejevo n uotr .
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Beribiai kūnai
Festivalio „Naujasis Baltijos šokis ’19“ spektakliai (II)

Š o k i s

Tautvydas Urbelis

Guilherme Miotto, „Dar blogiau“

Vos įžengę į sceną Shane’as Bo-
ersas, Simonas Busas ir Evangelos 
Biskas savo kūnais ima kurti cho-
reografinį raštą. Lengvai, ironiškai, 
tačiau su juntamu nerimu „Dar blo-
giau“ pasiūlo savitą vizualią kalbą. 

Guilherme’o Miotto choreogra-
fija pasižymi ekspresyvia judesio 
kaita. Šokėjai be perstojo formuoja 
ir ardo laikinas kūnų kompozicijas. 
Laikinumo būsena tampa pasiro-
dymo norma, o šokėjų judesiai su-
silieja į raibuliuojantį raštą.

Nesunku pastebėti, kad pro 
nepriekaištingą judesio estetiką 
smelkiasi nerimas. Jo pilna vi-
sur – kruopščiai surepetuotuose 
judesiuose, statiškose pozose ir 
ypač žvilgsniuose. Kažkur aukštai 
virš žiūrovų ar priešais nukreiptas 
žvilgsnis tarsi pratęsia kūną į nema-
terialią erdvę, esančią tarp šokėjo ir 
kito. Kyla klausimas, ar judesys savo 
prasmę įgyja tik šio numanomo kito 
žvilgsnyje.

„Dar blogiau“ kuria nerimastingą 
šokio kaligrafiją, mėginančią nu-
brėžti vitališkas linijas tarp kūno ir 
jį supančios erdvės. Ironiškas pa-
sirodymo tonas subtiliai papildo 
nerimą, kuris apima susiduriant 
su neišsemiamu judesio potenci-
alu. Šio prieštaringumu alsuojančio 
pasirodymo prasmės atsiskleidžia 
kiekvienam individualiai. Reikš-
mių kūrimo džiaugsmas ir našta 
dar kartą užgula stebinčiųjų pečius. 

Šį kartą prieš mūsų akis – ne 
viena kitą aiškinančios šokio tezės, 
o mirguliuojantis raštas. Šokėjų kū-
nai, tarsi gyvybės kupini simboliai, 
veržiasi iš griežtų semiotinių struk-
tūrų. Tačiau nereikia pamiršti – tai 
kruopštaus darbo rezultatas, stro-
piai struktūruotas besikartojančių 
choreografinių sekų žaismas. 

Sabina Scarlat, „Uniforma“

Septynios tonos smėlio scenoje 
leidžia sukurti trapią modernis-
tinio pasaulio miniatiūrą. Pasiro-
dymo erdvę užpildo nedideli iden-
tiški smėlio statiniai, išsiskiriantys 
savo matematiškai tiksliomis for-
momis. Čia masinė gamyba simbo-
liškai persikelia į smėlio pasaulį. Jo 
viduryje stovinčios Sabina Scarlat 
ir Irene Russolillo rodo savo maiš-
tingą spektaklį „Uniforma“.

Nuožmus postindustrinis gar-
sas pamažu įtraukia dvi šokėjas į 
destrukcijos šėlsmą. Iš pradžių jų 
žingsniai lėtai ardo struktūruotos 
realybės fantaziją, įkūnytą smėlio 
kubuose. Muzikai intensyvėjant 
destrukcija apima vis didesnius 
plotus. Kūnai fragmentiškais jude-
siais negailestingai talžo kruopščiai 
kurtą pasaulį. Kūnas tampa ginklu, 

žaižaruojančiu nevaldoma energija. 
Atrodo, kad šokėjų venomis teka 
elektra, o ne kraujas – jų judesiai 
artimesni mechaniniam miesto 
ritmui negu žmogaus plastikai. 
Naujasis humanizmas gimsta ma-
šinų gaudesyje.

Destrukcijai netikėtai nurimus 
prasideda atstatymas. Žmonijos 
istorijoje tai iki skausmo pažįsta-
mas scenarijus. Iš užkulisių pasi-
rodo du jauni vyrai. Jie nedalyvavo 
griaunant, tačiau atlieka svarbų vai-
dmenį atstatant. Savo pasirodymu 
jie įkūnija milijonus iš mūsų akira-
čio išstumtų darbininkų, kurie savo 
neįvertintu darbu stumia pirmyn 
nepasotinamą progreso mašiną. 

Naujos smėlio struktūros keičia 
senąsias. Šį kartą jos aptakesnės, ar-
timesnės žmogaus kūno formoms. 
Bet vėl pasigirsta įnirtingas postin-
dustrinis garsas ir destrukcija už-
valdo smėlio pasaulį. Procesas 
kartojasi – naikinimas nurimsta, 
pasirodo du asistentai, tačiau šį 
kartą kurti naująjį pasaulį pakvie-
čiama ir publika, pamažu užpil-
danti pasirodymo erdvę. 

„Uniformoje“ destrukcija tampa 
neišvengiamybe. Pasaulyje, ku-
riame gyvenamoji aplinka tarnauja 
ekonominiams galios interesams, 
kūnas tampa ginklu ir mūšio lauku. 
Būtent per šią nuožmią konfronta-
ciją gimsta ateities pasaulis.   

Nach, „Cellule“

Savo soliniam pasirodymui „Cel-
lule“ atlikėja Nach įkvėpimo sėmėsi 
iš krampo (angl. krump) – ener-
gingo ir itin ekspresyvaus gatvės 
šokio. JAV susiformavęs krampas 
tapo būdu nepritekliaus kamuo-
jamoms juodaodžių bendruome-
nėms išreikšti savo frustraciją ir for-
muoti alternatyvią tapatybę. 

Pasirodymas prasideda Nach 
energijos pliūpsniu. Tyloje įvyksta 
akistata tarp žiūrovų ir jaunos 
moters, kuri prikausto žvilgsnį 
plačiais rankų mostais ir grėsmin-
gais judesiais. Šie netrukus sulau-
kia savo konteksto – salę užpildo 
prancūziško hiphopo fragmentai ir 
miestovaizdžio projekcija. Vaizdas 
neatsitiktinis: krampo, kaip ir dau-
gelio kitų gatvės šokių, ištakos glūdi 
vargingiausiuose miestų rajonuose. 

Scena akimirkai panyra į tamsą, 
kurioje tik ranka laikomo žibintu-
vėlio apšviesta Nach tęsia pasiro-
dymą. Žibintuvėlis – galios simbo-
lis, būtent jo šviesoje išnyra kūnai, 
kurie siekia likti nematomi. Ap-
šviesti save reiškia išsiduoti, tačiau 
karštligiškai judanti Nach save ap-
šviečia tik fragmentiškai, primin-
dama, kad dalis mūsų tapatybės 
visuomet lieka už pažinimo ribų.  

Netrukus sceną užlieja raudona 
šviesa, joje Nach kūnas skyla į ma-
terialų ir virtualų. Sustingusi šokėja 
žvelgia į vaizdo projekciją, kurioje 

jos virtualus kūnas ima judėti. Ku-
ris iš jų tikrasis? Atrodytų, atsa-
kymas akivaizdus, tačiau pasau-
lyje, kuriame riba tarp virtualios ir 
materialios erdvės sparčiai nyksta, 
vienareikšmišką atsakymą rasti vis 
sunkiau. Naujos savikūros ir savi-
reprezentacijos galimybės išlaisvina 
iš dominuojančio normatyvumo ir 
leidžia panirti į nesibaigiančią si-
muliaciją. Būtent virtualioje erdvėje 
galime išreikšti savo giliausius troš-
kimus ir tikrąja to žodžio prasme 
sukurti save.

„Cellule“ drąsiai ieško atsakymų, 
klumpa, keliasi ir simptomiškai įkū-
nija mus supantį netikrumo jausmą.

Manuel Roque, „bang bang“

Pradžioje buvo Didysis sprogi-
mas. O galbūt mažasis šuoliukas? 
Manuelis Roque savo pasirodyme 

„bang bang“ tiria kūno galimybes. 
Uždavinys išties ambicingas, nes 

kalbame ne tik apie fizines gali-
mybes, bet ir apie kūno potencialą 
įkūnyti visatos pradžią.

Viskas prasideda nuo pritū-
pimų, po jų eina šuoliukai, ne-
trukus pasirodo pirmieji pra-
kaito lašai. Roque nepaliaujamai 
juda, trumpam sustodamas tik 
tam, kad netrukus vėl atsiduotų 
sudėtingai choreografijai. Tačiau 
kodėl? Interpretacijų gali būti 
daug: našumo manijos apimtos 
visuomenės kritika, savo kūno 
galimybių išbandymas ar iššūkis 
žiūrovams. Greičiausiai visos jos 
teisingos, tačiau pats Roque savo 
įkvėpimo šaltinį atskleidė po pa-
sirodymo vykusiame susitikime: 
tai – choreografijoje įkūnytos trys 
visatos susikūrimo teorijos. Pir-
mąją, Einsteino teoriją, atspindi 
paprasti, besikartojantys judesiai, 
antrąją, kvantinės fizikos, – sudė-
tinga choreografija ir trečiąją, M 

teoriją (M-theory) – skaičiavi-
mas iki vienuolikos šokio metu 
(M teorija kalba apie vienuolika 
dimensijų).

Nesvarbu, kuri interpretacija pa-
sirodė artimesnė, „bang bang“ pa-
rodo šokio daugialypumą ir jo me-
toniminę jėgą. Šuoliukas ar triukšme 
sustingęs kūnas gali ir išreikšti vi-
satos sukūrimo teoriją, ir reprezen-
tuoti kūniškumą, ir likti estetinio pa-
sigėrėjimo (pasibjaurėjimo) objektu. 
Bet kuriuo atveju šokėjas ir žiūro-
vas įsitraukia į subtilų santykį, ku-
riame klaida tampa neišvengiama 
proceso dalimi. Pasak Roque, ji yra 
viena esminių pasirodymo sąlygų. 
Sudėtinga choreografija, numatanti 
klaidą, parodo, kad visata (ir mūsų 
pažinimas) gali būti tik viena nesi-
baigianti klaidų virtinė. Polifoniška 
choreografija ir išsekimo persmelk-
tas Roque kūnas atveria klystančio 
pažinimo grožį. 

Simon Bus, Shane Boers ir Evangelos Biskas spektaklyje „Dar blogiau“ D. P utin o n uotr .

 Irene Russolillo ir Sabina Scarlat spektaklyje „Uniforma“ D. Matv ejevo n uotr .
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D a i l ė ,  F o t o g r a f i j a

Tekstilininkes subūrė fotografija
Paroda „Pho-tex Vol. 3“ galerijoje „Artifex“

Lijana Šatavičiūtė

Šiais metais dešimtmetį švenčianti 
„Artifex“ galerija jubiliejų pažymi 
išskirtinėmis parodomis. Lina Jo-
nikė, Laima Oržekauskienė-Ore, 
Monika Žaltauskaitė-Grašienė – 
trys žavios moterys, trys indivi-
dualūs pasauliai. Ne taip dažnai 
vienoje parodoje išvysi šių garsių 
tekstilininkių kūrinius. Kiekvienos 
jų viešas pasirodymas – jau įvykis 
meno pasaulyje. Šio susibūrimo 
priežastis – dalyvavimas Kioto (Ja-
ponija) fotografijos festivalyje „Ky-
otography“, į kurį šias menininkes 
pakvietė prestižinės Kioto galerijos 

„GalleryGallery“ savininkė ir kura-
torė Keiko Kawashima. Tad turime 
retą progą Lietuvoje pamatyti ja-
ponų žiūrovams skirtą kolekciją, 
eksponuotą Kiote šių metų balan-
džio 20 – gegužės 4 dieną. 

Kas sieja šias tris menininkes? 
Pedagoginis darbas VDA Kauno 
fakulteto Tekstilės katedroje, ak-
tyvi parodinė veikla Lietuvoje ir už 
jos ribų. Kartais – bendros temos 
kūryboje, o dažniau – fotomedija, 
derinama su tekstilės priemonėmis. 
Šįkart jas subūrė Japonijai net dve-
jus metus rengtas bendras projektas. 
Kuriant kolekciją visoms autorėms 
buvo svarbu atskleisti lietuvių men-
talitetą, orientuojantis į bendraž-
mogiškas temas, kurios atlieptų ir 
japonų žiūrovų lūkesčius. Smalsius 
japonus visuomet jaudina sąsajos 
su tradicija, iš techninių galimybių 
kylančios prasminės asociacijos. 
Lietuvis kūrinyje ieško turinio gel-
mės, jausmo ir minties metaforų, o 
japoną pirmiausia intriguoja tech-
niniai parametrai – kaip tai pada-
ryta? Tad parodoje akcentuojamas 

atlikimo individualumas ir gamtos 
bei individo susitapatinimas, meni-
ninko minties kelionė po pasaulį ir 
per epochas.

Kiekviena menininkė „Arti-
fex“ galerijoje užima izoliuotą 
erdvę. Kompiuterinėmis žakar-
dinėmis staklėmis išaustoje kom-
pozicijoje „Ryšiai“ (2019) Monika 
Žaltauskaitė-Grašienė pasakoja 
šeimos (asmens) istoriją, pasitelk-
dama gamtos motyvus ir archeti-
pinę Eglės žalčių karalienės mito-
logemą bei eglės (medžio), kaip 
perėjimo iš gyvųjų į mirusiųjų pa-
saulį, simboliką. Ežero pakrantėje 
nenutrūkstama juosta nusidriekusi 
eglyno juosta (audinio ilgis – 506 
cm) tarsi ekrane perteikia paros 
laiko būseną – pradedant vaizdu 
naktį, švintant, dieną ir užslinkus 

vakaro žarai. Šalia pakabinta balta 
autorės močiutės skarelė – jautri 
užuomina į konkretų šeimos narį, 
jos sutapatinimą su Egle, davusia 
gyvybę Ąžuolui, Uosiui, Beržui, 
Drebulei. Kur čia fotografija? Au-
torės darytose eglyno nuotraukose, 
pagal kurias užprogramuotos kom-
piuterinės staklės. Kūrybinio kelio 
pradžioje žakardiniu audimu susi-
domėjusi ir šiuo metu solidžiausiai 
šiai technikai atstovaujanti Žaltaus-
kaitė-Grašienė 2005 m. sukūrė įsi-
mintiną, horizontalia juosta nusi-
driekusią skirtingų kartų šeimos 
moterų (taip pat ir savo) atvaizdų 
galeriją „Kartos“ (2005). Todėl „Ry-
šiai“ gali būti įdomūs sekantiems 
autorės mąstymo evoliuciją, jos ge-
bėjimą keistis, prabilti abstraktesne 
alegorine kalba.

Laima Oržekauskienė-Ore dve-
jus metus rinko Madonų atvaizdus 
savo instaliacijai „Marytės. Ir kas gi 
tos Marytės?“ (2019). Surinko jų net 
112 (gal bus dar daugiau?) – iš atvi-
rukų, laikraščių iškarpų, paveikslė-
lių, savo pačios darytų fotografijų. 
Objektų geografija plati – Lietuvos 
kaimų bažnyčios ir garsios Euro-
pos katedros. Kadruoti sustingę 
šilti, naivūs, liūdni Madonų veidai, 
skaitmeniniu būdu perkelti ant 
medicininių tvarsčių, atmetus bet 
kokią papildomą informaciją, kuri 
trukdytų susitelkti į šviesą, sklin-
dančią iš veidų. Paveikūs netikėti 
sugretinimai: tvarsčių netvarumas, 
laikinumas, spurimas ir amžinybę 
įasmeninantys Madonų veidai – to-
kie panašūs vienas į kitą, atspausti 
iš nespalvotų nuotraukų, paryškinti 

kryželio dygsniu raudonais „kraujo 
lašais“ (be rankų darbo akcentų ne-
apsieina nė vienas Laimos darbas). 
Lietuviška mažybinė Marijos vardo 
forma (Marytė) – tarsi nuoroda į 
kiekvienos moters gailestingumą, 
pasiaukojimą, kasdienybėje daro-
mus didelius darbus.

