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Baroko orkestras „Il Pomo d’Oro“ 
(liet. „Auksinis obuolys“) žadėjo, 
kad Vilniaus festivalio vakaras 
Valdovų rūmuose bus labai ener-
gingas. Tai vienas pirmųjų epitetų, 
kuris ateina į galvą prisiminus šį ko-
lektyvą, susibūrusį 2012 m. ir sie-
kiantį autentiško bei dinamiško ba-
roko ir klasicizmo kūrinių atlikimo 
istoriniais instrumentais. Vos per 
šešerius septynerius veiklos metus 
jų diskografijoje atsidūrė visa ple-
jada gigantiškų žvaigždžių, tokių 
kaip kontratenorai Franco Fagioli, 
Maxas Emanuelis Cencicas ir Xa-
vier Sabata, mecosopranai Joyce 
di Donato ar Ann Hallenberg, 
smuikininkai ir dirigentai Enrico 
Onofri ar Riccardo Minasi, taip pat 
ir visai neseniai ant bangos iškilu-
sios jaunos žvaigždutės – sopranas 
Emöke Barath (ją Lietuvos publika 
galėjo girdėti praeitą vasarą kartu 

su Philippe’u Jaroussky), kontra-
tenoras Jakubas Józefas Orlińskis 
(jis dažnai palinksmina publiką per 
savo dainavimo pauzę scenoje atlik-
damas salto, mat yra ir profesionalus 
gatvės šokių atlikėjas, raumeningas 
jaunuolis tyru balsu), ar nauja vio-
lončelės įžymybė Edgaras Moreau, 
orkestro kaip tik pristatytas šių 
metų Vilniaus festivalio koncerte. 
Kartu su šiuo atlikėju „Il Pomo 
d’Oro“ įrašė apdovanojimą pel-
niusį albumą „Giovincello“ („Jau-
nuolis“), ansambliui vadovavo kitas 
pasaulį stebinantis jaunuolis Ma-
ximas Emelyanychevas – pianistas, 
klavesinininkas, kornetininkas ir 
dirigentas, kilęs iš Žemutinio Nau-
gardo. Taigi du talentingi, populia-
rūs ir drąsūs vunderkindai diktavo 
vakaro pulsą. 

Pirmąsias Johanno Adolfo Has-
se’s Fugos natas orkestras užgriežė 
sodriai ir giliai, užgriebdamas iš es-
mės, pademonstruodamas valingą 
garso vedimą, tobulą skirtingų 

temų, melodinių motyvų išryški-
nimą, – tai kalba, kurioje viskas 
pasakyta taip, kad niekas nepraslys 
pro ausis, tikrai bus išgirsta. Pasi-
girdus allegro buvo patvirtinti visi 
virtuoziškumo lūkesčiai – orkestro 
muzikantų technikai tikrai nėra ko 
prikišti, jie tiesiog gali viską. Tačiau 
jų techniškumas ne matematiškai 
sausas – tai gyvos pasažų ar tremolo 
bangos, kylančios ir besileidžian-
čios, sutankėjančios ir išretėjančos, 
įtraukiančios visu kūnu, nes ką jau 
ima šie muzikantai, tai su jėga ir 
begaliniu įsitikinimu (dažniausiai 
greitai ir garsiai), o ką glosto, tai 
taip, kad susileistum... 

Be abejonės, klausytojų akis 
(labiau nei ausis) tuojau pat pa-
traukė klavesinu grojančio diri-
gento Maximo Emelyanychevo 
figūra. Turėdamas beveik nuolat 
užimtas abi rankas, jis dirigavo 
visu liaunu kūnu, plačia amplitude 

D. Matv ejevo n uotr .Maxim Emelyanychev
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Pilna gyvybės
Kinų muzika, erhu ir Ramūnas Motiekaitis Vilniaus festivalyje

M u z i k a

Algirdas Klova

Kinų muzika. Kas iš mūsų žino, 
kokia ji? Labai džiugiuosi daug jos 
išgirdęs ir sužinojęs, kokia ji gyvy-
binga, tikroviška, graži ir profesionali. 
Tuo galėjome įsitikinti Vilniaus fes-
tivalio koncerte „Kinijos garsai sty-
giniams ir erhu virtuozas Guo Gan“ 
birželio 5 d. Vilniaus universiteto 
Šv. Jonų bažnyčioje. Su Lietuvos 
kameriniu orkestru, diriguojamu 
Roberto Šerveniko, nacionaliniu 
instrumentu erhu grojo solistas 
iš Kinijos Guo Ganas. Koncerto 
partneris – Kinijos Liaudies Res-
publikos ambasada. 

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, kon-
fucianizmo, budizmo idėjos. Jau 
senų senovėje kinai buvo sukūrę 
ištisą mokslą apie muziką, jos ga-
lias ir poveikį. 

Pirmasis koncerte nuskambėjęs 
kinų autoriaus Ye Guohui kūrinys 
styginiams „Vejantis pavasarį“ su-
žavėjo puikia konstrukcija, forma, 
gilia logika ir gražiu skambėjimu. 
Tai muzika, pilna gyvasties. Kom-
pozitorius, kompozicijos daktaras, 
Šanchajaus muzikos konservatori-
jos kompozicijos katedros vedėjas 
Ye Guohui savo kūriniuose išgauna 
erdvinį muzikos poveikį, naudoja 
kinų liaudies ir naujosios akademi-
nės muzikos elementus. Yra pelnęs 
daugybę apdovanojimų už kūrybą. 

Antras programos kūrinys – Ye 
Xiaogango „Minšano kalno tyla“ – 
galėjo atrodyti kiek iliustratyvus, 
tačiau kalno didingumas toje klas-
terizuotoje muzikoje vis dėlto tikrai 
jautėsi. Ye Xiaogangas yra laikomas 
vienu svarbiausių šiuolaikinių Ki-
nijos kompozitorių. 1983 m. baigė 

studijas Centrinėje muzikos kon-
servatorijoje Kinijoje, nuo 1987 m. 
studijavo Niujorko Rochesterio 
universiteto Eastmano muzikos 
mokykloje, dėsto Pekine, Ekstone, 
Pensilvanijoje. Jo kompozicijų ba-
gažą sudaro simfoniniai, kameri-
niai, sceniniai kūriniai, muzika 
kinui ir teatrui, o didžioji jo muzi-
kos dalis siejasi su kinų kultūra ir 
tradicijomis. 

