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Paulina Pukytė

Vienas paskutinių socrealizmo sti-
liaus sovietmečio paminklų Vil-
niuje (galbūt paminklams tik toks 
stilius ir tinka?) neilgai trukus gali 
būti iškeltas iš Pamėnkalnio skvero – 
pastaruoju metu ypač suaktyvėjo 
kalbos, kad „reikia“. Šiandien ži-
nome, kad paminklo rašytojui ir 
sovietiniam veikėjui Petrui Cvirkai 
nereikia, šiandien jo nestatytume, 
bet ar tai reiškia, kad geriausia, ką 
galime šiandien padaryti, tai jį tie-
siog panaikinti, tarsi nieko nė būti 
nebuvo?

Be abejo, yra ne tik norinčių šį 
paminklą nukelti, bet ir norinčių jį 
palikti. Argumentai tiek nukėlimui, 
tiek palikimui pateikiami beveik 
vien apie tai, geras jis buvo rašytojas 
ar blogas, buvo jis kolaborantas ar 
nebuvo. Siūloma apsispręsti pagal-
vojus, ar paminklas jam pastatytas 
už tai, kad buvo rašytojas, ar už tai, 
kad buvo kolaborantas. Bet jis buvo 
ir viena, ir kita, ir abu šie jo vaidme-
nys neatsiejamai susipynę. Taip, ne-
blogas jis buvo rašytojas, bet ir ne 
visa galva (ar torsu) aukštesnis už 
kitus to ar šio meto geruosius. Taip, 
kolaboravo, aktyviai dalyvavo sis-
temą įgyvendinant, neatsisakė virsti 
politiniu įrankiu kaip ir ne vienas 
kitas („toks buvo laikas“), turėjo 
vadovaujamą postą, bet ir nebuvo 
represinio aparato viršūnėje. Taip, 
juo buvo paranku pasinaudoti dėl 
to, kad buvo žinomas ir mylimas ra-
šytojas, ir ne, jam nebuvo ko bijoti 
kaip, pavyzdžiui, Salomėjai Nėriai, 
nes turėjo saugų užnugarį. Žodžiu, 
vidutiniškas toks reikalas. Paminklas 
jam stovi ne tik ir ne tiek dėl to, kad 
neblogai rašė ir buvo aktyvus kon-
junktūrininkas, bet labiau dėl to, 
kad mirė jaunas ir buvo to meto 
galingųjų šeimos narys, tai buvo 
kam tą paminklą išrūpinti. Taigi, 
klausimo „nukelti ar palikti“ toks 
ginčas visai negali išspręsti. Bet tai 

vertingas ginčas. Aš, jį sekdama, su-
žinojau arba prisiminiau daug da-
lykų ir apie patį Cvirką, ir apie tai, 
kokioje nepavydėtinoje situacijoje 
tuo metu buvo kūrėjai, apie baimės, 
nepasitikėjimo, išdavysčių, skun-
dimų, susidorojimų atmosferą. Tai 
sudėtingas ir baisus laikas, apie kurį 
neturėtume liautis kalbėti, kad jis 
vėl negrįžtų, nes netrukus išmirs 
karta, kuri jį prisimena. 

Iki visai neseniai, nuo tada, kai iš 
skvero, gatvės ir stotelės buvo atim-
tas Cvirkos vardas, šis paminklas 
buvo miręs – jaunesnioji karta tur-
būt nei žinojo, nei norėjo sužinoti, 
kam jis skirtas. Dabar, prasidėjus 

„nuimti negalima palikti“, Cvir-
kos vardas mirga žiniasklaidos ir 

socialinių tinklų puslapiuose, ke-
lia aistras, vadinasi – atsimename 
jį (ne kaip žmogų, o kaip veikėją), 
svarstome ir permąstome, kas ir 
koks jis buvo, ką padarė ir kodėl. 
Todėl šis ginčas, ar, tiksliau, dialo-
gas, pats savaime ir yra argumentas 
už paminklo Cvirkai palikimą.

Manau, stipresnis argumentas, 
nei pavyzdžiui, tai, kad jis yra „ge-
ras meno kūrinys“ (menotyrininkas 
Vidas Poškus), nes nėra jis toks jau 
baisiai geras, tiesiog normalus tra-
dicinis sovietinio-imperinio stiliaus 
paminklas, nei ypatingai gražus, nei 
ypatingai nevykęs, toks kiek užmui-
lintas antrarūšis „leninas“. Negaliu 

Paulina Pukytė, projektas „Balta drobulė“ Petro Cvirkos paminklui

„Atlantė“
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Audringa romantika Paliesiuje
Pianistų Dmitrijaus Levkovičiaus ir Agnės Radzevičiūtės koncerto įspūdžiai

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Tikrą romantinės muzikos pliūpsnį 
gegužės 24 d. patyrė į Paliesiaus 
dvarą suvažiavę melomanai, nepa-
būgę ilgo kelio ir vėlyvo koncerto 
laiko – 19 valandos. Traukos subjek-
tai – pasaulinio ryškumo žvaigždė, 
pianistas ir kompozitorius Dmitri-
jus Levkovičius (Dmitri Levkovich, 
JAV, Kanada) bei talentinga lietu-
vaitė Agnė Radzevičiūtė, su kuria 
jis ypatingos akustikos salėje puikiu 
fortepijonu atliko du ryškius virtuo-
zinius kūrinius keturiomis ranko-
mis. Kaip ir kiekvieną kartą, į dvarą 
atvykę anksčiau, galėjome mėgau-
tis nuostabiais apylinkių vaizdais, 
pasivaikščioti gėrėdamiesi paukš-
čių čiulbesiu, pasilepinti išskirti-
nio skonio dvaro virėjų paruoštu 
maistu bei karštaisiais gėrimais.   

Gerai, kad publika iš anksto žino, 
kas koncertuos, mat čia dažnai pa-
sitaiko keblumų dėl programos 
anonsavimo. Prieš koncertą viena 
iš organizatorių paskelbė artistų pa-
vardes ir paminėjo kelis kompozi-
torius, bet kokie konkrečiai kūri-
niai skambės, buvo galima sužinoti 
tik internete iš anksto. Dėl to net 
įvyko nesusipratimas antroje kon-
certo dalyje, kai klausytojai pamanė, 
kad programa jau išsemta ir ėmė 
dėkoti atlikėjams nešdami gėles. 
Dmitrijui Levkovičiui neliko kitos 
išeities, kaip anglų ir rusų kalbomis 
pranešti, kad jis dar paskambins tris 
Ferenco Liszto kūrinius.   

Šis Ukrainoje gimęs talentingas 
menininkas virtuozas turi Izrae-
lio ir Kanados pilietybes, gyvena 
Niujorke, yra daugybės tarptauti-
nių konkursų laureatas. Jo į kom-
paktinę plokštelę įrašyti Sergejaus 
Rachmaninovo 24 Preliudai buvo 
aukštai įvertinti kritikų, pelnė „In-
ternational Classical Music Award“ 

nominaciją. Abu Dmitrijaus tėvai 
taip pat pianistai. Tėvas – ir žymus 
kompozitorius. Po kelių emigracijų 
šeima apsigyveno Toronte, Kana-
doje. Kaip pianistas D. Levkovičius 
vienuolika metų studijavo pas Ser-
gejų Babajaną, kompoziciją – Cur-
tis muzikos institute Filadelfijoje. 
Po to, kai dėl kompozicijos studijų 
jis daug metų neskambino, vėl tapti 
koncertuojančiu pianistu buvo ne-
lengva. Kaip sako pats Dmitrijus, 
tai įvyko vėlai, būnant dvidešimt 
dvejų. Ypač aukštai jis vertinamas 
už Fryderyko Chopino kūrinių in-
terpretacijas, yra pelnęs ir specia-
lius publikos prizus. Pianistas nuo-
lat kviečiamas vesti fortepijono ir 
kamerinės muzikos meistriškumo 
pamokas įvairiuose pasaulio uni-
versitetuose, dalyvauti tarptautinių 
konkursų žiuri. Jis plačiai koncer-
tuoja pasaulyje solo ir su žymiau-
siais orkestrais bei dirigentais. Daug 
dėmesio sulaukė jo paskambintas 
Rachmaninovo Ketvirtasis koncer-
tas fortepijonui su Sankt Peterburgo 
Marijos teatro orkestru, diriguo-
jamu Valerijaus Gergijevo. 

Paliesiaus dvaro koncerto pro-
gramoje – bene ryškiausi roman-
tikų Chopino, Liszto, Franzo Schu-
berto, Felixo Mendelssohno opusai 
bei Ludwigo van Beethoveno 32 va-
riacijos. Temperamentingai ir labai 
jautriai solo atliekamų kūrinių trak-
tuotes D. Levkovičius paįvairino 
skambindamas keturiomis ran-
komis su sutuoktine, talentingąja 
Agne Radzevičiūte. Pirmoje kon-
certo dalyje jie atliko retokai sce-
noje skambančius Mendelssohno 
Andante et Allegro Brillant, o antroje – 
Schuberto Allegro a-moll „Lebens-
stürme“ („Gyvenimo audros“), po 
kurio publika ir pašoko iš savo vietų 
dėkoti virtuozams. Smagu buvo gė-
rėtis dviejų bendraminčių, roman-
tiškos prigimties, jautrių pianistų 

muzikavimu, lyriniuose epizoduose 
visai analogiškai traktuojančių fra-
zes, o audringas, veržlias, virtuozi-
nes atkarpas atliekančių pašėlusiai 
meistriškai ir vieningai. Didžiausi 
pagyrimo žodžiai Agnei, kuri savo 
nuoširdžiu muzikavimu bei virtuo-
ziškumu duete prilygo pasaulyje 
išgarsėjusiam Dmitrijui. Beje, taip 
pat daugelio tarptautinių konkursų 
laureatės Agnės koncertai Paryžiuje 
ir Vilniuje buvo transliuojami per 

„Mezzo TV“ . Baigusi Nacionalinę 
M.K. Čiurlionio menų mokyklą, 
dabar ji gyvena Niujorke, kur to-
bulina savo meistriškumą.  

Paliesiaus dvaro koncerto pro-
gramą Dmitrijus sumanė įdo-
miai. Tarp visų keturių Chopino 
Baladžių, kurių Pirmąja pradėjo, o 
Ketvirtąja baigė savo solinį pasi-
rodymą, įkomponavo kitų autorių 
kūrinius. Po labai jausmingai, su 
šiltais romantiniais atodūsiais trak-
tuotų Chopino Baladės Nr. 1 lyrinių 
epizodų jis sugebėjo staiga greitu 
tempu, audringai paskambinti jos 
veržliąsias dalis, kas buvo būdinga 

„Druskininkų vasara su 
M.K. Čiurlioniu“
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
su Druskininkų ir Varėnos rajono 
savivaldybėmis rengiamas XVII 
tarptautinis menų festivalis „Drus-
kininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“, 
nuo 2014 m. keliaujantis Čiurlionio 
keliu nuo Varėnos iki Druskininkų, 
šiemet aktyviai įsitraukia į Naciona-
linio kultūros kelio „Čiurlionio ke-
lias“ meninę programą. Birželio 6 d. 
15 val. druskininkiečius ir kurorto 
svečius į M.K. Čiurlionio memoria-
linio muziejaus kiemelį kviečia fes-
tivalio pradžios koncertas, kuriame 
džiugins Druskininkų ir Dzūkijos 
krašto jaunieji muzikai, tarptauti-
nių konkursų nugalėtojai: Varė-
nos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos jaunių choras „Varėnė“, 
Alytaus muzikos mokyklos meno 
kolektyvai ir solistai, prie paminklo 

Čiurlioniui gros Druskininkų M.K. 
Čiurlionio meno mokyklos pučia-
mųjų instrumentų orkestras. Birže-
lio 6 d. 19 val. – „Grand SPA Lietuva“ 
salėje „Nemunas“ festivalio pradžios 
koncertą surengs Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras (dirigentas 
Robertas Šervenikas) ir solistė Do-
vilė Kazonaitė (sopranas). Skambės 
Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“, Ar-
vydo Malcio „Virš mūsų tik dangus“, 
šio kompozitoriaus instrumentuota 
Juozo Žilevičiaus Simfonija f-moll, 
Juozo Gruodžio, Giedriaus Kupre-
vičiaus ir kitų kompozitorių kūriniai. 

Po įspūdingų pradžios renginių 
festivalis per 3 mėnesius iki rug-
sėjo 22 d. (Čiurlionio gimtadienio) 
Druskininkuose, Varėnoje,  Dzū-
kijos krašte surengs daugiau kaip 

50 renginių, kuriuose dalyvaus per 
200 įvairių žanrų atlikėjų iš Lietu-
vos, Italijos, Izraelio, Danijos, Pran-
cūzijos, Šveicarijos, Vokietijos. Pri-
sistatys du orkestrai, 5 ansambliai, 
21 vokalistas, 16 vargonų muzikos 
meistrų, 20 instrumentininkų, ak-
toriai. Festivalio metu vyks Čiur-
lionio studijų savaitė, Smuiko mu-
zikos šventė, veiks Smuikininkų 
meistriškumo mokykla. Konferenci-
joje „M.K. Čiurlionio kūrybos sklai-
dos Lietuvoje ir pasaulyje praktika“ 
savo įžvalgomis dalinsis Čiurlionio 
kūrybos tyrinėtojai ir puoselėto-
jai – muzikologai, dailėtyrininkai, 
muziejininkai, muzikos ir dailės 
pedagogai.

Čiurlionio memorialiniame, Drus-
kininkų miesto muziejuose skambės 
Čiurlionio, jo amžininkų bei šiuolai-
kinių autorių fortepijoninė, kamerinė, 
modernioji muzika. Koncertai, edu-
kaciniai renginiai svečiuosis Druski-
ninkų viešbučių, sanatorijų, SPA cen-
trų salėse, Meno mokykloje.

Sakralinės vargonų, instrumenti-
nės, vokalinės muzikos klausysimės 
20-yje ciklo „Čiurlioniškąją stygą pa-
lietus“ koncertų, kurie vyks Druski-
ninkų, Senosios Varėnos, Perlojos, 
Merkinės, Liškiavos bažnyčiose.

Dailės gerbėjus birželio–rugsėjo 
mėnesiais pakvies Čiurlionio me-
morialinio muziejaus kartu su Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejumi, Pylimo galerija (Vilnius) 
ir Lietuvos muzikų rėmimo fondu 
rengiamos žinomų dailininkų 
Mstislavo Dobužinskio ir Viktoro 
Petravičiaus darbų parodos. Taip 
pat galėsime gėrėtis LMRF inici-
juotų Druskininkų švietimo sky-
riaus ir Meno mokyklos rengiamų 
Druskininkų krašto moksleivių 
piešinių, literatūrinių darbų kon-
kursų „Čiurlioniška paslaptis vaikų 
kūryboje“, kuriuose kasmet daly-
vauja per 200 moksleivių, nugalė-
tojų darbais.

Literatūros gerbėjams Čiurlio-
nio literatūrinę kūrybą ir vieną 

Anonsai naujausių savo knygų „Guriniai“ 
literatūrinėje-muzikinėje popietėje 
Druskininkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje pristatys rašytojas, lite-
ratūros kritikas Valentinas Sventic-
kas ir aktorė Dalia Rasa Jankauskaitė.

Malonu, kad festivalyje muzi-
kinius pasiekimus vėl rodys Čiur-
lionio kūrybos sklaidos tradicijas 
puoselėjančios Druskininkų Čiur-
lionio meno mokyklos kolektyvai 
ir solistai, kurie, ugdomi paty-
rusių ir savo darbui atsidavusių 
mokytojų, 2019 m. garsino Čiur-
lionio vardą Lietuvoje ir užsienyje 
vykstančiuose tarptautiniuose kon-
kursuose. Čiurlionio gimtadieniui 
ir festivalio uždarymui skirtoje 
šventėje operos žvaigždės ir jauni 
talentingi solistai atliks Čiurlio-
nio muziką, gražiausias operų ari-
jas. Maloniai kviečiame į 2019-ųjų 
metų meno šventę Druskininkuose 
bei Dzūkijos krašte!

LMRF inf. 

visų šį vakarą skambėjusių kūrinių 
interpretacijoms. 

Beethoveno 32 variacijas c-moll 
pianistas atliko labai temperamen-
tingai, su ryškiomis variacijų cha-
rakteristikomis. Po to sekė tobula, 
tiesiog nuostabi Chopino Baladės 
Nr. 2 traktuotė. Taurius, subtilius, 
rafinuotus epizodus keitė audringa, 
labai veržli muzika. Pasigirdo susiža-
vėjimo šūksniai iš publikos. Prieš per-
traukėlę dar gėrėjomės keturiomis 
rankomis meistriškai atliktu Men-
delssohno Andante et Allegro Brillant. 

Antros koncerto dalies pradžioje 
nuskambėjusioje Chopino Baladėje 
Nr. 3 paprastas, lyg pasakojant pa-
teikiamas temas keitė jausmingi 
skambesiai ir temperamentingi, 
labai greiti, kokybiški epizodai. 
Šypseną kėlė pianisto „duetas“ su 
įvairiausių paukščių čiulbėjimu už 
sienų, kuris savitai papildė fortepi-
jono garsus tyliose frazėse. Labai 
gražiai, trapiai bei spalvingai, su 
ryškiomis temperamentingomis 
detalėmis nuskambėjo D. Levkovi-
čiaus ir A. Radzevičiūtės traktuotas 

Schuberto „Lebensstürme“. Po to 
pasipylė aukščiausiu virtuoziškumu, 
neįtikėtinai meistriškai ir gyvybin-
gai D. Levkovičiaus interpretuotos 
transkripcijos: Liszto–Vladimiro 
Horowitzo Rapsodija Nr. 2 cis-
moll, žavus Schuberto–Liszto „Val-
sas kaprisas“ bei virtuoziškumu ir 
temperamentu visiškai pritrenkęs 
Liszto–Georgeso Cziffra Grand Ga-
lop Chromatique.  

Kai jau atrodė, kad neįmanoma 
labiau nustebinti meistriškumu bei 
įtaiga, D. Levkovičius paskambino 
ir Ketvirtąją Chopino baladę. Čia 
šis talentingas menininkas atskleidė 
subtiliausią savo esybę, ilgesingais, 
melancholiškais, tyliais epizodais 
virpindamas melomanų širdis. Pa-
kilios nuotaikos, sočiai prisipildę 
puikios romantinės muzikos skirs-
tėmės po koncerto. Kilo mintis, kad 
jeigu D. Levkovičius norėtų pagal 
užsienio atlikėjų madas patrum-
pinti savo pavardę, jam labai tiktų 
trumpinys Lev (lietuviškai – liū-
tas), nes tai taikliai atspindėtų jo 
audringą prigimtį. 

A. Jak što n uotr .Dmitrijus Levkovičius ir Agnė Radzevičiūtė
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Įprastinės laikmenos epochos galas
Pristatytas naujas Juozo Milašiaus vinilo albumas „Electric & Acoustic“

M u z i k a

Kinijos garsai stygi-
niams, erhu virtuozas 
ir Ramūno Motiekaičio 
premjera
Birželio 3 d. prasideda Vilniaus fes-
tivalis, kurio programoje, be kita ko – 
festivalio užsakyto kūrinio prem-
jera ir egzotiški Kinijos muzikos 
garsai. Birželio 5 d. Vilniaus uni-
versiteto Šv. Jonų bažnyčioje numa-
tytame koncerte „Kinijos garsai sty-
giniams ir erhu virtuozas Guo Gan“ 
su Roberto Šerveniko diriguojamu 
Lietuvos kameriniu orkestru (LKO) 
pasirodys kinų instrumento erhu 
žvaigždė Guo Ganas. Skambės kinų 
muzika ir lietuvių kompozitoriaus 
Ramūno Motiekaičio festivalio už-
sakymu parašytas kūrinys „Cinema“ 
kameriniam orkestrui. 

Vis labiau plečiantis, tvirtėjant 
Lietuvos ir Kinijos kultūriniams 
mainams, vienas žymiausių mūsų 
šalies kolektyvų, Vilniaus festivalyje 
aktyviai dalyvaujantis Lietuvos ka-
merinis orkestras jau ne kartą pasi-
rodė Kinijos publikai ir kiekvieną 
sykį sulaukdavo didelio publikos ir 
spaudos dėmesio. Šiame Vilniaus 
festivalyje LKO svečias – erhu vir-
tuozas Guo Ganas. Erhu – tai dviejų 

stygų strykinis muzikos instrumen-
tas, kartais pavadinamas smaigali-
niu, arba pietietišku, smuiku, dar 
kinų smuiku. Tai paslankus, tylus, 
subtilus instrumentas, naudoja-
mas įvairių Kinijos etninių grupių 
muzikoje, netgi kinų popmuzikos, 
roko arba džiazo ansambliuose, 
juo griežiama solo, ansambliuose 
ir orkestruose. 

Kinijos muzika tokia pat sena, 
kaip ir penkis tūkstantmečius sie-
kianti šios šalies civilizacija. Tradi-
cinė kinų muzika glaudžiai susijusi 
su gamtos reiškiniais, apeigomis, ri-
tualais, mitologija, religija, filosofija, 
medicina, ją veikė daoizmo, konfu-
cianizmo, budizmo idėjos. Jau senų 

senovėje kinai buvo sukūrę ištisą 
mokslą apie muziką, jos galias ir po-
veikį. Garsus išminčius Konfucijus 
(551–479 pr. Kr.) yra pasakęs: „Jei 
norite žinoti, kaip valdoma valstybė 
ir kokia tos šalies žmonių dorovė, – 
įsiklausykite į jos muziką.“ VII a. 
įkurta pirmoji muzikos akademija 
turėjo chorą ir orkestrą, joje buvo 
rengiami profesionalūs muzikai. 
Daugelį šimtmečių didžiulėje Ki-
nijos teritorijoje klostėsi įvairiausių 
žanrų – apeigų, ceremonijų, pro-
cesijų, pokylių, šaudymo iš lanko, 
vandens (atliekama ant plaustų), 
šokių ir kita muzika. Plito dainuo-
jamoji poezija, naratyvinis dai-
navimo stilius, komiška muzikos 

drama chanjun. Klestėjo įvairūs 
sintetiniai žanrai: dagu (rūmuose 
atliekama instrumentinė muzika, 
dainos ir šokiai), zaju (varjetė, jun-
gianti liaudies dainą, vaidybą, kal-
bamuosius tekstus, cirko elemen-
tus), plėtojosi kinų opera.

XX a. nemažai kinų muzikų stu-
dijavo Europoje, susidomėjimas 
Vakarų muzika paspartino kinų 
instrumentinės muzikos raidą. Liu 
Tianhua išpopuliarino erhu kaip 
solo instrumentą. 1927 m. įsteigtoje 
Šanchajaus konservatorijoje buvo 
mokoma ir Vakarų šalių muzikos. 
Maždaug nuo 1950 m. suklestėjo 
orkestrų ir solistų atliekama ins-
trumentinė muzika. Per Mao Ze-
dongo kultūrinę revoliuciją muzika 
tarnavo politiniams lozungams, už-
drausta tiek užsienio kompozitorių, 
tiek visa iki 1966 m. sukurta kinų 
muzika. Nuo 1976 m. atgimsta tra-
dicinė muzika, kompozitoriai de-
rina jos elementus su šiuolaikine 
Vakarų muzikos komponavimo 
technika, kuria operas, simfoninę 
muziką, naudojama dodekafoninė 
technika, kuriamos industrinio 
triukšmo kompozicijos. Kartu labai 
populiarus išlieka nacionalinis sti-
lius, tęsiama kinų muzikos tradicija. 

Savita mūsų šalies ir kinų kultū-
ros sinergija persmelkia festivalio 

užsakymu kompozitoriaus Ramūno 
Motiekaičio parašytą kūrinį, kurį pats 
autorius pavadino „Cinema“ („Ki-
nas“), ir sako taip: „Per daug gražu, 
kad būtų tikra. Taigi, kinas. Ar gali 
būti kas nors tikresnio negu kinas?“ 
Pasak muzikologės Eglės Grigaliūnai-
tės, rytietišku minimalizmu dvelkian-
čią estetiką autorius išpažįsta jau nuo 
pirmųjų savo opusų – elektroninių 
kūrinių vienodu „Mobile“ pavadi-
nimu, kur muzika dažnai tampa su-
dedamąja audiovizualinio organizmo 
dalimi. „Post-mobiliuoju“ laikotar-
piu – nuo 1999 m. („Tylinčių daiktų 
muzika“ orkestrui, „Antrininkai ir 
aš“ chorui, „Soliloquy“ kameriniam 
ansambliui, „Woods-Winds--Waters-
Winters---Windows“ 7 fleitoms) – as-
ketiškas elektroninių garsų trajekto-
rijas pakeitė aktyvesnis akustinis 
skambesys. Pasak kompozitoriaus, 

„tai ne stilistikos pokytis, o tik ins-
trumentuotės pasikeitimas, t. y. per-
ėjimas nuo elektronikos prie akusti-
nių instrumentų – muzikinė intuicija 
išliko ta pati“.

Koncertas „Kinijos garsai sty-
giniams ir erhu virtuozas Guo 
Gan“ vyks birželio 5 d., trečia-
dienį, 19 val. Vilniaus universiteto 
Šv. Jonų bažnyčioje.

VF inf.