Linos Jonikės miniatiūrų kolek-
cija „Mylimukai“ (2019) pristato 
dvylika situacijų, pasižyminčių 
plačiu nuotaikų ir minčių diapa-
zonu – nuo neslepiamo jausmin-
gumo iki ironijos, kičo, masinės 
kultūros atributų. Jas įkvėpė se-
nos šeimos ir kelionių nuotraukos 
bei mieli niekučiai, parsivežami 
kaip suvenyrai iš atostogų ar sve-
čių šalių. Ant audinio atspausti 
vasariški šėliojimai pajūryje, jau-
kios vaikystės nuotraukos su bro-
liu, emigravusiu į Ameriką, picą 
lesantis Venecijos balandis. Jie ap-
siuvinėjami smulkiais karoliukais, 
kurie tarsi neturi nieko bendro su 

„tikru“ menu. Jonikė geba sujungti 
tikrą jausmą, lengvą liūdesį su iš-
oriniu banalumu ar net kiču. Gar-
siojo gintarinio Saulės akmens silu-
etą atkartojanti miniatiūra „Saulės 
akmuo“ (2019), kurioje ji įamžinta 
vaikystėje su broliu, gausiai apipinta 
geltonais stiklo karoliukais, prime-
nančiais kičinius smulkių gintarė-
lių paveikslus. Jonikė – fotografijos 
lietuvių tekstilėje pradininkė, dar 
1997 m. tarptautinėje konkursinėje 
tekstilės parodoje Kiote pelniusi 

„Exelence Award“ apdovanojimą.
Visų trijų autorių darbuose, ne-

paisant skirtingų idėjų ir technikos, 
juntamas pagarbus požiūris į amatą.

Paroda veikia iki gegužės 25 d.

V. Nomado n uotr .Laima Oržekauskienė-Ore, instaliacijos „Marytės. Ir kas gi tos Marytės?“ fragmentas. 2019 m.

Nauja paroda Bažnytinio 
paveldo muziejuje 

Gegužės 23 d. 17 val. Bažnytinio pa-
veldo muziejuje atidaryta paroda 

„Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje 
pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaiz-
dai Lietuvoje“. Šie bibliniu Mesijo 
vardu vadinami vienos kilmės kū-
riniai sudaro svarią Lietuvos katali-
kiškosios dailės paveldo dalį.

Parodoje pristatomi Kristaus at-
vaizdai, kuriems yra prigijęs Jėzaus 
Nazariečio pavadinimas. Jų pirma-
vaizdis – stebuklinga rengiamoji 
Kristaus statula iš Madrido basųjų 
trinitorių (Švč. Trejybės, Belaisvių 
Išpirkėjų, lot. SS. Trinitatis de Re-
demptione Captivorum Discalceato-
rum) bažnyčios. Dabar tai kapucinų 
globojama Medinaceli Jėzaus Naza-
riečio bazilika: šventovei ir statulai 
prigijo jas globojusios Medinaceli 

giminės vardas. Ši rengiamoji, natū-
ralistine stilistika pasižyminčios Se-
vilijos baroko skulptūros mokyklos 
statula dar vadinama išpirktąja, nes 
1682 m. šią apie XVII a. 2-ajame deš. 
išdrožtą skulptūrą kartu su žmonė-
mis iš nelaisvės ir niekinimo joje 
Maroko sostinėje Meknese išpirko 
Ispanijos trinitoriai. Jie atsigabeno 

šį Jėzaus atvaizdą į savo Madrido 
bažnyčią ir, išgarsėjusį malonėmis, 
ypatingai gerbė. Statulos kopijomis 
ir tapytais atvaizdais puošė savo 
šventoves, rengė maldynus, platino 
raižinius, steigė specialias brolijas. 
Ispanijoje ir ten, kur veikė basieji 
trinitoriai, šis atvaizdas pasklido ir 
už ordino ribų. 

Abiejų Tautų Respublikos ba-
sieji trinitoriai, į Lenkijos Kara-
lystę atvykę 1685 m., o į Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę – 1693 m., 
sudarė labiausiai į Šiaurę ir Rytus 
nuo vienuolijos centro – Ispanijos 

– nutolusią Šv. Joakimo provinciją. 
Dėl valstybės padalijimų ir posu-
kiliminių represijų ji vis traukėsi, o 
1864 m. carinė valdžia panaikino du 
paskutinius – Vilniaus Antakalnio 
ir Varšuvos Soleco – trinitorių vie-
nuolynus. Šv. Joakimo provincijos 
trinitoriai savo šventoves papuošė 
Madrido Jėzaus Nazariečio figū-
ros kopijomis, o plačiausiai išgar-
sėjusi ir Jėzaus kultą bei atvaizdą 
Lietuvoje paveikusi 1700 m. sukurta 
kopija – „Antakalnio Jėzus“ (dabar 
saugomas Vilniaus Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčioje).

Parodą sudaro penkios dalys: 
„Stebuklingoji Antakalnio Jėzaus 
skulptūra“, „Antakalnio Jėzaus 
(Jėzaus Nazariečio) atvaizdai Lie-
tuvos bažnyčiose“; „Po Lietuvos 

debesimis: Jėzus Nazarietis šalia 
gyvųjų ir mirusiųjų“ (liaudiškųjų 
skulptūrų dalis); „Arti akių ir šir-
dies: privataus maldingumo objek-
tai“ ir „Tradicijos ir permainos: 
Jėzaus Nazariečio atvaizdas Ne-
priklausomos Lietuvos 100-mečio 
perspektyvoje“. Seniausias parodos 
eksponatas – 1701–1702 m. profesio-
nalaus skulptoriaus sukurta įspū-
dinga votinė Jėzaus Nazariečio 
skulptūra, Onos Zelštienės paau-
kota jos funduoto Vilniaus vizičių 
vienuolyno koplyčiai. Naujausia iš 
eksponuojamų – tautodailininko 
Adolfo Teresiaus 2017 m. iš bemaž 
tūkstantmečio juodojo ąžuolo iš-
drožta ir auksuotomis detalėmis 
apdailinta šios ikonografijos Išga-
nytojo statula. 

Madrido ir Antakalnio Jėzaus Na-
zariečio statulos yra ispaniškojo tipo 
rengiamosios skulptūros-marione-
tės. Lietuvos bažnyčių altoriuose 

Kronika

N u k elta į  9  p s l .

Platelių bažnyčios vidus. 2019 m. A . B a ltėno  nu ot r.
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Žvilgsnio skersvėjui
Pokalbis su parodos „Būti visame“ autorėmis

Nuo gegužės 2 d. VDA juvelyrikos 
galerijoje „Argentum“ atidaryta 
dviejų menininkių Vilmos Šilei-
kienės ir Linos Pukštaitės, gyve-
nančios Kalifornijoje (JAV), darbų 
paroda „Būti visame“. Ciklą parodų 
pradėjusi, ši ekspozicija yra pri-
statoma kaip kintanti apimtimi ir 

forma, įtraukianti į kūrybinį ben-
dradarbiavimą Lietuvos meninin-
kus skirtinguose šalies regionuose 
ir gyvenančius užsienyje. Kūriniai 
sukurti naudojant menininkams 
įprastas kūrybines priemones ir 
technologijas, atviri sąveikai, kai-
tai ir transformacijai, priklausomai 

nuo eksponavimo erdvės ir prisi-
jungusių menininkų intencijų. „Būti 
visame“ – tai iš trijų skirtingų, bet 
viena kitą papildančių dalių su-
daryta paroda. Pirmoji dalis – tai 
daugiau nei dešimt trumpų ar ilgų 
(spręsti jums) pasakojimų-minia-
tiūrų, sukonstruotų iš Šileikienės 
fotografijų ir juos papildančių pa-
čios autorės parašytų nedidelių 
tekstų, kuriuos įmedžiagino Pukš-
taitė, tam panaudodama kelių sto-
rių japonišką voratinklinį popierių, 
tekstus atspaudusi baltu estampo 
dažu ir visa tai įrėminusi subtiliu 
nėriniu. 

Antroji dalis – tai skaitmeninė 
knyga, pateikta kaip videoprojek-
cija, rodanti eksponuojamus darbus 
ir kitus šio ciklo kūrinius. Parodą 
neatsitiktinai papildo ir trečias ele-
mentas – Pukštaitės dar vieno kūry-
binio ieškojimo rezultatas – sutažo 
(pranc. soutache) technika atlikti 
rankų darbo papuošalai, kurie 
tampa spalvingais ir ekspoziciją pa-
pildančiais akcentais. Visa tai per-
skaityti, išlukštenti ir suvokti padės 
trumpas pokalbis su menininkėmis.

Rūta Ostrovskaja: Vilma, kas 
Tau asmeniškai tas „būti visame“?

Vilma Šileikienė: Nejučia esu iš-
sitarus, jog gera būti visame. Mano 
kūrinys yra bandymas sučiupti tuos 
buvimo visame momentus. Video-
projekcijoje – mano pajautų, bū-
senų, nuotaikų talpykla: skaitme-
ninė knyga. Ji – mūsų bendros 
parodos su Lina priežastis. Mes 
visi esame tarpusavyje susiję gero-
kai labiau, nei drįstame sau pripa-
žinti. Man įdomios tų sąsajų pin-
klės. Aš tikiu komunikacija per 
kūrinius. Lina mano skaitmeninę 
knygą įmedžiagino – pavertė vėjo 

(per)pučiama, persidengiančia, be-
sisluoksniuojančia įvairaus tankio 
ir skaidrumo puslapiais, neįrišta 
menine knyga. Tokią knygą-parodą 
nesudėtinga eksponuoti ir lengva 
perkelti į kitą parodinę erdvę. 

R. O.: Gal galėtum papasakoti 
nors vieno teksto atsiradimo is-
toriją? Mane itin suintrigavo „Je-
ruzalėje pilnatis. Pasaulis man 
nesuvokiamas“. 

V. Š.: Istorija gan paprasta, visad 
važiuoju namo autobusu ir turiu 
persėsti į kitą autobusą Jeruzalės 
stotelėje. Stoviu, žiūriu į tuos baž-
nyčios bokštus, kabo mėnuo kaip 
dubuo, ir staiga suprantu, jog ne-
suprantu, kur aš, ir kad pamažėl 
tirpsta vietos ir laiko pajauta. Tad 
tokia ta ir istorija.

R. O.: Lina, ar galėtum pasakyti, 
kaip Tu apibūdintum Vilmos foto-
grafijas ir kodėl pasirinkai būtent 
tokią jos darbų įmedžiaginimo 
formą?

Lina Pukštaitė: Vilma patikėjo 
man apžaisti, painterpretuoti ir 
suteikti jos nuotraukoms ir teks-
tams sąlyginį daugiasluoksnį kny-
gos-ekspozicijos pavidalą. Vilmos 
darbai nevienareikšmiai, sluoks-
nis po sluoksnio atsiveria gylis, 
jautrumas, humoras, kančia, viltis, 
ramybė. Prisilietus man, atsirado 
dar vienas – mano interpretacijų 
sluoksnis. Žiūrovo buvimas, šviesos 
ir judesio fizika, žvilgsnių skersvė-
jis išjudins lengvučius prasminius 
sluoksnius, atskleis ir vėl paslėps gi-
lesnes prasmes. Esminė mano „mi-
sija“ šiame darbe – nepakenkti. De-
koratyviomis interpretacijomis ant 
švelnaus voratinklinio popieriaus 
stengiausi pabrėžti Vilmos darbo 

kūrybinį-prasminį intymumą, gylį, 
daugiaprasmiškumą. Norėjosi ir 
kuo mažiau kištis, kuo mažiau sa-
vęs, todėl naudojau poskaidrius, 
lengvus voratinklinio sluoksnius ir 
baltą estampų dažą. Ir kartu siekiau 
pabrėžti jautrią Vilmutės natūrą, tai 
mezginiai atsirado.

R. O.: Trečia parodos dalis suda-
ryta iš rankomis padarytų papuo-
šalų. Kas Tave, popieriaus restau-
ratorę, inspiravo daryti papuošalus 
šia įdomia technika ir gal gali trum-
pai ją pristatyti?

L. P.: Jei trumpai dėl sutažo, tai 
galiu pasakyti, jog įkvėpė mano 
senučiukė bobutė (išėjusi anapilin 
pernai, 98 metų amželio). Rankio-
jau jos gausius rankdarbius, siuvi-
nius, mezginius ir susiprojektavo 
man spalvos, ornamentika, medi-
tatyvus darbas adata. Nuo savęs ir 
bobutės nepabėgsi. O apie techniką, 
tai belieka pacituoti, jog „iš pran-
cūzų kalbos kilęs žodis „sutažas“ 
reiškia siaurą, skersai sukryžiuotų 
šilkinių siūlų apdailos virvelę, ap-
vadą, naudojamą siuvinių apdai-
lai. Randama žinių, kad maždaug 
XIV a. Prancūzijoje ši juostelė buvo 
naudojama ne tik drabužiams, bet ir 
papuošalams gaminti. Sutažas buvo 
išplitęs po visos Europos karalių rū-
mus ir didikų dvarus.“ 

Paroda galerijoje „Artgentum“ 
veikia iki gegužės 21 d. Kita šio 
ciklo paroda, pristatanti jau penkių 
menininkų kūrybą, keliauja pajūrin 
ir bus atidaryta Palangos viešojoje 
bibliotekoje rugpjūčio 2 dieną.

Parengė Rūta Ostrovskaja

(Dubičiuose, Daujėnuose, Eišiškėse, 
Rukainiuose ir kitur) tebegerbiama 
ne viena tokia gyvo žmogaus iliuziją 
sudaranti Antakalnio Jėzaus skulp-
tūros XVIII–XIX a. kopija. Paro-
doje eksponuojamas XX a. pr. šio 
tipo Išganytojo atvaizdas iš Eišiškių 
Kristaus Žengimo į dangų bažny-
čios, rodoma provincijos meistro 
išdrožta barokinė aksomo rūbu ap-
vilkta Jėzaus skulptūra iš Šėtos Švč. 
Trejybės bažnyčios. Bus galima pa-
matyti siuvinėtas paties Antakalnio 
Jėzaus ir jo kopijų iš Gegrėnų ir Ro-
zalimo bažnyčių tunikas, ornamen-
tuotais metalo rūbais apdailintas sa-
vitas Kristaus statulas, puošusiais 
Tryškių ir Kulių bažnyčių altorius. 
Parodoje – trys dešimtys įvairių 
Lietuvos regionų šventovėms skirtų 
atvaizdų, daugiausia statulų, ne vie-
nas įsimintinas paveikslas, dalis 
jų – procesijų altorėlių kūriniai. 

Be to, rodoma per 80 senųjų 
liaudiškų skulptūrų ir skulptūrėlių, 

po keletą primityviosios tapybos 
ir grafikos pavyzdžių. Diduma Jė-
zaus Nazariečio skulptūrų yra iš so-
dybose, kryžkelėse, aikštėse, kapi-
nėse ir kitose atmintinose vietose 
buvusių kryždirbystės objektų: ko-
plytstulpių, kryžių, koplytėlių. Dalis 

dievdirbių kūrinių –  iš kaimo baž-
nyčių, koplyčių ar žmonių namų. 