Beje, XX a. nemažai kinų muzikų 
studijavo Europoje, taigi jų susido-
mėjimas Vakarų muzika paspartino 
kinų instrumentinės muzikos raidą. 
1927 m. įsteigtoje Šanchajaus kon-
servatorijoje buvo mokoma ir Va-
karų šalių muzikos. Maždaug nuo 
1950 m. suklestėjo orkestrų ir solistų 
atliekami instrumentiniai žanrai. 
Per Mao Zedongo kultūrinę revo-
liuciją muzika tarnavo politiniams 
lozungams, buvo uždrausta tiek 
užsienio kompozitorių, tiek visa 
iki 1966 m. sukurta kinų muzika. 
Nuo 1976 m. tradicinė muzika at-
gimė, kompozitoriai ėmė derinti jos 
elementus su šiuolaikine Vakarų 
komponavimo technika, kūrė ope-
ras, simfoninius kūrinius, naudojo 
dodekafoniją, netgi buvo kuriamos 
industrinio triukšmo kompozicijos. 
Žinoma, labai populiarus išliko na-
cionalinis stilius, tęsiama kinų mu-
zikos tradicija. 

Toliau koncerte suskambo Lin 
Xipengo „Trys liaudiško stiliaus 
eskizai“ („Meilės daina“, „Fuga“ ir 

„Duetas laukuose“). Šios kompozici-
jos gerokai labiau pasižymi savitu ko-
loritu, – labiausiai kiniškais atspalviais 
išsiskyrė „Duetas laukuose“, – nors jų 
visuma europietiška. Tai labai ma-
loni, graži muzika. 

Programoje sužibo ir paties erhu 
virtuozo Guo Gano kūrinys „Hima-
lajai – Erhu sala“. Sunku pasakyti, 
kiek jame buvo kompozicijos ir kiek 
improvizacijos, nes autorius grojo 
vienas, be orkestro. Kūrinys pra-
sidėjo erhu pizzicato ir flažoletais 

bei glissando, kas instrumentui la-
bai tinka, nes jis neturi vadinamųjų 
ladų ar kitų grifo atžymų. Pagaliau 
išryškėjo kūrinio melodija, graži ry-
tietiška dermija, pasigirdo ir naujo-
sios akademinės muzikos elementai. 
Liaudies instrumento erhu virtu-
ozas Guo Ganas gimė Šenjange 
(Šiaurės rytų Kinija), o šiuo metu 
gyvena Paryžiuje. Jis muzikuoja vi-
sais stiliais, pats kuria, labai mėgsta 
gyvai improvizuoti. Groti erhu G. 
Ganas pradėjo ketverių metų, jį mokė 
tėvas Guo Junmingas – žinomas šio 
instrumento atlikėjas. 2000 m. atvykęs 
į Prancūziją, G. Ganas įgijo perku-
sijos magistro laipsnį. Jis yra kon-
certavęs Niujorko „Carnegie Hall“, 
pasirodęs su vienu žymiausių kinų 
pianistų Lang Langu, džiazo smui-
kininku Didier Lockwoodu ir dau-
geliu kitų puikių įvairiausių žanrų 
muzikų. 2016 m. G. Ganas buvo 
apdovanotas Prancūzijos meno ir 
literatūros riterio ordinu. Jo instru-
mentas erhu – tai dvistygis, stry-
kinis instrumentas, priklausantis 
huqin šeimai, kartais pavadinamas 
kinų smuiku. Jis paslankus, subtilus, 
naudojamas įvairių Kinijos etninių 

grupių muzikoje, netgi kinų popmu-
zikos, roko arba džiazo grupėse, 
juo griežiama solo, ansambliuose 
ir orkestruose. 

Pagaliau atėjo eilė specialiam 
Vilniaus festivalio užsakymui – Ra-
mūno Motiekaičio kūriniui „Cinema“ 
(„Kinas“) styginiams. R. Motiekai-
tis yra baigęs doktorantūrą Tokijo 
ir Helsinkio universitetuose, pa-
rengęs disertaciją apie Japonijos ir 
Vakarų sąveiką filosofijoje ir mene, 
pelnęs ne vieną apdovanojimą už 
kūrybą ir teorinius darbus. Nežinau, 
ar autoriui pasisekė, ar ne, bet jis 
vienas papuolė į visai kitokią kinų 
kūrėjų terpę – jų muzika mums ma-
žiau pažįstama, labiau egzotiška ir 
aktyvi. Ramūno opuse išgirdome 
nemažai vakarietiškos harmonijos 
ir kitų akademinės muzikos ele-
mentų. Man tai kažkiek priminė 
muziką begarsiam kinui. Tai gerai, 
nes kompozicija taip ir vadinasi – 

„Kinas“. Gražus kūrinys, gera mu-
zika, bet lyg ir iškrito iš bendro pro-
gramos konteksto. 

Pabaigai buvo atliktas Hai Huai 
Huango opusas „Žirgų lenktynės“, 
kurį erhu, styginiams, pučiamiesiems 

Baltijos gitarų festivalis
Baltijos gitarų festivalis, kurio pa-
grindinė programa jau dešimtmetį 
sukasi apie geriausius pasaulyje 
klasikinės gitaros atlikėjus, birže-
lio 14–15 d. vėl kviečia į Birštoną. 
Šiemet 10 metų jubiliejų švenčian-
tis vienas svarbiausių Baltijos šalyse 
klasikinei gitarai skirtų renginių jau 
išsikovojo pripažinimą ne tik tarp 
Lietuvos, bet ir tarp aplinkinių ša-
lių gitaros gerbėjų. Intensyvi dviejų 
dienų festivalio programa aprėpia 
tarptautinį jaunųjų klasikinės gi-
taros atlikėjų konkursą, meistriš-
kumo kursus, kuriuos veda kvies-
tiniai festivalio atlikėjai, seminarus, 
instrumentų pristatymus. Tačiau 
svarbiausias akcentas – vakariniai 
koncertai, kuriuose pasirodo gitaros 
elitui priklausantys atlikėjai.