Anonsai

Algirdas Klova

Viena paradoksaliausių Lietu-
vos džiazo asmenybių, gitaristas, 
kompozitorius ir įvairių perfor-
mansų autorius, gebantis savo ins-
trumentą prakalbinti neįtikėtinais 
balsais, konceptualistas ir eksperi-
mentuotojas, nepaliaujantis gita-
ros galimybių tyrinėtojas Juozas 
Milašius gegužės pradžioje pri-
statė savitą vinilinę plokštelę „Juo-
zas Milašius. Electric & Acoustic“. 
Ypatingas šios plokštelės muziki-
nio turinio sprendimas. Vienoje 
pusėje skamba elektrinė, o kitoje – 
akustinė gitara. Jeigu dar tiksliau, 
vienoje pusėje tėra vienas akordas, 
kitoje kitas, užgaunami su ilgomis 
pauzėmis. Juozas yra minėjęs, kad 
neįprastai sunku buvo šį albumą 
įrašinėti, nes garsai, skambantys 
įvairiu atstumu vienas nuo kito, yra 
įrašomi realiu laiku. Smūgio atstu-
mai gali būti įvairiausi. Teoriškai 
vienas smūgis gali būti šiandien, 
kitas – rytoj arba po metų, o tarp 
šių smūgių irgi yra tiesa – laikas ir 
mikrovirpesiai. Neįgudęs klausyto-
jas iš pradžių gali jaustis šokiruo-
tas, nes nežinia kada tas akordas 
vėl pasigirs, bus toks pats, ar kitas, 
ir apskritai ar bepasigirs... Tai ypa-
tinga estetika, kurią pats Juozas va-
dina trumpai – „laiko klausymas ir 
antiinstrumentalizmas“. Sąvoka la-
bai plati ir kalbėti ar rašyti apie ją 
sunku. Juozas sako: „Kai mokaisi 
groti instrumentu, tavo smegenis 

jis ir užvaldo, ir ima diktuoti, tave 
valdyti, o ne priešingai. Išeiti iš ins-
trumentalizmo labai sunku, bet tai 
man ir yra svarbiausia.“

„Antiinstrumentalizmas“ yra 
grojimo instrumentu įtakų atsisa-
kymas arba vengimas. Aišku, reikia 
suvokti, kad šis reiškinys turi savo 
istoriją ir yra tapęs atskira diktato-
riška srove (arba srovėmis). Ne vie-
nus metus J. Milašius ieško nestan-
dartinės medžiagos nagrinėjimui. 
Jis sako, kad visa žmonija evoliu-
cionuoja arba juda viena kryptimi 
ir visas judėjimas gali būti progra-
muojamas. Judame ne į skirtingas 
puses, tarkim, kaip ratilai, bet viena 
kryptimi. Kai įvyko didysis sprogi-
mas (pirminis impulsas), visata pra-
dėjo plėstis ir plečiasi į visas puses, o 
mes judame linija. Taigi, realiai kažką 
surasti ne pačioje tėkmėje, o šiek tiek 
šalia, yra, švelniai tariant, sunkoka. 

Juozas sako: „Kuriant šį albumą 
susidarė įspūdis, kad mūsų evoliu-
cija ir mus supantys reiškiniai yra 
kontroliuojami. Tas pojūtis mane 
aplankė ne pirmą kartą. Po maž-
daug dešimt metų, plėtojant šią 
idėją, išgirdau labai panašų vieno 
japonų muzikanto darbą. Tiesiog jis 
buvo sukurtas dešimt metų vėliau 
nei manasis. Man visuomet buvo 
keista, kaip beveik tuo pačiu laiku, 
niekaip nekontaktuojant vienam 
su kitu, gali gimti tokia keista, bet 
panaši idėja? Manęs nepaliko jaus-
mas, kad viskas yra susiję nemato-
mais saitais – mintys, idėjos, laikas, 
evoliucija...“ 

Naujasis albumas tikrai nebuvo 
tikslingai kurtas kaip albumas, ta-
čiau jo atsiradimą pagimdė lai-
kas. Maždaug prieš du dešimtme-
čius viename Lietuvos provincijos 
miestelyje Juozas netikėtai išgirdo 
varpo garsą, jo skambesys aidėjo il-
gai, toli, plačiai. Tas garsas Juozo ne-
paliko ramybėje. Tai buvo ne forma, 
ne siužetas, ne plėtojimas. Gal tik 
spalva? Tam išgirsti ir suvokti rei-
kalinga speciali vieta ir laikas. Tai 
savotiškas emocijų laukas. 

„Garsas yra impulso virpesys, 
banga. Virpesį mes suvokiame kaip 
garsą ir suteikiame jam standarti-
zuotą prasmę. Ta prasmė mumyse 
labai tvirta ir neleidžia nukrypti 
nuo linijos. Vėl nepalieka progra-
mavimo jausmas. Ilgai tą garsą ir 
nuotaiką mintyse stengdavausi iš-
girsti įvairiose erdvėse, kol po ilgo 
laiko supratau, kad turiu tai įrašyti. 
Įrašyti tiesiog sau, mėgautis pro-
cesu. Įrašinėjau ilgai, daugybę kartų. 
Dažniausiai nepavykdavo pagauti 
tos nuotaikos“, – pasakoja Juozas.

Pernai, praėjus nemažai laiko 
nuo tos istorijos ir įrašų, Juozui kilo 
mintis naujiems vinilams panau-
doti senų nebereikalingų plokšte-
lių vokus – juos perdirbti ir prikelti 
kitam gyvenimui, taip išsaugant da-
lelę gamtos ir žemės resursų. Tada 
Juozas ir suprato, kad toje plokšte-
lėje turi būti panaudotas tas senas 
garsų įrašas. „Viskas per sekundę 
sugulė į savo vietas, lyg taip ir tu-
rėjo būti. Galvojau apie tokį al-
bumą dvidešimt metų. Kartais ši 

idėja atrodydavo beprotiška. Kar-
tais nuostabi. Gaminant šią vinilinę 
plokštelę mane persekiojo „ekolo-
gija“. Naudojau senų, išmetimui 
skirtų vinilinių plokštelių kartoną, 
vidinius vokus ir plastikines įmau-
tes, perdirbdamas juos, keisdamas 
jų pirminę prasmę. Seną „išverčiau“ 
į naują, dovanodamas pomirtinį 
gyvenimą. Tai lyg daiktų reinkar-
nacija. Kai kas neišvengiamai sunai-
kinta. Kai kas išlieka. Išlikęs keičiasi, 
keisdamas viską aplinkui“, – sako 
muzikantas.

Graži mintis. Nedaryti iš naujo to, 
kas jau kadaise padaryta, – nepjauti 
vėl medžių, negaminti kartono, o 
panaudoti tai, kas yra. Matyt, to-
dėl gimė parodos „Plastikas Kar-
tonas¬ Electric & Acoustic“ idėja. 
Paroda įvyko Jono Meko vizualiųjų 
menų centre Vilniuje. Pats Juozas 
Milašius ją pristatė taip: „Tai mano 

albumo „Electric & Acoustic“ pri-
statymas, atsisveikinant su visomis 
įprastinėmis garso ir vaizdo laikme-
nomis, kurias žinojome iki šiol. 
Epochos galas. Laidotuvės. Laiko 
tėkmės greičio pojūtis. Neišvengia-
mybės katarsis. Virsmo triumfas.“ 

Šioje parodoje buvo eksponuo-
jami seni, bet pakeisti anksčiau 
išleistų vinilinių plokštelių vokai. 
Kitoje salėje pūpsojo dvi didžiulės 
vinilo plokštelių ir jų vokų krūvos – 
kaip medžiaga, skirta perdirbimui. 
Medžiaga, kuri jau baigia savo gy-
venimo ciklą ir sutinka naują. Po to 
dar Juozas šiek tiek pagrojo. Taip, 
kaip nori, kaip jaučia. Visiems, ku-
rie neignoruoja neįprastos muzikos 
raiškos, neatsisako kitokio meno 
suvokimo, ieško kažko naujo ir 
gaivaus, – labai rekomenduoju šį 
albumą.

Juozo Milašiaus vinilo pristatymas A. Gudo n uotr .

D. Mat ve je vo  nu ot r.LKO ir Robertas Šervenikas
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Viskas, kas mus supa
Tarptautinis lėlių teatro festivalis „Materia Magica“

T e a t r a s

Ingrida Ragelskienė

Gegužės 16 d. Klaipėdoje prasidė-
jęs tarptautinis lėlių teatro festivalis 

„Materia Magica“ tapo tikru kūry-
biniu impulsu, pažadinusiu į ramų, 
tykų žvejų kaimą pradedantį pana-
šėti uostamiestį. „Klaipėdai metas 
atsibusti“, – konstatavo lėlininkai, o 
jubiliejinio, dešimtmetį švenčiančio 
lėlių teatro festivalio estafetę tuoj 
pat perėmė vis labiau stiprėjantis, 
Birių krovinių terminalo paramą 
trejiems metams užsitikrinęs tarp-
tautinis Klaipėdos dramos teatro festi-
valis „TheATRIUM“. „Ko tikrai pas 
mus netrūksta – tai būtent tarptau-
tiškumo“, – ironiškai apibendrino 
ir patys lėlių teatro festivalio ren-
gėjai, savo socialinių tinklų sekėjus 
kasdien pradžiugindami fotomon-
tažais, užfiksavusiais pasaulines 
megažvaigždes, atvykusias pabūti 
šviesioje festivalio žiūrovų minioje. 

Pati mačiau, su kokiu pavydu 
svečiai iš Vilniaus stebėjo emocijų 
ir smalsumo netramdančią, tikrai 
išskirtinę klaipėdiečių publiką. 
Puiki diena festivalyje prasidėdavo 
nuo vaikų, smalsumu ir atvirumu 
įkraunančių kiekvieną jiems skirtos 
programos pasirodymą. Man, kaip 
ir vaikams, atradimu tapo vienam, 
daugiausiai dviem lėlininkams ats-
tovaujančios trupės. Kas rytą prieš 
mūsų akis atsiskleisdavo lėlininko 
profesijos grožis ir gelmė, vaikams 
buvo leidžiama pamatyti, iš ko ir 
kaip kuriamas lėlių spektaklis, tik 
jam pasibaigus. Tačiau kiekvieną 
kartą nustembi įsitikinusi – di-
džiausia paslaptis yra žmogus, jo 

gebėjimas suvaldyti kūrybos proce-
sus bei įsisavinti kelis amatus: pa-
čiam kurti lėlę, scenografiją, pri-
taikant savo techninius gebėjimus, 
fizikos išmanymą, tobulai valdyti 
savo kurtą lėlę, vaidinti, tiksliai 
bendrauti su partneriu scenoje ir, 
be abejo, susirasti literatūros kū-
rinį, jį adaptuoti scenai, sugalvoti 
ir įkūnyti šviesų ir garso partitūras, 
nepamiršti apie vadybą ir kitas, mikros-
kopines gero lėlių spektaklio sude-
damąsias dalis.

„Rankas aukštyn!“ – tarė olandas 
Leo Petersenas ir privertė mus pati-
kėti žmogaus plaštakos galia. Ypač 
gerai techniškai paruoštos artisto 
rankos vaikams skirtame spektaklyje 
manipuliavo paprastais mediniais 
rutuliukais, o rodėsi, kad prieš akis 
prabėgo visas gyvosios gamtos tra-
gikomiškų scenelių kaleidoskopas. 
Neprisirišdamas prie siužetinio 
skeleto režisierius ir atlikėjas Peter-
senas įtikino ir papirko žiūrovą abs-
traktumo siautuliu, išnaudodamas 
žmogaus jukumą iš jam rodomo 
piršto. Juk viskas priklauso nuo to, 
kaip tas pirštas rodomas ir kur yra 
jo transformacijos ribos, ypač jei 
lėlininko meistrystė dar kartą pa-
tvirtina visas ribas esant mūsų gal-
vose. Spektaklis „Rankas aukštyn!“ 
leido peržengti mąstymo klišes ir 
pasimėgauti tikslia tikrovės objektų 
parodija.

Pirmą festivalio dieną žiūrovų 
laukė ir „Seansas“ – vokiečių lėli-
ninko Jano Jedenako monoperfor-
mansas, išnaudojantis fiziškai jau-
čiamus perėjimus iš šviesos į tamsą 
ir atgal pagal juostinės magnetolos 
šiurenimą, naują kalbą mumyse 

kuriančios tylos krebždesį. Rodos, 
taip seniai dėl savęs, dėl visų savo 
baimių ir traumų ieškojau tokio 
spektaklio. Ir štai „Materia Magica“ 
festivalyje mane ištinka „Seansas“ – 
maksimaliai asmeniškas, konstruo-
jamas ir veikiantis kaip tuštuma, 
kosminė juodoji skylė, visiškai 
įtraukianti asmenybę ir pasiglem-
žianti sąmonę bei kartu dovanojanti 
naują tuščio kevalo būvį, leidžiantį 
mums, žiūrovams, įkelti koją į kitus 
pasaulius. Būtent „Seanso“ metu ta-
riausi supratusi, kuo skiriasi spek-
taklis, kurį stebime, nuo spektaklio, 
kurį patiriame. 

Tokių unikalių ir skirtingai ta-
koskyrą tarp to, kas matoma ir ne-
matoma, brėžiančių spektaklių kitą 
festivalio dieną buvo dar du. Pir-
miausia vokiečiai – Dresdeno jau-
nimo teatras – meistriškai įtraukė 
žiūrovus į spektaklio „Lankymo 
valandos baigtos“ veiksmą. Kelios 
dešimtys iš skirtingų spektaklių 
atrinktų lėlių režisieriaus Arielio 
Dorono sceninėje provokacijoje 
tapo savotiškais apibendrintais 
įvaizdžiais, emociniais dirgikliais, 
pažadinančiais kiekvieno iš mūsų 
vidinėje scenos dėžutėje kartu su 
lėlėmis ir jas valdančiais unifikuo-
tais lėlininkais uždarytą pasąmonę 
ir valios likučius. Koks tavo spren-
dimas?! Leisti nužudyti?! Tapti 
gelbėtoju?! 

„Man labiausiai priimtinas iro-
niško stebėtojo vaidmuo“, – su liū-
desiu konstatavau stebeilydama į 
spragintų kukurūzų dėžutės dugne 
atsiveriantį užrašą „Help“. Šiame 
savotiškame, sukarinto lėlių kaba-
reto logika funkcionuojančiame 

pasirodyme tikros buvo tik morkos, 
išdalintos keliems laimingiesiems ir 
visiems lėlininkams per pauzę lėlių 
niokojimo schemoje. Aidint morkų 
triauškinimo maršui galvojau apie 
lėles: mielas šviesiaplaukes ir išpur-
tusias silikonines senes, vaiko dy-
džio kekšes ir kostiumuotus, bai-
mės išklaipytus vyrus, – per pirmą 
spektaklį dalis lietuviškos publikos 
jas gelbėti ėmėsi per vėlai, žudymo 
metaforos mašina jau buvo gerokai 
įsibėgėjusi. 

Aptarime vokiečiai menininkai 
dalijosi mintimis, kad šis spektaklis 
Dresdene gimė kaip atsakas į mieste 
išvešėjusią dešiniųjų politinių jėgų 
agresiją. Papasakojo, kad spektaklį 
vaidinant Berlyne žiūrovai drėskė 
lėlininkų „žudikų“ kaukes, o lėles 
gelbėjo dengdami savo kūnais ir 
kitais išraiškingais būdais demons-
travo savo griežtą „ne“ žudymo ak-
tui, vykstančiam čia ir dabar. Gerai, 
kad po tokių spektaklių yra pokal-
bis, paaiškinantis lėlių teatro abė-
cėlę ir net tai, kad lėlė šiaip ar taip 
miršta po kiekvieno spektaklio, vos 
tik žmogus nustoja ją valdyti. 

Olandų Duda Paivos trupė pa-
demonstravo radikaliai priešingą 

santykio su lėlėmis modelį spek-
taklyje „Aklasis“. Legendinio bra-
zilų lėlininko šiek tiek už žmogų 
didesnės, lankstesnės, siurrealis-
tiškos poroloninės lėlės tapo jas 
valdančio meistro kūno pratęsimu 
ir savotiškais dvasiniais menininką 
nusėjusių piktžaizdžių pūliniais. Iš-
dainuoti, sušokti, judesiu ir tekstais 
perteikti asmeninių traumų gniu-
tulą Duda Paivai padeda jo ranko-
mis valdomos monstrais virtusios 
lėlės. Žiūrovai vėl perkeliami į sa-
votišką seansą – didžiausia ir grės-
mingiausia lėlė pasirodo beesanti 
gyduolė, žynė, užkalbanti įvairiais 
negalavimais nešinus, į teatrą su-
sirinkusius žiūrovus. „Jau po pen-
kiolikos šio spektaklio minučių tu 
tapsi nėščia“, – grasina gyduolės 
lėlė scenoje pasodintai jaunai mo-
teriai. Žiūrovė reaguodama į tai tik 
dar stipriau rankomis apglėbia jai 
aktoriaus įduotą piktos, šiurkščios, 
negailestingos lėlės gniutulą. Tea-
tro terapija Duda Paivos spektaklyje 
veikia kaip sielos skalpelis, nulei-
džiantis blogiui kraują, atsikratant 
lėlių įkūnytų demonų ir vaikystės 
slogučių. Dėl pasveikimo ir išgelbė-
jimo – visko, kas mus supa. 

Laura Šimkutė

Kilimai ant sienų, praėjusio amžiaus 
baldai, nusibraižę emaliuoti puodai, 
euroremonto nemačiusios ir daiktų 
apgultį išgyvenančios sienos jau ku-
ris laikas tam tikrose interneto ben-
druomenėse yra tapusios savotišku 
pajuokos objektu. Kas vieniems kelia 
juoką, kitiems – kasdienybė, įstrigusi 
senos statybos miegamojo rajono 
ankštame bute, dar menančiame 
deficito laikus, todėl taip užgrūsto 
daiktais – nes galbūt ko nors pri-
reiks, ko nors nebebus, todėl nega-
lima nieko mesti lauk. Tokie butai 
veikia lyg jau praėjusio laiko ir jam 
būdingo mąstymo, vis kokiu nors 
būdu „išlendančio“ tarp modernių 
daugiaaukščių, apsaugotų užkar-
dais ir rakinamais kiemais, relik-
tai. Tikrovės kontrastai, tokie kaip 

Šanchajaus medinės trobos Europos 
aikštės stiklinių biurų fone, vis daž-
niau traukia menininkus. Apie Vil-
niaus Šanchajų 2010 m. Jūratė Samu-
lionytė sukūrė dokumentinį filmą 

„Šanxai Banzai“, praėjusiais metais 
pasirodė Dovilės Zavedskaitės ir 
Monikos Klimaitės „Vieno buto 
istorija“ – audioturas po chruš-
čiovkės buto autentiką, Pauliaus 

Ignatavičiaus spektaklio „Tobula 
pora (The Perfect Match, arba Su 
Naujais metais, Ionesco!)“ sce-
nografijai analogišką butą sukūrė 
Goda Palekaitė. Šį kartą į tokį butą 
(scenografas Antanas Dubra) per-
sikeliame Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre Giedrės Kriaučiony-
tės-Vosylienės režisuoto spektaklio 

„Virimo temperatūra 5425“ pagal 
Virginijos Rimkaitės pjesę premje-
roje (gegužės 16, 17 d.). 

Absurdo elementų kupina pjesė 
jau ne pirmą kartą pasirodo Lie-
tuvos teatro scenoje – prieš kiek 
daugiau nei metus pasirinkdamas 
teatrinio serialo formatą ją statė Ar-
tūras Areima. Kriaučionytė renkasi 
klasikinį metodą ir, neatlikdama 
rimtų dekonstrukcijų, sutalpina 
tekstą į pusantros valandos trun-
kantį vienos dalies spektaklį. Pje-
sės centre – sutuoktinių Martynos 

(Rimantė Valiukaitė) ir Ričardo 
(Vytautas Rumšas), nusprendusių 
išnuomoti vieną savo ankšto bu-
tuko kambarį Artūrui (Algirdas 
Dainavičius), gyvenimas ir bandy-
mas atrodyti kuo normalesniems. 
Jie stengiasi nuo nuomininko pa-
slėpti savo po avarijos neįgaliu li-
kusį sūnų Adomą (Paulius Matuzas) 
ir užglaistyti nesklandumus bandy-
dami įvairiais būdais Artūrui įtikti. 

Sprendimas pjesės veiksmą per-
kelti į, tarkime, atpažįstamą ir dau-
geliui matytą aplinką suveikia kaip 
priemonė absurdą pritraukti prie tikro-
vės, parodyti atitinkamoje aplin-
koje gyvenančiųjų (paverčiant juos 
tarsi atskira apibendrinta visuome-
nės grupe) norą pritapti, būti pri-
imtiems. Tik klausimas, kiek pasi-
rinkta estetika dera su pačia pjese 

Chruščioviškasis realizmas
„Virimo temperatūra 5425“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 

N u k elta į  5  p s l .

Vytautas Rumšas, Rimantė Valiukaitė ir Algirdas Dainavičius spektaklyje
„Virimo temperatūra 5425“ D. Mat ve je vo  nu ot r.

Scena iš spektaklio „Rankas aukštyn!“ D. Biel kausko n uotr .
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Š o k i s

Kūnai ir erdvės
Festivalio „Naujasis Baltijos šokis ’19“ spektakliai (III) 

ir ar neatima iš jos potencialo? Ab-
surdas transformuojasi į realizmą ir 
darosi nuobodoka. Sunku spektaklio 
nelyginti su Areimos pasirinkimu 

„Virimo temperatūrą“ įvilkti į mi-
nimalistinę, stilingą, šaltą, net šiek 
tiek fetišistinę estetiką, suteikusią 
tekstui papildomo ironijos priesko-
nio ir panašėjančią net į savotišką 
šiuolaikybės parodiją. O  Kriau-
čionytės interpretacijoje per daug 
plokštumos ir ji labiau primena 
bandymą tiesiog iliustruoti. Absur-
das, kaip medžiaga, yra įnoringas, 

Atkelta iš  4  psl .

Tautvydas Urbelis

„CocoonDance“, „Impulsas“

Scenoje tįsančius kūnus akimir-
kai paslepia tamsa. Įsižiebus šviesai, 
jie jau išsidėstę kitose vietose. Ne-
trukus tylus tamsaus techno moty-
vas išjudina „CocoonDance“ šokė-
jus Alvaro Estebaną, Wernerį Niggą 
ir Andrásą Déri.

Pasirodymo pradžioje į akis 
krinta drąsūs, simbolinį krūvį tu-
rintys kostiumai. Atlikėjai vilki ca-
sual stiliaus marškinėlius, džinsus, 
avi sportiniais bateliais, tačiau jų 
galvas dengia juodos nailoninės 
kaukės. Viena vertus, tai maišto 
simbolis – paslėptas veidas leidžia 
išlaikyti anonimiškumą per pro-
testą, demonstraciją. Kaukė audrina 
fantazijas apie kitokią ateitį. Kita 
vertus, tai siaubo simbolis – galvos 
uždengiamos kūnams be gyvybės 
ženklų. Nuo giljotinos, elektros 
kėdės iki dykumoje pjaunamų 
galvų – veido slėpimas žymi prieš-
mirtinio žvilgsnio baimę. 

Tarsi egzistuodami tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų trys šokėjai juda ne-
atsiplėšdami nuo žemės. Lyg gyvi 
numirėliai jie paklūsta ekstatiškai 
techno muzikai. Galiausiai visi 
kartu pakyla tik tam, kad netru-
kus suglebtų. Tarp maišto ekstazės 
ir belaikio siaubo įkalinti kūnai 
prieglobstį randa pulsuojančioje 

muzikoje. Čia judėjimas neturi pa-
baigos, tik laikinas atokvėpio aki-
mirkas. „Impulsas“ tyrinėja vietos 
nerandančią savastį, plytinčią tarp 
mirtimi alsuojančios statikos ir gy-
vybę žadančio judėjimo. 

Netikėtai įvyksta lūžis – galvas 
slėpusi medžiaga krenta ant žemės 
ir ritualas įgyja žmogišką veidą. 
Tarsi nelaukta laisvė, šis atgautas 
žmogiškumas sutrikdo šokėjus. 
Kurį laiką jie ieško išraiškos būdų, 
leisiančių sukurti naują santykį su 
garsu ir erdve. Bendrystė ir kaita, 
įkūnyta parkūru paremtoje choreo-
grafijoje, tampa šiuo nauju santykiu. 
Tenka pripažinti, kad grėsmingas 
šokis daro stipresnį įspūdį. „Im-
pulsas“ techno ritmu juda tarp vi-
tališko judesio ir neišmatuojamos 
baimės. Pasirodyme kuriamos nau-
jos santykių formos primena mir-
ties ritualą.

Emile Pineault, „Normalūs 
troškimai“

Viskas prasideda nuo pailgos 
lempos, skleidžiančios įžūliai šaižų 
garsą ir rožinę šviesą. Šis objektas 
tapo pirminiu motyvu, iš kurio iš-
sivystė intensyvumu pulsuojantis 
Emile’o Pineault pasirodymas „Nor-
malūs troškimai“.

Scenoje gulintis kūnas, pajutęs 
šviesos ir garso bangas, trūkčioda-
mas ima artintis prie šviestuvo, savo 
judesiais įkūnydamas nematomų 

bangų ritmą. Jau pačioje pasiro-
dymo pradžioje sujaukiama ma-
toma / nematoma perskyra. Pa-
mažu intensyvėjanti, Joëlio Lavoie 
gyvai atliekama noise / ambient 
muzika vis labiau įtraukia scenoje 
akrobatiškai judantį kūną. Garsas, 
kūnas ir šviesa (valdoma Julieno 
Bruno) formuoja vizualų asam-
bliažą. Nykstančiose perskyrose 
tarp materialaus ir nematerialaus, 
tarp matoma ir nematoma atsisklei-
džia „Normalių troškimų“ ontolo-
ginis grožis. Pineault pasirodymas 
siūlo žvilgsnį į kūną, besipriešinantį 
perskyrai tarp žmogaus ir aplinkos 
bei susiliejantį su ja.