Išskirtinos XX a. 4-ajame dešimtme-
tyje lietuviškų mistinių operų sce-
nografijai žymaus šios srities dai-
lininko Liudo Truikio pasitelktos 
Jėzaus Nazariečio atvaizdo inter-
pretacijos. Pora liaudiškų skulptū-
rėlių rodo, kad ir sovietmečiu tradi-
cija ruseno. Ji vėl plačiai išsiskleidė 
per Atgimimą ir atgautosios ne-
priklausomybės pradžioje, kai šios 
ikonografijos Išganytojo atvaizdą 
pamėgta komponuoti tremtinių, 
tautos kančių ar kankinių atmini-
mui įamžinti skirtuose paminkluose. 
Be daugelio kryždirbių, jų sukūrė ir 
profesionalai: bus galima pamatyti 
Vlado Vildžiūno Jėzaus Nazariečio 
1991 m. skulptūrą – paminklų Vor-
kutoje, Dotnuvoje ir Anykščiuose 
statulų modelį. Parodoje ekspo-
nuojami Jėzaus Nazariečio atvaiz-
dai iš 18 Lietuvos bažnyčių, 15 šalies 
muziejų ir bibliotekų, 10 privačių 
rinkinių. 

Paroda veikia iki rugsėjo 14 d. 
Parodos kuratorė Regimanta 
Stankevičienė.

Atkelta iš  8  psl .

Viešpaties Jėzaus Nazariečio Vilniuje, 
Antakalnyje, atvaizdas. Antanas Perlis, 
Vilnius. 1800 m., vario raižinys. LDM

V. Š i le i kie nė s  nu ot ra uko s
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nuoširdžiai žaviuosi. Italijoje ypač 
svarbi peizažo ir socialinė fotogra-
fija. Man asmeniškai, be visuotinai 
pripažintų autoritetų, iš kurių ga-
liu paminėti Basilico, Scianna, Be-
rengo Gardin, Ghirri, stiprią įtaką 
darė už juos jaunesnis Andrea Je-
molo. Su juo savo karjeros pra-
džioje dirbau, iš jo mokiausi amato. 

Man įdomu tyrinėti architektūrą, 
ją pažinti per mažus kasdienybės 
pėdsakus ir laiko žymes, noriu 
žvelgti į ją iš taip arti ir taip skvar-
biai, kad priversčiau žiūrovą pasi-
justi jos dalimi.

Esi fotografavusi senus pas-
tatus, turinčius ilgą istoriją ir 
turtingą pavidalą. Tai tikrai 
nėra paprasta. Dar vienas iššū-
kis – fotografuoti Manhataną, 
ką iki tavęs darė daugybė pui-
kių fotografų, sukūrusių ikoni-
nius šios vietos pastatų atvaiz-
dus, suformavusių žvilgsnio į 
juos klišes. Suprantu, kad taip 
išbandei savo raumenis. O kas 
Tave pastūmėjo pasirinkti Ro-
mos modernizmą, kuris retai, 
išskyrus nebent kelis EURo 
viešuosius pastatus ir Mussolini 
stadioną, traukia profesionalių 
architektūros fotografų dėmesį? 

Racionalizmo architektūra man 
visada buvo įdomi. Tai mano 
miesto paveldas, be to, ji plėtoja 
klasikos kalbą, kurios raidą nuo-
sekliai seku tiek laike, tiek geogra-
finėje erdvėje. Taip pat rūpi urba-
nistinis ir socialinis racionalizmo 
gyvenamųjų namų kontekstas. Ke-
liabutis gyvenamasis namas – pa-
lazzina – tenkino vidurinio ir aukš-
tesniojo vidurinio miesto gyventojų 
sluoksnio poreikius. 1931 m. Mar-
cello Piacentini parengtas Romos 
generalinis planas paskatino tokių 
namų statybą. Nedideli komfortiški 
keliabučiai pakeitė vienai šeimai 
skirtas miesto vilas, kurios nebe-
atitiko laiko poreikių. 

Šis funkcinis tipas išpopuliarėjo 
4-ajame dešimtmetyje, bet išsau-
gojo savo populiarumą ir po karo. 
Tai palyginti paprasti, nelabai bran-
gūs, nesunkiai ir greitai pastatomi 
namai. Lengvi ir garantuoti pinigai 
statytojams. Palazzina – rezidenti-
nio kvartalo elementas, toks namas 
neturi vidinio kiemo, jame nėra vie-
tos parduotuvėms ir dirbtuvėms. 
Dažnai šiuos namus supa želdiniai 
ir tvoros, apribojančios sklypo pe-
rimetrą. Plečiantis palazzina sta-
tyboms, Romoje atsirado ištisiniai 
tvoromis suskaidyti namų kvartalai 
su gana skirtingų formų pastatais. 

Aš augau Romos centre ir nie-
kada negyvenau moderniame ke-
liabutyje. Mano akimis, kvartalas, 
kuriame nuo ryto nesigirdi įprasto 
kasdieninio šurmulio, keliamo iš 
dirbtuvių, parduotuvių, kavinių 
į gatves išsiliejusio gyvenimo, la-
bai keistas. Dėl to niekada nemė-
gau modernistinių gyvenamųjų 

kvartalų. Tačiau mane patraukė 
racionalizmo keliabučių forma, jų 
skulptūriškumas, sudomino, kad 
šie namai matomi iš visų pusių, o 
identifikuojami pagal gatvės fasadą. 

Tau puikiai pavyko atskleisti 
modernistinių keliabučių įvai-
rovę, parodyti, kuo šie namai 
panašūs ir skirtingi, kuo įdo-
mūs architektūriniu požiūriu. 
Ar to sąmoningai siekei, ar tai 
nutiko savaime? 

Man smagu, kad tai pastebi, nes 
aš, žinoma, norėjau to ir stengiausi. 
Keliabučius yra projektavęs ne vie-
nas modernizmo korifėjus, nors 
gyvenamasis pastatas rezidenti-
niame kvartale, savaime aišku, savo 
reikšme negali lygintis su viešaisiais 
pastatais. Kita vertus, kaip tik tai 
skatino eksperimentuoti. Be to, pir-
kėjai puikiai suprato, kad prestižo 
požiūriu svarbu apsigyventi pri-
pažinto architekto projektuotame 
pastate, pasižyminčiame kokybe ir 
išskirtinumu. 

Vienas iš impulsų, paskatinusių 
mane fotografuoti modernistinių 
gyvenamųjų namų fasadus, buvo 
dvi istorinės nuotraukos, užfiksavu-
sios du tuo metu naujutėlaičius pas-
tatus: vadinamąją Palazzina Furma-
nik, esančią Lungotevere Flaminio, 

ir architekto Ugo Luccichenti pro-
jektuotą namą Piazzale delle Muse. 
Žiūrėjau į šalia sudėtas nuotraukas 
ir galvojau, kokie panašūs ir kartu 
skirtingi šitie du fasadai, vienas pri-
pildytas, kitas ištuštintas, bet abu 
akcentuojantys horizontalių har-
moniją. Tada šovė mintis, kad ga-
lėčiau pratęsti dialogą, užsimezgusį 
tarp šių fasadų. Juos nufotografa-
vau ir eksponuoju vieną šalia kito. 
Norėjau, kad aplinkui šią porą su-
telktų fasadų atvaizdų kompozicija 
sudarytų persikryžiuojančių hori-
zontalių ir vertikalių visumą, ku-
rią žiūrovas suvoktų kaip savotišką 
modernaus miesto kodą.

Kaip, pagal ką atsirinkai 
tuos 16 fasadų, kurie sudaro 
fotoinstaliaciją?

Iš pradžių maniau, kad bus len-
gva. Buvo žiema, kai šviesa nepa-
prastai graži, o dauguma medžių 
pliki. Atvirai sakant, pradėjusi 
fotografuoti architektūrą, nebesi-
džiaugiu medžių žaluma ir žiedais 
taip, kaip anksčiau. Romos eismo 
sraute važinėjau automobiliu, pa-
siėmusi keletą architektūrinių gidų, 
kopėčias, stovą, kurį galiu ištempti 
iki 3,60 m aukščio, ir kitą fotografa-
vimui reikalingą įrangą. Įsitikinau, 
kad mane dominantys pastatai 

telkiasi miesto šiaurėje, pirmiau-
sia Parioli rajone ir aplink No-
mentanos gatvę. Ten, kur Romos 
turtuoliai pradėjo keltis gyventi 
4-ajame dešimtmetyje. Bėgant lai-
kui vis labiau aiškėjo, kad norėdama 
optimizuoti savo judėjimą mieste 
turiu pasidaryti objektų žemėlapį, 
kurį galėčiau bet kada pasitikrinti 
internete. Susižymėjau namus, ku-
rie domino formos požiūriu. Paaiš-
kėjo, kad tai – nepaprastai naudinga 
darbo priemonė.

Minėjai, kad tapusi architektū-
ros fotografe nebesi didelė me-
džių gerbėja. Tačiau medžiai 
turbūt ne vienintelė kliūtis, 
kurią tau tenka įveikti. Kaip 
sugebi išvengti miesto vizua-
linės taršos ir sukurti tokias 
švarias ir tvarkingas pastatų 
nuotraukas?

Iš karto supratau, kad turėsiu ga-
lynėtis ne tik su miesto augmenija. 
Dauguma gatvių buvo per siauros 
ir neleido aprėpti pasirinkto fa-
sado. Šios kliūties negaliu įveikti, 
dėl to teko atsisakyti kai kurių fa-
sadų. Kita problema – apšvietimas. 
Dažnai grįždavau prie to paties pas-
tato po kelis kartus, kad nustaty-
čiau, kuriuo paros laiku jį geriau-
sia fotografuoti. Apšvietimas kinta 

priklausomai nuo valandos, bet di-
delę įtaką daro ir oro sąlygos. Kar-
tais geriau, kai dangus apniukęs, o 
kartais reikia saulės. 

Fasadą bjaurojančių automobilių 
išvengiu pakildama keliais metrais 
aukščiau grindinio. Beje, medžiai 
kartais gali ir praturtinti nuotrauką. 
Pavyzdžiui, 1935 m. pastatyto An-
drea Busiri Vici namo fotografijoje 
medžių ir balkonų želdinių vaizdas 
suteikia laiko pojūtį. 

Tavo nuotraukos padeda pa-
žinti modernaus keliabučio is-
toriją ir evoliuciją. Ar Tau svar-
bus šis didaktinis aspektas?

Be jokios abejonės. Man patiktų 
iš arčiau stebėti ir architekto darbą. 
Manau, kad daugeliui žmonių rūpi 
architektūros genezė, juk mes gyve-
name architektūroje. Ypač įdomūs 
tie atvejai, kai architektūra atrodo 
pralenkusi laiką. Tokie, pavyz-
džiui, yra Monaco ir Luccichenti 
projektuoti namai Largo Messico 
su skirtingus butų aukštus išorėje 
jungiančiais laiptais, suskaidančiais 
fasado plokštumą. Intrigą kuria ir 
medžiagų deriniai. Architektų Pa-
niconi ir Pediconi 7-ojo dešimtme-
čio namai greta nedidelio parko, 
vadinamo Villa Balestra, Pariolyje 
išsiskiria fasado asimetrija, kurią 
sutvarko klasikinis frontonas, kaip, 
beje, ir Luigi Moretti „Saulėgrąžos“ 
name, suprojektuotame netgi kiek 
anksčiau, 1948-aisiais. 

Ar fotoinstaliacija padėjo 
tau geriau pažinti Romą ir 
romiečius?

Geriau pažinau Parioli rajoną, 
kurio seniau beveik nežinojau. Čia 
ypač didelė įdomių modernistinių 
gyvenamųjų keliabučių koncentra-
cija, nors šio tipo pastatų yra ir ki-
tur. Jie išsimėtę po visą miestą – ir 
prie Circo Massimo, ir Ostiense ra-
jone, ką ir kalbėti apie modernis-
tinį EURą. O iš ten jau netoli iki 
kultinių Adalberto Libera pastatų 
Ostijoje. Šis darbas mane, be jo-
kios abejonės, praturtino dar ir dėl 
to, kad ir Roma, ir romiečiai pilni 
netikėtumų! 

Paroda veikia iki birželio 22 d.

Palazzina Furmanik (1935, archit. Mario de Renzi, Pietro Sforza, Giorgio Calza Bini) Lungotevere Flaminio ir Palazzina Bornigia (1938, archit. Ugo Luccichenti) Piazzale delle Muse

Kad pasijustum architektūros dalimi
Atkelta iš  1  psl .

Gyvenamasis namas Via Bruxelles, 47 (1931–1935, archit. Andrea Busiri Vici)
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Seksas, melas ir literatūra
Olivier Assayasas apie „Dvilypius gyvenimus“

K i n a s

Šiuolaikiniame prancūzų kine Oli-
vier Assayaso vieta išskirtinė – jo 
nelaiko savu nei autorinio kino, 
nei pagrindinės krypties kūrėjai. 
Tačiaus Assayasas puikiai jaučiasi 
kurdamas ir autorinius, ir labiau 
masiniam žiūrovui skirtus filmus. 
Subrandintas 1968-ųjų dvasios 
(nors buvo per jaunas, kad daly-
vautų revoliucijos įvykiuose), jis iš 
tam tikros distancijos vertina gė-
lių vaikų idealizmą, kritiškai žiūri 
į globalizaciją, bet sugeba flirtuoti 
su Holivudu. Assayaso filmus rodo 
didžiausi festivaliai, bet jų apdova-
nojimais režisierius pasigirti negali. 
Ko gero, jis menkiausiai suprastas, 
bet kartu vienas populiariausių 
Europos kino autorių. Matyt, taip 
yra todėl, kad savo filmais jis rašo 
kartos biografiją. Prieš tapdamas 
scenaristu ir režisieriumi Assaya-
sas buvo kino kritikas. Gal todėl 
jo filmai intelektualūs, tankūs ir 
konceptualūs.

Lietuvoje rodytas ne vienas As-
sayaso filmas, tarp jų „Zils Marijos 
debesys“ (2014), „Karlosas Šakalas“ 
(2010), „Vasaros valandos“ (2008). 
Nuo penktadienio kino teatruose 
galima pasižiūrėti naujausią reži-
sieriaus filmą „Dvilypiai gyveni-
mai“ („Doubles Vies“, Prancūzija, 
2019). Tai žvilgsnis į Paryžiaus 
intelektualus, rašytojus, leidėjus, 
aktorius bei politikus ir kartu pa-
sakojimas apie krizę, savo vertės 
pojūčio praradimą ir apsimetinė-
jimą kažkuo kitu. Assayasas filme 
grįžta prie gana primirštos kino 

„prancūziškumo“ idėjos, todėl 
„Dvilypiuose gyvenimuose“ daug 

kalbama, diskutuojama. Pagrindi-
nius vaidmenis filme sukūrė Juliette 
Binoche, Guillaume’as Canet, Vin-
cent’as Macaigne’as, Nora Hamzawi, 
Christa Theret, Pascalis Greggory. 
Pateikiame Annos Tatarskos po-
kalbio su režisieriumi fragmentus. 

Jūsų herojai mezga romanus, 
eksperimentuoja, žeidžia, me-
luoja, bet Jūs niekad neverti-
nate jų elgesio, tik stebite iš 
labai arti.

Galima į tai pažvelgti iš skirtingų 
pusių. Šiuo atveju tai, ko gero, la-
bai „prancūziškas“ požiūris. Arba, 
tiksliau, požiūris, kurį daug metų iš-
pažįsta prancūzų kinas, nes tai dau-
giau kalba apie kino kultūrą. Mūsų 
kultūra leidžia iš atstumo traktuoti 
temas, kurios kitose kultūrose gal 
būtų vertinamos kaip kontrover-
siškos. Pavyzdžiui, vyro ar žmonos 
neištikimybė. Mūsų šalyje galima 
kurti tokius filmus, kurie daugelyje 
kitų šalių būtų neįmanomi, jiems 
neatsirastų pinigų, investuotojų, 
platintojų. Mūsų kine galima kal-
bėti apie viską. Nėra nieko perne-
lyg subtilaus, juo labiau tabu temų. 
Nieko panašaus neegzistuoja. Pran-
cūzų kinas – tai laisvės sinonimas. 
Mūsų sistema remia tokį požiūrį ir 
stipriai tiki autorinio žvilgsnio galia. 