Labai simboliškai į jubiliejinį 
festivalį organizatoriai pakvietė 

„Amadeus Guitar Duo“, nuo ku-
rio koncerto 2009 m. vasarą festi-
valis ir prasidėjo. Kanadietės Dale 
Kavanagh ir vokiečio Thomaso 
Kirchhoffo šeimyninis duetas pri-
skiriamas žymiausiems gitarų an-
sambliams. Prieš porą metų atšventę 
dueto 25-metį, jie kasmet surengia 
apie 70 koncertų visame pasaulyje. 
Šio sezono koncertų turas driekiasi 
nuo JAV ir Kanados per Azijos sa-
les (Kinijoje, Pietų Korėjoje, Tai-
lande) iki Europos, užsukant ir į 
Lietuvą. Išskirtinio publikos dėme-
sio sulaukia jų projektai gitaroms 
ir orkestrui (tarp jų ir neįtikėtinos 
sėkmės sulaukęs „Ispaniškos nak-
ties“ rečitalis su Pano fleitos vir-
tuozu Gheorghu Zamfiru), tačiau 
Birštono publikai skirtas šio dueto 
kamerinis pasirodymas. Didelę kon-
certo programos dalį (birželio 14 d.) 

šįkart sudarys baroko kompozito-
rių kūriniai, tarp jų ir vienas iš Vi-
valdi koncertų bei Händelio siuita 
su garsiąja Pasakalija. Šalia jų bus 
galima išgirsti ispanų muzikos ko-
rifėjaus Joaquino Rodrigo „Madri-
galinę siuitą“.

Kita festivalio žvaigždė – čekų 
gitaristas Pavelas Steidlas, įspū-
dingą tarptautinę karjerą pradė-
jęs dar 1982 m., kai laimėjo „Radio 
France“ organizuotą gitaros kon-
kursą Paryžiuje. Daug dėmesio savo 
koncertuose skiriantis klasikiniam 
XIX a. gitaros repertuarui, autentiš-
kam to meto gitaros skambesiui, iš 
kitų muzikantų jis vis dėlto išsiski-
ria improvizaciją primenančia at-
likimo maniera, tarsi kūrinys būtų 
kuriamas čia ir dabar. Jį įdomu ste-
bėti netgi kaip aktorių, kurio veido 
mimikos, kūno gestikuliacija gro-
jimą gitara netikėtai paverčia itin 
dinamišku ir charakteringu reginiu. 

Daugiau nei 30 gitaros konkursų 
laureate tapusi lenkė Bianka Szalaty 
dar vieną laimėjimą į savo kolekciją 
įsirašė prieš metus Baltijos gitarų 
festivalio konkurse. Tada ji pelnė 
Grand Prix ir kaip papildomą prizą 
gavo galimybę šių metų festivalyje 
surengti savo rečitalį. Talentingo-
sios lenkės, koncertavusios jau ir su 
Košalino filharmonijos orkestru, 
pasirodymas laukia birželio 15 d. 
popietę (beje, tai vienintelis nemo-
kamas festivalio koncertas). O jos 
tautietis, 37 metų gitaros virtuozas 
Lukaszas Kuropaczewskis išvaka-
rėse (birželio 14 d.) pasirodys pa-
grindinėje festivalio scenoje Birš-
tono kurhauze. Šis labai intensyviai 
pastaruoju metu koncertuojantis 
atlikėjas dėl savo preciziškos tech-
nikos, taip pat gebėjimų užčiuopti 
skirtingiausius muzikos charak-
terius yra itin geidžiamas dauge-
lio gitaros koncertų ir festivalių 

organizatorių. Kartais kritikai jį va-
dina gitaros impresionistu, o kartais 
neatsistebi muzikanto ekspresyviu 
įsiaudrinimu. Puikiai buvo įvertinta 
ir jo inicijuota K. Pendereckio alto 
koncerto versija gitarai, kurią virtu-
ozas atliko kartu su orkestru „Sin-
fonia Varsovia“ ir dirigentu Maxi-
miano Valdesu. Kuropaczewskiui 
savo kūrinius yra dedikavę tokie 
kompozitoriai kaip Angelo Gilar-
dino ar Marcas Neikrugas. Pasta-
rojo kūrėjo „Tris pjeses gitarai“ bus 
galima išgirsti ir Baltijos gitarų fes-
tivalio koncerte. Tačiau ne mažes-
nio publikos susidomėjimo turėtų 
sulaukti garsioji Mauro Giuliani 
fantazija Rossini operų temomis 
ar katalonų kompozitoriaus Mi-
guelio Llobet liaudies dainų aran-
žuotės gitarai.

Rengėjų inf.

ir perkusiniams instrumentams 
aranžavo pats G. Ganas. Čia prie 
Lietuvos kamerinio orkestro prisi-
jungė ir ansamblis „Giunter Percus-
sion“. Kompozicija labai iliustratyvi, 
vaizdinga, giliai programinė, pertei-
kianti efektingą žirgų lenktynių re-
ginį. Taip ir įsivaizduoji, kaip žirgai 
išsirikiuoja prie starto linijos, pa-
siruošia, pasigirsta jų žvengimas, 
sužvanga žvangučiai ir sukaukši 
kanopos. Bisui Guo Ganas su or-
kestru pagrojo temą iš filmo „In 
the mood for love“ („Meilės lau-
kimas“, rež. Wong Kar-wai) ir lie-
tuvių liaudies dainos (Antano Ba-
ranausko žodžiai) „Giedu dainelę, 
savo giesmelę“ melodijos motyvu 
grįstą solo improvizaciją.

Reikia padėkoti puikiai griežu-
siam Lietuvos kameriniam orkes-
trui ir dirigentui Robertui Šerveni-
kui už gražų koncertą ir jų svarbų 
darbą rengiant tolimos šalies mu-
zikinės kultūros pavyzdžius. Tai 
didžiulis R. Šerveniko – daugelio 
dabarties kompozitorių kūrinių 
pirmojo atlikėjo – nuopelnas. 