Nusikratydama tikėjimo abso-
liučia šokio galia „Normalių troš-
kimų“ kūrybinė grupė stabdo pa-
sirodymą. Įspūdinga akrobatika 
paremta choreografija nutrūksta 
ir monolitiška spektaklio atmos-
fera išsisklaido. Vietoje to žiūro-
vai išvysta po sceną vaikštantį 
Pineault, neskubiai dėliojantį de-
koracijas. Simboliški veiksmai nu-
rodo į monotoniškų išlikimo ritu-
alų kupiną pasaulį, kuriame turime 
gyventi. 

„Normalūs troškimai“ atsklei-
džia skirtingus tikrovės sluoksnius 
ir kūno įsitraukimo į aplinką ly-
gius. Nykstantis dualizmas tarp aš 
ir mano gyvenamoji aplinka verčia 
iš naujo įvertinti žmogaus poziciją 
būties hierarchijoje. Galbūt esame 

įsipainioję ir veikiami aplinkos 
daugiau, negu norėtume pripažinti.

Annamaria Ajmone, „Trigeris“

Prieš prasidedant Annamarios 
Ajmone pasirodymui, MO muzie-
juje susirinkę žiūrovai buvo papra-
šyti renginio metu likti savo vietose. 
Tai buvo pirmoji užuomina į netru-
kus įvyksiančią žiūrovų ir atlikėjo 
santykio transformaciją.

Pirmiausia derėtų pasidžiaugti, 
kad paliktos tradicija tapusios 

„Menų spaustuvės“ salės ir ieškoma 
alternatyvių erdvių. Tiesa, MO mu-
ziejų pavadinti alternatyvia erdve 
būtų pernelyg drąsu, tačiau šiokią 
tokią įvairesnio santykio su miestu 
formavimo pradžią šiemet festi-
valyje galima įžvelgti. Galbūt šis 
žingsnis pristabdys „Naujojo Bal-
tijos šokio“ virsmą privilegijuotu 
socialiniu ritualu. 

„Trigeris“ šiame kontekste gali 
būti suvoktas tiek kaip dar viena įsi-
tvirtinančio socialinio ritualo dalis, 
tiek kaip mėginimas kvestionuoti 
įprastus kultūrinius kodus. Nu-
leistą galvą ir nuolankią pozą, ku-
ria Ajmone pasitiko žiūrovus, grei-
tai keičia ekspresyvi choreografija. 

Mechaniškais judesiais – ener-
gingu rankos sukimu, sustojimu, 
pasisukimu – prasidėjęs pasirody-
mas netrukus pasklinda erdvėje ir 
ima nepaisyti įsivaizduojamos sce-
nos apribojimų. Šokėja juda po visą 
MO muziejaus vestibiulį, nesibai-
mindama palikti publikos žiūros 
lauko. Erdvė nelinkusi pasiduoti 
Ajmone siūlomai choreografijai – 
muziejus nelinkęs priimti judraus 
eksponato. Vis dėlto disonansas 
tarp judančio kūno ir specifinės 
muziejaus erdvės kuria savitą es-
tetinę patirtį. 

Jeigu galima teigti, kad MO 
muziejus simboliškai meta iššūkį 
Ajmone, tai ji savo choreografija 
valiūkiškai transformuoja šokėjos 
ir publikos hierarchiją. Judėdama 
tarp glaustai sustatytų žiūrovų kė-
džių, ji kaitalioja pasirodymo ritmą 
ir primena publikos buvimą. Rankų 
judesiai, trumpi prisilietimai ir 
žvilgsnis žaismingai kvestionuoja 

sunku atrasti priemones, darančias 
jį paveikų 

Žinoma, pats tekstas pasiūlo 
gyvų, komiškų momentų, kurie 
suskamba aktorių dėka. Tačiau gal 
dėl atpažįstamumo, gal dėl būdo, 
kuriuo aktoriai pateikia situacijas, 
o gal kartais tiesiog dėl to, kad ne-
labai ir aišku, kaip reaguoti, spek-
takliui trūksta gyvybės, savito po-
žiūrio, kažko, kas jį išlaisvintų iš 
klasikinės formos gniaužtų, pasiū-
lytų žiūrovui tikrą stebėjimo ma-
lonumą, kurio metu nebūtų laiko 
žvalgytis ir svarstyti, kada tai baig-
sis. Žiūrovus gali sudominti žinomi 
ir vardą užsitarnavę aktoriai. Tačiau 
ši „Virimo temperatūra“ veikiausiai 

bus tik repertuaro užpildymas – pa-
žiūrėta, pamatyta, pamiršta. Gal dar 
susigulės, gal vaidinant scenoje at-
siras kibirkščių, padėsiančių išsiju-
dinti, sudominti? 

O galbūt šią „Virimo tempe-
ratūrą“ nužudė pati chruščiovkės 
estetika – kas galėjo būti puikiu 
absurdu, netyčia tapo pernelyg 
realistiška, galbūt net natūralistiška. 
Šiuolaikinė dramaturgija irgi virto 
praėjusio laiko teatro reliktu. Lyg 
tos medinės trobos, įstrigusios tarp 
stiklinių daugiaaukščių. Galėjo būti 
neblogas spektaklis, bet, deja... 

Laura Šimkutė

stebinčiojo ir stebimojo santykį. 
Tad „Trigeris“ ne tik kitaip suvo-
kia pasirodymo erdvę, bet ir kartu 
kvestionuoja vieną esminių kultū-
rinių kodų – stebėtojo privilegiją.

James Batchelor, „Hipererdvė“

Jameso Batcheloro judesiai sutei-
kia vilties. Skulptūriška „Hipererdvės“ 
choreografija metodiškai tiria ir ple-
čia kūno galimybes kalbėti apie pa-
saulį už kasdienio suvokimo ribų.

Batcheloras tupi ant pilkšvų MO 
muziejaus grindų. Pusnuogio nedi-
delėmis, abstrakčiomis tatuiruotė-
mis nusėto kūno judesiai lėti tarsi 
atgyjančios skulptūros pirmasis 
susidūrimas su netikėtai įgyta ju-
dėjimo laisve. Nuo pirmų pasiro-
dymo akimirkų šokėjo kūnas tampa 
erdvės pratęsimu. Lengvai ir grakš-
čiai savo judesiais Batcheloras įkū-
nija sustingusias, aptakias Danielio 
Libeskindo projektuoto pastato for-
mas. Tačiau šokantis kūnas, kitaip 
nei nejudrios pastato struktūros, 
pasiduoda transformacijai.

Morgano Hickinbothamo gyvo 
garso pasirodymas papildo nejau-
kiai tikslius Batcheloro judesius, 
atskleidžiančius ribos tarp to, ką 
suvokiame kaip žmogiška ir ne-
žmogiška, trapumą. 

Ekspedicijų Antarktidoje įkvėpta 
choreografija šokėjo kūną transfor-
muoja į geografinėmis koordinatė-
mis neapribotą objektą. Kiekvie-
nas Batcheloro judesys aktyvuoja 
milijonus mums nematomų pro-
cesų – nuo raumenų susitraukimų 
ir sąnarių linkių iki mikrobų per-
siskirstymo ir ląstelių trūkių. Toks 
kūnas ne kalba apie pasaulyje vyks-
tančius sudėtingus procesus, o yra 
jų dalis. Stebėti pasirodymą reiš-
kia matyti tik mikroskopinę dalį 
to, kas iš tiesų vyksta. 

„Hipererdvė“ sukelia estetinį pa-
sigėrėjimą kūno galimybėmis, ta-
čiau daug svarbesnė pasirodymo 
jėga yra jo potencialas atverti vi-
bruojantį, tačiau nematomą pa-
saulio kismą. Kūnas tampa ne tik 
metafora, bet šio dažnai nepaste-
bimo proceso dalimi. 

Alvaro Esteban, Werner Nigg ir András Déri spektaklyje „Impulsas“
D. Matv ejevo n uotr .

Emile Pineault spektaklyje „Normalūs troškimai“ D. Pu ti no  nu ot r.
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M u z i k a

Nepažįstamas danų romantizmas (II)
Pokalbis su muzikologu ir žurnalistu Jensu Cornelijumi apie muzikos kūrybos atodangas bei aktualijas 

Giedrius Alkauskas

Danų muzikologas, žurnalistas Jensas 
Cornelius parodo, kad prikelti visą 
kultūrą užtenka vieno žmogaus pa-
stangų. Jensas yra itin veiklus danų 
muzikos propaguotojas. Turi populiarią 

„Twitter“ paskyrą (@CorneliusJens), 
aktyvų internetinį puslapį (www.jens-
cornelius.dk) bei „YouTube“ kanalą 
(Jens Cornelius), į kurį kelia daug 
archyvinių įrašų. Nežinomo danų ro-
mantizmo temą tęsiame kalbindami 
Jensą Cornelijų.

Koks Jūsų knygos apie Ludolfą 
Nielseną iš serijos „Danų kom-
pozitoriai“ (2018 m., leidykla 

„Multivers“) tiražas, kokia yra 
kritikų nuomonė, ar planuoja-
mas vertimas?

Tiražas – 800 egzempliorių. Knyga 
apžvelgta didžiausiuose leidiniuose, 
kas savaime jau yra gera recenzija! 
Deja, kol kas nei vokiškas, nei angliš-
kas vertimai nėra planuojami. 

Beje, dėkoju už atsiųstą Lu-
dolfo Nielseno Trečiąją 
simfoniją, baletą „Lakšmė“ 
(„Lackschmi“) ir CD bukletus. 
Tuose šio kompozitoriaus CD, 
kuriuos dar galima nusipirkti, – 
5 išleisti firmos „dacapo“ ir 2 
išleisti firmos „Classic Produk-
tion Osnabrück“ – visur yra 
Jūsų komentarai. Manau, tai 
labai prasminga. Iš pradžių 
lietuviškas klausimas: baletas 

„Lakšmė“ tarpukaryje pasta-
tytas ir Taline. Ar buvo koks 
nors ryšys su Lietuva? Taip pat, 
1903–1904 metais Nielsenas 
gyveno Leipcige. Kaip vieno iš 
didžiųjų simbolizmo kūrinių 

„Babelio bokštas“ autorius, ar 
jis žinojo, jog pora metų prieš 
tai Leipcige (1901–1902) studi-
javo Čiurlionis – Lietuvos geni-
jus, kompozitorius, dailininkas 
simbolistas?  

Pirma, labai vertinu Jūsų pastan-
gas skleidžiant žinias apie Danijos 
muziką. Dėl „Lakšmės“. Žinau tik 
apie Talino premjerą 1937 metais. 
Pagal senus šaltinius, Estijos bale-
tas ketino vežti veikalą į gastroles 
ir parodyti Helsinkyje bei Varšu-
voje, bet tai greičiausiai niekada 
neįvyko. 1937-ieji – sudėtingi laikai. 
Dėl Leipcigo. „Danų era“ ten pasi-
baigė 1890 m., ir Ludolfas Nielsenas 
ne studijavo, o tik ieškojo muziki-
nių pažinčių, vaikščiojo į koncertus. 
Nesu matęs Čiurlionio paminėjimo 
kurio nors danų kompozitoriaus 
kontekste. Genijus? Dėl ekstrema-
lios egalitarizmo politikos Danijoje 
pats apibūdinimas „romantizmo 
genijus“ ir pati tokia asmenybė jau 
XX a. pradžioje buvo pašiepiama, 
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menkinama. Menininkai tikrai 
nėra taip vertinami, kaip patyriau 
esant Vokietijoje, Lenkijoje ar Bal-
tijos šalyse. Tam tikra prasme pa-
žangi socialinė egalitarizmo idėja, 
nors ir paradoksalu, triuškinančiai 
smogė Danijos romantizmui. Buvo 
ir kitų itin nepalankių priežasčių.

Kokių?
Danų menui (ne tik muzikai) 

stiprų smūgį sudavė masinis anti-
romantinis judėjimas po Pirmojo 
pasaulinio karo. Aišku, tai nutiko ir 
kitur, bet, manyčiau, ne su tokia do-
gmatine jėga kaip Danijoje. Pirma, 
romantizmas, kaip mes jį supran-
tame iš vokiškosios perspektyvos, 
niekada nebuvo labai atspindėtas 
danų kultūroje. Daugelis santūriai 
žiūrėjo į Wagnerį, Lisztą, vėliau net 
Schönbergas ir Richardas Straussas 
buvo laikomi tipiškais vokiškosios 
kultūros – danų nuomone, nesai-
kingos, neapgyvendintos – atstovais. 
Šios nuostatos galbūt kilo iš Dani-
jos, kaip mažos, geografiškai plokš-
čios šalies komplekso. Antivokiškos 
nuotaikos dar labiau sustiprėjo po 
dviejų Šlėzvigo karų (1848–1850 m. 
ir 1864 m.). Vėliau Carlas Nielsenas 
savo muzika ir esė, kuriose abejojo 
Wagnerio verte, iškilo kaip atsakas 
tokio stiliaus romantizmui. Carlui 
Nielsenui betampant didžiausiu 
danų kompozitoriumi (ir aš manau, 
jog tai yra tiesa!), į kitus (Ludolfą 
Nielseną ar Børesseną) buvo pra-
dėta žiūrėti kaip į pasenusius ar pa-
prasčiausiai nereikalingus (Ruedas 

Langgaardas). Danijos romantizmą 
nugalėjo ne dodekafonija ar kitos 
avangardo srovės, bet valingas neo-
klasicistinis stilius. Labai specifinė 
Carlo Nielseno muzika tapo nau-
juoju standartu – itin keista, todėl 
sunkiai kopijuojama. Trečiajame ir 
ketvirtajame dešimtmetyje daugelis 
romantikų jau mažai bekūrė (Fini 
Henriques, Augustas Enna), kiti 
buvo gilioje krizėje (Langgaardas), 
o vyresnioji karta (Victoras Ben-
dixas, Asgeris Hamerikas, Peteris 
Lange-Mülleris) išmirusi. (Reko-
menduoju visas keturias Bendixo, 
pirmąją Lange’s-Müllerio bei vėly-
vąsias Hameriko simfonijas. Pas-
tarasis kompozitorius – vienas iš 
nedaugelio danų, padariusių pasau-
linę karjerą, atstovaujantis veikiau 
prancūziškam simfonizmui. Hec-
toro Berliozo mokinys, 27-erius 
metus vadovavo Baltimorės kon-
servatorijai – G. A.)

Apmąstant Danijos istorines 
ypatybes, ar Jums neatrodo 
paradoksalu, jog totalitarinė 
Sovietų Sąjunga, šalis, išnaiki-
nusi didžiąją dalį savo ir oku-
puotų valstybių inteligentijos, 
vis dėlto puoselėjo romantinį 
palikimą, net be didesnės cen-
zūros. Tik viską, aišku, nu-
spalvindama pagal savo ideo-
logiją: Rimskis-Korsakovas 
tapo „raudonu“, Musorgskis – 

„revoliucionieriumi“, Glinka 
ir Stasovas – „demokra-
tais“, Stravinskis – „ryškiu 

talentingo menininko degra-
dacijos pavyzdžiu“. O demo-
kratijos ledlaužis ir forpostas 
Danija su savo romantizmo 
genijais ir vizionieriais elgėsi 
taip, jog tieji gyvenimą baigė 
užmiršti ir nereikalingi. Kaip 
šioje šviesoje jautėsi Loui-
sas Glassas, rašydamas 5-ąją 
simfoniją „Sinfonia svastika“ 
(1919) ir 6-ąją „Skyldingų gimi-
mas“ („Skjoldungeæt“, 1926), 
kurios, mano nuomone, yra 
pačiame romantinių simfonijų 
olimpe? Bet kurioje kitoje ša-
lyje rašyti tokius ambicingus 
kūrinius tokioje nepalankioje 
terpėje jau savaime būtų di-
džiulis iššūkis. Bet tai, ką Jūs 
rašote apie Daniją ir egalita-
rizmą, tokie kūrybos aktai at-
rodo visiškai neįtikėtini, juo-
lab kad ir Ludolfas Nielsenas 
bei Langgaardas buvo ne tik 
muzikai, bet ir mistikai, vizio-
nieriai. Kaip jie jautėsi?

Jūs pataikėte tiesiai į pačią esmę! 
Demokratinis Danijos brendimas 
XX a. pradžioje – tai tema, kurią 
labai sunku paaiškinti užsienie-
čiams. Egalitarizmas čia buvo ir 
yra visiška manija. Individualus 
kūrėjas Danijoje nevaidina didelės 
reikšmės. Ir pati simfoninė muzika 
buvo laikoma „elitine“, sukoncen-
truota sostinėje Kopenhagoje. Daug 
naudingesne meno forma kultūri-
nio lavinimo procese buvo laikomi 
bendri pasidainavimai, net mažiau 
formalūs nei organizuoti chorai. Ši 
veikla nepaprastai suklestėjo. XX a. 
pradžioje Carlas Nielsenas ir jo mo-
kiniai sukūrė didžiulį kiekį paprastų, 
strofine eilėdara paremtų dainų pa-
gal žymiausių danų poetų eiles. Šis 
repertuaras iki šiol yra labai plačiai 
žinomas visoje Danijoje, priešin-
gai negu to paties Carlo Nielseno 
simfonijos ir kiti instrumentiniai 
kūriniai. Kai paskutiniai romantikai 
išmirė, jų muzika galutinai dingo iš 
Danijos repertuaro. Ne per jėgą ar 
politinį diktatą – paprasčiausiai, dėl 
publikos nepageidavimo. Romantinė 
muzika buvo laikoma tiesiog pasenu-
sia. Nebuvo daroma jokių naujų įrašų, 
nevyko jokie koncertai. Danų muzi-
koje buvo įvesta nauja chronologija, 
skaičiuojama nuo Carlo Nielseno. 

Kai studijavau muzikologiją Ko-
penhagoje 9-ajame dešimtmetyje, 

pradėjau domėtis tais kompozito-
riais, kurių muzikos negalėjau pa-
siklausyti. Laimė, 1989-aisiais buvo 
įkurta nacionalinė įrašų kompanija 

„dacapo“. Nuo tada išleista šimtai 
įrašų. Taip pat romantinę danų 
muziką (ypač Langgaardą) pradėjo 
įrašinėti privati kompanija „Dana-
cord“. Netgi vokiečių „cpo“. Bet tu-
rėjome viską pradėti nuo pat pra-
džių, nes beveik niekas nežinojo 
kompozitorių, gyvenusių prieš 
Carlą Nielseną. Nuo tada pradė-
jome iš naujo atrasti danų muzikinę 
praeitį. Bet tai vis tiek išlieka nišine 
veikla. Mažai žmonių šiandien do-
misi klasikine muzika, dar mažiau – 
daniška. Ir blogiausia, jog danų or-
kestrai visai nenori tokios muzikos 
atlikti. Man niekada neteko gyvai 
girdėti atliekant kurią nors iš Lu-
dolfo Nielseno, Børreseno, Bendixo 
ar Hameriko simfonijų. Tik vieną 
kartą girdėjau Louiso Glasso 5-ąją. 
Langgaardui dabar labiau sekasi, 
net vyksta jo vardo festivalis. Man 
kartais net atrodo, jog danų muzi-
kos atradimas iš naujo labiau su-
judina Vokietijos, JAV, Didžiosios 
Britanijos, netgi Japonijos kritikus, 
bet ne vietinius... 

Lietuvos muzikologai deda 
daug pastangų populiarindami 
lietuvišką muziką užsienyje. 
Pasirodo, Danijos, šio roman-
tizmo titano (ir tai ne hiper-
bolė) padėtis yra dar blogesnė. 
Ačiū Jums už Jūsų žygdarbį, 
prisidėsiu, kiek tik galiu!

Pabaigai: 1949 m. Børresenas pa-
rašė gulbės giesmę, dedikuotą savo 
mokytojams, norvegams Svendse-
nui ir Griegui, – kūrinį „Šiaurie-
čių liaudies muzika“ („Nordiske fol-
ketoner“), tris kompozicijas styginių 
orkestrui pagal fareriečių ir islandų 
melodijas. Tai – visiškas anachro-
nizmas, atsilikimas to meto Europos 
muzikiniame gyvenime (nors galima 
išgirsti ir būsimo minimalizmo pra-
našystę). Ir vis dėlto – pasiklausy-
kime dar kartą. Ir dar. Štai kas yra 
romantizmas! Tai – asmeninė verty-
binė deklaracija, galutinė ir neskun-
džiama. Dixit! Credo!

Kalbino ir parengė 
Giedrius Alkauskas

Jens Cornelius Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo
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sutikti ir su Tomu Venclova, kad 
paminklas Cvirkai puošia Vilnių. 
Lygiai kaip nepuošia Vilniaus nei 
paminklas Vincui Kudirkai, nei 
paminklas Jonui Basanavičiui, 
nei daugelis kitų. (Ar paminklo 
pirminė funkcija yra puošti – irgi 
įdomus klausimas.) Žaliojo tilto 
skulptūrų tuo aspektu gaila labiau 
(jos nebuvo paminklas tiesiogine 
prasme). Jų įspūdinga vieta, mas-
telis, plastika, stiliaus grynumas – 
viskas buvo suvesta į vieną galingą 
visumą – ir galėjo mums papasa-
koti ne tik apie buvusią mūsų ša-
lies okupaciją, bet ir apie propa-
gandos jėgą, galėjo priminti, kad 
perdėtas simbolinis rasės, klasės, 
tautos, žmogaus, socialinės lyties, 
asmenybės etc. išaukštinimas vi-
sada kartu atsineša ir realų paže-
minimą, nesiskaitymą. 

O Cvirkos paminklas irgi ga-
lėtų virsti nuolat iš naujo keliamu 
klausimu apie kūrėjo laisvę ir sąžinę 
arba perspėjimu apie tai, kaip po-
litiniai-ideologiniai veikėjai mani-
puliuoja ir naudojasi menininkais. 
Deja, Cvirkos paminklo, kaip ir Ža-
liojo tilto skulptūrų atveju, sprendi-
mus priimantieji visiškai nesvarsto 
šio trečiojo kelio. Ne tik nesvarsto, 
bet ir nesidomi jo galimybėmis. 

Dabar, kai mūsų nepriklauso-
mybė jau tiek subrendo, turėtume 
nebijoti kelti paminklų klausimą 
iš esmės, o ne vien populistiškai 

„nukelti ar palikti“. Juk čia bene 
paskutinė mūsų galimybė plasti-
nės meno kalbos (kuri buvo tokia 
svarbi sovietmečio propagandai, 
tikrai dar neišsitrynusiai iš mūsų 
sąmonės) priemonėmis patiems 

„suvirškinti“ savo sovietmečio pa-
likimą, mūsų okupacijos istoriją 
menantį paminklą ne pašalinant, 
o rekontekstualizuojant. 

Tačiau savivaldybė, vaizduodama, 
kad atsižvelgia į tokią nuomonę, ke-
tina iš pradžių pašalinti paminklą, 
o tik tada ieškoti „meninių kūrybi-
nių sprendimų, kaip rekontekstua-
lizuoti skverą“. Tai Ostapo Bende-
rio metodas, kurį neseniai (kitame 
kontekste) priminė filosofas Nerijus 
Milerius: pamatęs vienuolius, Osta-
pas sušunka: „ei, jūs, Dievo nėra, o 
dabar galime diskutuoti“. Bet juk ne 
skverą reikėtų rekontekstualizuoti, 

o patį paminklą, ir būtent in situ. 
(Ką daryti su skveru, meninių 
sprendimų nereikia – užtektų land-
šafto specialisto, na, gėlyčių paso-
dinti, vieną kitą kvadratinį medelį, 
kaip dabar madinga.)

Juokingai skamba ir vicemero 
teiginys, kad šis skveras bus „pri-
taikytas šiuolaikiniams poreikiams“. 
Ir kokie gi tie šiuolaikiniai poreikiai 
skverui? Pasivaikščioti, pagulėti ant 
žolės, pasėdėti ant suoliuko? Tokie 
jie buvo visada. Bet mums reika-
lingos ir kitokios viešosios erdvės – 
iškeliančios mus iš kasdienybės (tai 
irgi nėra vien šiuolaikinis poreikis). 
Be to, jei siekiama skverų šiuolaikiš-
kumo, kodėl tuomet kitame miesto 
parke būtinai norima „atkurti“ isto-
rinį baroko stilių, dėl to išpjaunant 
kelis šimtus brandžių medžių? Kaip 
dera šiuolaikiniai poreikiai ir ba-
roko laikotarpis, kai nebuvo jokių 
automobilių ir CO2 ir reikėjo rū-
pintis, kad pūsta suknelė ar aukštas 
perukas kur nors neužkliūtų, o ne 
vis didėjančia oro tarša?

Miesto taryba bando mus įtikinti, 
kad Cvirkos paminklo nukėlimas 
būtų ryžtingas žingsnis. Bet iš tiesų 
tai banalus, populistinis, konjunk-
tūriškas, tam tikra prasme net bai-
lus žingsnis. Kol kas vienintelė siū-
loma idėja – paminklo perkėlimas į 
jo tėviškę Klangius – būtų iš esmės 
tas pat.

Svarbi ir įdomi diskusija šiandien 
būtų apie tai, ko reikėtų, kad šis pa-
minklas toliau keltų kalbas apie ko-
laboravimą, konjunktūrą, kūrėjo ar 
visuomeninio veikėjo sąžinę. Ar jis 
gali tapti antipaminklu, ir jei taip, 
ar mums reikia antipaminklo bū-
tent rašytojui? Ar galima ką nors 
padaryti su paminklu, neišreiškiant 
nepagarbos pačiai paminklo idėjai, 
ir ar šiandien turėtume turėti tokių 
skrupulų būtent šio ir / arba apskri-
tai visų paminklų atžvilgiu?