Viena iš Jūsų filmo temų yra 
masinės kultūros naikinama 

„autorių“ kultūra. 
Kai kūriau šį filmą, jaučiau, 

kad ėmiausi temos, kuri turi rū-
pėti mums visiems. Ji apie tai, 
kaip mums sekasi dorotis su 

besikeičiančiu pasauliu. Akivaizdu, 
kad esame centre skaitmeninės re-
voliucijos, kuri radikaliai keičia 
mūsų gyvenimą kiekvieną dieną. 
Vieniems tai į gera, kitiems – į bloga. 
Tai nėra elito problema. Ji paliečia 
visus, kad ir kokį darbą dirbtume. 
Filme pasirinkau leidybos rinką ir 
skaitymo kultūrą kaip pavyzdį sri-
ties, išgyvenančios evoliuciją. Ji lyg 
lakmuso popieriukas.

Bet šie apmąstymai būtų visai 
adekvatūs, jei veiksmas rutuliotųsi 
tarp draudimo agentų. Nors tada 
tam tikros permainų pasekmės 
būtų daug agresyvesnės. Pasirin-
kau sau artimesnę sritį. Iš pradžių 
gali pasirodyti, kad tai tolimas pa-
saulis, bet jis greit tampa labai kon-
kretus, nes jame gyvena emocingi 
ir subjektyvūs žmonės. 

Lenkams leidybos sritis gali 
pasirodyti išskirtinai uždara. 
Nacionalinės bibliotekos atas-
kaitos duomenimis, mūsų 
šalyje 37 procentai apklaus-
tųjų per metus perskaitė vieną 
knygą. 

Prieš kurį laiką filmavau Kuboje. 
Praleidau ten kelis mėnesius, da-
riau aktorių atrankas, nes daug 
vaidmenų turėjo vaidinti kubiečiai. 
Daugeliu požiūrių tai gana „archa-
jiška“ visuomenė, sulaikyta praei-
tyje, nepaliesta daugelio permainų, 
kurios Vakaruose jau seniai aki-
vaizdžios. Kai renkuosi aktorius, 
mėgstu kalbėtis su žmonėmis, jų 
pažinimas – kūrybos proceso da-
lis. Kandidatų į vaidmenį klausinė-
jau apie mėgstamą poilsio būdą ir 

devyni iš dešimties atsakymų buvo 
„skaitau“. Man tai padarė didžiulį 
įspūdį ir suintrigavo. Kai kalbuosi 
su prancūzų aktoriais, niekas taip 
jau nesako. Tai net juokinga turint 
omenyje, kaip mus mato pasaulis.

Galvodamas apie kubiečius 
svarsčiau, ar tai nėra koketavimas, 
bet manau, kad ne. Tie jauni žmo-
nės iš tikrųjų skaito! Žinoma, tai 
visuotinai neprieinamo interneto 
ir daugybės pramogų trūkumo 

„nuopelnas“. Man tai padarė didelį 
įspūdį, nes suvokiau, kad dar vi-
sai neseniai pasaulis atrodė visiš-
kai kitaip. Vienos kartos gyvenimo 
erdvėje tam tikri dalykai, kurie ka-
daise atrodė amžini, visiškai išnyko. 

Nesikeičia tik viena: visada 
apsimetame tokiais, kokie 
nesame. „Dvilypiuose gyveni-
muose“ vienas herojų pakeičia 
žiūrėto filmo pavadinimą – iš 

„Žvaigždžių karų“ į Haneke’s 
„Baltą kaspiną“.

Žinoma, ši situacija filme – pokš-
tas, bet ji turi gilias tiesos šaknis. 
Kaip ir kiekviena fikcija. Pats 

panašiai elgiuosi. Kiekvienas mano 
filmas – tai paspalvinta manosios 
tikrovės versija. Perkuriu tikrovę ir 
darau ją įdomesnę. Žaidžiu su ja, 
taisau. „Dvilypių gyvenimų“ atveju 
šis taisymas rėmėsi konvencijų at-
palaidavimu, komedinių elementų 
įsileidimu. Gyvename kultūroje, 
kurioje žmonės „pasirodo“ lyg so-
cialinių medijų eksponatai, pristato 
išgalvotą savo pačių versiją, remda-
miesi savo vartojimo įpročiais ir jų 
kokybe. Kiekvienas išradinėja save 
iš naujo, kurdamas naują, defor-
muotą versiją internetui. Virtualių 
antrininkų laikai baigėsi. Tai labai 
šiuolaikinis reiškinys. Manęs kon-
krečiai nedomina skaitmeninės me-
dijos, virtuali tikrovė ar technolo-
gija per se. Mane domina, kaip visa 
tai keičia individą. Kelia nerimą, bet 
kartu ir žavi tai, kas mumyse pasi-
keitė nuo tada, kai akimirksniu ga-
lime susijungti su išoriniu pasauliu. 
Mūsų gyvenimo patirtis pasikeitė 
iš esmės. 

Parengė Kora Ročkienė

Valentino Novopolskio 
simbolinis svetimas 
Kanuose

Penktadienį Kanų kino festivalio 
paralelinėje programoje „Dvi reži-
sierių savaitės“ įvyko Latvijos, Lie-
tuvos, Belgijos ir Prancūzijos ben-
dros gamybos filmo „Olegas“ (rež. 
Juris Kursietis) pasaulinė prem-
jera. Pagrindinį vaidmenį filme 
sukūrė lietuvių aktorius Valentinas 
Novopolskis. 

„Dvi režisierių savaitės“ papildo 
pagrindinę konkursinę programą 
įdomiausių ir aktualiausių šiuolai-
kinių kino režisierių filmais, ši pro-
grama ne vienam kūrėjui padėjo 
įžengti į pasaulinio kino olimpą. 

„Dvi režisierių savaites“ galima 
vadinti tramplinu į didįjį kon-
kursą – būtent šioje programoje 
pirmą kartą nuskambėjo Rainerio 
Wernerio Fassbinderio, Woody Al-
leno, Michaelio Haneke’s ir Sofios 
Coppolos pavardės. 

Kino kritikai pažymi, kad filmo 
ašis – įspūdingas pagrindinis vaidmuo, 

Kronika kurį atliko talentingas lietuvių ak-
torius V. Novopolskis. Jo įkūnytas 
veikėjas lyginamas su Keno Loacho 
ir brolių Dardenne’ų filmų prota-
gonistais, nuolat patiriančiais ne-
sėkmę dėl netinkamo pasirinkimo 
siekiant gerų tikslų. J. Kursiečio 
filmo pagrindinis veikėjas privalo 
paklusti visuomenei, kuriai pelnas 
turi didesnę vertę nei žmogaus 
likimas.

Latvių režisierius Juris Kursietis 
antrame vaidybiniame filme „Ole-
gas“ (2019) stebi šiuolaikinę socia-
linę tikrovę ir joje atsidūrusį žmogų. 
Pagrindinę savo kūrybos temą re-
žisierius įvardijo jau debiutiniame 
filme „Modris“ (2014), sulauku-
siame specialaus San Sebastiano 
kino festivalio paminėjimo. 

Naujausiame J. Kursiečio filme 
piešiamas ribines patirtis išgyve-
nančio vyro portretas ir apmąs-
toma iniciacijos tema. Pagrindinis 
filmo veikėjas mėsininkas Olegas 
palieka gimtąją Rygą ir ieškoda-
mas geresnio gyvenimo pradeda 
dirbti mėsos fabrike Briuselyje. 
Jo viltis įsitvirtinti Vakarų Euro-
poje sudaužo susidūrimas su lenkų 
kriminaliniu pasauliu. Patekęs 
vergijon Olegas grimzta į prarają 

ir tik pasiekęs dugną randa jėgų 
atsitiesti.

„Filmas jungia dvi svarbias te-
mas – iniciaciją į vyrų pasaulį ir 
šių dienų emigracijos problemas. 
Keičiantis lyčių vaidmenims daug 
vyrų atsisako suaugti ir prisiimti at-
sakomybę. Jiems sunku užmegzti 
ilgalaikius ryšius asmeniniame ir 
profesiniame gyvenime. Pagrindi-
nis filmo veikėjas taip pat vengia 
akistatos su sunkumais, bet atsidū-
ręs svetimoje šalyje privalo atsakyti 
už savo gyvenimą. Olegas – vienas 
iš daugelio, kurie, susiklosčius ne-
palankioms aplinkybėms gimto-
joje šalyje, vietoj išsvajoto oraus 
gyvenimo svetimoje šalyje atsi-
duria anapus žmogiškumo ribos. 
Jis – žmogus be pilietybės, kuris 
niekur nesijaučia savas. Filme kal-
bama penkiomis kalbomis – šiuo-
laikiniame pasaulyje kalba dažnai 
tampa vienintele galimybe išsaugoti 
bendruomeniškumo jausmą“, – tei-
gia J. Kursietis.

Valentiną Novopolskį Lietu-
vos žiūrovai įsidėmėjo filmuose 

„Nesamasis laikas“ (rež. Myko-
las Vildžiūnas, 2013) – už jį buvo 
įvertintas „Sidabrinės gervės“ apdo-
vanojimu, „Emilija iš Laisvės alėjos“ 

(rež. Donatas Ulvydas, 2017) ir „Čia 
buvo Saša“ (rež. Ernestas Jankaus-
kas, 2018). 2013 m. „Auksiniu teatro 
kryžiumi“ už vaidmenį spektaklyje 

„Eglutė pas Ivanovus“ (rež. Jonas 
Vaitkus) apdovanotas V. Novopols-
kis sukūrė stiprius ir įsimintinus 
vaidmenis spektakliuose „Didis blo-
gis“ (rež. Arpadas Schillingas, 2015), 

„Oidipo mitas“ (rež. Gintaras Varnas, 
2016),  „Rusiškas romanas“ (rež. Os-
karas Koršunovas, 2018).

„V. Novopolskis įtaigiai pertei-
kia daugiabriaunį pagrindinio 
veikėjo portretą, sukurdamas šių 
dienų simbolinį svetimą. Jis įkū-
nija tūkstančius olegų iš pokomu-
nistinių šalių, išsibarsčiusių Vakarų 
Europos priemiesčiuose. „Olegas“ – 
intymus filmas apie vieną asme-
niškiausių žmogaus virsmų. Tai 
sudėtinga brandos istorija, kuriai 
buvo labai svarbu rasti tinkamą pa-
grindinį aktorių. Džiaugiuosi, kad 
prie mūsų prisijungė V. Novopols-
kis. Tai plačių galimybių aktorius, 
tikras savo srities profesionalas. Ak-
toriai – mano filmų bendraautoriai. 
Kiekvienas jų įneša į kūrybinį pro-
cesą svarbų asmeninį indėlį. Daž-
niausiai neprašau aktorių atminti-
nai išmokti scenarijaus tekstą – dar 

prieš pradedant filmavimo dar-
bus įtraukiu juos į improvizuotą 
procesą, leidžiantį pajausti filmo 
atmosferą ir prakalbinti personažą 
savais žodžiais. „Olego“ atveju buvo 
labai svarbu sukurti tikroviškumo 
įspūdį, todėl toks darbo būdas 
kaip niekada pasiteisino“, – teigia 
J. Kursietis.

V. Novopolskis – ne vienintelis 
lietuvių kino profesionalas, dalyva-
vęs filmo gamyboje. Antraplanius 
vaidmenis jame atlieka Valentinas 
Krulikovskis ir Paulius Čižinauskas. 
Filmo garso takelį kūrė kompozito-
rius Jonas Jurkūnas ir garso režisie-
rius Vytis Puronas. Koprodiuserio 
Luko Trimonio teigimu, Lietuvoje 
ne tik nufilmuota dalis „Olego“ 
scenų, bet ir atlikti visi baigiamieji 
darbai. Atskiro paminėjimo nusi-
pelno kompanija „Madstone“, su-
kūrusi įspūdingus vaizdo efektus. 
Filmo koprodiuseris pabrėžia, kad 
tarptautinė „Olego“ kūrybinė ko-
manda susiformavo labai natūra-
liai – sekant scenarijų ir režisieriaus 
viziją. Jo manymu, tai patvirtina, 
kad dažnėjantis šalių bendradarbia-
vimas kuriant filmus tampa įprastas. 

 „In script“ inf.

„Dvilypiai gyvenimai“
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Laimingo gyvenimo receptai
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Šį šeštadienį Woody Alleno filmo 
nebus. Tačiau TV1 (26 d. 23.05) pa-
rodys Sophie Lellouche komediją 

„Paryžius–Manhatanas“ (2012). Jos 
herojė – didžiulė Alleno kūrybos 
gerbėja – ieško gyvenimo prasmės 
įsivaizduojamuose pokalbiuose su 
savo dievaičiu. Alleno filmus vei-
kėjai perduoda iš rankų į rankas 
kaip priklausomybės bendruome-
nei ženklą. Seniai esu jos narys, to-
dėl vis dar prisimenu, kas negrąžino 
prieš trisdešimt metų pasiskolintos 
Alleno „Rugsėjo“ vaizdajuostės. 

Alleno filmai – geriausi vaistai 
nuo meilės ligos ar vienatvės. Tai 
patvirtina ir filmo „Paryžius–Man-
hatanas“ herojė Alisa (Alice Ta-
glioni). Ji dirba iš tėvo Isako (Mi-
chel Aumont) paveldėtoje vaistinėje, 
yra nepriklausoma, neturi šeimos, 
bet uoliai dalyvauja penktadienio 
šeimos pietuose. Alisos sesuo Elen 
(Marine Delterme) – jos priešin-
gybė: juristė, vyras finansininkas, 
duktė paauglė. Tačiau tėvas nepra-
randa vilties Alisą ištekinti, todėl 
kaišioja jos vizitines korteles kie-
kvienam vyrui. Bet Alisa reaguoja 
ramiai, net į saugos sistemų specia-
listą (puikus Patrickas Bruelis), ku-
ris Alleno pavardės net negirdėjęs. 
Ji žiūri Alleno filmus, todėl sugeba 
tinkamai panaudoti dideles ironi-
jos ir saviironijos dozes. Alleno kū-
ryba puikiai gydo visus kompleksus 
ir kiekvienąkart įrodo, kad inte-
lektualumas net mikrobendruome-
nėse (ką jau kalbėti apie prezidento 
rinkimus) prideda taškų.

Nežinau, kaip pasibaigs šio sa-
vaitgalio rinkimai, tačiau „Paryžius–
Manhatanas“ bet kuriuo atveju pa-
dės susitaikyti su jų rezultatais. Tai 
lengvas, sakyčiau, vasariškas filmas, 
nors kartu ir neurotiška komedija 
apie meilę. Po sermėgiškų kan-
didatų į prezidentus diskusijų jis 
pasirodys lyg šviežia vyšnaitė ant 
prarūgusio televizijų rinkimų sa-
vaitgalio torto.

Maysaloun Hamoud filmo „Tarp 
mūsų“ („LRT Plius“, 29 d. 21.30) 
veiksmas nukels į Tel Avivą ir pasa-
kos apie tris moteris – Izraelio pilie-
tybę turinčias palestinietes, kurios 
kartu nuomojasi butą ir bando rasti 
pusiausvyrą tarp tradicijų ir dabar-
ties, tikėjimo ir laisvės, religijos ir 
lyčių lygybės. Kontrastas tarp vie-
nos veikėjos konservatyvių pažiūrų 
ir pažangaus miesto gyvenimo su-
kuria daug juokingų situacijų ir ne-
susipratimų. Humoras – taip pat ge-
ras vaistas.