Anonsai

Guo Gan, Robertas Šervenikas ir Lietuvos kamerinis orkestras D. Matv ejevo n uotr .
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svyruodamas į šalis, išraiškingai ju-
dindamas galvą kratė garbanas be-
maž kaip per roko koncertą, įkvėp-
tas veidas piešė muzikos nuotaikas, 
o aktyvus akių kontaktas su muzi-
kantais reikalavo dar daugiau kon-
trastų. Natų jam praktiškai nerei-
kėjo, ką jau kalbėti apie tai, kad 
rankos ir be akių žinojo, kur yra 
visi joms reikalingi klavišai, pirštai 
lakstė lengvai kaip vėjas. Jo blizgan-
čių batų išryškintos pėdos aktyviai 
kilnojosi greitu ritmu, o kulminaci-
nėse vietose jis pašokdavo nuo savo 
kėdės ir aukštai užsimojęs bei pa-
dedamas kūno svorio krisdavo į 
klaviatūrą pakartotiniais akordais. 
Nemažai klausytojų ypač išraiš-
kingais jo dirigavimo performanso 
momentais susižvalgydavo tarpu-
savyje, pasitikrindami vienas kito 
reakcijas. Maximas veikiausiai žino, 
kad stebina, ir manau, kad to ir sie-
kia, nes taip sukuria labai stiprų pa-
pildomą įspūdį. Kartais pagalvoda-
vau, ar tikrai šis superprofesionalus 
orkestras padovanotų mums tokį 
pat muzikalumą be šio hiperakty-
vaus vedlio. Gal ir ne, juk tai in-
dividuali kiekvieno ansamblio ko-
lektyvinė dinamika. Bet prisimenu 
puikų baroko orkestrą „Les Accents“ 
praeitame Vilniaus festivalyje – jam 
dirigento išvis nereikėjo, viską to-
bulai valdė pirmojo smuiko įkvė-
pimai ar stryko mostai jam pačiam 
grojant. Ir tai buvo labai stipru, nes 
nesimatė pastangų, o girdėjosi pui-
kus rezultatas. Ženklų, kad ir šis or-
kestras taip galėtų, buvo. Pirmasis 
ir antrasis smuikai, vadovaujantys 
visam smuikų aštuonetui, griežė pa-
laikydami nuolatinį akių kontaktą, 
kurį buvo labai gera ir gražu ste-
bėti. Kad taip galėtum, turi būti 
visai laisvas nuo natų ir labai atvi-
ras santykiui, o santykyje gimsta 
tokie nuostabūs dalykai, kurių ne-
galėtum po vieną, net ir dėdamas 
maksimalias pastangas. Ir dar visa 
tai puošė nuostabi antruoju smuiku 
grojančios merginos šypsena, kuri 

tik dramatiškesniais momentais iš-
nykdavo nuo atlikėjos veido, – kaip 
retai mes matome besišypsančius 
instrumentininkus ir vis dėlto ko-
kią puikią energiją tai skleidžia! Pa-
simėgavimas muzika, euforija būti 
joje yra tikrai užkrečiama. Bet tą 
patį turbūt galima pasakyti ir apie 
labai atvirai ir drąsiai transliuojamą 
slavišką M. Emelyanychevo emoci-
onalumą – kai kuriems klausyto-
jams jis padeda „užsivesti“. 

Scenoje pasirodžius vakaro so-
listui, dirigentas vis dėlto labai su-
pratingai susiaurino savo fizinės ir 
vizualinės raiškos priemonių diapa-
zoną, kad nesukurtų konkurencijos 
pagrindiniam vakaro personažui – 
jaunajam violončelininkui Edgarui 
Moreau. Jis užgrojo fantastišką ma-
žai žinomo baroko kompozitoriaus 
Giovanni Benedetto Platti Koncertą 
violončelei su orkestru (ačiū muzi-
kantams už šią nuostabią pažintį!). 
Štai čia turėjo rastis klausimai, ko-
dėl istorinių baroko instrumentų 
kopijomis grojantis orkestras, pre-
tenduojantis į autentišką atlikimą, 
pasikvietė moderniu instrumentu 
griežiantį solistą, daugiausia ži-
nomą kaip romantinio repertuaro 
atlikėją. Intriga. Sutikime, „Il Pomo 
d’Oro“ nori ir moka intriguoti. So-
listui užgrojus kilo įspūdis, lyg jo 
instrumentas būtų amplifikuotas – vis 
dėlto yra skirtumas tarp žarninių ir 
metalinių stygų. Ir ne tik decibelai. 
Atliekant nuostabiąją Antonio Vi-
valdi Koncerto violončelei su orkes-
tru a-moll lėtąją dalį, solistą lydėjo 
tik basso continuo – viena barokinė 
violončelė ir klavesinas. Štai tada la-
biausiai girdėjosi skirtingi instru-
mentų tembrai, rezonanso ir artiku-
liacijos niuansai. Tačiau nepaneigsi, 
kad E. Moreau griežia tikrai meis-
triškai. Išties įspūdingą jo techniką 
bene geriausiai pademonstravo tre-
čioji Vivaldi koncerto dalis, kurioje 
šešioliktinės skambėjo net ne kaip 
trisdešimt antrinės, o kaip šešiasde-
šimt ketvirtinės. Publika net kvapą 

užgniaužusi stebėjo šį tempo iššūkį, 
kuriame muzika, ačiū Dievui, nepa-
virto sportu. Lėtosiose dalyse liejosi 
muzikanto lyriškumas, jausmingu-
mas, būtinas Vivaldi, kaip melo-
disto, genijui atskleisti. Bet ar jis iki 
galo sukibo su barokiniais jo mu-
zikos afektais, negalėčiau tvirtinti. 
Ar tikrai būčiau atpažinusi Vivaldi, 
nežinodama, ką groja, – nesu tikra. 
Kad per ilgų natų vibrato jo riešas 
siūbavo kur kas didesne amplitude 
nei visų kitų baroko orkestro atli-
kėjų – vizualiai akivaizdu. Bet ar 
vien tuo galima paaiškinti kilusią 
abejonę – nežinau. 

Dinaminiai ir artikuliaciniai mu-
zikos kontrastai neslūgo ir koncer-
tui įsibėgėjus. Francesco Durante 
Koncertas styginiams Nr. 2 g-moll 
buvo įdomiai atliktas intymia šešių 
instrumentų sudėtimi, stebino gau-
sus glissando naudojimas, stengian-
tis sustiprinti legato efektą. Klausy-
tojui nebuvo jokių šansų kur nors 
nuklysti mintimis ar apsnūsti, nes 
muzika sekvencijomis leisdavosi 
į visišką išnykimą – tokį piano, 