Panašius klausimus kėlė ir svarstė 
2017 m. vykusi mano kuruota 11-oji 
Kauno bienalė „Yra ir nėra. Pa-
minklo (ne)galimybės klausimas“, 
oponavusi konservatyviam ir po-
pulistiniam požiūriui į paminklų 
griovimą ir statymą bei siūliusi al-
ternatyvius, konceptualius pamin-
klinimo sprendimus, tokius kaip 
kartu esantis ir nesantis paminklas, 
paminklas iki pareikalavimo, kas-
kart sau susikuriamas paminklas, 
perdirbtas (recycled) paminklas, 
paminklas kaip nuolatinis veiks-
mas arba kaip kasdienio ritualo per-
traukimas, paminklas kaip sie-
kiamybė, kaip procesas. Bienalėje 
taip pat buvo žodinė programa, 
kurioje savo patirtimi naujų ir 
senų paminklų klausimais dali-
josi žymiausi tarptautiniai atmin-
ties įamžinimo specialistai, tokie 
kaip Jamesas E. Youngas, Mat-
hew Rampley, Horstas Hoheiselis, 
Jochenas Gerzas ir kiti.

Balandžio mėnesį MO muzie-
juje įvyko 11-osios Kauno bienalės 
knygos-katalogo „Paminklo (ne)
galimybė“ pristatymas, o kartu ir 
diskusija apie paminklo Cvirkai 
rekontekstualizavimo galimybes 

(dalyvavo kuratorė ir menininkė 
Laima Kreivytė, menotyrininkė 
ir kuratorė Jolanta Marcišaus-
kytė-Jurašienė, architektas Tomas 
Grunskis). 

Manau, kad atsakymų į Cvirkos 
klausimą reikėtų pradėti ieškoti 
nuo konceptualių meninių idėjų, 
todėl šiai diskusijai pakviečiau 
menininkus siūlyti idėjas Cvirkos 
paminklui (nesvarbu, ar įgyvendi-
namas, ar ne). Tarp akivaizdesnių, 
kaip antai nukelti ir pastatyti šalia 
postamento, ištrinti vardą, perva-
dinti kuo nors kitu, pristatyti aplink 
daug kitų skulptūrų, paverčiant jį 
tiesiog vienu iš daugelio ekspo-
natų, yra ir techniškai sudėtinges-
nių, ir konceptualių, ir ironiškų 
idėjų. Marta Vosyliūtė siūlo už-
dengti Cvirką Cvirkienės tapyba 
(žaliuojančiu peizažu), Dainius 
Dirgėla – perpjauti išilgai per pusę 
(simboliškai pažiūrėti, kas viduje), 
Liudas Parulskis – paversti lazeri-
niu praeivių persekiotoju, Dainius 
Liškevičius siūlo kinetinę transfor-
maciją su trimis pozicijomis pasi-
rinkimui: paminklas, nuolat laiko-
mas įleistas po žeme, už pinigus gali 
iškilti ir pastatyti Cvirką ant žemės 

Dainius Liškevičius, projektas Petro Cvirkos paminklui

Ką daryti su Cvirka? 
Atkelta iš  1  psl .

arba vėl ant postamento kaip dabar. 
Aš pati siūlau paversti jį „druskos 
stulpu“, įliejant paminklą į pusiau 
permatomą silikono ar kitos tinka-
mos medžiagos luitą (juk ta biblinė 
istorija yra apie atsigręžimą atgal, 
vadinasi, apie atmintį).

Džiugu, kad į diskusiją atvyko 
keli miesto tarybos, patariamo-
sios atminties grupės ir paminklų 
komisijos nariai, tik gaila, kad kai 
kurie iš jų, regis, neįžiūrėjo ryšio 
tarp pristatytame leidinyje patei-
kiamų idėjų (apie tai pasakojome 
visą valandą) ir to, apie ką toliau 
norėjome kalbėtis, nors buvo aiškiai 
ir iš anksto artikuliuota, kad disku-
sija bus apie „trečiąjį kelią“. Tarsi 
(ar iš tikrųjų) neišgirdę nieko, apie 
ką iki tol kalbėta, jie leidosi ilgai ir 
smulkiai pasakoti visiems susirin-
kusiems jau žinomus faktus – koks 
kolaborantas buvo Cvirka ir kad pa-
minklą reikia iškelti.

Gaila, kad diskusija dažnai yra 
suprantama kaip tiesiog apsikeiti-
mas nuomonėmis, net neketinant 
įsiklausyti į kitos pusės argumentus 
ir tos savo nuomonės keisti. Gal to-
dėl buvo pasakyta net ir tokia frazė: 

„Būčiau žinojęs, kad čia diskusija už 
Cvirkos išsaugojimą, būčiau išvis 
neatėjęs.“

Vis dėlto būtų gerai ir toliau ieš-
koti konceptualių idėjų – norėtųsi 
visiškai paprasto, bet įtaigaus spren-
dimo. Pavyzdžiui, galima būtų imti 
ir uždengti Petrą Cvirką balta dro-
bule. Kas nors paslėpta visuomet 
kelia didesnį susidomėjimą nei tai, 
kas jau seniai ir aiškiai matoma. Be 
to, tai būtų ne tik paminklo paver-
timas nematomu išlaikant jį vie-
toje (minimaliomis sąnaudomis ir 
su išliekančia galimybe atidengti 
edukaciniais tikslais), bet kartu ir 
paminklo vienam rašytojui paver-
timas paminklu kitam, nuo sovietų 
represijų nukentėjusiam rašytojui, 
galbūt net jiems visiems. Nes pa-
minklas nebūtinai turi būti realis-
tinis pagerbiamojo atvaizdas, pa-
minklas gali būti ir vizuali, plastinė 
kokio nors pasiekimo, svarbaus pa-
sikeitimo reprezentacija.

Paulina Pukytė
Liudas Parulskis, projektas „Lazerinis persekiotojas“ Petro Cvirkos paminklui 

Kauno bienalės  katalogo viršelis
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D a i l ė

Iš meno organizacijų istorijos: AICA (1)
Giedrė Jankevičiūtė kalbina Laimą Laučkaitę ir Viktorą Liutkų

2019 m. gegužės 17 d. pavakare iš-
ėjusi iš Dailės akademijos senųjų 
rūmų kaktomuša susidūriau su 
Viktoru Liutkumi. Pradėjom apie 
šį bei tą ir perėjom prie jubiliejų 
minėjimo epidemijos. Aišku, šitie 
ritualai prasmingi, nors kartais jų 
gerokai per daug ir jie ima varginti 
bei erzinti. Kita vertus, jubiliejai lei-
džia gauti lėšų tyrimams, nes tik per 
valstybės istorijai reikšmingų su-
kakčių minėjimus tyrimų reikšmę 
supranta politikai, jie skatina vi-
suomenės susidomėjimą istorija, 
mobilizuoja tyrėjų pajėgas ir taip 
per jubiliejus pavyksta kažką giles-
nio praeityje bei dabartyje atrasti. 
Žodis po žodžio priėjom prie savo 
srities – dailėtyros, ir Viktoras tarė: 

„Tai mes juk prieš 30 metų įkūrėm 
AICA. Jubiliejus?“ – „Hm, ar tikrai 
1989? Kad kažkaip lyg ir vėliau ta 
pradžia buvo...“ – „Ne, ne, AICA 
kūrėm Dailininkų sąjungoje Kos-
ciuškos gatvėje, o 1990 m. aš jau pe-
rėjau dirbti į Kultūros ministeriją.“ 

Baigėsi tuo, kad nutarėm bendro-
mis jėgomis prisiminti ir pagaliau 
užrašyti lietuviško AICA padalinio 
istoriją – sukurti šaltinį, kuris pir-
miausia reikalingas mums patiems, 
bet galbūt pravers ir kitiems. Šaltinį 
skelbiame arčiausiai AICA esan-
čiame periodiniame leidinyje – kul-
tūros savaitraštyje „7 meno dienos“. 
Šiame numeryje – Viktoro Liutkaus 
bei jį prezidento poste pakeitusios 
Laimos Laučkaitės atsakymai į 
mano klausimus. Tęsinys – Monikos 
Krikštopaitytės pokalbis su AICA 
po Laučkaitės vadovavusia Elona 
Lubyte ir dabartine prezidente Ra-
mute Rachlevičiūte.

Viktorai, esi Tarptautinės dai-
lės kritikų asociacijos AICA 
(Association Internationale 
des Critiques d’Art) naciona-
linio padalinio iniciatorius 
ir įkūrėjas. Šiandien be AICA 
savo meno lauko mes neįsi-
vaizduojame, šios organiza-
cijos buvimas Lietuvoje tarsi 
savaime suprantamas. O tada, 
Sąjūdžio epochoje, tai buvo 
svarbus žingsnis į Vakarus, kur 
link visi veržėmės. Kaip tau 
šovė į galvą mintis, kad mes 
Lietuvoje turim turėti AICA 
skyrių? 

Mintis ir veiksmus skatino Sąjū-
džio idėjų ir veiklos generuojamas 
gyvenimas. Buvo 1989 m. pavasaris. 
Ypatingas, nes tų metų kovo 11 d. 
per Lietuvos dailininkų sąjungos 
suvažiavimą atsiskyrėme nuo Mas-
kvos: mūsų dailininkai pasiskelbė 
nepriklausomais nuo sovietinės 
Dailininkų sąjungos. Buvo priimti 
nauji įstatai, kelios rezoliucijos. Aš 
tuo metu ėjau Dailininkų sąjun-
gos sekretoriaus, atsakingo už 
dailės informaciją, spaudą, ryšius 
su visuomene, pareigas. Tad, kaip 

ir kiti tuometiniai sąjungos vado-
vai – Bronius Leonavičius, Arvydas 
Šaltenis, Vaclovas Krutinis – buvau 
pačiame įvykių sūkuryje. Teko ra-
šyti pagrindinius atsiskyrimo do-
kumentus, naujus Dailininkų są-
jungos įstatus, važiuoti į Maskvą, 
aiškinti, derėtis, protestuoti. Patys 
kūrėme istoriją. Labai įdomus, ste-
buklingas laikotarpis.

AICA Lietuvos padalinio stei-
gimo idėja buvo dailės gyvenimo 
radikalios pertvarkos proceso dalis. 
Apie šią organizaciją, ką ji jungia, 
kas jai rūpi, kokias lengvatas rašan-
tiems kritikams suteikia ir pan., ži-
nojau jau anksčiau. Suvokiau AICA 
kaip vartus į kolegų pasaulį už ge-
ležinės uždangos, į kurį mums vi-
siems norėjosi kuo greičiau pakliūti. 
SSSR taip pat turėjo AICA sekciją, 
tuomet jos nariais buvo du Lietu-
vos dailėtyrininkai – Nijolė Tumė-
nienė ir Gytis Vaitkūnas. Bet man 
buvo visiškai aišku: negalime šlietis 
prie sovietinės sekcijos, reikia kurti 
savąją, mes patys, o ne Maskva, tu-
rime spręsti, ką daryti, ką priimti į 
narius. Beliko tai įgyvendinti.

Nuo ko pradėjai? Kas buvo 
pirmieji lietuviško padalinio 
nariai? 

Pradžią veiksmui pasiūlė pats gy-
venimas. 1989 m. pavasarį į Daili-
ninkų sąjungos būstinę Kosciuškos 
gatvėje atėjo rašytojas Romualdas 
Lankauskas. Jis atlydėjo simpatišką 
moterį – Annette Laborey. Literatū-
ros kritikę, kultūros aktyvistę, FEIE 
(Fondation pour une entraide intel-
lectualle européenne – Intelektualų 
savitarpio paramos fondas) prezi-
dentę. Vėliau ji įsitraukė į Soroso 
Atviros visuomenės fondo veiklą, daug 
prisidėjo prie kultūrinių mainų tarp 
Vidurio ir Rytų Europos su Vaka-
rais plėtojimo. Kalbėjomės apie Lie-
tuvos dailininkų reikalus, parodas, 
santykius su Maskva, tik ką įvykusį 
suvažiavimą. To pokalbio metu ir 
prasižiojau, kad lietuviai dailėty-
rininkai norėtų turėti savo sekciją 
AICA, organizacijoje, kurios būs-
tinė yra Paryžiuje. Annette kaipmat 
sureagavo: „Rašyk laišką, išdėstyk 
ketinimus, aš tarpininkausiu.“ Ga-
vau iš jos reikiamus kontaktus, pas-
kiau jau iš Paryžiaus ji man atsiuntė 
AICA įstatus, kitą reikalingą infor-
maciją. Tuomet dar nieko nežino-
jau apie pačios Annette veiklą. Ne 
taip seniai perskaičiau, kad 2017 m., 
nesutikdama su dabartinės lenkų 
valdžios vykdoma vidaus politika 
šalyje, ji atsisakė priimti aukštą Len-
kijos Respublikos apdovanojimą. 
Ta proga labiau įsigilinau, ką ji yra 
nuveikusi. Išties įspūdinga, kiek 
daug gali vienas žmogus!

Mūsų AICA padalinio steigimo 
iniciatyvinis susirinkimas įvyko 
neilgai trukus po Annette apsilan-
kymo, 1989 m. vasaros pradžioje 

Dailininkų sąjungos būstinės ves-
tibiulyje. Pakviečiau tuo metu ži-
nomus, matomus, aktyviai rašan-
čius kolegas, su kuriais daugiausiai 
bendravau: Alfonsą Andriuškevi-
čių, Aldoną Dapkutę, Ingridą Kor-
sakaitę, Laimą Laučkaitę, Eloną 
Lubytę ir tave. Taip septyniese nu-
tarėm, kad reikia žengti tolesnį 
žingsnį ir kreiptis į Paryžių. Kodėl 
nepakviečiau daugiau žmonių? Dėl 
to, kad rizikavome. Nebuvo aišku, 
kaip mūsų norą sutiks Paryžius, ar 
sovietai neblokuos priėmimo – juk 
savos valstybės tada dar neturėjome. 

Įstojimo procedūra užsitęsė. Rei-
kėjo parašyti sekcijos įstatus, juos iš-
versti, sutvarkyti stojančiųjų pareiš-
kimus, CV, susirinkimo protokolus, 
komunikuoti su AICA būstine ir t.t. 
Susirašinėjimas su Paryžiumi vyko 
paprastu paštu. Fakso neturėjome, 
o apie asmeninius kompiuterius tuo 
metu dar net nesvajojome. Šiandien 

ten persinešiau ir korespondenciją 
su AICA. Maniau, bus saugiau. Po 
kelerių metų palikau ministeriją, 
ten prasidėjo kabinetų „perstum-
dymas“ ir dalis susirašinėjimo nu-
keliavo į nežinią. Išliko tai, ką sau-
gojau asmeniniame archyve. 

Tavo prezidentavimas truko 
iki 1995-ųjų. Ar, be steigimo 
rūpesčių, dar spėjai pasiūlyti 
lietuviškajai AICA’i kokias 
nors veiklos gaires?

Mano pirmieji penkeri „prezi-
dentavimo“ metai kažko ypatinga 
neatnešė. Vyko revoliucija, ir man, 
ir kitiems AICA nariams rūpėjo 
svarbesni dalykai. Apie menoty-
rinę, vidinę ir išorinę sekcijos veiklą 
(posėdžius, konferencijas, leidinius 
ir t.t.) negalvojom. Reikėjo iš pra-
džių susiorientuoti, kaip tą veiklą 
organizuoti, kur link kreipti. Aišku, 
buvo svarbu, kad susiformuotų kiek 

reikėjo kurti paramos meninin-
kams sistemą, sudemokratinti dai-
lės valdymą (stipendijos, ekspertų 
komisijos), o kur dar tuomet iškilęs 
Parodų rūmų / Šiuolaikinio meno 
centro „skaudulys“. Dėl šios insti-
tucijos tuo metu įnirtingai pešėsi 
Kultūros ministerija ir Dailininkų 
sąjunga... Man labai palengvėjo, kai 
AICA vairą iš manęs 1995 m. per-
ėmė Laima Laučkaitė. 

Tiesa, 1994 m. rugsėjį mudu su 
Andriuškevičiumi dalyvavome 
AICA kongrese Stokholme. Ko gero, 
buvome pirmieji Lietuvos atstovai, 
nuvykę į AICA kongresą. Žinoma, 
jei neskaičiuosime išeivių: juk bū-
tent iš AICA antrojo kongreso 
tribūnos Alexis Rannitas 1949 m. 
perskaitė savo istorinį pranešimą, 
kuriame paskelbė, kad abstrak-
čiosios dailės pradininkas yra ne 
Kandinskis, o Čiurlionis. Mums 
su Andriuškevičiumi labai pasisekė: 
atplaukėme į Stokholmą „Estonia“ 
keltu, o lygiai po trijų dienų įvyko 
šiurpi jo katastrofa. Pats kongresas 
didelio įspūdžio, bent man, nepa-
darė, pamatėme organizacinę vir-
tuvę, pasiklausėme, ką kalba AICA 
nariai iš kitų šalių, įsitikinome, ko-
kia plati organizacijos geografija. O 
dabar jau kasmet kas nors iš Lie-
tuvos AICA narių nuvyksta į me-
tinį kongresą, perskaityta nemažai 
pranešimų, mezgami profesiniai 
kontaktai.

Laima, buvai tarp pirmųjų 
AICA narių, dalyvavai inici-
atyvinės grupės susirinkime 
1989 metais. Šiandien užsiimi 
beveik išimtinai dailės istorija, 
bet 1989-aisiais buvai aktyvi 
dailės kritikė. Kaip atrodė dai-
lės kritikos laukas tais metais?

Jis buvo kur kas retesnis, rašančių 
gerokai mažiau nei šiandien, tarp jų 
buvo ir labiau paklususių ideologi-
niams reikalavimams, ir bandžiu-
sių juos apeiti, rašyti kitaip, – pas-
tarieji ir kūrė AICA Lietuvos sekciją. 
AICA traukė kaip laisvo, išsvajoto 
Vakarų pasaulio simbolis, mąstymo 
ir kūrybos laisvę užtikrinanti profe-
sinė organizacija. Savąją AICA sekciją 
įsivaizdavome kaip stipriausių, pajė-
giausių kritikų sambūrį. Palyginus 
anų dienų kritikos tekstus su šian-
dieniais, akivaizdu, kad dabartiniai 
turi daugiau literatūrinio patrau-
klumo, jie subjektyvesni, kritikas 
drąsiau eksponuoja savo asmenybę. 
Ir, žinoma, dabar geriau išmanome 
Vakarų meną. Tais laikais globalios 
meno scenos negalėjom pažinti, tai 
buvo neįmanoma. Bet nepriklau-
somybės aušros metų meno kritika 
turėjo savų privalumų. Nepalygina-
mai stipresnis nei dabar buvo atga-
linis ryšys, straipsnius „Literatūroje 
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Lietuvos AICA steigėjai 1989 m. gegužę: iš kairės – Viktoras Liutkus, Laima 
Laučkaitė, Ingrida Korsakaitė, trečioji iš kairės – dailės istorikė Jolanta Širkaitė

sunku įsivaizduoti, kaip lėtai su-
kosi tie grynai techniniai reikalai. 
Netruko ateiti ir praeiti 1990-ieji, 
prasidėjo 1991-ieji. Pagaliau gavau 
teigiamą atsakymą – mes jau nacio-
nalinė sekcija, jau galime savaran-
kiškai tvarkytis! Štai ir viskas. Taip 
1991 m. gegužės 31 d. įkūrėme Lietu-
vos AICA sekciją. Prie iniciatyvinio 
susirinkimo dalyvių prisijungė dar 
Rasa Andriušytė iš Kauno. Laimą 
Laučkaitę išsirinkome sekretore, aš 
tapau prezidentu. Jau nepriklauso-
mos Lietuvos Respublikos Teisin-
gumo ministerija 1991 m. liepos 16 d. 
užregistravo mūsų įstatus. Buvome 
pirmoji nacionalinė sekcija iš visų 
posovietinių respublikų. 

Apmaudu, kad nepavyko išsau-
goti viso to laikotarpio susirašinė-
jimo. 1990 m. išėjau iš darbo Dai-
lininkų sąjungoje, perėjau dirbti į 
Kultūros ministerijos dailės skyrių, 

didesnis branduolys, augtų narių 
skaičius. 1994 m. į AICA įstojo 
Lolita Jablonskienė, Raminta Ju-
rėnaitė, Kęstutis Kuizinas. Gavom 
AICA narystės pažymėjimus. AICA 
nario pažymėjimas ilgą laiką buvo 
reikšminga netiesioginės finansi-
nės paramos priemonė, palengvi-
nusi dailės kritikų profesinę veiklą. 
Dauguma pasaulio muziejų lei-
džia AICA nariams apžiūrėti eks-
pozicijas ir parodas nemokamai. 
Ypač svarbu tai buvo atkūrus ne-
priklausomybę, kai jau galėjome ke-
liauti, bet dar nelabai turėjome už 
ką. Pasaulio muziejų bilietų kainos 
tuo metu mums buvo sunkiai priei-
namos, o matyti norėjome viską!

Ministerinė tarnyba gerokai už-
gulė mano pečius: dirbau su pir-
mąja nepriklausomos Lietuvos vy-
riausybe, prasidėjo blokada, jokių 
finansų dailės kūrinių įsigijimui, 
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D a i l ė

Diena po nakties
Eglės Gineitytės paroda Niujorke

ir mene“, „Kultūros baruose“ ir ki-
toje periodikoje skaitė daug daugiau 
žmonių nei dabar – dailininkai, li-
teratai, muzikai, įvairių sričių inte-
lektualai. Pamenu, kad mano teks-
tai susilaukdavo atgarsio ne vien iš 
kultūros lauko, bet net, pavyzdžiui, 
iš fizikų.

Po Viktoro perėmei vadova-
vimą mūsų AICA. Kas buvo 
nuveikta tavo prezidentavimo 
metu? Kokia organizacijos vi-
zija formavosi? 

Prezidente buvau 1995–1998 me-
tais. Šiandien sunku patikėti, bet iki 
1996 m. Lietuvos visuomeninės or-
ganizacijos veikė pagal kažkokį pu-
siau sovietinį įstatymą. Nacionalinę 
AICA sekciją su naujais įstatais pa-
gal tik ką priimtą visuomeninių or-
ganizacijų įstatymą įregistravau tik 
1996-aisiais. Sekcijos viziją ir veiklą 
nulėmė reali situacija: vykti į tarp-
tautinius kritikų renginius forma-
liai galėjome, bet siaubingai trūko 
lėšų kelionėms, o rėmėjų nebuvo. 
Nusprendėme, kad diskutuoti, ap-
mąstyti mūsų meno reiškinius ga-
lime ir čia pat, vietoje, nes lūžiai, 

Atkelta iš  8  psl .

Jurgita Ludavičienė

Vis greitėjančiame ir plokštėjan-
čiame laike visko daug daugiau: 
plepalų, pasirodymų, kvietimų, 
šou, parodų ir kitokių meninių 
įvykių. Atrodo, viskas atsiranda 
tik tam, kad galėtų užlieti kasdie-
nybę, užpildyti mūsų godžias akis 
ir ausis tol, kol pradėsime žiopčioti 
dusdami nuo gausos – ir vėl dingti, 
nes rytoj niekas šių vaizdų ir garsų 
nebeprisimins. Nes bus nauji. Bai-
kit. Bet kažkas juk turi būti. Kažkas, 
kas ne tik slysta paviršiumi ir gau-
sina plokščius vaizdus, kažkas, kas 
eina grynumo link. 

Grynumo, kuris išgaunamas ste-
bint ir redukuojant tikrovę. Eglė Gi-
neitytė elgiasi kaip tik taip: iš visų 
įmanomų dalykų ji renkasi papras-
tumą. Iš visų įmanomų garsų – tylą. 
Iš visų įmanomų potėpių – tuos, 

atžvilgiu, kaip paprastai esame 
įpratę galvoti, – o ir fiziškai. 

Kirtusi Atlantą, dabar Eglė Gi-
neitytė pirmą kartą savo darbus 
eksponuoja „SLA 307 Art Space“, 
Niujorko lietuvių meno erdvėje, 
kur viskas turėtų būti kaip antitezė 
šiai tapybai. Turiu galvoje ne gale-
riją, o patį Niujorką – tirštą iki be-
galybės, su niekada nenutylančio-
mis gaisrinių, greitųjų ir policijos 
sirenomis, atrodo, kad kas sekundę 
čia visi gimdo, miršta, dega, apiplė-
šinėja ir gelbėja vieni kitus, o gal 
taip ir yra. Su užburiančio grožio 
atsarginių išėjimų laiptų geometrija, 
įžūliomis voverėmis (city rats, rėkia 
man nuo suoliuko vyras su rasta-
fario kepure, don’t feed them). Su 
srautais geltonų taksi ir dieną naktį 
švitinančiomis neoninėmis rekla-
momis. Su ikoninio „Chelsea Hotel“ 
praeitim (legendinis viešbutis ne-
toli galerijos, deja, jau keleri metai 
uždarytas renovacijai), su žmonių 
srautu, plūstančiu Penktąja aveniu, 
su viskuo, ką tik įmanoma sugalvoti 
ir įsivaizduoti. Žodžiu, keep moving, 
lady, nes kitaip tuoj kas nors ims 
baksnoti į nugarą, vos tik sustosi 
minutei. Tarp viso to Eglė Ginei-
tytė atrodo kaip pauzė modernios 
simfonijos viduryje. Kaip atostogos 
viešbutyje su baltomis sienomis ir 
mėlynais kalnais už lango.