Jau pasirodė pranešimų, kad 
„Matricos“ kūrėjos – seserys Lana ir 
Lilly Wachowski – rengiasi iš naujo 
perkurti savo garsiausią filmą, bet 
šiąnakt (LNK, 24 d. 03.15) bus ga-
lima prisiminti jų 2014 m. fantas-
tinį filmą „Jupiteris. Pabudimas“. 
Jo herojė Jupiterė (Mila Kunis) 
sapnuoja žvaigždes, bet atsibunda 
žiaurioje realybėje – ji dirba valy-
toja, valo Čikagos turtuolių tualetus 
ir neturi jokių ateities perspektyvų 
Todėl kiekvieną rytą, vos atsibu-
dusi, Jupiterė sako, kad nekenčia 
savo gyvenimo.   

Tėtis anglų astrofizikas mergaitę 
pavadino didžiausios Saulės siste-
mos planetos garbei, nors mama, 
su kuria jis susipažino apsnigtoje 
Nevos krantinėje, tam ir prieši-
nosi. Po tėvo mirties nuo banditų 
rankos mama buvo priversta emi-
gruoti į JAV. Jupiterė čia ir užaugo. 
Dabar ji turi patėvį, kuris priekaiš-
tauja Jupiterei, kad ši negali ište-
kėti, esą užteks vaizduoti protingą. 
Matyt, tą patį sau pasakė ir seserys 
Wachowski. Jų filmas – toks naivus, 
infantilus „trešas“ apie Pelenę, kad 
net įdomu pasižiūrėti, kaip neže-
miškos civilizacijos atstovas įsikiš 
į Jupiterės likimą, mat merginos 
genų kombinacija atitinka miru-
sios jo planetos valdovės genus. 
Nors gal kas nors filmą pavadins 
ir kempu – šiemet šis žodis vėl tapo 
madingas.

Vis dėlto arčiau kempo Scotto 
Derricksono komiksas „Dakta-
ras Streindžas“ (TV3, šįvakar, 24 d. 
21.45), atėjęs tarsi iš Carloso Casta-
nedos ir Howardo Lovecrafto kū-
rybos. Patekęs į siaubingą auto-
mobilių avariją neurochirurgas ir 
skeptikas Styvenas Streindžas (Be-
nedict Cumberbatch) bandydamas 
išsigydyti vyksta į Katmandu ir at-
randa turįs neįtikėtiną gebėjimą 
transformuoti laiką ir erdvę, nors 
prieš avariją netikėjo jokia mistika. 
Dabar jo misija – ginti Žemės gy-
ventojus nuo blogio, kad ir kokį pa-
vidalą šis įgytų. 

Filmas daugialypis: ezoterikos 
mėgėjai jame pamatys parabolę 

apie iniciaciją, niekinantieji pasta-
ruosius – tokios parabolės parodiją, 
jis patiks ir paaugliams – nuotykių 
bei specialiųjų efektų mėgėjams, ir 
tiems, kurie mėgsta gerai pastaty-
tas muštynes, kai astraliniai kūnai 
išskrenda iš fizinių. Kiekvienas 
filmo personažas – tikras atrak-
cionas, bet originaliausia – plikai 
skusta Tilda Swinton, tiksliau, jos 
suvaidintas androginas, beje, pri-
menantis vieną ankstyvųjų aktorės 

gydytojas, ir į patį daktarą Faustą. 
Tačiau „Daktarą Streindžą“ nuo pa-
našių kino komiksų skiria humoras: 
jei tipo, kuris pasitelkęs transcen-
dentinę meditaciją išgelbsti pasaulį 
nuo kosminės ektoplazmos, istorija 
būtų pasakojama rimtu veidu, ją su-
virškinti būtų neįmanoma.

„Daktaras Streindžas“ taip pat 
siūlo laimingo gyvenimo receptą, 
kuris vis absurdiškesnėje mūsų tikro-
vėje ne toks ir nerealus: reikia 

Kino naujienos trumpai

Mirė Doris Day 

Gegužės 13 d. mirė Doris Day – 
viena populiariausių JAV kino 
žvaigždžių. Ji gimė 1922 m. kaip 
Doris Mary Ann Kappelhoff. 

Ketvirtojo dešimtmečio pabai-
goje Day pradėjo koncertuoti su 
muzikos grupėmis, laikui bėgant 
ėmė bendradarbiauti su Franku Si-
natra ir kitomis garsenybėmis. Vie-
nas pirmųjų jos muzikos hitų buvo 

„Sentimental Journey“ (1945), pra-
dėjęs kelis dešimtmečius neblės-
tantį Day populiarumą. Daina 

„Que Sera, Sera“, kurią Day sudai-
navo Alfredo Hitchcocko filme 

„Vyras, kuris žinojo per daug“ („The 
Man Who Knew Too Mach“, 1956), 
pelnė jai „Oskarą“. Vėliau šis kū-
rinys tapo komiško serialo „The 
Doris Day Show“ (1968–1973) 
pagrindu. 

1948 m. Doris Day debiutavo 
kine. Vaidino miuzikluose ir dra-
mose, bet žiūrovų atmintyje liko 
pirmiausia kaip romantinių ko-
medijų aktorė. Šiose komedijose jos 

partneriai buvo garsiausi moterų 
numylėtiniai Clarkas Gable’as, Cary 
Grantas, Rodas Tayloras ir Rockas 
Hudsonas. Su pastaruoju partneriu 
kurtos Day komedijos XX a. pabai-
goje sulaukė ir daugybės mokslinių 
tekstų bei feminisčių analizės. Lie-
tuvoje šie filmai nebuvo rodomi, tik 
kelis jų prieš porą dešimtmečių pa-
rodė TV3, tad dabar sunku įsivaiz-
duoti, kad Day ties 6-ojo ir 7-ojo 
dešimtmečių riba buvo viena gar-
siausių ir populiariausių Holivudo 
aktorių.

Pasibaigus karjerai kine ir te-
levizijoje Day tapo gyvūnų glo-
bos aktyviste, įkūrė ir globojo ne 
vieną fondą, besirūpinantį gyvūnų 
gerove.

Kirillas Serebrennikovas kurs 
filmą pagal apdovanotą romaną

Neseniai iš namų arešto paleistas 
rusų teatro ir kino režisierius Ki-
rillas Serebrennikovas, kurio per-
nykštį filmą „Vasara“ vis dar galima 
pasižiūrėti Lietuvoje, rengiasi kurti 
naują filmą. Tai bus dviem pres-
tižinėmis rusų literatūros premi-
jomis – „Nacionalinis bestseleris“ 
ir NOS – apdovanoto Aleksejaus 
Salnikovo romano „Petrovai gripe 
ir aplink jį“ („Petrovy v grippe i vo-
krug nego“) ekranizacija. Filmas 
bus kuriamas kartu su prancūzais 
ir šveicarais. Pasak prodiuserio Iljos 
Stiuarto, tai bus „istorija apie mūsų 
kasdienius mūšius su likimu ir apie 
tai, kaip juose paskęstame. Mūsų fil-
mas pirmiausia apie tai, kaip kas-
dieniai dalykai gali staiga pasisukti 
netikėta puse, o kelionė miesto au-
tobusu tapti nuostabaus nuotykio 
pradžia.“ Filmavimo pradžios data 
ir filme vaidinsiantys aktoriai kol 
kas neskelbiami.

Romola Garai vaidins Karlo 
Marxo dukterį

Britų kino ir televizijos aktorė vai-
dins jauniausią Karlo Marxo dukterį 
Susannos Nicchiarelli filme „Panelė 
Marks“ („Miss Marx“). 

Eleanor „Tussy“ Marx (1855–1898) 
buvo vertėja, aktorė, vaikų teisių ak-
tyvistė, sufražistė, socialistų agita-
torė. Kartu su Friedrichu Engelsu 
ji rūpinosi tėvo darbu, veikalų lei-
dyba, buvo jo sekretorė. Asmeninis 
Eleanor gyvenimas buvo nelaimin-
gas – ji pamilo Edwardą Avelingą, 
su kuriuo nebuvo oficialiai susi-
tuokusi. Savimyla vyras ją viešai 
žemino ir įžeidinėjo. Nepakėlusi 
skurdo ir vyro neištikimybės Elea-
nor nusinuodijo.

Nicchiarelli planuoja filme pa-
naudoti daug XIX a. antrosios pu-
sės dokumentų bei nuotraukų ir 
šiuolaikinę muziką. Pasak jos, kos-
tiumų ir dekoracijų estetika, siekiant 
pabrėžti veikėjos dramą, bus mini-
malistinė: „Eleanor paprasčiausiai 
pamilo ne tą žmogų, ir tai lemtinga, 
kad ir kokia protinga būtum. Ji buvo 
nuostabi, sudėtingo ir modernaus 
charakterio, įsprausta tarp proto ir 
jausmų, racionalumo ir beviltiško 
romantiškumo.“ 

Kronika Filmavimas prasidės šių metų 
rudenį.

Robertas De Niro suvaidino 
gangsterį beigelių reklamoje

Amerikiečių aktorius Robertas 
De Niro nusifilmavo britų kompa-
nijos „Warburtons Bread“ beigelių 
reklamoje. Jis vaidina nusikaltėlių 
gaujos vadeivą, bandantį atimti 
konkurento verslą. De Niro per-
sonažas kartu su sėbrais įsiveržia 
į „Warburtons Bread“ savininko 
kontorą ir pasakoja apie planus už-
grobti beigelių rinką. Po to gauja 
atsikrato konkurentų produkcijos 
ir ant „Warburtons Bread“ pakuočių 
klijuoja savo etiketes. 

Dienraštis „Guardian“ pava-
dino šią reklamą geriausiu pasta-
rųjų metų aktoriaus vaidmeniu. De 
Niro vaidina ir vieną pagrindinių 
vaidmenų šį rudenį „Netflix“ pasi-
rodysiančiame Martino Scorsese’s 
seriale „Airis“. Jo partneriai seri-
ale – Alas Pacino ir Harvey Keitelis. 

Beigelių reklamą galima pa-
s i ž iū rė t i  č i a :  ht t p s : / / w w w.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=4&v=AdMpVZ42RLk.

Parengė Ž. P.

Doris Day

„Paryžius–Manhatanas“

vaidmenų – Orlandą Sally Potter 
filme. Laimė, Swinton sugeba pa-
versti pokštu visą new age naraciją, 
ant kurios laikosi populiarioji kul-
tūra, nors prieš naktį geriau ir ne-
prisiminti Madonnos pasirodymo 

„Eurovizijoje“. Panašių postmoder-
nistinių užuominų filme su kaupu: 
ir į Aldousą Huxley, ir į Fausto 
legendą sukūrusį  Christopherį 
Marlowe, kuris, beje, taip pat buvo 

trupučio medicinos ir žiupsnelio 
tikėjimo, laikytis principų ir juos 
laužyti, jei to prireiks, daug bravū-
ros ir dar daugiau geležinio nuo-
seklumo. Trumpai tariant, kartu ir 
pasninko, ir karnavalo. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis
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Ačiū tau, meile : eilėraščiai / Gintaras Karlauskas ; [piešinių autorė Inga Veversienė]. – Kau-
nas : Vitae Litera, 2019. – 174, [6] p. : iliustr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-454-381-4 (įr.)

Gyvūnas, kuris vadinuosi (n)esu = Animal that I am (not) : [lietuvių poetų eilės ir menininkų 
darbai] / [sudarytojai Danguolė Butkienė, Palmira Mikėnaitė, Antanas A. Jonynas] ; [vertė-
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Lemties galia / Birutė Margarita Griškevičienė. – Vilnius : Ciklonas, 2018. – 217, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8122-54-1 (įr.)
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tys“, 2019. – ISSN 2424-5348

2019 / Birutė Ona Grašytė, Augustas Lapinskas, Lina Simutytė ... [et al.]. – 2019. – 1 dėklas 
(5 kn.) : iliustr.. – Tiražas 200 egz.

Lolita : [romanas] / Vladimir Nabokov ; iš rusų kalbos vertė Sigita Papečkienė. – Kaunas : 
Jotema, [2019]. – 439, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-815-0 (įr.)

Maratonas : eilėraščiai / Aistis Žekevičius. – [Vilnius] : Asociacija „Slinktys“, [2019]. – 79, [1] 
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Ne tokie kaip vakar… : [eilėraščiai] / Romualdas Ragauskas. – Kaunas : [Vitae Litera], 2019. – 
111, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-454-388-3 (įr.)

Nužudyk mane dar kartą : [romanas] / Rachel Abbott ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siauro-
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Kaunas : Jotema, [2019]. – 334, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-830-3 (įr.)

Žiemos karoliai : [eilėraščiai] / Birutė Gaučienė, Virginija Ruškienė. – Kaunas : [M. Čepulio 
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Blogas tėtis / David Walliams ; iliustravo Tony Ross ; [iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdma-
naitė]. – Vilnius : Tyto alba, 2019. – 443, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
609-466-319-2 (įr.)

Gražiausių pasakų knyga / iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 66, [2] 
p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-2131-3 (įr.)

Kakė Makė ir svajonių gimtadienis : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 
[34] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-1574-9 (įr.)

Kerų plėšikai : [romanas] / teksto ir iliustracijų autorė Cressida Cowell ; [iš anglų kalbos 
vertė Elžbieta Kmitaitė]. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 394, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 1600 
egz.. – ISBN 978-609-01-3653-9 (įr.)

Šnipė, kuriai patiko mokyklos pietūs / Pamela Butchart ; iliustravo Thomas Flintham ; iš an-
glų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], [2019]. – 
255, [1] p. : iliustr., portr.. – (Mokyklos detektyvai). – ISBN 978-609-473-110-5 (įr.)

Witkacy ir Lietuvos 
nacionalinis dramos 
teatras

Gegužės 19 d. bendradarbiaujant 
Adomo Mickevičiaus institutui Var-
šuvoje, Lenkijos institutui Vilniuje 
ir Lietuvos nacionaliniam dramos 
teatrui įvyko vieno garsiausių XX a. pra-
džios moderniosios Lenkijos kultūros 
atstovų Witkacy pjesės „Batsiuviai“ 
skaitymas. Pjesę iš lenkų kalbos 
išvertė Irena Aleksaitė, režisavo An-
tanas Obcarskas. Skaityme dalyvavo 
aktoriai Remigijus Bučius, Algirdas 
Gradauskas, Martynas Nedzinskas, 
Rasa Samuolytė, Arūnas Vozbutas, 
Saulius Ambrozaitis. Po skaitymo 
įvyko diskusija, kurioje dalyvavo 
svečias iš Lenkijos – Witkacy pjeses 
statęs aktorius, režisierius, peda-
gogas, Varšuvos nacionalinio teatro 
meno vadovas Janas Englertas, taip 
pat vertėja Aleksaitė ir skaitymo 
režisierius Obcarskas. Diskusiją 
moderavo menotyrininkas, vienas iš 
knygos „Witkacy. Plėšrūniškas pro-
tas“ autorių Helmutas Šabasevičius. 

Skaitytojui siūlome diskusijos iš-
traukas.

Helmutas Šabasevičius: Malonu 
šiandien pristatyti žinomą XIX a. 
pab.–XX a. pr. menininką, drama-
turgą, tapytoją, filosofą ir fotografą 
Stanisławą Ignacy Witkiewiczių, 
pasivadinusį Witkacy. Jo tėvas Sta-
nisławas Witkiewiczius – žinomas 
tapytojas, dailės kritikas ir architek-
tas, Zakopanės stiliaus pradininkas.