kuriame styga vos atsiliepia, o iš 
jo staiga šokdavo į fortissimo, kur 
styga „pjaunama“ lyg elektrinės gi-
taros, kad net džeržgia. Tiesa, kad 
baroko estetika yra kontrastų este-
tika, ir visada maniau, kad kuo jų 
daugiau ir kuo jie didesni – juo ge-
riau. Bet koncerte kažkodėl iškilo 
klausimas, ar galėtume kalbėti apie 
skirtį tarp kontrasto natūralumo ir 
dirbtinumo. Kurioje vietoje atsi-
randa gryno efekto rizika? Jei mu-
zika įgarsina mūsų jausmus, emo-
cijas, svarstau, ar toks staigumas 
natūraliai joms būdingas. Pavyz-
džiui, kaip mus nuteiktų analogiš-
kai ūmi ir radikali veido mimikos 
ar balso dinamikos kaita? Keldama 
šiuos klausimus klimpau į apmąs-
tymą, ar baroko estetikoje apskritai 
egzistuoja natūralumo kategorija, 
jei baroko žmogui visas pasaulis – 
lyg teatras. O gal dirbtinumas pa-
geidaujamas, kad būtų išryškinta 
gyvenimo kaukė, egzistencijos 
farsas? Tuomet prisiminiau, kokia 
daugybė renesanso ir baroko vei-
kalų skirti retorikos menui – įtiki-
nimo menui, – o jų gausumas bei 
išsamumas byloja, kad įtikinti nėra 
taip lengva, kaip galėtume pagal-
voti. Daugybę retorikos priemonių 
ir taisyklių reikia sujungti į vieną 
darniai funkcionuojančią visumą, 
o kad tai gebėtų, žmonės studijavo 
šį sudėtingą meną ir lankė jo tre-
niruotes. Idealiu retorikos atveju 
klausytojas turėtų būti taip įtikin-
tas, kad klausimų nekiltų. Kita ver-
tus, man, kaip menų vartotojai ir 
kritikei, labai patinka tokie menų 
užduoti klausimai, į kuriuos negaliu 
iškart atsakyti (arba niekada nega-
liu atsakyti iki galo). Taigi, afektas 
ar efektas?

Koncerto pabaigoje muzikan-
tai išlydėjo klausytojus į realų pa-
saulį Luigi Bocherini Koncertu 
violončelei ir styginiams D-dur, 
kuriame mažoras taip dominavo, 
kad net trumpam pasirodę mi-
noriniai epizodai tik išryškino 

amžinai šviečiančią saulę. (Manau, 
kad taip galėjo kurti tik autoriai, 
Švietimo epochos pradžioje egzal-
tuotai tikėję absoliučia proto galia 
sukurti tobulai funkcionuojantį 
pasaulį, kuriame nebeliks blogio. Šia 
prasme mes esame kur kas arčiau 
tragizmu persmelktos baroko pa-
saulėjautos.) Atliekamoje muzikoje 
ir toliau vyravo praktiškai tokia pati 
kontrastų estetika, ritmas netapo 
labiau suveržtas į klasicistinius rė-
mus. Būčiau norėjusi išgirsti dau-
giau skirtumų tarp dviejų estetinių 
epochų. Klausimų savo lūkesčiams 
ir išankstiniam žinojimui iškėliau 
ir šiuo atveju: kaip dažnai tai, ką 
vertiname kaip stiliaus revoliu-
ciją, iš tikrųjų reikėtų suvokti kaip 
evoliuciją su daugybe tarpinių ele-
mentų? Juk meninės tradicijos ne-
apsiverčia per vieną dieną, tačiau 
mes, žiūrėdami iš kelių šimtmečių 
perspektyvos, supaprastiname po-
kyčių schemas, nes pats konceptu-
alizavimo procesas reikalauja api-
bendrinimų. Kita vertus, palyginus 
baroko ir klasicizmo architektūrą ir 
dailę, skirtumai net akis bado – ne-
gali jų nematyti. 

Publika buvo neabejotinai pa-
veikta, sujudinta. Tarp klausytojų 
būta šiokio tokio neapsisprendimo, 
ar stotis, ar likti sėdėti, ar reikalauti 
biso, ar greičiau išeiti iš salės, kad 
vėliau nereikėtų lėtai slinkti tirštoje 
eilėje. Tačiau bravo šaukta tikrai 
daug, ir ne tik koncerto pabaigoje, 
o bisai buvo du. Intuicija neapgavo, 
kad pakartojimo ypač nusipelnė pa-
skutinė Vivaldi koncerto dalis, kuri 
šįkart buvo dar beprotiškiau greita. 

Praėjus keletui dienų po koncerto, 
apie jį galvodama vis dar kunku-
liuoju, lendu į internetą ieškoti dau-
giau medžiagos apie orkestrą, skai-
tyti interviu su dirigentu, klausytis 
kolektyvo įrašytų diskų, susirandu 
skaitytus mokslinius straipsnius 
apie baroką, svarstau ir svyruoju – 
ir tai yra gerai, labai gerai.

Auksu žibantis obuolys 
Atkelta iš  1  psl .

D. Matv ejevo n uotr aukosEdgaras Moreau, Maximas Emelyanychevas ir „Il Pomo d’Oro“

Edgaras Moreau, Maximas Emelyanychevas ir „Il Pomo d’Oro“
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Naujos auditorijos užkariavimas? 
Ansamblis „Synaesthesis“ Vilniaus festivalyje

Goda Marija Gužauskaitė

Paskutinį pavasario vakarą, gegužės 
31-ąją, Vilniaus Šv. Kotrynos bažny-
čioje vyko XIII jaunųjų kompozito-
rių chorinių kūrinių konkurso „Vox 
Juventutis ’19“ finalas. Tai unikali 
proga jauniesiems kūrėjams įgyti 
patirties kuriant chorinę muziką, 
kurią koncerte atlieka pripažinti 
profesionalai – Vilniaus miesto sa-
vivaldybės choras „Jauna muzika“ 

(meno vadovas ir dirigentas Vaclo-
vas Augustinas). Šiais metais kom-
pozitoriai buvo kviečiami teikti 
kūrinius, kurie sietųsi su šiemet 
švenčiamomis chorvedžio ir vargo-
nininko Juozo Naujalio 150-osiomis 
bei kompozitoriaus Eduardo Balsio 
100-osiomis gimimo metinėmis.

Finaliniame konkurso koncerte 
buvo atlikti devyni Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos studentų 
kūriniai, juos vertino komisija: 
kompozitoriai Zita Bružaitė, Ramū-
nas Motiekaitis, Donatas Zakaras 

bei dirigentai Tomas Ambrozaitis 
ir Erika Žilinskaitė. Konkurso sma-
gumą kuria paslapties šydas, gau-
biantis muzikos autorius iki pat 
paskutinės prizų įteikimo akimir-
kos. Tai leidžia sutelkčiau klausytis 
naujų chorinių kūrinių bei nešališ-
kai balsuoti už labiausiai patikusį.