„SLA 307 Art Space“ ekspo-
nuojamų darbų nedaug – tik aš-
tuoni, galerijos erdvė nedidelė, 
tačiau atrodo, kad ji staiga pra-
siplečia, tampa plynu žiūrėjimo 
lauku, plotu, kur plokščiu drobių 
paviršiumi slysta žvilgsnis, skirtas, 
dar kartą primenu, ne išsiaiškinti, 
o nutolti. Sukurti per pastaruo-
sius porą metų, šie naujieji darbai 
įkūnija tai, kas dabar svarbu me-
nininkei: grynumą, motyvo abs-
trahavimą, skirtą tam, kad keistu 
būdu suvoktume, jog šitie langai 
nėra tiesiog langai – ir vis dėlto yra, 
šitie kalnai – ne konkretūs kalnai, 
ir vis dėlto jie yra ir mūsų, kažko-
kie atpažįstami, sniegas ir eglės už 
lango yra nesusiję su jokiu konkre-
čiu kambariu ir vis dėlto nuo pa-
veikslo sklinda gaivus šaltis. 

Langas – pamėgtas motyvas, 
kaip skirtis tarp lauko ir vidaus, 
nelygu iš kurios pusės žiūri. Kaž-
koks keistas balansavimas tarp 
abstraktumo ir konkretybės, tarp 
privačių asociacijų ir visuotinės 
emocijos, atpažįstamos ir bendros 
visiems. Edwardas Hopperis? Joh-
nas Albersas? Davidas Hockney? 
Nė vienas ir visi kartu. Kažkodėl 
Eglės Gineitytės peizažuose ir lan-
guose, kuriuose dabar, kitaip nei 
ankstesniuose darbuose, nėra nė 
vieno žmogaus, tiesiog tyvuliuoja 
hoperiška melancholija. Iš tikrųjų 
jai ir nereikia vaizduoti žmonių; 
žmonės, viduje žiūrintys pro tuos 
langus, žmonės, laukiantys su-
temų („Szara godzyna“), žmonės, 
stovintys prie tušu nutapytų kalnų, 
esame mes patys. Laukiantys, kol 
paveikslų tuštuma sinchronizuo-
sis su vidine tuštuma. Tiksliau, 
kol savo viduje nutilsime ir pa-
sieksime tą tuštumą ir grynumą, 
kurį būtų galima pavadinti įvai-
riausiais vardais, paslaugiai mums 
siūlomais įvairiausių tikėjimų. Bet 

tarp siūlytojų nėra Gineitytės, ir tai 
visų geriausia. 

Ji nesiūlo nieko, ji tiesiog tapo. 
Lygiomis plokštumomis, kurios, 
albersiškai užklodamos vienos ki-
tas, formuoja erdvę ne žvilgsniui, o 
sąmonei. Vakaro sutemos, metas, 
kai diena virsta naktimi, kai ruduo 
virsta žiema. Švarūs, gryni perėji-
mai iš vienos būsenos į kitą, iš tam-
sios plokštumos į šviesią ir atvirkš-
čiai. Ir tuo labiau į akis krinta ir 
svarbesnės darosi detalės: vienišas 
lango kabliukas, gėlė, lango gro-
telės, kurios bejėgiškai pakimba 
ore, nerasdamos apčiuopiamos 
atramos. „Tapant susikurtas gal-
voje vaizdas keičiasi – kažkas iš-
nyksta, išnyra kitkas, virsdamas 
nauju atradimu arba nežinomuoju. 
Noriu suvaldyti savo nekantrumą – 
įsitraukti į mus supantį pasaulį ir 
spalvomis išgauti trigarsį – patį 
svarbiausią tą dieną, valandą, mi-
nutę, akimirką. Tapyba yra tai, kas 
iš proto ir jausmo pavirsta į spalvą 
ir formą“, – sako autorė. Tapyba 
yra tai, kas svarbiausia. 

Ta grynumo ir vidinio šva-
rumo būsena, sukurta papras-
tomis priemonėmis – tušu ir 
spalvotais pigmentais, leidžia 
įkvėpti ir (žiūrovui) nuo spalvos 
bei formos vėl grįžti prie proto 
ir jausmo. Ir prie triukšmo. Nes ši 
paroda – tai savotiškas „SLA 307 
Art Space“ atsisveikinimas su Man-
hatanu, su tuo pavidalu, kuris ke-
letą metų leido lietuviškai kultūrai 
prisistatyti Niujorke ir kuris dabar 
keičiasi – persiformuoja, persigru-
puoja, atsišakoja ir kaip povande-
ninė srovė nuteka į kitą Rytų upės 
pusę. Šiuo atveju – į naują meno 
erdvę „Undercurrent“, į Brukliną. 
Bet tai jau visai kitos, naujos is-
torijos pradžia – su dalimi tų pa-
čių žmonių, kurie kūrė „SLA“. Su 
dalimi naujų. Šiaip ar taip, kol 
kas tai – pereinamasis periodas, 
panašus kaip Gineitytės tapyboje: 
kai rytas virsta diena. 

Paroda veikė iki gegužės 25 d.

I .  Me diodi j os  n uotr aukosEkspozicijos fragmentas

pokyčiai dailėje, dailės gyvenime, 
pačioje kritikoje buvo radikalūs. 
Pradėjau organizuoti kamerines 
AICA narių konferencijas, semina-
rus. Pirmasis „Lietuvos dailės kaita 
1990–1996 m.: institucinis aspektas“ 
įvyko 1996 metais. Iniciavome ir 
leidybinę veiklą: pranešimus išlei-
dome atskira knygele. Vėliau AICA 
vadovavusios Elona Lubytė, Ra-
mutė Rachlevičiūtė tęsė šią veiklą. 
Elona organizavo seminarus „De-
šimtojo dešimtmečio dailės proce-
sai ir kontekstai“ (1999), „Dailės 
kritikos krizė – kritikos egzistavimo 
būdas“ (2002), „Reprezentacijos 

iššūkiai“ (2003), jų medžiaga pa-
skelbta AICA leidinių serijoje. Kai 
šiandien vartau tuos leidinius, ma-
tau, kaip atsirado ir evoliucionavo 
nauji kritikos diskursai, kryptys, 
kuratorių veikla. Leidiniai liudija 
ir apie pačios organizacijos augimą. 
Mano „prezidentavimo“ pradžioje 
į AICA įstojo Erika Grigoravičienė, 
o paskiau kasmet vis kas nors pri-
sijungdavo. Dabar organizacija turi 
apie tris dešimtis narių. Anuomet 
būta daug idealizmo, entuziazmo, 
šiandien jis gerokai priblėsęs. Na-
tūralu, sakyčiau. Juk kiekvienas 
iš mūsų gali nuvažiuoti kur tik 

panorėjęs – į parodą, konferen-
ciją, kongresą, seminarą. Susi-
tinkam su kolegomis iš įvairių 
šalių, palaikome asmeninius ir 
profesinius ryšius. Lietuvos AICA 
sekcijos steigimo laikais apie tai 
tik svajojome. Vis dėlto jaunimas 
AICA tebesidomi, organizacija te-
bėra reikalinga, aktuali, įtakinga, 
kasmet vienas ar keli nariai vyksta 
į metinį kongresą, mes dalyvaujame 
viešajame šalies gyvenime, kartais 
tenka pasisakyti netgi politinėmis 
temomis. 

Parengė Giedrė Jankevičiūtė

kurių nesimato. Iš visų būdų pa-
dengti drobę dažu – tuščią dro-
bės plotą. „Mano tapyba ne tam, 
kad išsiaiškinčiau, o tam, kad 
nutolčiau“, – ši tapytojos citata 
kartojama dažniausiai, ir ne vel-
tui – nes ji atrodo kaip reta tiksli ir 
simptomiška. Dar ir todėl, jog šiuo 
metu jos tapyba nutolusi ne nuo 
stebėtojo – ne formos ir turinio 

Eglė Gineitytė, „Diena po nakties“. 
2017 m.
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K i n a s

Kodėl „Černobylis“ nugalėjo 
„Sostų karus“?
Keturi savaitės tekstai

1. HBO rodo naują serialą „Čer-
nobylis“ (JAV, D. Britanija, 2019), 
kuris iš dalies buvo filmuotas ir 
Lietuvoje. Jis jau sulaukė daug dė-
mesio ir užsienio spaudoje. Apie 
Černobylį sukurta daug vaidybinių 
ir dokumentinių filmų. Tačiau pen-
kių dalių HBO serialas gal pirmasis 
taip akivaizdžiai atskleidžia Sovietų 
Sąjungoje tvyrojusio melo ir aplai-
dumo mastą. Tik jis prasideda ne 
nuo melo, o nuo ilgai slėptos tie-
sos: praėjus dvejiems metams po 
katastrofos, ligos nualintas fizikas 
atomininkas Valerijus Legasovas 
(Jared Harris) magnetofono juos-
toje įrašė liudijimą, nurodantį, kas 
kaltas, kad katastrofa įvyko. Jis užsi-
rūko paskutinę cigaretę ir nusižudo. 
Taip buvo ir tikrovėje. Dauguma se-
riale rodomų įvykių – tiksliai re-
konstruoti. Kūrėjai negaili žiūrovų 
ir rodo, kaip žmonės suyra gyvi, 
kęsdami neįmanomus skausmus, 
o po mirties betonuojami žemėje, 
nes vis dar kelia grėsmę gyviesiems. 
Serialo kūrėjai rodo katastrofos au-
kas – paprastus elektrinės darbinin-
kus, kurie daugiau ar mažiau sąmo-
ningai paaukojo gyvenimą, kad 
neįvyktų globali apokalipsė. Taip 
pat sužinome ir su mokslu susietas 
detales. Emily Watson suvaidinta 
fizikė Uljana Chomiuk pamažu at-
skleidžia tiesą, kas įvyko iš tikrųjų.

„Gazeta Wyborcza“ spausdina 
Annos Tatarskos pokalbį su aka-
demiką Borisą Ščerbiną suvaidinu-
siu aktoriumi Stellanu Skarsgårdu. 
Apie savo personažą aktorius pasa-
koja taip: „Ščerbina sovietinėje sis-
temoje pragyveno visą gyvenimą, 
sistema jį ir suformavo. Socializmo 
išeities taškas buvo visai padorus: 
pasaulis turi būti geras visiems. Ta-
čiau tai tik teorija, praktiškai viso to 
nebuvo. Katastrofos akimirką Ščer-
bina gina sistemą, bet laikui bėgant 
pradeda suprasti, kad būtent ji ir yra 
priežastis. Tai jį sulaužo, bet Ščer-
bina ir toliau lieka poste. Aš manau, 
iš dalies tam, kad kažkaip atpirktų 
savo kaltę. Jis sutinka Valerijų Le-
gasovą, iš kurio daug išmoks, – juos 
sujungs netikėta draugystė.“ Iš Le-
gasovo Ščerbina sužino, kad visi, 
dirbę elektrinėje, po penkerių metų 
mirs. Tai – lūžio momentas. Tikra-
sis Ščerbina mirė po ketverių metų – 
1990-ųjų rugpjūtį. Pasak aktoriaus, 
serialas toks paveikus dėl savo vizu-
alumo: „Kai pagalvoji, kad rodomi 
įvykiai yra autentiški, kad drabu-
žiai, automobiliai, namai atrodo taip, 
kaip tada, tampa labai emocionalu.“

2. Jarekas Szubrychtas „Gazeta 
Wyborcza“ išspausdintame tekste 
„Kodėl „Černobylis“ nugalėjo 
„Sostų karus“? Apie aplaidumo ir 
melo piramidę, ant kurios pasta-
tyta Sovietų Sąjunga“ klausia, kam 

turėtų rūpėti serialas apie atominę 
elektrinę ir ką tai, kad HBO serialas 

„Černobylis“ žiūrovų vertinamas ge-
riau už „Sostų karus“, sako apie seri-
alą ir apie mus. Jis pažymi, kad ne-
buvo jokios agresyvios ir brangios 

„Černobylio“ reklaminės kampani-
jos, bet IMDb jis jau vertinamas ge-
riau už kitus populiarius serialus. 
Szubrychtas bando rasti atsakymą, 
apžvelgdamas ankstesnius „Čer-
nobylio“ kūrėjų darbus, ir pabrė-
žia, kad pirmiausia jie puikūs tele-
vizijos amatininkai, ypač režisierius 
Johanas Renckas, anksčiau kūręs ne 
tik populiarius serialus („Breaking 
Bad“, „Vikingai“, „Bloodline“), bet ir 
vaizdo klipus (Davido Bowie, Bey-
oncé ir Madonnos). Matyt, jam tu-
rėtume būti dėkingi už tokį įtaigų 
ryšį tarp siaubo filmo vertų vaizdų 
ir tokios pat nerimą žadinančios 
gražios muzikos, jis puikiai dirba 
su aktoriais, bet to neužtenka. Pasak 
Szubrychto, yra daug taip pat gerai 
parašytų, suvaidintų ir nufilmuotų 
serialų, tačiau jie netraukia žiūrovų. 
Jo manymu, „Černobylio“ sėkmė 
pirmiausia susijusi su tuo, kad jis 
atsirado tinkamu momentu, nes 
nelabai turime kuo džiaugtis.

Pasak Szubrychto, didžiausias se-
rialo privalumas ir jo esmė yra pa-
sakojimas apie aplaidumo ir melo 
piramidę, ant kurios pastatyta So-
vietų Sąjunga ir kuri galų gale, taip 
pat ir dėl Černobylio katastrofos, 
palaidojo SSRS. Jis sako, kad seri-
alo personažai apsimetinėja, nes ne-
patogi tiesa gali sunaikinti karjerą, 
kelti grėsmę ją sakančiojo gyvybei, 
sugriauti kortų namelį: „Tad geriau 
meluoti, nepaisant pasekmių, nu-
stumti atsakomybę kitiems, nepri-
imti sprendimų. Jei užmerksi akis, 
problemų nematysi. Tokia ir buvo 
realaus socializmo kasdienybė. Jei 
prie viso to dar pridėsi dezinforma-
cijos ir propagandos aparatą, kuris 
palaikė mases palaiminto nežino-
jimo būsenos, bei teroro aparatą, 
kuris rūpinosi, kad kam nors ne-
kiltų noras išeiti iš rikiuotės, gau-
sime tobulai disfunkcinę valstybę, 
skatinančią savo (ir kitų) apoka-
lipsę. Skamba pažįstamai? Kvė-
puojame smogu, sausros keičia 
potvynius, mokslininkai skambina 
varpais, bet tie, kurie turėtų pulti 
mūsų gelbėti, apsimeta, kad nieko 
nevyksta. Kokios dar klimato per-
mainos? Globalus atšilimas?“

Szubrychtas pastebi, kad popu-
liarių serialų sąraše – ne vienas do-
kumentinis pasakojimas apie Žemę 
ir gamtą. Jis mano, kad tai neatsi-
tiktinai: „Bandome suprasti mus su-
pantį pasaulį ir pamatyti kryptį, ku-
ria jis juda, atrasti tame savo vietą. 
Kol kas tai darome nepajudėdami 
nuo sofos priešais televizorių. Ta-
čiau ši popkultūrinė refleksija apie 

pasaulį, balansuojantį ties bedu-
gne, vis dėlto geriau, net kaip pa-
budimas iš dar vieno pabėgimo į 
neegzistuojančius pasaulius. Kyla 
klausimas, ką daryti su tuo nauju 
žinojimu, net jei žvilgsnio gale ne-
matyti laimingos pabaigos. Nors iki 
šiol sunku suskaičiuoti Černoby-
lio avarijos pasekmes, per stebuklą 
pavyko išvengti katastrofos, galė-
jusios nusinešti milijonų Europos 
gyventojų gyvybes. Ko gero, dabar 
neverta laukti iki paskutinės aki-
mirkos, nes gali taip atsitikti, kad 
nebus kam apie tai sukurti serialo.“

3. Tinklalapis „meduza.io“ pa-
žymi, kad su kiekviena „Černobylio“ 
serija žiūrovams kyla vis daugiau 
klausimų ir todėl pateikia šaltinių, 
kuriuose galima rasti atsakymą į 
juos visus, sąrašą. 

Dalis šaltinių – anglų kalba, taip 
pat pateikiamos nuorodos į serialo 
recenzijas JAV ir britų leidiniuose, 
į rašytojos Svetlanos Aleksejevič 
tekstuose užfiksuotus Pripetės gy-
ventojų ir Legasovo dukters prisi-
minimus, dokumentinių filmų, ku-
riuose prisiminimais dalijasi serialo 
veikėjų prototipai, likvidatoriai, fra-
gmentus, knygas ir tekstus apie ka-
tastrofą. Taip pat straipsnyje patei-
kiamos nuorodos į narų, nėrusių į 
radioaktyvų vandenį, šachtininkų 
prisiminimus.

Tinklalapis rekomenduoja sce-
naristo Craigo Mazino pasakoji-
mus „Youtube“ kanale „The Cher-
nobyl Podcast“ apie tai, kaip buvo 
kuriama kiekviena „Černobylio“ 
serija. Jis daug kalba apie filma-
vimą, autentiškos aplinkos paieškas 
(„Tai pagarbos ženklas įvykių daly-
viams“), apie sovietų žmogaus psi-
chologiją, kuri jį nuolat stebina („Jie 
iš tikrųjų tiesiog sėdo į autobusus 
ir išvažiavo? Niekas nesipiktino ir 
nepuolė skambinti advokatams?“).

„Meduza.io“ pažymi, kad „Černo-
bylis“ giriamas ne tik už scenarijų, 
bet ir už tikrovišką realijų vaizda-
vimą. Pažįstantys sovietų buitį ir 
estetiką žiūrovai stebisi, kad daili-
ninkams statytojams pavyko tiks-
liai atkurti beveik viską – drabužius, 
interjerus, detales. Minima, kad fil-
muota Lietuvoje, taip pat ir Visagino 

atominėje elektrinėje, Ukrainoje. 
Dailininkai pasakoja, kad drabužių 
ir baldų ieškojo sendaikčių turguje. 

Daug dėmesio tekste skirta Va-
lerijui Legasovui. Pasak chemiko 
Ivano Sorokino, „jis nebuvo di-
dvyris, savarankiškai uždengęs am-
brazūrą savo kūnu, norėjęs išgelbėti 
kitus žmogus. Taip atsitiko, kad bū-
tent jis atsidūrė toje sovietų mokslo 
grandinės vietoje, kai žmogus pa-
kankamai svarbus, kad pasisakytų 
priešais vyriausybę kaip ekspertas, 
bet kartu ne toks svarbus, kad mo-
kėtų išvengti ne pačių maloniausių 
pokalbių.“ 

Prieš nusižudydamas Legaso-
vas tikrai įrašė į magnetofoną savo 
monologus, bet iššifruotuose jų 
tekstuose nėra frazės iš pirmo-
sios „Černobylio“ serijos pradžios: 

„Kokia melo kaina? Mes nepainio-
jome melo su tiesa, tačiau jei pa-
kankamai ilgai klausysimės melo, 
visai prarasime gebėjimą atpažinti 
tiesą.“ Tikrojo Legasovo biografija 
skiriasi nuo serialo mokslininko. 
Jis turėjo šeimą, kuri seriale ne-
rodoma, apie avariją sužinojo ne 
iš naktinio skambučio, o iš prane-
šimo partiniame susirinkime, jis 
nebuvo reaktorių specialistas. Ta-
čiau padėtis elektrinėje Legasovą 
šokiravo: „Elektrinėje toks nepa-
sirengimas, sumaištis, tokia baimė. 
Kaip 1941-aisiais, tik dar blogesnis 
variantas. Su tuo pačiu Brestu, tuo 
pačiu didvyriškumu, tokia pat ne-
viltimi, tokiu pat nepasirengimu...“ 

„Meduza.io“ pateikia ir Černoby-
lio elektrinės vyriausiojo inžinie-
riaus Anatolijaus Diatlovo, kuris lai-
komas vienu iš avarijos kaltininkų, 
versiją. Diatlovas buvo nuteistas 
dešimčiai metų kalėti, nepaisant 
spindulinės ligos, ir 1995 m. mirė 
nuo infarkto. Diatlovas niekad ne-
pripažino savo kaltės ir parašė savo 
įvykių versiją knygoje „Černobylis. 
Kaip tai buvo“. Jo manymu, kaltas 
buvo elektrinės reaktorius. 

4. Dienraščio „Novaja gazeta“ 
apžvalgininkė Anna Narinskaja 
tekstą „Jų pajustas Černobylis. 
Amerikiečiai sukūrė serialą, kurį 
turėjome nufilmuoti mes“ pradeda 
taip: „Nepažįstu nė vieno žmogaus, 

kuris 1986 m. balandžio pabaigoje 
buvo sąmoningo amžiaus ir nepri-
simintų tų dienų. Šių prisiminimų 
esmę (kalbu, žinoma, apie tuos, ku-
rie buvo toli nuo tragedijos vietos) 
galima suformuluoti taip: „Kaip 
mums buvo meluojama.“

Narinskaja prisimena Aleksan-
dro Mindadzės filmą „Šeštadienį“ 
(„V subbotu“, 2011), kuris buvo skir-
tas moraliniam pasirinkimui – ty-
lėti ar netylėti. Priešais jį atsidūrė 
žmonės, žinoję, kas įvyko. Narins-
kaja rašo, kad seriale „Černobylis“ 
rodoma, kaip sovietinės biurokrati-
jos nežmoniškumas ir dar baisesnė 
stichijos grėsmė atsitraukia nuo to, 

„kas žmogiška“. Ji prisimena, kad 
scenaristas Craigas Mazinas yra sa-
kęs, jog svarbiausias jo šaltinis buvo 
Svetlanos Aleksejevič „Černobylio 
malda“ ir mano, kad jis tikrai seka 
knygos pėdsakais – įsižiūri į veidus 
ir likimus tų, kurie ten buvo, kovojo, 
tapo auka ir paaukojo save. Narins-
kaja mano, kad toks projektas apie 
tragediją turėjo būti sukurtas Rusi-
joje, bet jį sukūrė užsieniečiai. 

Narinskaja rašo: „Savaime su-
prantama, „Černobylis“ suteikia 
medžiagos paprastai kiekvieną 
filmą „apie mus“ lydinčioms dis-
kusijoms. Esą, viskas ne taip, iš-
kraipyta ir chaltūra. Nors prie-
žasčių diskutuoti daug mažiau nei 
paprastai. Filmuojama buvo Lietu-
voje, Ignalinos rajone, elektrinėje, 
pastatytoje 9-ojo dešimtmečio 
pradžioje ir laikytoje Černobylio 

„antrininke“. Rekvizitu užsiėmė lie-
tuviai, matyt, todėl filme autentiš-
kos buities detalės – nuo apmušalų 
spalvų iki šukuosenų ir tikrų sovie-
tinių laikraščių kadre, o ne ameri-
kiečių kinui „apie rusus“ įprasta 
abrakadabra. Yra ir neatitikimų, 
pavyzdžiui, ugniagesių ir kai ku-
rių kariškių uniformos iš ankstes-
nių nei įvykiai laikų, o į Kremliaus 
dekoracijas perkeltas Iljos Repino 
paveikslas, vaizduojantis sūnų žu-
dantį Ivaną Rūstųjį, įtempti herojų 
pokalbiai vyksta išprotėjusio caro 
fone. Bet tai nepadaro „Černobylio“ 
melagingo.“ 

Pasak Narinskajos, kino kritikė 
Tatjana Alešičeva tiksliai pasakė, 
kad „Černobylio“ autoriai kūrė ne 
tikslią rekonstrukciją, o mitą: „Jie 
kūrė ne mitą apie branduolinės 
valstybės, neprižiūrėjusios jėgos, 
kurią laikė pažabota, ir melavusios 
apie tai, kas įvyko, žlugimą. Tai is-
torija apie žygdarbį, solidarumą ir 
apie tai, kad kiekviename, net tame, 
kuris buvo vadinamas apparatchik, 
yra Dievo kibirkštis.“ Ir pasikarto-
siu, tai nufilmavome ne mes.“ 

Parengė Kora Ročkienė

Kadras iš filmo „Černobylis“
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Nauji filmai

Monstrai Rivjeroje
72-ojo Kanų kino festivalio įspūdžiai

K i n a s

Gediminas Kukta

Realizmo paradigmą kine ištiko 
krizė. Tokią diagnozę buvo galima 
konstatuoti arba, tiksliau, dar kartą 
sau priminti po pirmųjų Kanų kino 
festivalio dienų. Įdomiausi ir pavei-
kiausi buvo tie filmai, kurių reži-
sieriai atsisakė natūralizmo, prieš 
gerą dešimtmetį kine, ypač euro-
pietiškame, išgyvenusio pakilimą, 
ir atsigręžė į magiškojo realizmo 
tradiciją ir fantastinius žanrus, ten 
ieškojo istorijų ir vaizdinių. 

Įvairūs realybės sukeistinimai, 
monstriškų ar žvėriškų bruožų bei 
savybių turintys herojai ir distopi-
niai elementai apie šiandienos pa-
saulį bei žmogų jame, regis, gali pa-
sakyti daugiau nei visos rozetos ir 
danieliai bleikai kartu sudėjus. 

Ir nors šiemet festivalyje nau-
jausius kūrinius pristatė tiek Ke-
nas Loachas, tiek broliai Darden-
ne’ai, – didieji (socialinio) kino 
realistai, – jų filmai greičiau pri-
minė išsivadėjusį mineralinį van-
denį, kuriame mažiau to „gazo“, dar 
neseniai graužusio gomurį rūgščiu 
nevilties ir neteisybės jausmu. 