Šiandien apie Witkacy kalbėti 
gerokai lengviau nei prieš keletą 
metų, nes turime puikią knygą 

„Witkacy. Plėšrūniškas protas“, ku-
rią išleido „Aukso žuvys“. Šioje kny-
goje yra daug vertingos medžiagos 
apie Witkacy, apie jo žemaitiškas 
šaknis. Knyga atveria daug naujų 
dalykų apie Witkiewicziaus šeimą. 
Tikiuosi, kad dėl tokių skaitymų 
kaip šiandien ši asmenybė mums 
taps dar artimesnė ir reikšmingesnė. 
Šiandien pas mus svečiuojasi pui-
kus aktorius ir režisierius Janas 
Englertas. Būtent jam turėtume 
padėkoti, kad Lenkijos nacionali-
nio teatro afišose pastaraisiais me-
tais atsirado ir Eimunto Nekrošiaus 
pavardė. Jo vadovaujamame teatre 
Nekrošius pastatė Adomo Micke-
vičiaus „Vėlines“ ir Witoldo Gom-
browicziaus „Jungtuves“. Mums tai 
labai svarbi mūsų kultūros pripaži-
nimo akcija, kuri be Englerto vargu 
ar būtų įmanoma. Todėl šiandien 
labai smagu, kad Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre galime 
asmeniškai šiam žmogui padėkoti. 
Todėl pirmiausia norėčiau svečio 
paklausti: ką Jums reiškia Witkacy? 

Janas Englertas: Mes labai daug 
skaitėme Witkacy tekstų. Dar sep-
tintajame dešimtmetyje pirmą savo 
vaidmenį aš suvaidinau būtent Wit-
kacy pjesėje – Leoną. Teatro akade-
mijos studentams aš dėsčiau apie 
Witkacy. Tai yra sunkiausia forma, 
kuria galima mokyti amato. Wit-
kacy atžvilgiu labai sudėtinga, ne-
naikinant formos, suvaldyti turinį. 

Iš pradžių Witkacy mane sudo-
mino kaip žmogus, kaip „trenktas“ 
žmogus, ir tik vėliau – kaip kūrėjas. 
Kai kalbama apie mūsų profesiją, 
mes visi save vadiname meninin-
kais, o aš mėgstu mus vadinti ama-
tininkais, nes maždaug tik iš tūks-
tančio amatininkų gali gimti vienas 
menininkas arba iš tūkstančio me-
nininkų – vienas amatininkas. 

Man Witkacy teko daugiau re-
žisuoti, o ne vaidinti. Režisierius 
turi patikėti tekstu, o aktorius turi 
patikėti autoriumi. „Batsiuvių“ nie-
kada nerežisavau ir niekada šioje 
pjesėje nevaidinau. Iš baimės. Man 
gyvenime teko matyti dvi šios pje-
sės scenines interpretacijas. Viena 
buvo pastatyta žymaus režisieriaus 
Jerzy Jarockio. Tai buvo ypatingas 
spektaklis. Bet jis gimė komunizmo 
laikais, tuomet, kai autorius turėjo 
visai kitokį atgarsį, nes jo tekstai 
buvo visai kitaip suvokiami, ak-
centuojami visai kiti dalykai. 

O šiais laikais gal mes daugiau 
dėmesio kreipiame į globalines 
problemas. Per pastaruosius 300 
metų svarbų vaidmenį vaidino dvi 
pagrindinės institucijos – teatras ir 
Bažnyčia. Tai buvo dvi vietos, ku-
riose galėjai viešai kalbėti lenkiškai. 
Tai buvo patriotizmo demonstra-
vimo vietos. Ir kai mes 1990-aisiais 
atgavome laisvę, jeigu taip galima 
pavadinti, tai šios dvi institucijos 
išgyveno krizę. Nuo tada Bažnyčia 
turėtų užsiimti dvasiniu gyvenimu, 
ne politika, bet tai nepasiteisino. O 
teatras taip pat turėjo sugrįžti prie 
kitokio dvasinio gyvenimo, ir nors 
mes, aktoriai, save vadiname sielos 
inžinieriais, iš tikrųjų 10-ajame de-
šimtmetyje mums atiteko klounų 
vaidmuo. Ir tai, žinoma, turi ne-
mažą įtaką Witkacy recepcijai Len-
kijoje. Pats Witkacy yra klounas. 
Interneto karta turi problemų dėl 
absurdo interpretacijos, dėl formų 
interpretacijos ir dėl ironijos, nes 
jauni žmonės nedirba su tekstais. 

Ir šiandien, kalbant apie Witkacy, 
aktorių, režisieriaus ir žiūrovų dėka 
išgyvenau kažką ypatinga, nes išgir-
dau Witkacy, nors nesupratau lietu-
vių kalbos. Mūsų problema yra ta, 
kad šiais laikais spektaklį stebime, 
ne klausomės. O šiandien „Batsiu-
vių“ aktoriai turėjo galimybę kalbė-
tis su publika. Nevaidindami viso 
spektaklio, tekstą jie stengėsi per-
teikti per asmeninį humoro jausmą, 
todėl išliko autentiški. Nors nesu-
pratau kalbos, klausydamasis ža-
vėjausi. O dar pagalvojau – gal ir 
mums verta statyti „Batsiuvius“? 

Galima būtų kalbėti apie Witkacy 
pranašystes, nes jis kalbėjo apie in-
divido nužudymą, – kaip masė nu-
žudo individą. Ir kituose jo kūri-
niuose atsiranda keistų personažų, 
kaip robotai kinai, kurie šaukia: „Ša-
lin individą, šalin asmenybę, tegy-
vuoja masė!“ Witkacy tiesiog kaip 
pranašas numatė tai, kas vyksta da-
bar. Šiandien svarbiau kiekis, o ne 
individas. Ta masė laimi ir gal dėl 
to atsiranda baimė statyti Witkacy 
kūrinius? Visi šie akcentai yra „Bat-
siuviuose“. Pats autorius išgyveno 
Spalio revoliucijos baimę, nes pats 
buvo Peterburgo kadetų mokyklos 
mokinys ir galėjo numatyti įvykius. 

Gal ne visi žinote, kad Witkacy, 
bėgdamas nuo vokiečių ir bijoda-
mas grėsmės iš Rytų, nusižudė. 

H. Š.: Witkacy kūriniai išversti į 
daugelį pasaulio kalbų; 1993-iaisiais 
nedidelį jo „Skečą“ į lietuvių kalbą 
išvertė Giedrius Gabrėnas (žur-
nale „Krantai“), jo išverstą dramą 

„Mažame dvarelyje“ 1993-iaisiais 
Panevėžio dramos teatre pastatė 
režisierius Saulius Varnas. Klausi-
mas vertėjai: pasidalinkite savo pa-
tirtimi, kaip Jums sekėsi susidoroti 
su „Batsiuvių“ vertimu? Juk pjesė 
reikalavo daugybės paaiškinimų, 
nes ji pilna alogizmų, keisčiausių 
žodžių, kurių vertimas kartais pa-
reikalauja pusės dienos. 

Irena Aleksaitė: Sunkiai susi-
dorojau. Mėgstu versti pjeses, o 
čia susidūriau su tekstu, kurio tie-
siog nesupratau. Witkacy mokėjo 
daug kalbų ir labai laisvai į tekstą 
ne tik įkeldavo įvairių kalbų žo-
džius, bet ir tuos paimtus žodžius 
sulenkindavo. O iš kur tie žodžiai 
paimti – vienas Dievas težino. Teko 
raustis internete, teko ieškoti įvai-
rių žodynėlių. O jo keiksmažodžiai! 
Jų neįmanoma išversti, aš tiesiog sė-
dėjau ir kūriau. Darbas buvo sunkus, 
o kai šiandien pasiklausiau, tai lyg ir 
pusė bėdos. 

Tekstas labai sudėtingas. Jis apie 
tris revoliucijas ir apie tai, kad kie-
kviena revoliucija – betikslė, nes 
nugalėtojai tampa tokie patys, ko-
kie buvo anie. Witkacy idėjos, min-
tys nesensta. Nors režisierius tekstą 
kupiūravo, mintis išliko sklandi ir tei-
singa. Pjesėje veiksmas vyksta nuo-
latos: kažkas krinta, kalba, ateina, iš-
eina... Ir nebūtinai tai susiję su siužetu. 

H. Š.: „Batsiuvių“ ištraukos Naci-
onaliniame dramos teatre jau buvo 
skaitytos prieš ketverius metus. 
Skaitymą režisavo Povilas Makaus-
kas. Tai buvo tęsinys renginių, susi-
jusių su paroda, kuri buvo atidaryta 
V. Kasiulio dailės muziejuje. Klau-
simas šiandienos „Batsiuvių“ skai-
tymo režisieriui Antanui Obcars-
kui: kaip Jūs atradote Witkacy?

Antanas Obcarskas: Režisuoti šį 
skaitymą pasiūlė teatro direktorius 
Martynas Budraitis. Pjesę skaičiau 
vis prie jos prisėsdamas, o tai truko 
apie pusantro mėnesio. Iš pirmo 
žvilgsnio ji pilna žodinės ekstrava-
gancijos, kuri tarytum trukdo per-
skaityti belaikes ir šiandien svarbias 
mintis. Man ir aktoriams prireikė 
šiek tiek laiko, kupiūravome tekstą, 
kad pjese galėtume pasakyti tai, ką 
Witkacy norėjo pasakyti. Pjesėje 
susipina keistas dalykas: kalbama 
iš trijų klasių pozicijų, iš trijų skir-
tingų ideologinių doktrinų, bet jos 
sumišusios su labai smulkmeniš-
kais asmeniškumais: meile, erotika, 
prievartavimu ir t.t. Ir kaip tuomet 
išlaviruoti tarp to, kad mes vienas 
kitą mylime, vienas kito geidžiame, 
mums kažkas kažko neduoda ir 
tada iš to nepasitenkinimo, ar tai 
būtų troškimas darbo, ar moters, 
ar dar kažko, kyla, auga frustracija. 
Užduotis buvo labai įdomi. Su šia 
pjese reikia susigyventi, o tam rei-
kia laiko. Ačiū aktoriams, kurie pa-
dėjo išgirsti Witkacy mintis.

Daiva Šabasevičienė

T e a t r a s
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Dailė

Naujausių naujienų galima bus ieškoti galerijoje „Vartai“, kur iki ge-
gužės 31 d. veikia Vilniaus dailės akademijos tapybos katedros studentų 
Ryčio Ratkevičiaus, Gyčio Arošiaus bei Monikos Radžiūnaitės bakalauro 
baigiamųjų darbų ekspozicija. O plačių užmojų ir įdomios kolekcijos – 
KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda), kur pristatomas 
Lietuvos tapybos projektas „Rekomendacija“. Parodos kuratorius – Ignas 
Kazakevičius, veikia iki birželio 23 d.

Muzika

Gegužės 31 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne koncertu „Odė džiaugsmui“ 
prasideda Pažaislio muzikos festivalis. Atidarymo koncerte girdėsime 
Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, Kauno valstybinį chorą ir sė-
kmingai tarptautinėse scenose dainuojančius solistus Vidą Miknevičiūtę 
(sopranas), Jovitą Vaškevičiūtę (mecosopranas), Kristian Benedikt (te-
noras), Tadą Girininką (bosas). Diriguojant Kauno valstybinio choro ir 
festivalio meno vadovui Petrui Bingeliui, skambės arijos, ansambliai ir 
chorai iš operos žanro lobyno, o vakarą vainikuos didingi Ludwigo van 
Beethoveno Devintosios simfonijos akordai. 

Teatras

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gi-
mimas“ iš Ramučio Petniūno privačios 
kolekcijos 

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai 
stebuklai“ 
Paroda „Vilniaus priemiesčių topografija. 
XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazi-
jos mokinių braižyti žemėlapiai“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–
1999 m.“ 
Paroda „Orų dienoraščiai“ 

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

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
Giedriaus Kazimierėno darbų paroda
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

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

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybin-
gumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 
16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje 
pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai 
Lietuvoje“
Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. 
Bernardinės“
Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros 
koplyčios fasado ikonos“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“
Paroda „Bendrabūvis“ 

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Raimondo Paknio paroda „Mūro istori-
jos. Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos 
paveldas“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Vytenio Buroko paroda „Sanatorija“
iki 26 d. – Marijos Olšauskaitės paroda 

„Mūsų vardu“
iki 26 d. – paroda „Brud. Beždžionių 
gudrumas“
iki 26 d. – paroda „Yuji Agematsu. zip: 
05.01.14 . . . 05.31.14“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Laimos Oržekauskienės-Ore, Monikos Žal-
tauskaitės-Grašienės, Linos Jonikės paroda 

„PHO-TEX Vol. 3“ 

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Vilmos Šileikienės, Linos Pukštaitės 
paroda „Būti visame“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 25 d. – 4-oji šiuolaikinės dailės 
kvadrienalė „Q19: Memorabilia. Įrašyti į 
atmintį“ 
nuo 28 d. – Camillos Borghese fotoinstalia-
cija „Miesto dialogai / Dialoghi urbani“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki VI. 1 d. – Joachimo Schmido paroda 

„Vaizdų knyga / Bilderbuch“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
nuo 28 d. – Klauso Richterio paroda 

„Bajorai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 28 d. – šiuolaikinės tapybos paroda 

„Karnavalas“ (Raminta Blaževičiūtė, 
Konstantinas Gaitanži, Jonas Jurcikas, 
Eglė Karpavičiūtė, Jolanta Kyzikaitė, 
Eglė Knyzė, Donata Minderytė, Ričardas 
Nemeikšis, Viktoras Paukštelis, Monika 
Plentauskaitė, Gabrielė Šermukšnytė, 
Eglė Ulčickaitė)

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Vilniaus dailės akademijos tapybos kate-
dros studentų Ryčio Ratkevičiaus, Gyčio 
Arošiaus bei Monikos Radžiūnaitės baka-
lauro baigiamųjų darbų ekspozicija

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 30 d. – Egidijaus Radvensko (keramika) 
ir Evaldo Ivanausko (fotografija) paroda 

„Laiko asimetrija“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 28 d. – Eglės Ulčickaitės paroda 

„Fragmentai“
nuo 31 d. – tarptautinio mainų projekto 

„Paris – Vilnius“ paroda „Voyage“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 4
Sigito Lukausko tapybos paroda „Tylos 
metas“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 25 d. – tapybos paroda „Apie Vilnių“ 
(Jonas Čeponis, Jonas Švažas, Bronius 
Murinas, Aloyzas Stasiulevičius, Antanas 
Kmieliauskas, Leonardas Gutauskas, 

Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Mindau-
gas Skudutis, Jūratė Bagdonavičiūtė, Jūratė 
Mykolaitytė, Daumantas Pilipavičius)

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Lucos Vanello (Italija-Slovėnija) persona-
linė paroda „Drėgni raumenys laukia“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Juozo Milašiaus paroda „Plastikas karto-
nas¬ electric & acoustic“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 31 d. – „Lietuvos spaudos fotografija 
2019“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Savickų šeimos menininkų paroda „Kartos 
ir likimai“
nuo 29 d. – Jehošuos Kovarskio tapybos 
paroda „Chaoso sutramdymas“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Arūnės Tornau paroda „Objektai“ 

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
iki 29 d. – miniatiūrų paroda „Lėlė“

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki 26 d. – paroda „Tekstilė keramikoje ir 
keramika tekstilėje“ (Lina Bačianskaitė, 
Rimgailė Dručiūnaitė, Dalia Gineitė, 
Beatričė Kelerienė, Aušra Laurinavičienė, 
Laura Milevičiūtė-Černiauskienė, Nor-
mantė Naruševičienė, Greta Kardi (Kar-
dišiūtė), Karolina Kunčinaitė, Lina Zavadskė, 
Jūratė Vanagaitė) 