Stebint konkursą ne vienus me-
tus tenka pripažinti, jog šių metų 
finaliniai kūriniai pasižymėjo kom-
poziciniu formos išbaigtumu, jau-
tėsi rimtas ir atsakingas jaunųjų 
kompozitorių požiūris į chorinę 

kūrybą. Pirmą vietą laimėjęs Bea-
tos Juchnevič kūrinys „Finding the 
light“ subtiliai iš vieno tono besi-
skleidžiančiais sąskambiais jau-
triai pasakojo apie kompozitorės į 
amžinybę iškeliavusio senelio pa-
skutinę žemiškąją kelionę. Nuotai-
kingas Jurgio Kubiliaus „Pavasario 
madrigalas“ savo šviesia harmonija 
ir prašmatniais melodijų nėriniais 
pelnė ne tik antrąją vietą, bet ir 
choro simpatijų prizą. Trečiąją 
vietą laimėjęs Salomėjos Petronytės 

„What will they do“ tarsi ant vienos 

melodinės gijos audė pasakojimą 
apie prieštarą tarp jautrios žmogaus 
sielos gelmių ir šiuolaikinio pasau-
lio. Niekuo nenusileido ir publikos 
simpatijų prizą pelnęs Adomo Gra-
žinio kūrinys „Nelieskite mėlyno 
gaublio“, kuris pasižymėjo kompo-
ziciniu išbaigtumu ir aiškia kūrinio 
forma. Jokiu prizu neįvertintas, ta-
čiau taip pat vienas stipriausių pa-
sirodė Ievos Parnarauskaitės „The 

Mindaugas Urbaitis

Vilniaus festivalyje pirmą kartą 
pasirodė šiuolaikinės muzikos an-
samblis „Synaesthesis“, ir tai, atrodo, 
paskutinis didelis muzikos festivalis 
Lietuvoje, kuriame jie dar nebuvo 
dalyvavę. Platų muzikos spektrą ap-
rėpiančiam, bet į kraštutinius stilius 
nežengiančiam festivaliui ansam-
blis sudarė gana „saugią“ ir jau ne 
kartą išmėgintu principu sudarytą 
programą „Abipus geležinės uždan-
gos“, grįstą oponuojančių pozicijų – 
geografinių, stilistinių, ideologi-
nių ar net politinių – priešprieša. 
Buvo pasirinkta tam tikra istorinė 
distancija, kompozitoriai ir jau 
šiuolaikinės muzikos klasika tapę 
kūriniai, manytina, nesuerzinsian-
tys konservatyvios Vilniaus festiva-
lio publikos.

Neaišku, kas vaidina didžiausią 
vaidmenį sudarant koncertų pro-
gramas – ansamblio dirigentas Ka-
rolis Variakojis, kartu ansambliui 
vadovaujanti pianistė Marta Fin-
kelštein, ar įsitraukia talentingi ir 
išradingi, todėl neabejotinai savų 
idėjų turintys ansamblio nariai, – 
bet šį kartą perdėtas programos 
atsargumas bei korektiškumas itin 
atkreipė dėmesį. 

Zoną anapus „geležinės uždan-
gos“ pristatė du Vakarų avangardo 
kompozitoriai, atstovaujantys dviem 
svarbiausiems žemynams – Euro-
pai (Pierre’as Boulezas) ir Ame-
rikai (Mortonas Feldmanas), bei 
vienas pabėgęs iš socialistinio la-
gerio į Vakarus ir tapęs vienu ryš-
kiausių naujosios pokario muzikos 
atstovų (György Ligeti). Zonai šia-
pus „geležinės uždangos“ atstovavo 
ne tik buvęs sovietinis avangardis-
tas Alfredas Schnittke, bet taip pat, 
tikiuosi, ne vien „politkorektiškai“ 
pasirinktas, tačiau ir savo kūryba 
patraukęs Bronius Kutavičius. Visų 
šių kompozitorių kūryba dauge-
liui šiuolaikinės muzikos mėgėjų 

yra puikiai pažįstama ir ne kartą 
įvairiomis progomis girdėta, taigi 
koncerto rizika buvo sumažinta 
iki minimumo, o kartu eliminuo-
tas naujų patirčių atvėrimas tokią 
muziką mėgstantiems.

Pirmasis koncerte atliktas Bou-
lezo „Dérive 1“ iš karto atkreipė 
dėmesį į  Valdovų rūmų Renginių 
salės akustiką, itin nedėkingą šiam 
kūriniui. Pirmoje kūrinio pusėje 
vyraujantys smulkių natų pasažai 
bei tarp kraštutinės dinamikos ban-
guojantys trumpi motyvai visiškai 
susiniveliavo, dinaminiai kontrastai 
neišryškėjo ir, nors akustika sausa, 
bendras ansamblio skambesys tar-
pais susiliejo į vieną pratisą vos ne 
gaudesį. Antrą kūrinio pusę – ra-
mesnę, tylesnės dinamikos ir skai-
dresnės faktūros – buvo kur kas 
maloniau klausytis ir, nepaisant 
minėtų akustikos trūkumų, jos at-
likimas jau išryškino ansamblio in-
terpretacijos niuansus.

„Continuum“ klavesinui – in-
dividuali Ligeti europietiško mi-
nimalizmo manifestacija, pirma-
sis koncerto kūrinys, atspindėjęs 
1968-uosius. M. Finkelštein jį at-
liko įtaigiai, koncentruotai, atrodė, 
skambindama tokios sti listi-
kos muziką atlikėja jautėsi gana 
komfortiškai.

Feldmano muzika atlikėjams 
kelia specifinius iššūkius: joje tarsi 
nieko nevyksta, ji niekur neveda ir 
neplėtojama jokiu įprastu metodu, 
todėl jai interpretuoti reikia rasti 
tinkamą būdą. Neteigčiau nei kad 
K. Variakojo diriguojamas „Synaes-
thesis“, atlikdamas Feldmano „For 
Frank O’Hara“ (1973, dedikuotą jo 
draugui, poetui ir kuratoriui Fran-
kui O’Harai), tokį būdą rado, nei 
kad nerado, bet kūrinys nuskam-
bėjo ganėtinai autentiškai, nors 
Feldmano muzika pagavi turbūt 
tik tiems klausytojams, kurie nori 
ir geba į ją įsiklausyti.

Pirmąją programos dalį užbaigė 
M. Finkelštein paskambinti kiek 

vėliau, 1985-aisiais, sukurti Ligeti 
Etiudai fortepijonui iš pirmosios 
etiudų knygos: Nr. 1 „Désordre“ 
(„Netvarka“) ir Nr. 4 „Fanfares“ 
(„Fanfaros“). Suklusti privertė jau 
pirmojo etiudo pasirinktas tempas: 
sukauptas atsargumas, puikiai ti-
kęs „Continuum“, čia smarkiai su-
mažino Ligeti etiuduose atvirai, bet 
ne įprastomis priemonėmis eksplo-
atuojamą fortepijoninę bravūrą. 
Savo ruožtu dėl nepalankios salės 
akustikos skirtingų metroritminių 
darinių persipynimai tapo sunkiai 
girdimi ir akivaizdžiai stokojo efek-
tingumo, nes akcentai ir dinaminiai 
kontrastai girdėjosi toli gražu nepa-
kankamai, todėl daugelis esmingų 
etiudų savybių beveik neatsiskleidė.