Tiesa, belgų filmas „Jaunasis Ah-
medas“ („Le Jeune Ahmed“) apie 
fundamentalistinėmis idėjomis įti-
kėjusį paauglį buvo įvertintas už 
geriausią režisūrą. Tai tarsi turėtų 
paneigti teksto pradžioje išsakytą 
mintį, tačiau šis faktas greičiau jau 
iliustravo žiuri laviravimo įgūdžius, 
kuriuos galima suskliausti į paprastą 
teiginį – ir vilkas sotus, ir avis sveika. 

Taip šalia įsimintinų debiu-
tantų ir drąsių fantazuotojų buvo 

pamaloninti ir kino tradicionalistai. 
Be brolių Dardenne’ų su specialiuoju 
paminėjimu namo išvyko ir pales-
tinietis Elia Suleimanas, filme „Tai 
turbūt rojus“ („It Must Be Heaven“) 
liūdnąjį komiką Busterį Keatoną 
primenančia mimika ir Jacques’o 
Tati pokštams artimais, bet jiems 
neprilygstančiais pasažais konstata-
vęs gimtojo krašto bei apskritai da-
barties pasaulio ydas ir beprotybę.

O jeigu visgi reikėtų konkrečių 
pavyzdžių kiną ištikusiai realizmo 
krizei iliustruoti, štai, prašom – 
šiais metais festivalyje karaliavo 
zombiai, gėlės mutantės, vaiduo-
kliai ir metatekstiniai žaidimai. Jie 
ardė realybės audinį ir priminė: vis-
kas, ką matote ekrane, yra netikra, su-
konstruota, viskas tėra postmoder-
nus žaidimas, nesitikėkite iš kino 
tikrovės veidrodžio.

Save bei apskritai kiną kaip meną 
komentuojantys ir reflektuojantys 
filmai šiandien ypač populiarūs, net 
ima pabosti, bet būtent vienas tokių – 
Quentino Tarantino „Vieną kartą 
Holivude“ („Once Upon a Time... 
in Hollywood“) – mano manymu, 
buvo vertas apdovanojimo. Jei ne 

„šakelės“, tai bent žiuri prizo ar įver-
tinimo už scenarijų, kurį maištin-
gasis amerikietis gludino penkerius 
metus.

Tarantino dar kartą įrodė, kad 
kuriant postmodernistinį re-
ginį jam iki šiol nėra lygių. Daug 
kas bandė jo stilių mėgdžioti, bet 
niekam nepavyko, man regis, dėl 
vienos esminės priežasties – epi-
gonams stigo kino išmanymo ir be-
sąlygiškos meilės jam. Tos beveik 
maniakiškos, kai net vidury nakties 

pažadintas sugebėtum atmintinai 
išberti dialogo nuotrupą iš B klasės 
vesterno ar pasakyti, kokios spalvos 
liemenėlę dėvėjo Pam Grier filme 

„Kofi“ („Coffy“). 
Bet pakalbėkime apie zombius. 

Šie pasirodė net keliuose konkur-
sinės ir paralelinių programų fil-
muose – Jimo Jarmuscho „Mirusieji 
nemiršta“ („The Dead Don’t Die“), 
Bertrand’o Bonello „Zombis vai-
kas“ („Zombi Child“), Mati Diop 

„Atlantėje“ („Atlantique“) ir brazi-
lės Alice Furtado „Be tavo kraujo“ 
(„Sem seu sangue“), kurio taip ir 
nepavyko pamatyti. 

Kitaip nei vampyrai, pastarai-
siais metais užgrobę tiek pramo-
ginio, tiek autorinio kino ekranus 
(„Išgyvena tik mylintys“, „Ką mes 
veikiame šešėliuose“), zombiai nėra 
tokie išvaizdūs ir intelektualūs. O ir 
nužudomi ne tokiu rafinuotu būdu 
kaip vampyrai. Šiems į širdį reikia 
suvaryti medinį kuolą ar sidabro 
kulką, o zombiui pakanka nukirsti 
galvą ir jis krinta negyvas: jau antrą 
kartą. Be to, skiriasi ir reikšmės bei 
kontekstai, kuriuos šie siaubūnai at-
sineša į ekraną.

Per istorinius laikotarpius ir skir-
tingus kraštus tranzuojantys vam-
pyrai kine dažniausiai simbolizuoja 
tai, apie ką visuomenė linkusi nuty-
lėti ir dėl ko nerimauti. Vampyras 
ne tiesiog įkanda – jis suardo esamą 
tvarką, įleidžia tamsių ir nepaži-
nių jėgų. Nerimas dėl svetimšalių, 
AIDS epidemija, visuomenės nor-
moms prieštaraujantis gyvenimo 
būdas – apie visa tai kalbėjo vampy-
riški filmai, ir tik „Saulėlydžio“ tri-
logija šias būtybes nukenksmino ir 

subanalino iki žurnalinių amžinos 
jaunystės kulto iliustracijų. 

Zombiai – kiek kitokie, nors į 
ekraną atsineša ne ką mažiau bai-
mės. Būtent baimės, o ne nerimo, 
kurio priežastį, kaip sakoma, sunku 
apibūdinti: jis egzistencinis. Zom-
biai tiesiog baisūs ir atgrasūs nepa-
sotinamu alkiu, o jų pasirodymą 
lydi apokaliptinės nuotaikos. 

Tokie buvo ir Jarmuscho zombiai. 
Tęsdamas romerišką liniją, filme 
„Mirusieji nemiršta“ jis zombius pa-
rodė kaip sugedusios, į vartotojiš-
kumą įnikusios žmonijos metaforą, 
o šiuos lėtapėdžius siaubūnus įkėlęs 
į JAV vidurio provinciją, sukūrė ir 
piktdžiugišką savo šalies satyrą.

Priešingai nei Jarmuscho, Bone-
llo zombiai buvo rimtesni. Jie atvėrė 
istorinius, mitologinius ir religinius – 
vudu – klodus. Derindamas dvi is-
torijas – vieną 7-ojo dešimtmečio 
Haityje, o kitą mergaičių mokykloje 
šių dienų Paryžiuje – prancūzas filme 

„Zombis vaikas“ prabilo apie kolo-
nializmo paliktas žaizdas. Zombiai 
jo filme iškilo kaip gyvas priekaiš-
tas ir priminimas prancūzams apie 
Karibų jūros saloje vykdytą vergovę. 

Režisierius parodė, kad atminties 
neįmanoma palaidoti, kad ir kaip 
Prancūzija to norėtų. Ši anksčiau ar 
vėliau iškils zombio pavidalu.

Mitologinė plotmė ryški ir Mati 
Diop, senegaliečių režisieriaus Dji-
brilo Diop Mambéty, kurio retros-
pektyvą šiemet rodė „Kino pava-
saris“, dukterėčios, debiutiniame 
filme „Atlantė“. Pasakodama apie 
Senegale tarpstančias problemas – 
patriarchalizmą, migraciją, moterų 
nelygybę – režisierė subtiliai pasi-
telkė fantastinius motyvus. Tai pa-
sakojimą kilstelėjo aukščiau tiesiog 
komentaro ir pripildė nuostabios 
poezijos. Už šį derinį režisierė pel-
nytai buvo apdovanota Didžiuoju 
žiuri prizu.

Taip, realizmas kine išgyvena ne 
pačius geriausius laikus, ir būtent 
Kanuose galėjai tai patirti dvigubai 
stipriau. Tūkstančiai akredituotųjų, 
dvylika dienų marširuojančių iš 
vienos tamsios salės į kitą, greitai 
praranda bet kokį realybės jausmą 
ir tampa panašūs į monstrus. Iš-
vaizda – zombiška, o pomėgiai – 
vampyriški. Siurbčioti rinktinio 
kino kraują. 

„Dvilypiai gyvenimai“
Olivier Assayaso filmas „Dvilypiai 
gyvenimai“ („Doubles vies“, Pran-
cūzija, 2018) nepasakoja istorijos. 
Jis rodo penkių personažų gyve-
nimo scenas. Beveik visose scenose 
jie arba diskutuoja, arba svetimote-
riauja. Juos galima vadinti snobais, 
bet, matyt, dabar beveik kiekvieną, 
užsiimantį menais ar jų kritika, ga-
lima pavadinti snobu. Ypač jei jie 
gyvena ne socialiniuose tinkluose, 
kur demokratijos sąvoka įgyja ki-
tokią reikšmę. Mat demokratiškai 
medijų bendruomenei bet kuris 
kritikas įtartinas, nes yra linkęs 
savo nuomonę nedemokratiškai 
primesti kitiems. Kita vertus, pa-
sitikintys vadinamaisiais infliu-
enceriais, matyt, nenutuokia, kad 
yra manipuliuojami (nebent skaito 
Užkalnio tekstus). „Dvilypių gyve-
nimų“ personažai ta FB tikrove ne-
pasitiki. Šie keturiasdešimtmečiai 
vis dar bando vartoti žodžius ir są-
vokas, įprastus prieš įsigalint me-
dijų „demokratijai“. Jie nesupranta, 
kad šie jų žodžiai ir sąvokos jau se-
niai tapo dvilypiai. Assayasas gana 

prikišamai baksnoja pirštu, bet jam 
skauda. Dar Michelis Foucault sakė, 
kad vienintelis intelektualo ginklas 
yra ironija. 

Assayasas moka kurti gilius, fi-
losofiškus filmus, gilintis į laiko 
tėkmę, senstančios aktorės dramą 
ar nostalgiškai prisiminti savo kar-
tos, pavėlavusios išgyventi 1968-ųjų 
gegužę, patirtį, bet „Dvilypiuose 
gyvenimuose“ režisierius kalba 
apie ateitį, kuri jį akivaizdžiai bau-
gina. Todėl jo herojai yra knygų 
leidėjas Alenas (Guillaume Canet), 
suvokiantis, kad popierinė knyga 
turi užleisti vietą skaityklėms, au-
dioknygoms ir kitokiems naujųjų 

technologijų išradimams. Tačiau 
Alenas vis dar neįsivaizduoja, kad 
galima gyventi be knygos, nors jau-
noji Lora (Christa Théret), kuriai jis 
rengiasi patikėti leidyklos skaitme-
ninimo reformą, net lovoje įtikinėja 
Aleną, kad tviteris ar instagramas – 
puikiausia vieta knygai. Trumpa, 
bet įspūdinga, o tviteris – tai šiuo-
laikiškas haiku. 

Rašytojas Leonardas (Vincent 
Macaigne), kurio naują knygą 
Alenas atsisako leisti, apskritai at-
rodo lyg iš kitų laikų, nes tik susiti-
kime su skaitytojais sužino, kad jo 
knyga aptarinėjama socialiniuose 
tinkluose. Leonardas visą gyvenimą 

rašo tą pačią – keičiasi tik moterys, 
meilės romanus su kuriomis jis ap-
rašinėja. Būsima knyga bus skirta 
meilės ryšiui su Aleno žmona Se-
lena (Juliette Binoche). Ji aktorė ir, 
regis, bodisi populiarumu, įgytu 
filmuojantis televizijos seriale apie 
policininkus. Selena nori grįžti į 
teatrą, nors suvokia, kad Fedros 
vaidmuo greičiausiai liks nepa-
stebėtas. Leonardo žmona Valerie 
(Nora Hamzawi) – politiko viešųjų 
ryšių asistentė ir, ko gero, vienin-
telė susiduria su socialinėmis pro-
blemomis, kurias nori spręsti jos 
darbdavys parlamentaras. Assay-
sas neslepia, kad jo veikėjai – gana 
antipatiški žmonės. Jie nuolat me-
luoja, pilni kartėlio, neslepia pagie-
žos pernelyg greit besikeičiančiai 
tikrovei ir net nesusimąsto apie 
savo dvilypumą. Išimtis nebent 
Valeri, kurios požiūris į gyvenimą 
pakankamai optimistiškas. Tačiau 
tuo antipatiškumu taip smagiai žai-
džia aktoriai, ansamblis toks puikus 
ir šmaikštus, kad filmas atrodo ne-
paprastai gyvas, nepaisant gana tra-
diciškų mizanscenų ir nė akimirkai 
visą filmą nenutrūkstančių kalbų.

Viename interviu Assayasas sakė 
norėjęs sukurti prancūzišką filmą. 

Nors šią sąvoką dar 4-ajame de-
šimtmetyje įteisinęs Jeanas Renoi-
ras turėjo omenyje ką kita, dabar 

„prancūzišku“ vadinamas filmas, 
kuriame daug kalbama ir rodoma 
neištikimybė. Assaysas, be abejo, iš 
šio požiūrio pasišaipo, bet ir su ma-
lonumu personažų dialogus pakei-
čia beveik filosofinėmis diskusijo-
mis apie kultūros ar knygos likimus, 
posttiesą, Ingmarą Bergmaną, tikė-
jimą ar meilę. Assayaso herojai tarsi 
bando sugrįžti į tuos laikus, kai net 
televizijos laidose nebuvo kalbama 
apie visiškus niekus, o FB „disku-
sijų“ košmare nesapnavo net patys 
didžiausi pesimistai. Assaysas su-
grąžina į tikrovę scenoje, kur Leo-
nardas radijuje pristatant jo knygą 
apkaltinamas, kad scena, kur he-
rojai mylisi žiūrėdami Michaelio 
Haneke’s „Baltą kaspiną“, yra atvi-
rai antisemitiška. 

„Dvilypiai gyvenimai“ rodo, kaip 
sunku prisitaikyti prie besikeičian-
čio pasaulio, iš kurio sparčiai nyksta 
ir knygos, ir kalbos apie jas. Todėl 
neskubėkime teisti filmo herojų ar 
autoriaus, pabandykime suprasti jų 
nostalgiją ir abejones.

Živilė Pipinytė

„Dvilypiai gyvenimai“

„Vieną kartą Holivude“
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Lietuviški politikos receptai 
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Kino naujienos trumpai

Kanai paskelbė nugalėtojus

Šeštadienio vakarą iškilmingoje 
72-ojo Kanų kino festivalio užda-
rymo ceremonijoje paskelbti pagrin-
dinio konkurso laureatai. „Auksinė 
palmės šakelė“ įteikta Pietų Ko-
rėjos režisieriui Bong Joon-ho už 
filmą „Parazitas“ („Parasite“, „Gi-
saengchung“). Tai trilerio, komedi-
jos ir siaubo filmo elementus sujun-
gianti satyra, rodanti, kokia praraja 
skiria elitą ir skurdžius. Dėkodamas 
už prizą režisierius kalbėjo, kad di-
džiausią įtaką jam padarė du pran-
cūzų režisieriai – Henri-Georges’as 
Clouzot ir Claude’as Chabrolis.

Didysis prizas paskirtas Mati 
Diop už debiutinį filmą „Atlantė“ 
(„Atlantique“), kuriame režisierė 
stebi Senegalo sostinę Dakarą už 
turtuolio verčiamos tekėti mergi-
nos akimis. Kartu tai ir pasakojimas 
apie Afrikos moterų situaciją. Žiuri 
prizas ex aequo paskirtas dviem fil-
mams – afrikietiškų šaknų prancūzo 
Ladjo Ly socialinei dramai „Varg-
dieniai“ („Les Misérables“), pasa-
kojančiai apie imigrantų kvartalą 
Paryžiuje, kuriame užaugo režisie-
rius, ir brazilų Klebero Mendonços 
Filho ir Juliano Dornelleso filmui 

„Bakurau“ („Bacurau“) – vesternui 
apie užkampio kaimelio gyventojus, 

sukilusius prieš žudikus kapitalis-
tus, ir apie agresiją bei rasizmą šiuo-
laikinėje Brazilijoje.  

Geriausio režisieriaus apdova-
nojimą atsiėmė belgai broliai Jea-
nas-Pierre’as ir Lucas Dardenne’ai 
už filmą „Jaunasis Ahmedas“ („Le 
Jeune Ahmed“), rodantį paauglio 
iš imigrantų kvartalo maištą, kai 
jis, paveiktas radikalaus imamo, 
nusprendžia tapti fundamentalistu.

Už geriausią vyro vaidmenį ap-
dovanotas Antonio Banderasas, su-
vaidinęs kūrybos krizės ištiktą re-
žisierių Pedro Almodovaro filme 

„Skausmas ir garbė“ („Dolor i glo-
ria“). Už geriausią moters vaidmenį – 
anglų ir amerikiečių aktorė Emily 
Beecham, vaidinusi austrės Jessi-
cos Hausner filme „Mažasis Džo“ 
(„Little Joe“).

Geriausio scenarijaus apdovano-
jimas paskirtas prancūzų režisierės 
Celine Sciamma filmui „Jaunos 
merginos portretas ugnyje“ („Por-
trait de la Jeune Fille en Feu“). Šio 
pasakojimo apie dviejų prancū-
zių – dailininkės ir jos modelio – 
meilę XVIII a. Prancūzijoje scena-
rijų parašė pati režisierė.

Specialiuoju pažymėjimu įver-
tintas palestiniečio Elios Suleimano 
filmas „Matyt, tai rojus“ („It Must 
Be Heaven“) – liūdna komedija apie 
tėvynės paieškas. „Auksine kamera“ 
už geriausią debiutą apdovanotas 
Césaro Dia filmas „Mūsų motinos“ 
(„Nuestras Madres“) – pasakojimas 

apie Gvatemaloje vykstančius 
teismo procesus, kurių ištakos – 
pilietiniame kare. Filmo veikėjas – 
jaunas antropologas, ieškantis kare 
dingusio tėvo kūno.

Lenkijoje bus kuriamas filmas 
„Erotica 2022“

Toksiški ryšiai, vienatvė, geis-
mai – taip trumpai būtų galima 
apibūdinti projektą, kurį Kanuose 
pristatė lenkų režisierės Kasia Ada-
mik, Olga Chajdas, Anna Kazejak 
ir Anna Jadowska. Jos ekranizuos 
keturių lenkų rašytojų – Olgos To-
karczuk, Joannos Bator, Gajos 
Grzegorzewskos ir Grażynos Ple-
banek romanus. Režisierių prane-
šime sakoma: „Pasaulyje, kur mo-
terys yra prekė, motinystė – pareiga, 
seksualumas, kūniškumas kontro-
liuojami, o vyrai vadovaujasi pir-
mykščiais instinktais, keturios 
moterys nusprendė pasipriešinti 
absurdui, liguistiems ryšiams, tuš-
tumai po buvusių jausmų ir vienatvei. 
Filmas pristato išgalvotą, bet labai ti-
krovišką pasaulį.“ Filmo veiksmas 
rutuliosis Lenkijoje, netolimoje 
ateityje, o rodomas atskiras istori-
jas susies erotikos siūlas.

Scenarijų rašiusios Olga To-
karczuk, Joanna Bator,  Gaja 
Grzegorzewska ir Grażyna Ple-
banek – skirtingų patirčių, stilių, 
temų autorės, bet jų visų knygos 
tapo bestseleriais, jos apdovanoja-
mos Lenkijoje ir užsienyje.

Glebas Panfilovas baigė          
filmuoti „Vieną Ivano                  
Denisovičiaus dieną“

Aštuoniasdešimtpenkmetį šio-
mis dienomis minintis režisierius 
Glebas Panfilovas baigė filmuoti 

„Vieną Ivano Denisovičiaus dieną“. 
Filmo pagrindu tapo Aleksandro 
Solženicyno knyga, bet Panfilovas 
papildė gulago kalinio Ivano Šu-
chovo istoriją pasakojimu apie tai, 
kaip šis kariavo, kaip pateko į vo-
kiečių nelaisvę, kaip iš jos pabėgo ir 
kaip atsidūrė lageryje. Pasak režisie-
riaus, tai filmas apie rusų charakterį: 

„Apie Dievo saugomą žmogų, kuris 
išgyvena ten, kur išgyventi neįma-
noma. Pačiose nežmoniškiausiose ir 
su gyvenimu nesuderinamose situ-
acijose jis išlieka gyvas ir nepalauž-
tas. Truputį didvyriškas ir nepaste-
bimas, truputį tvirtas ir atsargus, jis 
žino, kad turi išgyventi dėl svarbaus 
tikslo. Išgyventi ir neprarasti orumo.“

Panfilovas filmavimo aikštelėje 
praleisdavo dvylika valandų beveik 
be pertraukų. Filmo operatorius – 
Michailas Agranovičius, dirbantis 
su režisieriumi nuo 1992 m., kai nu-
filmavo Panfilovo „Motiną“ (pagal 
Maksimą Gorkį). Karo scenas fil-
mavo jaunas operatorius Michailas 
Chasaja. Pagrindinį vaidmenį filme 
sukūrė Filippas Jankovskis. „Viena 
Ivano Denisovičiaus diena“ ekra-
nuose pasirodys 2020 m. pavasarį. 

Melas Gibsonas kurs Samo 
Peckinpah „Laukinės gaujos“ 
perdirbinį

Samas Peckinpah (1925–1984) – 
vienas svarbiausių XX a. amerikie-
čių kino novatorių, daug prisidė-
jęs prie vesterno žanro atnaujinimo. 
1969 m. pasirodęs jo filmas „Lau-
kinė gauja“ („The Wild Bunch“) jau 
seniai tapo kultiniu, jis laikomas 
vienu svarbiausių Naujojo Holi-
vudo filmų. Filmo veiksmas nuke-
lia į XX a. pradžios Laukinius Va-
karus ir pasakoja apie gaują, kurią 
surenka žiaurus, bet visų gerbia-
mas niekšas Paikas Bišopas. Kartu 
su pasenusiais plėšikais jis rengiasi 
paskutiniam „žygiui“, tapsiančiam 
gaujos gulbės giesme. Pagrindinius 
vaidmenis filme kūrė Williamas 
Holdenas, Ernestas Borgnine’as, 
Robertas Ryanas. „Laukinės gau-
jos“ pasirodymo metais išsiskyrė 
žiauriomis prievartos scenomis. 
Prievarta atspindėjo Peckinpah 
požiūrį į žmogaus ir visuomenės 
prigimtį, tačiau „Laukinė gauja“ 
turėjo didžiulį poveikį amerikie-
čių kino raidai.

Melo Gibsono perdirbinyje, ku-
rio scenarijų jis parašė kartu su 
Bryanu Bagby, pagrindinius vaidme-
nis kurs Michaelas Fassbenderis, 
Jamie Foxxas, Peteris Dinklage’as 
ir pats Gibsonas.

Parengė Ž. P.

Praėjusio sekmadienio vakaro šou 
per LRT – dar vienas įrodymas, kad 
rinkimai tampa popsiniu reginiu, 
o saldžios dainos apie meilę tėvy-
nei paprastai užgožia profesionalių 
ekspertų išvadas. Rinkimai tampa 
sluoksniuotu tortu, kurio receptą 
kiekvienas turi savo arba pasirenka, 
kas jam saldžiau. Į aikštę prie Pre-
zidentūros susirinkę žmonės, regis, 
ir neslėpė, kad atėjo į dar vieną fes-
tivalį. Jų gegužę Vilniuje netrūksta. 
Duonos ir žaidimų pakako visiems. 
Absurdo taip pat, nes kaip dar pa-
vadinti renginio pabaigoje su di-
džiule puokšte rožių ir banaliais 
palinkėjimais naujam Preziden-
tui „išstojusią“ LRT vadovę? Jei tai 
būtų vykę televizijoje, dar supras-
čiau jos, šeimininkės, rūpestį nelikti 
nepastebėtai, bet miesto aikštėje? 
Absurdo pridėjo ir tai, kad laidos 
režisieriai buvo nepasirengę anks-
čiau nei suplanuota paaiškėjusiems 
rezultatams, todėl reginio pabaiga 
atrodė chaotiška, o iškart po jos 
vidurnaktį pasirodė „Ryto sukti-
nio“ (!) vaizdai. Tačiau LNK, TV3, 

„Lietuvos ryto“ televizija dar gerą 
valandą aptarinėjo rinkimų rezul-
tatus, kalbėjosi su partijų rinkimų 
štabais, politikais. Buvo gyva, nors 
neskambėjo dainos, o žiūrovai ne-
mosavo vėliavėlėmis ir nesidžiaugė 
pamatę save dideliame ekrane. Ste-
bėti sutrikusį Kultūros komiteto 
pirmininką vis dėlto įdomiau nei 

klausytis Egidijaus Sipavičiaus ar 
kitų gana specifiškos lietuvių es-
trados žvaigždžių. 

Pradėjau nuo atviro politinio 
kičo. Tačiau politikos ir mįslių bus 
ir šios savaitės filmuose. 2010 m. 
pasirodžiusi Paulo Greengrasso 

„Žalioji zona“ (LNK, birželio 2 d. 
22.15) nukels į karo apimtą 2003-iųjų 
Iraką, kur CŽA agentai veltui ieško 
masinio naikinimo ginklo pėdsakų. 
Šio tyrimo neobjektyvumas akivaiz-
dus seržantui Rojui Mileriui (Matt 
Damon). Jis pradeda uždavinėti ne-
patogius klausimus visiems iš eilės.

Angažuotus politinius („Kruvi-
nas sekmadienis“) ir nuotykių fil-
mus apie Borną kuriantis Green-
grassas puikiai pritaikė „Dogmos 
’95“ stilių komerciniam kinui: ran-
kinė kamera, nervingas montažas, 
neva „nešvarus“ garsas sukuria 
dalyvavimo įspūdį, bet ir vaizdo 
atrakcionai niekur nedingsta. „Ža-
lioje zonoje“ daug gaudynių, pui-
kiai užsukta intriga ir visai aktuali 
mintis, kurios kažkaip iki galo, regis, 

„nesuvirškina“ amerikiečiai. Ji apie 
tai, kad XXI a. valdyti užkariautas 
teritorijas galima tik padedant vie-
tos elitui.