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
Fedoro Aleksandrovičiaus (Ukraina) darbų 
paroda „Laukiantys angelo“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of 
life“ 

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
iki 29 d. – Jurgos Šarapovos paroda 

„Mu mu“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
Paroda „Tėčio portretas: Valerijanas Petro-
vičius Dobužinskis“
Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu 
lectoris“, skirta Lietuvos nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos 100-mečiui ir Do-
kumentų konservavimo ir restauravimo 
veiklos 40-mečiui

Paroda „Ankstyvoji Jono Buračo tapyba“

Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą 

Moniušką“

iki 31 d. – paroda, skirta Tarptautinei Afri-

kos dienai „Pažintis su Etiopija“ 

iki 30 d. – vaikų piešinių paroda „Mes už-

augome laisvi“ 

Galerija „555“
T. Ševčenkos g. 16
Ramunės Vėliuvienės paroda „Kontekstai“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
iki 31 d. – Pauliaus Žižliausko paroda „NY 
part 1“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės tapybos paroda „Saulės!“ 

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia
Savičiaus g. 15
Jungtinė VDA, VGTU, EHU ir Vilniaus 
dizaino kolegijos studentų paroda „Eiksija“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
Paroda „Po Naktikovo ženklu: grafų Kosa-
kovskių biblioteka“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės 
ekspozicija 
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-
tijos šalių tekstilė“
Paroda „Arbit Blatas (1908–1999): nuo 
Kauno iki Niujorko“

Paroda „Nakties vizijos: XVII–XX a. dai-
lininkų kūriniai iš Mykolo Žilinsko 
kolekcijos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečio lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Paroda „Atminties popierius“ 
iki 26 d. – paroda „Kūrinio genomika“
nuo 30 d. – Eimučio Markūno paroda 

„Miesto spalvinis kodas. Juoda“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
VDA Telšių fakulteto metalo meno ir ju-
velyrikos studentų darbų paroda „Dviejų 
sostinių susitikimas“
iki 25 d. – Aušros Andziulytės ir Lai-
mos Drazdauskaitės akvarelių paroda 

„Lygiagretės“

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“

Aštunto „Kūrybinio impulso“ programa bus rodoma gegužės 31 d. ir 
birželio 1 d. tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius ’19“. Cho-
reografines miniatiūras pristatys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro trupės balerinos Jade Longley, Gohar Mkrtchyan, Marta Navarro, 
Julija Stankevičiūtė, Vaida Šniurevičiūtė ir baleto šokėjas Isaacas Evansas. 
Pirmą kartą savo miniatiūrą „Kūrybiniam impulsui“ kuria klaipėdietė 
šokėja bei choreografė Aušra Krasauskaitė. Taip pat įvyks ir pačios jau-
niausios choreografų kartos – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos Baleto skyriaus moksleivių Mildos Luckutės ir Dorotėjos Navic-
kaitės bendros kūrybos – debiutas. Krzysztofo Pastoro inicijuoto projekto 
koordinatoriais šiemet pirmą kartą tampa choreografas, LNOBT baleto 
meno vadovo asistentas Martynas Rimeikis ir ne kartą kolegų kurtose 
choreografinėse miniatiūrose šokusi primabalerina Kristina Gudžiūnaitė.

Scena iš miniatiūros „NEjuoda“ M. Alek sos  n uotr .
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Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-
giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-
kiai (1918–1940 m.)“
Paroda „Ypatinga dovana Lietuvai“, skirta 
kolekcininko, visuomenės ir kultūros vei-
kėjo, Amerikos lietuvio Aleksandro Mykolo 
Račkaus 125-osioms metinėms
LR Prezidentūros sodelyje – archyvinių 
nuotraukų paroda „Kas tas Prezidentas? 
Lietuvos Prezidentai ir Prezidento institu-
cija 1919–1940 m.“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Marko Mäetammo paroda „Pasaulis aplink 
mane (juda vis greičiau ir greičiau)“
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Vokietijos menininkių dueto 
Haubitz+Zoche paroda „Hibridinis moder-
nizmas. Bažnyčios Pietų Indijoje“

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Lietuvos tapybos meno projekto „Reko-
mendacija“ paroda
Paroda „Istorija ateičiai“

Baroti galerija
Aukštoji g. 12
iki 31 d. – Jono Švažo 1925–1976 m. paste-
lės, piešiniai

Herkaus galerija
Herkaus Manto g. 22
Silvijos Drebickaitės tapybos paroda „Pėd-
sakai laike“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Mindaugo Juodžio tapybos paroda „Gijos“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Virginijaus Kinčinaičio paroda 

„Sublime II“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 29 d. – Romano Vilkausko paroda „Iki 
galo išdainuosiu...“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 25 d. Keramikos paviljone – Eglės Einiky-
tės-Narkevičienės paroda „InSide-OutSide“ 
arba „Išorė apie vidų“ 

J. Miltinio dramos teatras
Laisvės a. 5 
Paroda „Aldona Gustas. Moterys su burnomis“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė
24 d. 19 val., 25 d. 16 val. – PREMJERA! 

„SHELL-TER“. Rež. R. Krężel ir M. Duncan, 
dail. O. Juciūtė. Vaidina J. Dapkūnaitė, 
K. Legenis, F. Semionovaitė, I. Raulynaitytė
26 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. O. Koršunovas
26 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. V. Rumšas 
28 d. 19 val. – PREMJERA! D. Zavedskaitės „OR-
FEO. MIESTO ŠVIESOS“. Rež. N. Jasinskas,

dail. L. Židonytė, komp. M. Zenkevičiūtė, 
choreogr. A. Gudaitė. Vaidina N. Savičenko, 
V. Mockevičiūtė, M. Dirginčius, K. Lebedytė
29 d. 19 val. – I. Bergmano „SCENOS IŠ VE-
DYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir 
rež. V. Rumšas 
30, 31 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“. 
Rež. J. Strømgrenas 
VI. 1 d. 12 val. – C. Brandau „TRIJULIS 
AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

Valstybinis jaunimo teatras 
24 d. 18val. Studijoje – R. Stankevičiaus 

„VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. 
Rež. A. Bialobžeskis 
25 d. 12, 14, 16, 18, 20 val. Salėje 99 – PREM-
JERA! T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNA-
VAU“. Rež. K. Gudmonaitė
26 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 
teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. O. Lapina
28 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatre – 

„CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. E. Nekrošius 
30 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatre – 
D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS 
LIZDO“. Rež. V. Griško

Vilniaus mažasis teatras
30, 31 d. 18.30 – A. Špilevojaus „12 gramų į 
šiaurę“. Rež. A. Špilevojus, scenogr. 
B. Šulniūtė, kost. dail. R. Lendraitytė, mu-
zika „Black Water“. Vaidina I. Patkauskaitė, 
P. Markevičius, D. Ciunis, G. Latvėnaitė, 
I. Kvietkutė, T. Rinkūnas, V. Rumšas (jaun.)

Oskaro Koršunovo teatras
24 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“! 
Rež. O. Koršunovas, scenogr. L. Liandzber-
gis, kost. dail. R. Lendraitytė, muzika 
D. Ndugu. Vaidina Š. Zenkevičius, M. Rep-
šys, G. Mockeliūnaitė, M. Čižauskas, 
R. Saladžius
27 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiaus-
kaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. 
Rež. O. Koršunovas
29 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo 

„PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. 
Rež. O. Koršunovas
30 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, 
U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė
VI. 2 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, 
G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. 
Rež. A. Leonova

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
25 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
26 d. 12 val. – PREMJERA! „RAUDONOJI 
KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). 
Rež. E. Piotrowska 

„Menų spaustuvė“
25 d. 10, 13, 16 val. Juodojoje salėje – PREM-
JERA! „LUMI“. Idėja, choreogr., apšvieti-
mas, kost. D. Acin Thelander (Šeiko šokio 
teatras)
25 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PA-
SAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė
26 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PA-
SAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
26 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO 
PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro 
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė stu-
dija „PetPunk“)
27 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-
niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„EKSPANSIJA. VISATA ĮEINA Į MANO KŪNĄ“ 
(V. Jankausko šokio teatras) 
30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA 
KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atvi-
ras ratas“)

Tarptautinis šiuolaikinio šokio studentų 
festivalis „Šhock academia“
31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BLIN BLING 
BANG“. Choreogr. M. Voišnytė (Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija)
31 d. 20 val. Juodojoje salėje – „IŠEITIS“. 
Choreogr. J. Vassos (Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija)

„Meno fortas“ 
Bernardinų g. 8
29, 30 d. 19 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. 
Rež. A. Leonova (J. Miltinio dramos teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
24 d. 18 val., 25 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – 
J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT 
kartu su „Utopia“ teatru)
26 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ 
(K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ 
motyvais). Rež. E. Kižaitė 
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
28, 29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – 

„ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno 
vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, 
rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila (Kauno vals-
tybinis muzikinis teatras)
28, 29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
29 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. T. Erbrėderis
30 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ 
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nak-
ties sapną“). Rež. E. Kižaitė
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis                  
teatras
31 d. 12 val. Šakių kultūros centre – Z. Bru-
žaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. 
Dir. V. Visockis 

Kauno kamerinis teatras
24 d. 19 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. R. Bartulis
25, 26 d. 13.30, 16 val., – „ATVIRA ODA“. 
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)
29 d. 19 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
VI. 1 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės 
al. 81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. G. Padegimas

Kauno lėlių teatras
25 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių 
muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTU-
VĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė
26 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
III tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“
24 d. 17 val. Mažojoje salėje – „TOBULA 
PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA 
SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal 
E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). 
Rež. P. Ignatavičius (Šiaulių dramos 
teatras)
24 d. 20 val. Didžiojoje salėje – „JOBO 
KNYGA“ (pagal Senąjį Testamentą). 
Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)
25 d. 14 val. Kamerinėje salėje – „DALYKAI“ 
(Meno ir mokslo laboratorija)
25 d. 17 val. Mažojoje salėje – „HELVERIO 
NAKTIS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jau-
nimo teatras)
25 d. 19 val. „Kultūros fabrike“ – komiksų 
opera „a“ („Alfa“) („Operomanija“)
26 d. 15 val. Mažojoje salėje –

„HAMLETMACHINE“ (A. Areimos teatras)

26 d. 18 val. Didžiojoje salėje – M. Ivaškevi-
čiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Kor-
šunovas (Lietuvos rusų dramos teatras)

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
24 d. 18 val. – K. Smorigino „Geriausių 
dainų koncertas“
25 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULP-
TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius
26 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. 
Rež. P. Ignatavičius
30 d. 18.30 val. A. Sireikos krepšinio akade-
mijoje (Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. 
Rež. A. Kahnas, G. Palekaitė
VI. 1 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTO-
RIJA“. Rež. J. Žibūda

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
25 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. 
Rež. A. Leonova 
30, 31 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko 

„SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. 
U. Bartoševičiūtė. Vaidina J. Čepulis, T. Gryn, 
A. Kėleris, E. Koriznaitė, L. Martinonytė, 
J. Nemanytė, E. Pavilionis, L. Sėdžius
VI. 1 d. 18 val. –„Pokalbis eilėmis ir muzika“. 
L. Kondrotaitės eilės, J. Tulabos muzika

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
24 d. 17 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje, 25 d. 19 val. Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažny-
čioje – projekto „Čiurlionio kelias“ pradžios 
koncertas „Čiurlionio Lietuva“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, R. Marcinkutė-Lesieur 
(vargonai), E. Ališauskas (birbynė). Pro-
gramoje M.K. Čiurlionio, G.F. Händelio ir 
kt. kūriniai
26 d. 18 val. Griškabūdžio bažnyčioje – muzi-
kos festivalis „Beatričės vasaros“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. M. Barkauskas
26 d. 18 val. Vilniaus rotušėje, 28 d. 18 val. 
Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje Kaune, 29 d. 17.30 Žemaičių dailės 
muziejuje Plungėje, 30 d. 18 val. Rietavo 
kultūros centre, 31 d. 17 val. Palangos gintaro 
muziejuje – „Čiurlionio kelias“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, S. Deveikytė-Zubovienė 
(fortepijonas), R. Zubovas (fortepijonas), 
Vilniaus Čiurlionio namų choras (vad. 
M. Drūlia). Programoje M.K. Čiurlionio, 
V. Barkausko, J. Gruodžio, V. Bacevičiaus, 
D. Zakaro ir kt. kūriniai

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
24 d. 20 val. – koncertas „Acoustico“. Atli-
kėjai choras „Bel Canto“ (meno vad. ir dir. 
E. Kaveckas), gitaristas S. Lipčius, violon-
čelininkas A. Gocentas, Metodistų meno 
centro mušamųjų instrumentų vaikų grupė 
(vad. S. Auglys), pianistė R. Gocentienė 
26 d. 18.30 – koncertas „Geros žinios“. Lie-
tuvių ir užsienio populiariosios bei lietuvių 
liaudies muzikos aranžuotus kūrinius a 
cappella atlieka vokalinės džiazo studijos 

„Kivi“ dainininkai 
28 d. 18 val. – koncertų ciklas „Vasaros 
naktys“ skirtas, Lietuvos muzikos patriar-
cho J. Naujalio metams. Dalyvauja Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 
jaunučių ir jaunių chorai, meno vadovės 
E. Jaraminienė ir A. Steponavičiūtė-Zup-
kauskienė, koncertmeisteriai P. Jaraminas 
ir S. Dūdėnienė
29 d. 17.30 – iškilmingas Vilniaus „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklos baigimo pa-
žymėjimų įteikimas absolventams ir jų 
koncertas

30 d. 19 val. – koncertas Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai – „Jaunų talentų vakaras“. 
Atlikėjai A. Jauniškytė (smuikas), K. Pūtys  
(smuikas), V. Šiekštelytė (smuikas), L. Voro-
novaitė (smuikas), M. Siliūtė (fortepijonas), 
R. Buišaitė (smuikas), K. Stonytė (fortepijo-
nas), U. Ivanauskaitė (fortepijonas), 
R. Gailiūtė (fortepijonas), A. Būrė (ma-
rimba), Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristo-
foro kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. 
dir. M. Barkauskas). Diriguoja Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai: 
B. Sokolovas, A. Pėželytė, L. Kanevičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
27 d. 19 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Akordeono muzikos koncertas. Dalyvauja 
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos akordeono skyriaus mokiniai. 
Mokytojai V. Nociūtė ir T. Jurkša
29 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-kon-
certas „Mes kviečiam vasarą“. Dalyvauja 
Žvėryno muzikos studijos mokytojų 
L. Burbaitės-Vaitkuvienės, R. Janutėnaitės, 
R. Švėgždaitės, J. Taločkienės, R. Vitkaus-
kaitės mokiniai. Koncertmeisterės L. Bur-
baitė-Vaitkuvienė ir R. Vitkauskaitė
30 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertuoja profesorių V. Vitaitės ir 
A. Žvirblytės fortepijono klasės mokiniai – tarp-
tautinių konkursų laureatai. Programoje lie-
tuvių, Vakarų Europos klasikų, romantikų 
ir XX a. kompozitorių kūriniai