Antrą koncerto pusę – „šiapus 
geležinės uždangos“ – pradėjo Ku-
tavičiaus 1977 m. sukurti „Praeities 
laikrodžiai“, „Synaesthesis“ ansam-
bliui pritaikyti jo sūnaus, kompo-
zitoriaus Tomo Kutavičiaus. Seniai 
girdėtas kūrinys kėlė ir klausytojų 
susidomėjimą, ir pasirodė akivaiz-
džiai simpatiškas ansamblio muzi-
kantams. Atlikta nauja versija, kai 
vieną iš styginių kvintete pakeitė 

klarnetas, pasižymėjo nauja ir kū-
rinį praturtinusia spalva. Tiesa, ši 
muzika nėra tas visų pamėgtas ir 
lengvai atpažįstamas Kutavičius, 
bet kūrinio antra dalis savo žaisme 
jau kur kas labiau užkrečia ir len-
gviau atributuojama.

Koncertą užbaigė dar vienas 
1968-ųjų opusas – Schnittke’s „Se-
renada“, joje, jau silpstant avan-
gardui, prasiveržia ne tiek koliažo, 
kiek postmodernios, autoriaus vė-
liau plačiai iškultivuotos polistilis-
tikos elementai. Aleatorinė kūrinio 
partitūra, suteikianti galimybę at-
likėjams gana laisvai interpretuoti 
savarankiškus įvairaus pobūdžio ir 
stilistikos motyvus, kurių dauguma 
nemenkai persunkti Šostakovičiaus 
įtakos ar net kitų kompozitorių ci-
tatomis, ansamblio narius įtraukė 
į azartišką muzikavimą. Net pasi-
rodė, kad abu kūriniai iš „šiapus už-
dangos“ yra artimesni muzikantų 
mentalitetui ir todėl buvo interpre-
tuoti paveikiau nei jų kolegų Vaka-
ruose muzika.

Apskritai koncerto programa 
buvo akivaizdžiai skirta mažiau 
šiuolaikinės muzikos girdėjusiam 

klausytojui, pateikiant ryškią, ne-
abejotinos vertės muzikinę kūrybą, 
deramai, net kiek chrestomatiškai, 
reprezentuojančią programos kon-
cepciją. O geležinė uždanga pasi-
rodė gana skylėta – nematerialios 
muzikinės idėjos pro ją neretai 
sėkmingai prasiskverbdavo, ką, ma-
nau, daugelis sugebėjo išgirsti.

Gal į koncertą ir sunku buvo pri-
traukti bei šiuolaikine muzika su-
dominti Vilniaus festivalį lankančią 
publiką, taigi jos nebuvo gausu, už-
tat susirinko kone visi nuolatiniai 
šiuolaikinės muzikos festivalių lan-
kytojai, atidžiau ansamblio „Syna-
esthesis“ kūrybinį kelią sekantys bei 
jų interpretacijomis besidomintys 
muzikos profesionalai. Jiems gal 
vertėjo parengti netikėtą ir kur kas 
daugiau iššūkių siūlančią programą, 
kuri, mano manymu, būtų galėjusi 
labiau patraukti bei sudominti ir tą 

„tradicinę“, bet šį kartą neatėjusią 
festivalio publiką. Na, o ansambliui 

„Synaesthesis“ reikėtų palinkėti su-
kurti naują, kitokią ir netikėtą pro-
gramos koncepciją – jau pats laikas, 
nes jie yra tie, iš kurių ir tikimasi, 
ir laukiama.  

Chorinių kūrinių premjerų banga
Konkurso „Vox Juventutis“ finalinio koncerto įspūdžiai

N u k elta į  5  p s l .

D. Matv ejevo n uotr .Ansamblis „Synaesthesis“
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Lizdas išskridusiam paukščiui 
„12 gramų į šiaurę“ Vilniaus mažajame teatre

T e a t r a s ,  M u z i k a

Daiva Šabasevičienė 

Vilniaus mažasis teatras pabandė 
išsivaduoti iš savo tradicijų, į re-
pertuarą priimdamas eksperimen-
tinį, o gal greičiau klubinį spektaklį 

„12 gramų į šiaurę“. Pamažu Lietu-
vos teatrai praranda savo tapatybę. 
Dramaturgas ir režisierius Aleksan-
dras Špilevojus ir šio spektaklio ak-
torius Paulius Markevičius Maža-
jame teatre – „kaip čia buvę“, nors 
abu atkeliavę iš visai kitų teritorijų. 
Tokie laikai. Plastikinių palmių va-
zonai – populiariausia pastarųjų 
metų dekoracija. Muzika – taip pat: 
nesvarbu, kaip ją pavadinsi, ji „su-
kasi“ per teatrus ratu. Mažojo teatro 
spektaklyje ji ir nauja, ir tūkstantį 
kartų girdėta. 

Špilevojus į spektaklį pakvietė 
daugybę pagalbininkų: scenografę 
Barborą Šulniūtę, kostiumų daili-
ninkę Rūtą Lendraitytę Utallą, cho-
reografę Gretą Grinevičiūtę, du 

„Black Water“ muzikantus ir švie-
sos dailininką Vilių Vilutį. Kaip 
žiūrovams pasakota po spektaklio, 
tekstas buvo rašomas vakarais, grį-
žus po repeticijų, nes pjesės tekstas 
radosi aktorių dėka. Indrė Patkaus-
kaitė, Paulius Markevičius, Gintarė 
Latvėnaitė ir Tomas Rinkūnas yra 
pjesės bendraautoriai. Trys aktoriai 
turi savo dublerius, bet Daumantą 
Ciunį, Iloną Kvietkutę ir Vytautą 
Rumšą jaun. žiūrovai galės išvysti 
tik rudenį. Žmonių daug ir visi šau-
nūs, tik ar šaunus spektaklis?  