Karas Irake paskatino terorizmo 
ir filmų apie jį bangą. Ridley’io 
Scotto 2008 m. filmo „Melo pinklės“ 
(LNK, 5 d. 22.30) veikėjas – žvalgybos 
agentas Rodžeris Feris (Leonardo Di-
Caprio) – visame pasaulyje bando 

stabdyti teroristus. Dabar jis Jorda-
nijoje renka duomenis apie vieną 
pavojingiausių teroristų grupuo-
čių. CŽA veteranas Edas Hofma-
nas (Russell Crowe) seka įvykius 
iš toli. Jis cinikas ir supranta, kad 
kare nebūna nekaltų. Bet juo labiau 
idealistas Feris artėja prie tikslo, tuo 
jam aiškiau, kad pasitikėti net Edu 
pavojinga, kita vertus, tik jis gali 
padėti agentui išsaugoti gyvybę. 
Scottas aiškiai formuluoja mora-
lės klausimus, todėl nuskamba ir su 
pasaulio blogiu kovojančios didžio-
sios Amerikos motyvas. Bet kartais 
atrodo, kad reginys „Melo pinklėse“ 
užgožia viską – filme daug efek-
tingų scenų, įtampos, dinamikos.

Andrew Stantono 2012 m. filmo 
„Džonas Karteris“ (TV3, šįvakar, 
31 d. 21.20) herojus – JAV pilietinio 
karo veteranas (Taylor Kitsch) – 
taip pat perteikia blogį nugalin-
čios Amerikos dvasią. Prieš savo 
valią jis atsiduria Marse ir patenka 
milžiniškų čiabuvių su keturiomis 
rankomis nelaisvėn. Marso situa-
cija nelabai skiriasi nuo Žemės – čia 
taip pat prasideda pilietinis karas. 

Prieš pradėdami burbėti, kad vėl 
bruku jums komiksų kičą, turėkite 
galvoje, kad Džonas Karteris – pats 
tikriausias visų filmų apie avatarus, 
žvaigždžių karus ar konanus vei-
kėjų protėvis. Kaubojus, pasiren-
gęs gelbėti Marso gyventojus nuo 
blogio, gimė XX a. pradžioje tada 

dar nevykėlio verslininko ir pra-
dedančiojo rašytojo Edgaro Rice’o 
Burroughso (1875–1950) galvoje. 
Vėliau rašytojas tapo vienu populia-
riausių pulp fiction kūrėjų. Jo knygų 
apie Marsą ir Tarzaną serijos turėjo 
didžiulės įtakos ne tik fantastinės li-
teratūros, bet ir kino raidai. Džonas 
Karteris įkvėpė ne vieną panašios 
literatūros kūrėją, bet kine jis pasi-
rodė vėliau, nors George’as Lucasas 
rengėsi imtis jo nuotykių dar prieš 

„Žvaigždžių karus“. 
Išeivis iš „Pixar“ studijos ir gar-

sių animacinių filmų („Žuviukas 
Nemo“) kūrėjas Stantonas pasi-
rinko retro estetiką (panašiai pasi-
elgė ir Guy Ritchie naujame filme 
apie Aladino nuotykius), nes su-
prato, kad déjà vu įspūdžio nepa-
vyks išvengti. Jo „Džonas Karte-
ris“ ne tik labai brangus (kainavo 

beveik 300 milijonų dolerių), bet ir 
atrodo taip, lyg būtų kurtas 6-ojo de-
šimtmečio Holivudo paviljonuose, 
nors Stantonas naudoja visas naujas 
technologijas, žinoma, pirmiausia 
motion capture. 

Ypač režisieriui pavyko ištikimas 
Karterio draugas Marse – šuo, pri-
menantis anglų buldogą, mopsą, 
katę, rupūžę ir dar truputį mastifą. 
Šio personažo „receptas“ (manau, 
pritaikomas ir lietuvių politinei re-
alybei) tiksliai atitinka ir visą filmą, 
kuriame rasime ir daugybę kitų ma-
tytų filmų ir skaitytų knygų, nes visi 
rašytojai „nusirašinėjo“ Burroughsą – 
kas daugiau, kas mažiau. Įtariu, net 
Viktoras Pelevinas, kurio gerbėjai 
filme šį tą taip pat suras ir sau.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Kronika

„Melo pinklės“
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D a i l ė

VILNIAUS FESTIVALIS 2019 

2019 m. birželio 3–21 d.
Vilnius

Birželio 3 d., pirmadienis, 19 val., koncertų salė „Compensa“ 
Festivalio pradžios koncertas

„Madeline Bell ir „Concertgebouw“ džiazo orkestras. Skiriama Ray   
Charlesui ir Stevie Wonderiui“ 
Solistė MADELINE BELL (vokalas, JAV) 
JAZZ ORCHESTRA OF THE CONCERTGEBOUW (Nyderlandai)
Dalyvauja KĘSTUTIS VAIGINIS (saksofonas) 
Programoje – Ray Charleso ir Stevie’o Wonderio dainos bei originalios
orkestro narių kompozicijos

Birželio 5 d., trečiadienis, 19 val., Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčia
„Kinijos garsai styginiams ir erhu virtuozas Guo Gan“
LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS
Solistas GUO GAN (erhu, Kinija)
Programa: YE XIAOGANGO, GUO GANO kūriniai
RAMŪNAS MOTIEKAITIS – „Cinema“ erhu ir kameriniam orkestrui
(2019, premjera, Vilniaus festivalio užsakymas)

Birželio 8 d., šeštadienis, 19 val., Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė 
„Baroko orkestras „Il Pomo d’Oro“ pristato Edgarą Moreau“
Tarptautinis baroko orkestras IL POMO D’ORO 
Solistas EDGAR MOREAU (violončelė, Prancūzija)
Programa: JOHANN ADOLF HASSE – Fuga ir Grave g-moll
GIOVANNI BENEDETTO PLATTI – Koncertas violončelei, styginiams
ir basso continuo D-dur, D-WD 650
FRANCESCO DURANTE – Koncertas styginiams Nr. 2 g-moll 
ANTONIO VIVALDI – Koncertas violončelei, styginiams ir basso 
continuo a-moll, RV 419
JOHANN ADOLF HASSE – Sinfonia g-moll, op. 5 Nr. 6
GEORG PHILIPP TELEMANN – Divertismentas B-dur, TWV 50:23
LUIGI BOCCHERINI – Koncertas violončelei ir styginiams D-dur, G. 479

Birželio 9 d., sekmadienis, 19 val., Valdovų rūmų Renginių salė 
„Synaesthesis“. Abipus geležinės uždangos“ 
Ansamblis SYNAESTHESIS (vadovai Karolis Variakojis, Marta Finkelštein)
Dirigentas KAROLIS VARIAKOJIS 
Programa: PIERRE BOULEZ – „Dérive 1“
MORTON FELDMAN – „For Frank O’Hara“
GYÖRGY LIGETI – „Continuum“; Etiudai Nr. 1 „Désordre“ ir Nr. 4 

„Fanfares“
BRONIUS KUTAVIČIUS – Instrumentinis kvintetas „Praeities laikrodžiai“ 
ALFRED SCHNITTKE – „Serenada“ penkiems instrumentams

Birželio 11 d., antradienis, 19 val., Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčia
„Sergejus Krylovas ir draugai“
LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS
Meno vadovas, dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV (smuikas; Rusija, 
Italija, Lietuva)
Solistai: PAVEL VERNIKOV (smuikas; Ukraina, Šveicarija), SVETLANA
MAKAROVA (smuikas; Baltarusija, Šveicarija), ELENA DAUNYTĖ 
(violončelė), GLORIA CAMPANER (fortepijonas, Italija)
Programa: VIDMANTAS BARTULIS – „I like F. Schubert“ (Kvintetas 
C-dur, op. 163 Adagio)
ALGIRDAS MARTINAITIS – „Trijų m’art sezonų komedija“ smuikui ir 
kameriniam orkestrui
ALFRED SCHNITTKE – „Moz-Art à la Haydn“ 2 smuikams ir 
kameriniam orkestrui
GIYA KANCHELI – Koncertas fortepijoniniam trio ir styginių orkestrui

„Middelheim“

Birželio 14 d., penktadienis, 19 val., Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčia
„Moniuszko 200. Keturios Aušros vartų litanijos“
Solistai: 
VERA TALERKO (sopranas, Latvija)
EWA WOLAK (mecosopranas, Lenkija)
RAFAŁ BARTMIŃSKI (tenoras, Lenkija)
LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS 
LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS 
Dirigentas ANTONI WIT (Lenkija)
Programa:  STANISŁAW MONIUSZKO – Keturios „Aušros vartų litanijos“
solistams, chorui ir orkestrui 
Koncerto partneris – Lenkijos institutas Vilniuje
Koncertą globoja: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lenkijos 
nacionalinė UNESCO komisija

www.vilniusfestival.lt

Dvyliktoji Kauno 
bienalė 

Šių metų birželio 7-ąją atidaroma 
Kauno bienalės paroda „Po išvy-
kimo | Prieš atvykstant“ sujungs 
viešąsias ir parodines erdves nu-
sidriekdama Kauno geležinkelio 
stotyje ir jos prieigose, viešosiose 
miesto erdvėse, Kauno paveikslų 
galerijoje. Parodą sudarys 26 meni-
ninkų iš viso pasaulio darbai, iš ku-
rių net 11 sukurti specialiai Kaunui.

12-oji Kauno bienalė tyrinėja ke-
lionę kaip miesto, turinčio sudė-
tingą praeitį ir klestintį kultūrinį 
identitetą, metaforą. Pažvelgę į ne 
tokią tolimą praeitį pamatysime, 
kad Kaunui teko išgyventi nema-
žai politinių pokyčių, buvo pereita 
iš vieno režimo į kitą. Net ir dvide-
šimt metų trukusį klestėjimo etapą, 
kai Lenkijai užėmus Vilnių tarp 
1919 m. ir 1940 m. buvo tapęs laiki-
nąja sostine, Kaunas praleido lauk-
damas – pasiruošęs vėl susigrąžinti 
antro pagal dydį miesto titulą po 
pirmosios sostinės išvadavimo. 
Deja, po to ėjo sovietų okupacija, 
po jos – nacistinės Vokietijos, tada 
vėl sovietų, kol galiausiai 1990 m. 
Lietuva atgavo nepriklausomybę. 
2004 m. šalis tapo Europos Sąjun-
gos nare. Ši įvykių grandinė ne tik 
atkūrė Lietuvos suverenitetą, bet 

ir sugrąžino Kaunui antrojo pagal 
dydį miesto statusą su nepajudi-
nama laikinosios sostinės pravarde. 
Nesibaigiantys pokyčiai panardino 
miestą į kolektyvinę amneziją, kurią 
paskatino prieštaringos skirtingų 
kartų patirtys. Laukdamas savo Eu-
ropos kultūros sostinės kadencijos 
2022-aisiais, Kaunas siekia susikurti 
kelią į ateitį, grįstą savo paties są-
lygomis, mitologizuodamas sudė-
tingą praeitį, kad užrašytų naujų, 
dabarties pasakojimų.

„Po išvykimo | Prieš atvykstant“ 
pasitelkia Kauno istoriją kaip išei-
ties tašką, kad galėtų išnagrinėti 
platesnę perėjimo sąvoką asme-
ninių patirčių ir tarpgeneracinių 
struktūrų kontekste. Parodoje ma-
tyti, kaip dezorientacijos jausmas, 
lydintis šiuolaikinę mūsų egzis-
tenciją pasauliniu mastu, susipina 
su konkrečiomis tautos kūrimo 
sociopolitinėmis realijomis Nau-
juosiuose Rytuose, kur alternaty-
vūs europiniai susivienijimai po 
truputį atsiskiria nuo praeities re-
žimų. Be šių istorinių ir geopoli-
tinių naratyvų, parodoje ieškoma 
poetiškesnių strategijų, kurios 

padėtų pavaizduoti, o galbūt ir 
įveikti nesaugumo būklę. Norint 
susiorientuoti neaiškioje teritori-
joje naudojamas absurdas, mistika 
ir humoras. Parodoje „Po išvykimo | 
Prieš atvykstant“ šie pereinamieji 
momentai traktuojami ne tik kaip 
kontempliacijos, laukimo ar abejo-
nės galimybė, bet taip pat kaip ra-
ginimas veikti – tiek individualiai, 
tiek kolektyviai – ieškant savo vietos 
pasaulyje.

Birželio 7 d. 18 val. didysis Kauno 
bienalės atidarymas sujungs Kauno 
geležinkelio stotį ir Kauno pa-
veikslų galeriją.

Birželio 8, 9 d. – įvairūs Lietu-
vos ir užsienio menininkų per-
formansai Kauno menininkų na-
muose, Kauno geležinkelio stotyje, 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 
Kauno paveikslų galerijoje, specia-
lios ekskursijos Kauno bienalės 
maršrutu.

„MagiC Carpets“ (Stebuklingi 
kilimai) projekto rezidenčių Anos 
Kovačic ir Sonjos Jo projektų 
pristatymas.

2019 06 07–09 29 – parodos 
„Po išvykimo | Prieš atvykstant“ 
lankymas, renginiai, ekskursijos, 
edukacijos.

Kuratoriai: Elisabeth Del Prete, 
Daniel Milnes, Lýdia Pribišová, Ne-
ringa Stoškutė, Alessandra Tron-
cone; konsultuojantis kuratorius: 
Lewis Biggs.

Rengėjų inf.

Anonsai

Išskirtinėje „Lewben 
Art Foundation“ eks-
pozicijoje – tikėjimas ir     
šiuolaikinis menas

Gegužės 30 d. duris atvėrusi jubilie-
jinė, dešimtmetį mininti šiuolaikinio 
meno mugė „ArtVilnius ’19“ šią gra-
žią sukaktį sutinka ne viena – dešimt 
metų sukanka ir mugės ypatingajam 
partneriui „Lewben Group“. Pasta-
rojo įsteigtas meno fondas „Lewben 
Art Foundation“ šia proga „Litexpo“ 
projektų zonoje pristatys išskirtinę 
ekspoziciją „In Art We Trust“.

Ekspozicijoje – krikščioniškosios 
ikonografijos kūriniai iš „Lewben 
Art Foundation“ kolekcijos nuo 
XVIII a. iki šiuolaikinių pasaulinio 
garso menininkų darbų. Ekspozi-
ciją šiais metais parengė net penkių 
kuratorių kolektyvas: Ugnė Bužins-
kaitė, Francesca Ferrarini, Vilius 
Kavaliauskas, Virginijus Kinčinaitis 
ir Sigita Maslauskaitė. Kolekcinin-
kas, „Lewben Group“ ir „Lewben 
Art Foundation“ valdybų pirmi-
ninkas V. Kavaliauskas pirmą kartą 
atsidūrė kuratorių gretose: „Tai ne 
vienus metus kolekcijoje plėtota ir 
kaupta kryptis, todėl man ji itin as-
meniška. Ilgai laukėme ypatingos 
progos ją parodyti visuomenei, tad 
dešimties metų sukaktis tam pui-
kiai tinkama“, – apie ekspoziciją 
kalba V. Kavaliauskas.

„Su šiuolaikinio meno muge „ArtVil-
nius“ bendradarbiaujame jau šeštus 
metus, o šį kartą tarp tokių pasauli-
nio garso menininkų kaip Andres 

Anonsai

Serrano ar Jake ir Dinos Chapman 
kūrinių pristatysime ir iki šiol nie-
kur nerodytus lietuvių šiuolaiki-
nių menininkų darbus: Adomo 
Danusevičiaus paveikslą, tiesiai iš 
dirbtuvių į ekspoziciją atvykstantį 
Patricijos Jurkšaitytės darbą ar An-
driaus Zakarausko įspūdingo dy-
džio drobę“, – teigia „Lewben Art 
Foundation“ direktorė Indrė Tu-
binienė. Dialogą su šiuolaikiniais 
darbais kurs greta eksponuojami 
XVIII–XIX a. tapybos darbai. Eks-
poziciją sukūrę architektai „IM-
PLMNT architects“ įspūdį ir dia-
logą siekė sustiprinti per išskirtinę 
ekspozicijos architektūrą, kuria in-
terpretuojamas tradicinės kryžmi-
nės bažnyčios planas.

Pasak vienos iš parodos kura-
torių S. Maslauskaitės, pastaruoju 
metu religinis menas išgyvena 
ėjimo į viešumą laiką: suaktyvėjo 
diskusijos, parodos, moksliniai ty-
rimai. Religinio meno svarbą gar-
siai liudija neseniai vykę gaisrai, 

taip pat ir ši ekspozicija „ArtVil-
nius ’19“ kontekste.

Ekspoziciją „In Art We Trust“ 
lydės diskusija „Kūrybinė dilema: 
menas, krikščionybė, šiandiena“, ji 
vyks birželio 1 d. 14 val. „Litexpo“. 
Diskusijoje dalyvaus Bažnytinio pa-
veldo muziejaus direktorė S. Mas-
lauskaitė, menotyrininkas V. Kin-
činaitis, tapytojas A. Zakarauskas, 
„Lewben Art Foundation“ kuratorė 
U. Bužinskaitė, diskusiją ves meno-
tyrininkė L. Kreivytė.

Daugiau informacijos apie eks-
poziciją – Ugnė Bužinskaitė.

Ekspozicijos kuratoriai: Ugnė 
Bužinskaitė, Francesca Ferrarini, 
Vilius Kavaliauskas, Virginijus Kin-
činaitis, Sigita Maslauskaitė

Ekspozicijos koordinatorės: In-
drė Tubinienė, Giedrė Marčiulaitė

Ekspozicijos architektūra – 
„IMPLMNT architects“

Dizainas – Vilius Dringelis

Rengėjų inf.

Patricija Jurkšaitytė, „Natiurmortas“. 2019 m. Iš  „Le wbe n A rt  F o undat i o n“ ko le kci jo s
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Gegužės 31–birželio 9
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Panašu, kad šį savaitgalį meno mugė „ArtVilnius“ (gegužės 30 – birželio 
2 d. „Litexpo“ parodų centre) sutelks visą dailės interesantų dėmesį. Be 
įprastų dalyvių, joje prisistatys Prancūzijos galerijos, galima bus tikrinti, 
kaip gerai veikia Paryžiaus meno miesto raktažodis. Verta peržiūrėt ren-
ginių programą (artvilnius.com/lt/programa): gegužės 31 d. 15 val. dis-
kusijoje „Muziejų vieta šiuolaikinio meno kontekste“ galėsite išgirsti du 
naujus svarbiausių muziejų vadovus. Birželio 1 d. 14 val. diskusija „Kūry-
binė dilema: menas, krikščionybė, šiandiena“ tirs religinio meno ir meno, 
eksploatuojančio religinius simbolius, klausimus. Projektų skyriuje didelių 
erdvių privilegiją, kaip ir kasmet, ambicingai naudos „Lewben Art Foun-
dation“ su ekspozicija „In Art We Trust“.

Muzika

Rekomenduojame Vilniaus festivalio koncertus! Birželio 3 d. 19 val. 
koncertų salėje „Compensa“ – įžymioji soul muzikos žvaigždė, neįtikėtino 
balso diapazono dainininkė Madeline Bell su svinguojančiu „Concert-
gebouw“ džiazo orkestru iš Nyderlandų. Vilniuje jie pristato legendinių 
Ray Charleso ir Stevie’o Wonderio dainas. Programoje dalyvauja ir vienas 
žymiausių Lietuvos saksofonininkų, tarptautinių ansamblių ir festivalių 
dalyvis Kęstutis Vaiginis. Birželio 5 d. 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje griežia Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Roberto 
Šerveniko, solistas – svečias iš Kinijos Guo Gan. Jis gros erhu – tai dviejų 
stygų strykinis paslankus, subtilus instrumentas, kartais pavadinamas kinų 
smuiku. Juo griežiama įvairių Kinijos etninių grupių muzikoje, netgi kinų 
popmuzikos, roko arba džiazo ansambliuose. Šių metų Vilniaus festivalio 
premjera – kompozitoriui Ramūnui Motiekaičiui užsakytas opusas kame-
riniam orkestrui „Cinema“ („Kinas“). Taip pat skambės ir vieno žymiau-
sių Kinijos kompozitorių Ye Xiaogang opusas „Silence of Mt. Minshan“ 
(„Minšano kalno tyla“) bei koncerto solisto Guo Gano kūriniai.

Teatras

Birželio 5 ir 6 d. klube „Kablys+Kultūra“ rodomas Lietuvos nacionali-
niame dramos teatre Maciejaus Gośniowskio-Gąsiu sukurtas pasirody-
mas „Borderline Queen. Kerštas“. Jame dalyvauja drag kultūros atstovai 
iš Lenkijos Ka Katharsis ir Twoja Stara bei atranką Vilniuje laimėję meni-
ninkai: Gytis Ivanauskas, Denisas Kolomyckis ir Brigida Gruodytė. Ryš-
kus ir ekstravagantiškas pasirodymas kviečia iš arti susipažinti su queer 
kultūra. Kaip sako režisierius, „tai laisvės kultūra. Tai būdas galvoti apie 
lytį ne vien kaip apie biologinę dėžutę, kurioje gyveni ir kurią gavai ap-
vaisinimo akimirką, o išreikšti save tokį, koks jautiesi. Queer yra atvira 
visiems, kad ir kokios lyties, kilmės, amžiaus ar tikėjimo būtume. Jei esi 
atviras kitam, queer yra atvira tau.“

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
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
Rasos Janulevičiūtės darbų paroda „Spal-
votoji kaligrafija, įkvėpta Vydūno“

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
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 pa-
miltas. 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 istorijos. 
Nykstantis Abiejų Tautų Respublikos paveldas“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Vytenio Buroko paroda „Sanatorija“

Lietuvos parodų ir kongresų centras 
„Litexpo“
Laisvės pr. 5
iki VI. 2 d. – tarptautinė šiuolaikinio meno 
mugė „ArtVilnius ’19“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki VI. 6 d. – VDA diplominių BA darbų 
gynimai 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Camillos Borghese fotoinstaliacija „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
Klauso Richterio paroda „Bajorai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 31 d. – Vidmanto Jusionio kūrybos 
paroda „Prieš saulę“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 31 d. – tarptautinių mainų projekto 

„Paris – Vilnius“ paroda „Voyage“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 4
iki VI. 5 d. – Sigito Lukausko tapybos 
paroda „Tylos metas“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki VI. 9 d. – Alfonso Čepausko instaliacijos 

„Žaidimai Neringos smėlynuose“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Justinos Adomavičienės tapybos paroda „Iš 
vėjo ir tylos“

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“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Vanduo ir žemė. Martinaičio trilo-
gija Mazūro teatre“ 
Baleto solistės Leokadijos Aškelovičiūtės 
jubiliejui skirta paroda „Meilė šokiui“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
nuo VI. 4 d. – Gintauto Trimako fotografijų 
paroda „Tavo bažnyčios“
nuo VI. 4 d. – Alio Balbieriaus fotografijų 
paroda „Vilniaus mozaika“

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

„Chaoso sutramdymas“ 

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki VI. 6 d. – Arūnės Tornau paroda 

„Objektai“ 

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“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Paroda „Nutapyti eilėraščiai“: poeto Rim-
vydo Stankevičiaus poezija ir dailininko 
Eugenijaus Marcinkevičiaus tapyba

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
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 VI. 5 d. – paroda „Tėčio portretas: Vale-
rijanas Petrovičius Dobužinskis“

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

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki VI. 8 d. – Inos Budrytės tapybos paroda 

„Saulės!“ 

Galerija „Autarkija“
Naugarduko g. 41
Paroda „XVII a.“

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

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
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
Paroda „Atminties popierius“ 
Eimučio Markūno paroda „Miesto spalvinis 
kodas. Juoda“ 
nuo VI. 7 d. – Kauno bienalės paroda „Po 
išvykimo | Prieš atvykstant“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
VDA Telšių fakulteto metalo meno ir ju-
velyrikos studentų darbų paroda „Dviejų 
sostinių susitikimas“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
nuo 31 d. – Dorotos Kuczma ir Wacławo 
Kuczma paroda „Vietos atmintis“
nuo 31 d. – Irenos Petravičienės paroda 

„Kūrybos kelias“

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). Ne-
matyti kūriniai“

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

Herkaus galerija
Herkaus Manto g. 22
Silvijos Drebickaitės tapyba

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki VI. 5 d. – Mindaugo Juodžio tapybos 
paroda „Gijos“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
Virginijaus Kinčinaičio paroda „Sublime II“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
VI. 3, 10 d. Kamerinėje salėje – koncertas 
kūdikiams  „Muzika mažoms ausytėms!“. 
Griežia LNOBT orkestro muzikantai: 
V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė 
(smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rut-
kauskas (violončelė). Koncerto vedėjas 
T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė
4 d. 19.30 Valdovų rūmuose – koncertas „Vi-
vat Romania!“ 

Nacionalinis dramos teatras
VI. 5, 6 d. 20 val. klube „Kablys + Kultūra“ – 
PREMJERA! Ł. Gazuro „BORDERLINE QUEEN. 