Kaunas
Pažaislio muzikos festivalis
30 d. 19 val. Volfas Engelman studijos tera-
soje – „Nuskraidink mane į diksilendo šalį“. 
Atlikėjai Kauno diksilendas „Dixxband“, 
K. Svolkinaitė (vokalas), R. Arnašius (tri-
mitas), T. Razmus (tenorinis ir sopraninis 
saksofonai), R. Terminas (trombonas), 
M. Liutikas (fortepijonas), M. Paulikas (gi-
tara), S. Remeika (tūba), E. Anziulis (muša-
mieji). Dalyvauja E. Matulaitis ir
 E. Kriaučiūnaitė (svingo šokių klubo „All 
That Swing“ šokėjai)
31 d. 19 val. Pažaislio vienuolyne – pradeda-
masis koncertas „Odė džiaugsmui“. Atli-
kėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis or-
kestras, Kauno valstybinis choras, solistai 
V. Miknevičiūtė (sopranas), J. Vaškevičiūtė 
(mecosopranas), K. Benedikt (tenoras), 
T. Girininkas (bosas). Dir. P. Bingelis. Pro-
gramoje L. van Beethoveno Simfonijos 
Nr. 9 finalas; gražiausios operų arijos, an-
sambliai, chorai

Va k a r a i
Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
24 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis 
ciklas „Kelias į namus“ su J. Melniku 
(rež. A. Matvejevas)
24 d. 15 val. atrijuje – koncertas „Gražiausi 
Stanislovo Moniuškos vokaliniai kūriniai“. 
Atlikėjai trio „RAMuzika“ (solistė A. Šir-
vinskaitė, pianistė R. Blaškytė ir smuiki-
ninkė M. Dikšaitienė). Koncertą pristato ir 
komentuoja muzikologė B. Baublinskienė
27 d. 17.30 Renginių erdvėje – diskusija su 
Rusijos ekspertu iš JAV Brianu Whitmore’u 

„Rusija ir Vakarai: nauja konflikto era?“
28 d. 18 val. Konferencijų salėje – Knygos 

„Dniepru per Ukrainą“ pristatymas ir susiti-
kimas su LRT projekto „Nacionalinė ekspe-
dicija“ dalyviais. Dalyvauja S. Paltanavičius, 
E. Mildažytė, R. Petrauskas, B. Vanagas, 
G. Liaudanskas-Svaras ir kt.
29 d. 18 val. Renginių erdvėje – filmų kūrimo 
festivalis „Odisėja72“
31 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis ciklas 

„Kelias į namus“ su R. Samuolyte 
(rež. A. Matvejevas)
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Savaitės filmai

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

Gegužės 24–30
Ki no re per tu a ras

Aladinas  ***
Muzikinė pasaka apie vagišių Aladiną (Mena Massoud), kuris nori tapti 

princu ir vesti princesę Žasminą (Naomi Scott). Tuo pat metu viziris 
Džafaras (Marwan Kenzari) nori užgrobti valdžią šalyje. Kad taip įvyktų, 
jis turi gauti stebuklingą lempą, saugomą Stebuklų uoloje. Tačiau į uolą 
patekti gali tik Aladinas. Filme, kurį sukūrė gangsterių kino specialistas 
Guy Ritchie, džiną suvaidino Willas Smithas (JAV, 2019). (Vilnius, Kau-
nas, Klaipėda)
Devym kažkelinti  ***

10-ojo dešimtmečio Kalifornija: kompaktinės plokštelės dar neišstūmė 
audiokasečių, riedlentininkų dar nerodo MTV, o trylikametį Styvį vis 
dar laiko vaiku ir mama, ir vyresnysis brolis. Kad įrodytų, koks yra kie-
tas, Styvis susideda su gerokai vyresniais riedlentininkais ir krečia vieną 
kvailystę po kitos. Jis pats nepastebi, kaip vakarėliai ir pasilinksminimai 
keičiasi, o vaikystė neišvengiamai tampa paauglyste. Pagrindinius vaidme-
nis nostalgiškame Jonah Hillo filme sukūrė Katherine Waterston, Lucas 
Hedgesas, Sunny Suljicas, Alexa Demie, Liana Perlich, Na-kelis Smithas 
(JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Mes visada gyvenome pilyje  ***

Amerikiečių rašytoja Shirley Jackson (1916–1965) – viena labiausiai 
ekranizuojamų autorių. Pagal jos romaną sukurtame trileryje pasako-
jama atsiskyrėlių Blekvudų – dviejų seserų ir jų ligonio dėdės – šeimos 
istorija. Po paslaptingos kitų šeimos narių mirties jie tapo piktų įtarimų 
taikiniu. Seserys slepiasi pilyje – savo uždarame pasaulyje, kurio ribas 
pažeidžia savanaudiškas pusbrolis. Stacie Passon filme pagrindinius vaidme-
nis sukūrė Taissa Farmiga, Alexandra Daddario, Crispinas Gloveris (JAV, 
2018). (Vilnius)
Pasaulio šerdis  ****

Jegoras (Stepan Devonin) dirba veterinaru miškų glūdimoje įsikūru-
sioje medžioklinių šunų dresavimo stotyje. Jo gyvenimas – lapės, elniai, 
barsukai, šunys. Jegorui su gyvūnais paprasčiau nei su žmonėmis. Jis imasi 
bet kokio darbo, kad taptų savu stoties šeimininkui ir jo šeimai. Jis no-
rėtų tapti šios šeimos dalimi. Pagrindiniu pernykščio „Kinotavr“ prizu ir 
daugybe kitų apdovanojimų įvertintas scenaristės bei režisierės Natalijos 
Meščaninovos filmas kalba apie meilės troškimą ir baimę likti nesupras-
tam. Taip pat vaidina Dmitrijus Podnozovas, Jana Sekste, Jevgenijus Sytas, 
Jekaterina Vasiljeva (Rusija, Lietuva). (Vilnius, Kaunas)  
Saulė irgi žvaigždė  ***

Vieną karštą dieną Niujorke susikerta į universitetą stojančio roman-
tiško Danielio ir pragmatiškos merginos iš Jamaikos Natašos keliai. Jei 
likimas nebūtų jų stumtelėjęs, jaunuoliai nebūtų susitikę ir tarp jų nebūtų 
įsiplieskusi meilės žiežirba. Tačiau ar likimas padės jiems? Juk, regis, Na-
tašai liko Niujorke kelios valandos – ji turi būti deportuota iš šalies kartu 
su šeima. Mergina stengiasi iš paskutiniųjų likti JAV ir kovoja su jausmais 
Danieliui. Režisierė Ry Russo-Young pabandė sujungti aktualią nelegalių 
imigrantų ir amžiną meilės temas. Vaidina Yara Shahidi, Charlesas Mel-
tonas, Johnas Leguizamo, Gbenga Akinnagbe, Camrusas Johnsonas (JAV, 
2019). (Vilnius, Kaunas)
Svetimi namai  ***

1946-ieji. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Vokietijoje tvyro ne-
tvarka ir badas. Į sugriautą Hamburgą pas vyrą – britų pulkininką Liuisą 
(Jason Clarke) – atvyksta Reičelė (Keira Knightley). Vyrui pavesta atsta-
tyti miestą nuo nulio. Pora apsigyvena prabangiuose rūmuose, kuriuose 
įsikūręs vokiečių architektas ir jo emociškai nestabili duktė. Ar galės po 
vienu stogu sugyventi buvę priešai? Jameso Kento filme taip pat vaidina 
Alexandras Skarsgardas, Martinas Compstonas, Kate Phillips, Fionnas 
O’Shea, Jannikas Schumannas (Vokietija, D. Britanija, JAV, 2019). (Vilnius)
Vagiliautojai  ****

Dvi seserys, vienos jų vyras, jų kelerių metų sūnus ir senelė gyvena po 
vienu stogu, versdamiesi iš senelės pensijos, atsitiktinių darbų bei smulkių 
vagysčių. Visus šiuos žmones sieja niūrios paslaptys, o kai vieną dieną jų 
namuose atsiras apleista mergaitė, ši ypatinga bendruomenė tik sustiprės. 
Pernai „Auksine palmės šakele“ apdovanotas japono Hirokazu Kore-edos 
filmas užduoda fundamentalų klausimą: kas yra vertingiau – kraujo ar 
savo valia kuriami ryšiai? Vaidina Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Mat-
suoka, Jyo Kairi, Miyu Sasaki, Sôsuke Ikematsu, Yûki Yamada, Moemi 
Katayama (Japonija, 2018). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
24, 25, 27, 28 – Aladinas (JAV) – 12, 15, 18, 
20.50; 26 d. – 11.15, 15, 18, 20.50; 29 d. – 12, 
15, 18, 20.50, 23.45; 30 d. – 12, 15, 18.10, 20.50
24–28, 30 d. – Mirties blyksnis (JAV) – 11.45, 
14.10, 16.30, 18.50, 21.10; 29 d. – 11.45, 14.10, 
16.30, 18.50, 21.10, 23.20
24–28, 30 d. – Mes visada gyvenome pilyje 
(JAV) – 15.55, 18.10, 20.20; 29 d. – 15.55, 
18.10, 20.20, 22.30
VI. 5 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 19 val.
26 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(Prancūzija) – 14 val.
30 d. – Godzila II. Monstrų karalius (JAV, 
Japonija) – 17.50
VI. 6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas 
(JAV) – 19 val.
24–30 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 11.10
24, 25, 26 d. – Monstrų viešbutis 3: atosto-
gos (JAV) – 13.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
24, 25, 29 d. – Aladinas (JAV) – 10.10, 13, 
15.50, 18.40, 21.40, 22.40; 27, 28, 30 d. – 
10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.40, 22.40; 26 d. – 
10.10, 13.50, 15.50, 18.40, 21.40, 22.40
24, 25, 29 d. – Mirties blyksnis (JAV) – 10.40, 
14.40, 19, 23.20; 26–28, 30 d. – 10.40, 14.40, 
19 val.
24, 25, 29 d. – Mes visada gyvenome pilyje 
(JAV) – 12.40, 16.40, 21, 23.40; 26–28, 30 d. – 
12.40, 16.40, 21 val.
VI. 5 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 19 val.
26 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(Prancūzija) – 13 val.
30 d. – Godzila II. Monstrų karalius (JAV, 
Japonija) – 18.40
24–30 d. – Grinčas (JAV) – 10.20
24, 25, 26 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 13.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
24 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 
17 val.; 25 d. – 20.30; 27 d. – 17 val.; 28 d. – 
19 val.; 29 d. – 17 val.
24 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 21.10; 
29 d. – 19.10
25 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 15.20; 30 d. – 17.10
25 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 18.40; 30 d. – 20.50
26 d. – Laukinė kriaušė (Turkija, Makedo-
nija, Prancūzija, Vokietija, Bosnija ir Herce-
govina, Švedija, Bulgarija) – 13.10
26 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 21 val.; 
28 d. – 21.10
27 d. – Vasara (Rusija, Prancūzija) – 19.10
28 d. – Putino liudininkai (dok. f., Latvija, 
Šveicarija, Čekija) – 17 val.
29 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, 
JAV) – 21 val.
30 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 18.30
Rumunijos kino savaitė

24 d. – Varžybos (Rumunija) – 19.10

25 d. – Asfalto tango (Rumunija) – 16.40

26 d. – Panelė Christina (Rumunija) – 

16.40

26 d. – Kino klasikos vakarai. Buffalo‘66  

(JAV, Kanada) – 18.40 (seansą pristatys 

kino kritikas D. Gluščevskij)

Karlsono kinas
25 d. – Didžioji kelionė (JAV, Rusija) – 13.30
26 d. – programa „Filmukai vaikams“ – 12 val.
27 d. – Seansai senjorams. Valstybės paslap-
tis (dok. f., rež. D. Ulvydas) – 15 val.

Pasaka
24 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 17.30; 
25 d. – 18 val.; 26 d. – 15 val.; 27 d. – 20.30; 
28, 30 d. – 18 val.; 29 d. – 20.45
24 d. – Ramenai (Japonija, Prancūzija, Sin-
gapūras) – 19.30; 25 d. – 20.45; 27 d. – 20 val.; 
28 d. – 20.15; 29, 30 d. – 18.15 
24 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 19, 
21.30; 25 d. – 17.15, 19.30; 26 d. – 17 val.; 
27, 28 d. – 18.30; 30 d. – 20 val.
24 d. – Marina Abramovič. Dalyvauja meni-
ninkė (dok. f., JAV) – 20 val.
24 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17.15; 
25 d. – 15.30; 26 d. – 18.45; 27 d. – 18.15; 
29, 30 d. – 20.30
24 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 20.45; 
25 d. – 18.45; 26 d. – 15.30; 27 d. – 20.15
25 d. – Trumpametražių filmų programa 
7–10 m. vaikams – 14 val.
25 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
25 d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija, In-
dija, JAV) – 21.30; 29 d. – 18 val.
25 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 
14.30; 28 d. – 20 val.; 30 d. – 18.30
25 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 16.30
25 d. – Meilės slėpynės (dok. f., Šveicarija) – 14.15
25 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija) – 16.15; 
26 d. – 20 val.; 27 d. – 18 val.
26 d. – Žavusis žudikas Tedas Bandis 
(JAV) – 20.45
26 d. – Be šansų (JAV) – 17.30
26 d. – Mano mažoji sesutė Mirai (Japo-
nija) – 15.15
26 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 17.15; 30 d. – 20.15
26 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 19.45
28 d. – Angelas (Argentija, Ispanija) – 18.15
28 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 20.45
29 d. – Svetimi namai (JAV) – 20.15
29 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 18.30

Mo salė

25 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 15 val.

25 d. – Ramenai (Japonija, Prancūzija, Sin-

gapūras) – 17.30; 26 d. – 15.30

30 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 18.30

Kaunas
Forum Cinemas
24, 25, 27–30 d. – Aladinas (JAV) – 10.10, 13.05, 16, 
19.20, 22.10; 26 d. – 10.10, 14.15, 16, 19.20, 22.10

24–30 d. – Mes visada gyvenome pilyje 
(JAV) – 13.30, 17.30, 20 val.
24, 27–29 d. – Mirties blyksnis (JAV) – 15.50, 
18.10, 20.30; 25, 26, 30 d. – 15.50, 18.10, 
20.30, 0.20
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
26 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(Prancūzija) – 13 val.
30 d. – Godzila II. Monstrų karalius (JAV, 
Japonija) – 18.55
VI. 6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas 
(JAV) – 18.30
24–30 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 10.20
24, 25, 26 d. – Monstrų viešbutis 3: atosto-
gos (JAV) – 13 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
24 d. – Maja (Prancūzija) – 17.45; 26 d. – 18.30 
25 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 14 val. 
25 d. – Gastronomijos savaitė: Šefas Flyn-
nas (dok. f., JAV) – 16 val. 
25 d. – Pasaulio šerdis (Rusija, Lietuva) – 
18 val.; 26 d. – 16 val.
25 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 20.30 
26 d. – Gastronomijos savaitė: Ramenai 
(Singapūras, Japonija, Prancūzija) – 14 val.; 
29 d. – 18.30 
28 d. – Bendroji ataskaita 2: naujasis Euro-
pos pagrobimas“ (dok. f., Ispanija) – 18 val.
28 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 21.15 
29 d. – Mylėk ir šok (Prancūzija, 
Belgija) – 20.30 
30 d. – Whitney (dok. f., JAV, D. Britanija) – 
18 val. 
30 d. – Kino piknikas: Studio 54 (dok. f,. 
JAV) – 20.45 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
24–29 d. – Aladinas (JAV) – 12, 15.10, 18, 20.50; 
30 d. – 12, 15.10, 18.20, 20.50
24–28, 30 d. – Mirties blyksnis (JAV) – 10.20, 
14.40, 19 val.; 29 d. – 10.20, 14.40, 19, 23.30
24–30 d. – Mes visada gyvenome pilyje 
(JAV) – 12.30, 16.50, 21.20
VI. 5 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 
19 val.

VI. 5 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 

13 val.

30 d. – Godzila II. Monstrų karalius (JAV, 

Japonija) – 18.40

VI. 6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas 

(JAV) – 18.30

24–30 d. – Emodži filmas (JAV) – 10.30

24, 25, 26 d. – Koko (JAV) – 13.15

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

„Aladinas“