KERŠTAS“. Aut. ir rež. – M. Gośniowski-
Gąsiu, komp. – E. Seilius, šviesos dail. – 
V. Vilutis. Vaidina G. Ivanauskas, D. Kolo-
myckis, B. Gruodytė, K. Katharsis (Lenkija), 
T. Stara (Lenkija)
Mažoji salė
31 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“. 
Rež. J. Strømgrenas 
VI. 1 d. 12 val. – C. Brandau „TRIJULIS 
AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė
4, 5 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. Y. Ross 
6 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. S. Turunen 

Vilniaus mažasis teatras
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.)
VI. 4 d. 18.30 – „LIETUVė – ATEIVė BA-
NANŲ ŠALYJE“. Rež. G. Parulytė
5 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tu-
minaitė, dramaturgė P. Pukytė

Oskaro Koršunovo teatras

VI. 2 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, 

G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

5 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskai-

tės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

6 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „APVA-

LYTIEJI“. Rež., scenogr. O. Koršunovas

7 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 

TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 
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Rusų dramos teatras
VI. 1 d. 13 val. – baleto studijos „Gracija“ 
spektaklis visai šeimai „ŽVėRIŲ KARNA-
VALAS“ (pagal C. Saint-Saënso, P. Čaikovs-
kio, M. Musorgskio muziką). Choreogr., 
rež. V. Jakaitytė

Vilniaus teatras „Lėlė“
31 d. 10.30 ir 12 val. Trakų pilies Didžiojoje 
menėje – PREMJERA! „RAUDONOJI KNYGA“ 
(pagal N. Indriūnaitės pjesę). 
Rež. E. Piotrowska 

„Menų spaustuvė“
Tarptautinis šiuolaikinio šokio studentų fes-
tivalis „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)
VI. 1 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ kieme – 

„LOW AIR“: šokio sezono baigtuvių džemas
1 d. 15, 17 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELė“. 
Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subo-
tinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Bi-
liūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio 
teatras „Dansema“)
1 d. 19 val. Studijoje III – Tarptautinės re-
zidencijos. Choreografės V. Tussing (Vo-
kietija) tyrimas šokio projektui „Tactile 
Quartet(s)“
4 d. 18 val. Juodojoje salėje – šokio spektaklis 

„PJERAS – MIRĘS?“. Choreogr. I. Zīriņa  (La-
tvijos kultūros akademija); šokio kompozi-
cijos (LMTA, Klaipėdos fakultetas). Kūrėjai 
ir atlikėjai I. Čepauskaitė, G. Girčytė, 
L. Krasauskas, G. Masalskytė, E.M. Mas-
lauskaitė, G. Tamulytė, A. Švelginas, 
A. Vaičiūtė
6 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULėTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrė-
jai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė        
(teatras „Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas
VI. 1 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABėGėLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
1 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono 

„PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius
4, 5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Kálmáno 

„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis 
(Kauno muzikinis teatras)
4 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaiž-
ganto „ŽEMėS AR MOTERS“. 
Rež. T. Erbrėderis
4, 5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „KAUNAS 
ZOO“ (šokio teatras „Aura“) 
6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. V. Malinauskas 

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

Kauno kamerinis teatras
VI. 1 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 
81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas
4 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. 
Rež. G. Varnas
8 d. 18 val. – A. Oz „VėJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa

Kauno lėlių teatras
VI. 1 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-
NIS“. Rež. R. Bartninkaitė

2 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal 
L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. 
R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
III tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“
VI. 2 d. 17 val. Didžiojoje salėje – festivalio 
atidarymo koncertas. Alice Phoebe Lou 
(Vokietija) 
5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „LATE NIGHT“ 
(„Blitz Theatre Group“, Graikija) 

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
VI. 1 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTO-
RIJA“. Rež. J. Žibūda

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
31 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko 

„SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. 
U. Bartoševičiūtė. Vaidina J. Čepulis, 
T. Gryn, A. Kėleris, E. Koriznaitė, L. Marti-
nonytė, 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
31 d. 17 val. Palangos gintaro muziejuje – 

„Čiurlionio kelias“. Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, S. Deveikytė-Zubovienė (fortepi-
jonas), 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
VI. 4 d. 12 val. Daugų V. Mirono gimnazijoje 
(Alytaus r.) – ansamblis „Regnum musi-
cale“. Programoje T. Merula, G. Solima, 
M.Th. von Paradis, M.K. Čiurlionis ir kt. 
kūriniai
6 d. 19 val. Druskininkų „Grand SPA Lietuva“ 
konferencijų salėje – tarptautinio menų fes-
tivalio „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“ 
atidarymas. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistė D. Kazonaitė (sopra-
nas). Dir. R. Šervenikas

Vilnius
„Vilniaus festivalis 2019“ 
VI. 3 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ – 

„Madeline Bell ir „Concertgebouw“ džiazo 
orkestras. Skiriama R. Charlesui ir S. Won-
deriui“. Solistė M. Bell (vokalas, JAV). Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw (Nyder-
landai; meno vad. J. Martinez). Dalyvauja 
K. Vaiginis (saksofonas). Dir. R. Horstingas
5 d. 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž-
nyčioje – „Kinijos garsai styginiams ir erhu 
virtuozas Guo Gan“. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistas G. Gan (erhu, Kinija). 
Dir. R. Šervenikas. Programoje Y. Guohui, 
Y. Xiaogang, L. Xipeng, G. Gano, R. Motie-
kaičio kūriniai

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
VI. 7 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme – „Roko baladės“. Solistai P. Meškėla,   
Č. Gabalis ir J. Milius, Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Pro-
gramoje „Depeche Mode“, „Queen“, „Nirvana“, 
B. Idol bei kitų grupių ir atlikėjų dainos

Šv. Kotrynos bažnyčia
31 d. 19 val. – „Vox juventutis ’19“. XIII 
tarptautinio jaunųjų kompozitorių kūrinių 
chorui konkurso baigiamasis koncertas. 
Atlieka choras „Jauna muzika“ (meno vad. 
V. Augustinas)
VI. 1 d. 19 val. – S. Surganova, grupė ir simfo-
ninis orkestras (Sankt Peterburgas, Rusija)

2 d. 12 val. – koncertas, skirtas Tėvo dienai. 
Dalyvauja „Ąžuolų klubo“ vyrų choras (vad. 
P. Gylys), „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 
I kl. choras (vad. E. Narmontienė), II kl. 
choras, (vad. D. Leipuvienė), III kl. choras 
(vad. R. Kuncienė), IV kl. choras (vad. 
E. Čigriejūtė-Strolienė), berniukų ir jau-
nuolių choras „Ąžuoliukas“ 
3 d. 18 val. – koncertų ciklas „Vasaros nak-
tys“. Dalyvauja Generolo J. Žemaičio Lietu-
vos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ 
(meno vad. L.  Balandis), Policijos departa-
mento prie VRM merginų ansamblis (meno 
vad. N. Sidaugaitė)
5 d. 19 val. – M. Austytė, E. Daunytė, Gos-
pel choras (vad. K. Žaldokaitė), K. Kielaitė 
Sienkievič, B. Sienkievičius, R. Taraila, 
M. Balčiūnas, A. Šiaulytė, R. Lingė

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
VI. 3 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – kon-
certuoja Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos lektorės D. Kuznecovaitės smuiko 
klasės ugdytiniai M. Kraujutaitytė, K. Levickis 
ir G. Plėšnys. Koncertmeisterė K. Grigienė

Kaunas
Pažaislio muzikos festivalis
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

Kauno J. Gruodžio konservatorija
VI. 2 d. nuo 9 val. – I respublikinis J. Gruo-
džio pianistų konkursas

Druskininkai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu
VI. 6 d. 16 val. – M.K. Čiurlionio memoria-
liniame muziejuje – M. Dobužinskio eskizų 
parodos „Scenografija Lietuvos teatre“ ati-
darymas. Parodą pristato menotyrininkas 
H. Šabasevičius ir Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus dailės skyriaus vedėja 
A. Endriukaitienė. Muzikuoja Druskininkų 
M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokslei-
viai ir mokytojai. Renginio vedėjas muziko-
logas V. Juodpusis
6 d. 17 val. prie paminklo M.K. Čiurlioniui – Va-
rėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos jau-
nių choras „Varėnė“, Druskininkų 
M.K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų 
instrumentų orkestras

Va k a r a i

Vilnius
MO muziejus 
31 d. nuo 18 val. – Vasaros programos ati-
darymas. Pokalbis su P. Mazūru. Po susi-
tikimo su menininku – Čiurlionio kvarteto 
koncertas, S. Inčirauskaitės-Kriaunevičienės 
skulptūros „Vandens lelijos“ pristatymas 

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
31 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis ci-
klas „Kelias į namus“ su R. Samuolyte 
(rež. A. Matvejevas)
VI. 3 d. 11 val. Renginių erdvėje – diskusija 

„Kaip kurti mokyklą visiems?“
3 d. 17.30 Konferencijų salėje – M. Abrama-
vičius-Neboisia albumo-knygos „Užupis: 
mitai ir realybė“ pristatymas
5 d. 18 val. Konferencijų salėje – A. Žekevičiaus 
poezijos knygos „Maratonas“ pristatymas
5 d. 18 val. Renginių erdvėje – filosofo, Vil-
niaus universiteto ir Kauno technologijos 
universiteto lektoriaus V. Dranseikos pas-
kaita „Įsitikinimų apie reinkarnaciją tyri-
mai kognityviniuose religijos moksluose“

MENAS

Aukciono katalogas / Meno rinkos agentūra. – [Vilnius] : [Meno rinkos agentūra], [2007]-    .

[Nr. 55], LV Vilniaus aukcionas : 2018 m. gruodžio 7 d.. – [2018]. – 53, [10] p., įsk. virš. : 
iliustr.

[Nr. 56], LVI Vilniaus aukcionas : 2019 m. kovo 22 d.. – [2019]. – 55, [8] p., įsk. virš. : iliustr.

[Nr. 57], LVII Vilniaus aukcionas : 2019 m. gegužės 10 d., 2019 m. gegužės 24 d.. – [2019]. – 
71, [8] p., įsk. virš. : iliustr.

Erdvės sintaksė urbanistinei analizei : koncepcijos, apskaičiavimai ir pavyzdžiai : [vadovė-
lis] / Kęstutis Zaleckis. – Vilnius : Lietuvos architektų sąjunga : Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2018. – 182, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-9642-9-2

Gintautas Augustinas Vasionis : tapyba : [gėlės ir peizažai] / [sudarytojas Gintautas A. Va-
sionis] ; [teksto autorius Liudvikas Pocius]. – Vilnius : [BALTO print], 2019. – 47, [1] p. : 
iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8193-22-0

Lietuvos šiuolaikinės architektūros apdovanojimai „Žvilgsnis į save“, 2017–2018 = Lithuanian 
contemporary architecture awards “Introspection”, 2017–2018 : www.lietuvosarchitektūra.lt : 
[virtualios parodos-konkurso katalogas]. – Vilnius : Lietuvos architektų sąjunga, [2018]. – 
[177] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-9642-7-8 (klaidingas)

GROŽINĖ LITERATŪRA

24/7 : tai kas vyksta visą parą : [eilėraščiai] / [Dystrashk]. – Kaunas : Spaudos praktika, 2019. – 
95, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-402-29-9 (įr.)

Čia viltis gyvena… : [eilėraščiai] / Anicetas Šilgalis. – [Telšiai] : [Spaudos lankas], [2019]. – 94, 
[1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-627-50-0

Dienoraščio atvartos : 1-oji dalis / Genė Sereikienė. – Kėdainiai : Spaudvita, 2019. – 111, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8126-65-5

Jis geras : [eilėraščiai] / Marija Stacinskienė ; [iliustracijų autorė Indrė Staniūtė]. – Klaipėda : 
S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019. – 118, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-
9986-31-522-3 (įr.)

Karalių kova : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevi-
čius. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 756, [2] p. : iliustr., žml.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 
2). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1093-5 (įr.)

Kardų audra : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 987, [3] p.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 3). – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-609-01-1329-5 (įr.)

Laikas eina žingsniais atsargiais : [Klaipėdos rajono literatų kūrybos] almanachas [skirtas 
Lietuvos šimtmečiui] / [rengėjai Diana Ciparienė, Juozas Gutauskas, Giedrė Ilginienė ...    
[et al.]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė ; [Gargždai] : Klaipėdos rajono savival-
dybės Jono Lankučio viešoji biblioteka, 2018. – 301, [2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 400 egz.. – 
ISBN 978-9986-31-528-5 (įr.)

Lietaus pasakojimai : neilgi pasakojimai mažiems ir dideliems / Irena Žurumskienė-Vė-
trungė. – Kaunas : I. Žurumskienė, 2019. – 52, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-475-285-8

Lyg būtume kartu / Raisa Šarkienė. – Vilnius : [Standartų spaustuvė], 2019. – 99, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8180-46-6 (įr.)

Mėlynos purienos : eilėraščiai, dainos, piešiniai / Liudvikas Narcizas Rasimas ; [sudaryto-
jas Bronius A. Rasimas]. – [Vilnius] : Nacionalinis energetikos forumas, 2019. – 51, [1] p. : 
iliustr., nat.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95439-5-6 (įr.)

Miegančios chimeros : [eilėraščiai] / Elena Karnauskaitė. – [Vilnius] : Odilė, [2019]. – 143, [1] 
p. : portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8222-12-8

Praviri langai = Приоткрытые окна : [XX–XXI a. Lietuvos poetų poezijos rinkinys] / [su-
darytoja ir vertėja Natalja Lajauskienė (Kornilova)]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaus-
tuvė, 2018. – 437, [1] p.. – Tiražas 220 egz.

Rasa nuo gluosnio = Dew from the willow : haiku / Goda V. Bendoraitienė. – Klaipėda : 
S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2018. – 190, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 
978-9986-31-519-3

Salomėjos istorija : novelės ir pjesės / Algis Kuklys. – [Klaipėda] : [Druka], [2019]. – 285, [3] 
p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-404-276-8

Sudzievuliu : trupmenų poema / Romas Sadauskas. – 2-oji papild. laida. – Vilnius : Žuvėdra, 
2019. – [334] p. : iliustr., faks.. – ISBN 978-609-8089-62-2 (įr.)

Širdies daina : [eilėraščiai] / Julija Montvydaitė-Samuilienė. – Klaipėda : S. Jokužio leidy-
kla-spaustuvė, 2019. – 219, [1] p.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-9986-31-525-4

Šokis su drakonais : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 2 d.. – (Įr.)

D. 1, Sapnai ir dulkės. – 2019. – 593, [5] p. : žml.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 5). – Tiražas 
1500 egz.. – ISBN 978-609-01-1819-1

D. 2, Po puotos. – 2019. – 513, [5] p. : žml.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 6). – Tiražas 1500 
egz.. – ISBN 978-609-01-2075-0

Varnų puota : [romanas] / George R.R. Martin ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 723, [3] p.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 4). – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-609-01-1607-4 (įr.)
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Savaitės filmai

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

Gegužės 31–birželio 6
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 kietas, Sty-
vis susideda su gerokai vyresniais riedlentininkais ir krečia vieną kvailystę 
po kitos. Pagrindinius vaidmenis nostalgiškame Jonah Hillo filme sukūrė 
Katherine Waterston, Lucas Hedgesas, Sunny Suljicas, Alexa Demie, Liana 
Perlich, Na-kelis Smithas (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Dvilypiai gyvenimai  ****

Naujausio Olivier Assayaso („Zils Marijos debesys“) filmo personažai – 
Paryžiaus intelektualai, leidėjai, menininkai. Jie daug kalba apie techno-
logijų revoliuciją, išstumiančią popierines knygas ir vietoj kino siūlančią 
begalinius serialus apie nieką, mezga meilės romanus ir gyvena dvigu-
bus gyvenimus. Leidėjas Alenas (Guillaume Canet) atsisako spausdinti 
Leonardo (Vincent Macaigne) romaną. Jis neįtaria, kad jame Leonardas 
aprašė romaną su Aleno žmona – aktore Selena (Juliette Binoche), kuriai 
nusibodo vaidinti seriale. Į politiką pasinėrusi, Leonardo žmona (Nora 
Hamzawi) tai seniai nujaučia. Režisierius žaidžia neištikimybės, laiko 
bei įpročių kaitos sąvokomis ir rodo savo herojų požiūrį į fikciją ir rea-
lybę, tarp kurių jie nuolat atsiduria (Prancūzija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Ma  ***

Vieniša moteris Sju En (Octavia Spencer) gyvena mažame Ohajo vals-
tijos miestelyje. Kartą paauglė paprašo nupirkti alkoholio jai ir draugams, 
o Sju En įžvelgia čia galimybę susidraugauti su jaunikliais. Jos namai 
tampa susitikimų vieta, kur liejasi alkoholis ir skamba garsi muzika. Yra 
tik viena sąlyga – negalima eiti į Sju En kambarį. Tačiau po geraširdiška 
moters kauke slepiasi niūrios paslaptys. Tate’o Tayloro („Tarnaitė“) siaubo 
filme taip pat vaidina Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke’as Evansas, Mc-
Kaley Miller, Missi Pyle (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
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 
norėtų tapti šios šeimos dalimi. Pagrindiniu pernykščio „Kinotavr“ prizu 
ir daugybe kitų apdovanojimų įvertintas scenaristės bei režisierės Nata-
lijos Meščaninovos filmas kalba apie meilės troškimą ir baimę likti nesu-
prastam. Taip pat vaidina Dmitrijus Podnozovas, Jana Sekste, Jevgenijus 
Sytas, Jekaterina Vasiljeva (Rusija, Lietuva). (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
31–VI. 4, 6 d. – Slaptas augintinių gyve-
nimas 2 (JAV) – 11, 13, 15.20, 17.30, 19.40, 
21.45; 5 d. – 11, 13, 15.20, 17.30, 18.40, 21.45 
(lietuvių k.); 11.20 15.40 (originalo k.)
31–VI. 6 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(3D, JAV) – 12, 14.05, 16.10
Godzila II. Monstrų karalius (JAV, Japonija) – 
11.45, 14.50, 18, 21 val.
31 d. – Ma (JAV) – 11.20, 13.40, 16, 18.20, 
20.40; VI. 1–6 d. – 11.20, 13.40, 16, 19, 21.30
31–VI. 2, 4–6 d. – Second Hand (rež. A. Jevdo-
kimovas) – 11.30, 16.30, 20.40; 3 d. – 11.30, 
16.30, 19 val.
3 d. – „NT Live ’19. Audiencija“ – 19 val.
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas (JAV) – 
19 val.
8 d. – „Take That. Greatest Hits Live“ – 21 val.
31–VI. 6 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
31–VI. 6 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
2 (3D, JAV) – 10.40, 18.40
Slaptas augintinių gyvenimas 2 (JAV) – 10.10, 
12.15, 14.20, 16.25, 17.20, 19.25, 21.40 (lietuvių 
k.); 31, VI. 1 d. – 23 val. (originalo k.)
31, VI. 1 d. – Godzila II. Monstrų karalius 
(JAV, Japonija) – 10.50, 13.40, 16.20,18.30, 
21.15, 23.59; 2–4, 6 d. – 10.50, 13.40, 
16.20,18.30, 21.30; 5 d. – 10.50, 13.40, 
16.20,18.30, 21.45
31, VI. 1 d. – Ma (JAV) – 13.30, 15.50, 18.50, 
21.10, 23.20; 2–6 d. – 13.30, 15.50, 18.50, 
21.10
31, VI. 1 d. – Second Hand (rež. A. Jevdo-
kimovas) – 11.20, 21, 23.30; 2–6 d. – 11.20, 
21 val.
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas (JAV) – 18.30
31–VI. 6 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos 
(JAV) – 10.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
31 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 16.30; 
VI. 2 d. – 20 val.; 6 d. – 17 val. 
31 d. – Second Hand (dok. f., rež. A. Jevdo-
kimovas) – 19 val.; VI. 1 d. – 17 val.; 3 d. – 
19 val.; 4 d. – 16.50; 5 d. – 21.10
31 d. – Pasaulio šerdis (Rusija, Lietuva) – 20.40
VI. 3 d. – Ramenai (Singapūras, Japonija, 
Prancūzija) – 17.10; 4 d. – 21 val.; 5 d. – 17.10
5 d. – Pasiutusi meilė (Latvija, Lenkija, Lie-
tuva) – 19 val. 
6 d. – Rūgštus miškas (dok. rež. R. Barz-
džiukaitė) – 21.45
SKA pavasario semestro darbų peržiūros
1 d. – 19 val. – II vaidybinis kursas
2 d. – 15 val. – I režisūros kursas (vadovė 
A. Gelažiūtė)
2 d. – 17 val. – I režisūros kursas (vadovai 
K. Davidavičius ir M. Stonytė)
4 d. – Badiou (dok. f., Prancūzija, JAV) – 18.30

6 d. – pristato festivalis „Kreivės“. Oras 

(Vokietija, Prancūzija) – 20 val.

Pasaka
31 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 
17 val.; VI. 1, 4 d. – 20.30; 2 d. – 14.30; 3 d. – 20.15
31 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.; 
6 d. – 18.15

31 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 21.30; 
VI. 1. d. – 19.15; 2 d. – 18.45; 2 d. – 15.45; 
3 d. – 18.45; 4 d. – 18.15; 6 d. – 20.45
31 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(JAV) – 17.15; VI. 1. d. – 15.15
31 d. – Second Hand (rež. A. Jevdokimovas) – 
19.15; VI. 1. d. – 17.15; 3 d. – 18.30; 4, 5 d. – 
18 val.; 6 d. – 20.15
31, VI. 1 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 21 val.; 
2, 4 d. – 18.30; 3 d. – 20.30; 5 d. – 18.15; 
6 d. – 18 val.
31 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 
16.45; VI. 1. d. – 17 val.
31 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 21.15; 2 d. – 
16.30; 4 d. – 20 val.; 6 d. – 18.30
VI. 1. d. – Ramenai (Japonija, Prancūzija, 
Singapūras) – 15 val.; 2 d. – 16.45; 3 d. – 
20.45; 6 d. – 20 val. 
VI. 1. d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavi-
čius) – 18.45
VI. 1. d. – Mumbajaus viešbutis (Austrija, In-
dija, JAV) – 20.45; 2 d. – 20.30; 4, 5 d. – 19.45
VI. 1. d. – Whitney (dok. f., D. Britanija) – 
15.30; 5 d. – 20.15
2 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 14.15
2 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 20.45
2 d. – Šefas Flynnas (D. Britanija) – 14 val.
2 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 17.30
2 d. – Gražus sūnus (D. Britanija) – 20 val.
3 d. – Paryžiaus imperatorius (Prancū-
zija) – 18.15
5 d. – ciklas „Ispaniškai“. Budelis (Ispa-
nija) – 17.30
5 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvy-
das) – 20 val.
MO salė
VI. 1. d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvy-
das) – 16 val.
VI. 1. d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancū-
zija, JAV) – 18 val.
2 d. – Second Hand (rež. A. Jevdokimovas) – 
17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
31–VI. 6 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
2 (3D, JAV) – 11.10, 13.20, 15.30
Slaptas augintinių gyvenimas 2 (JAV) – 
10.10, 12.20, 14.30, 16.30, 17.40, 19.50, 22 val.
31, VI. 1 d. – Godzila II. Monstrų karalius 
(JAV, Japonija) – 10.50, 13.40, 17, 20, 23, 24 val.; 
2, 3, 5, 6 d. – 10.50, 13.40, 17, 20, 23 val.; 
4 d. – 10.10, 13, 17, 20, 23
31, VI. 1 d. – Ma (JAV) – 11, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.10, 23.30; 2–6 d. – 11, 13.30, 15.50, 18.40, 21.10
31–VI. 6 d. – Second Hand (rež. A. Jevdoki-
movas) – 10.30, 18.50
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas (JAV) – 18.30

8 d. – „Take That. Greatest Hits Live“ – 21 val.
31–VI. 6 d. – Mano mažasis ponis. Filmas 
(JAV) – 10.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
31 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 18.15 
31 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 20.30 
VI. 1 d. – Šaltasis karas (Lenkija) – 14 val.
VI. 1 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 16 val. 
VI. 1 d. – Trys dienos Kibrone (Vokietija) – 
18 val. 
VI. 1 d. – Silvio (Italija Prancūzija) – 20.20 
2 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 
14 val. 
2 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Šve-
dija) – 16.15 
2 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 19 val.

KLAIPėDA
Forum Cinemas
31–VI. 6 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
2 (3D, JAV) – 15.10, 17.15
Slaptas augintinių gyvenimas 2 (JAV) – 10.10, 
12.15, 13.35, 14.20, 16.30, 18.40, 21.40
31, VI. 1 d. – Godzila II. Monstrų karalius 
(JAV, Japonija) – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 
20.50, 23.45; 5 d. – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 
21.45; 6 d. – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21.10
31, VI. 1 d. – Ma (JAV) – 15.40, 19.20, 21.50, 
23.59; 2–6 d. – 15.40, 19.20, 21.50
31, VI. 1 d. – Second Hand (rež. A. Jevdoki-
movas) – 11.30, 18.15, 23.55; 2–6 d. – 11.30, 
18.15
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas 
(JAV) – 18.30
8 d. – „Take That. Greatest Hits Live“ – 21 val.
31–VI. 6 d. – Nerealieji 2 (JAV) – 10.20
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Šiauliai
Forum Cinemas
31–VI. 6 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(3D, JAV) – 11.05, 13.10, 15.15, 17.20
31–VI. 5 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 2 
(JAV) – 10.20, 12.25, 14.30, 16.40, 18.50; 
6 d. – 10.20, 12.25, 14.30, 16.30, 18.50
31, VI. 1 d. – Godzila II. Monstrų karalius 
(JAV, Japonija) – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21, 
23.50; 2–4, 6 d. – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21 val.; 
5 d. – 10.30, 13.20, 16.10, 19, 21.45
31, VI. 1 d. – Ma (JAV) – 14.30, 16.50, 19.10, 
21.50, 23.59; 2–6 d. – 14.30, 16.50, 19.10, 21.50
31–VI. 6 d. – Second Hand (rež. A. Jevdoki-
movas) – 10.10, 19.25
5 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Iksmenai. Tamsusis Feniksas (JAV) – 18.30
31–VI. 6 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 10.40

„Ma“