Pirmas veiksmas išmuša iš vė-
žių, antras truputį sugrąžina prie 
teatrinių apmąstymų. Tik ką veikti 
žiūrovui, kuris nėra klubų mėgėjas 
ir jam neįdomu dėl vieno teiginio 
išaiškinimo teatre praleisti kelias 
valandas? Tas teiginys – epigrama: 

„Kartą dievų valdovas Indra „įėjo į 
kuilio kūną“. Jis ištisas dienas vo-
liodavosi purve, be perstojo ėdė 
ir galop patapo nuostabiu, riebiu 
paršu. Tuomet jis susirado patelę, 
susilaukė paršiukų vados ir buvo 
visiškai patenkintas savo kiaulišku 

gyvenimu.“ Tas kiauliškas gyveni-
mas toliau vyksta, kaip šiais laikais 
būdinga, esant tariamai prostraci-
jai: visi kalba alogizmais, kalbėji-
mas perauga į kvaišalus vartojančių 
žmonių juoką – hihihinimą. Prieš 
gerą dešimtmetį žmonės važinėjo 
po narkologijos dispanserius, ban-
dydami suprasti tas būsenas, vėliau 
narkotikai priartėjo patys. O šian-
dien jaunieji kūrėjai juos pateikia 
kaip kasdienybės būseną, kaip nu-
sivylimų apoteozę. Niekas niekam 
nesvarbu, visi džiaugiasi savo nai-
vumu ir vegetavimu realybėje. 

Sakoma, kad kuo šalis labiau 
išsivysčiusi, tuo primityvesni jos 
žmonės. Lietuvai dar yra kur vys-
tytis, tačiau visuomenė šiais laikas 
pasitenkina bet kokiu mažiausiu at-
radimu. „12 gramų į šiaurę“ kūrė-
jai laimingi, vaidindami spektaklį 
kloną. Suprantama, niekas nieko 
nekopijavo, viskas išlindo iš pasą-
monės. Bet reikia turėti didesnių 
ambicijų – bent kažką atėjusiam 
žiūrovui pasakyti.

Jeigu tai būtų būsenų teatras, 
tuomet galima būtų spektaklį ap-
dovanoti kaip geriausią. Visi akto-
riai savo transo būsenas suvaidina 
puikiai. Tačiau kodėl tas veiksmas 
toks ilgas? Kodėl lipdomas lizdas, 
kai jame gyvenantis paukštis jau 
seniai išskridęs?

Špilevojų po šio spektaklio ga-
lima pagirti dėl to, kad jis netingi 
eksperimentuoti. Jo užduotis – su-
kurti ne eksperimentinį spektaklį, 
bet pačiam, kaip kūrėjui, ieškoti 
naujų prieigų prie teatrinės kalbos. 
Tai yra gana rimtas ir profesionalus 
požiūris į profesionalų teatrą. Ta-
čiau net ir šiauliškis spektaklis „Ba-
gadelnia“, apdovanotas „Auksiniu 
scenos kryžiumi“, nebuvo užbaigtas, 
ir tai režisierius, manau, puikiai su-
prato. O komisijai šį darbą įvertinus 
buvo galima bent vieną spektaklį 
sukurti lyg pradėtų paieškų tęsinį. 
Bet Špilevojus nepanoro antrą kartą 
bristi į tą pačią upę, jis tiesiog nu-
sprendė įsiklausyti į aktorių balsus, 
apmąstymus, požiūrius ir drauge 

su jais kurti „pavėjui“, per daug ne-
sirūpinant žiūrovu. Tai yra iš tiesų 
šiuolaikinis požiūris – nekreipti dė-
mesio, kad kitiems gali būti gana 
nuobodu. 

Dar vienas „gudrus“ režisieriaus 
bruožas – dirbti su pačiais geriau-
siais. Ir Šiauliuose, ir Vilniuje jis 
dirbo su puikiais aktoriais. Sukurti 
gerą darbo atmosferą, parinkti tin-
kamas aktorių poras – didelis dar-
bas. Tačiau geri aktoriai tokiais 
atvejais vaidina gerai, bet nemoka 
nuslėpti to, kad iki galo nesupranta, 
ką vaidina. Toks pasirodė Rinkūno 
Lukas. Jis būtent toks, kokio reikia 
pjesei, bet šis aktorius turi išskir-
tinių duomenų, kurie šiame spek-
taklyje visai neatsiskleidė. Tokių 
personažų šiuolaikiniuose pastaty-
muose pilna: šiek tiek įžūlus, šiek 
tiek padažytas, šiek tiek per daug 
laisvas... O kas atskleis būtent tokį 
Rinkūną, kuris iš tikrųjų yra išskir-
tinis aktorius?

Arba Martyną, pravarde Mar-
čius, vaidinantis Markevičius ne 
vaidmenį kūrė, o susirežisavo savo 
būsenas taip, kad matėme vos ne 
monospektaklį spektaklyje. Nema-
žai pats režisuojantis Markevičius 

„12 gramų į šiaurę“ lyg savo buvu-
siems ir esamiems aktoriams neaki-
vaizdžiai demonstravo, ko pats sie-
kia iš aktoriaus teatre, – nė minutės 
atvangos, nė sekundės pauzės. Per-
sonažas be atokvėpių, be sceninės 
ramybės nesunkiai atpažįstamas iš 
narkomanų gyvenimo ar bipolinių 
sutrikimų turinčiųjų gydymo psi-
chiatrijos ligoninėse. Tačiau ilgai-
niui tai stebėdamas žiūrovas ima 
galvoti ne apie Marčiaus personažą, 
o tiesiog apie puikų aktoriaus fizinį 
pasirengimą. Aktorius nugali savo 
veikėją. 

Įdomu, kodėl aktoriai, neturė-
dami surašytos dramos, jautėsi taip 
patogiai? Ar toks požiūris reiškia 
šiuolaikinio teatro kūrimą? Kartų 
klausimas šiame kontekste taip 
pat atpuola, nes dalis jaunimo, ne-
abejoju, labiau išpažįsta Dievo In-
dros dukters filosofiją, tad tampa 

neaiškus adresatas. Ir apskritai ar 
teatro menininkai turi teisę žiū-
rovui pateikti tik tai, kas jiems as-
meniškai įdomu? Teatras privalo 
kalbėti apie universalius dalykus, 
sukurti artikuliuotą mintį. Kryžia-
žodžiai – tai ne nuojautos, metaforos 
ar simboliai. Žmonės teatre nieko 
neprivalo spręsti. Ir kodėl mes ku-
riančiuosius vadiname menininkais? 
Juk ne dėl to, kad jie kuria. 

Kadaise kompozitorius Feliksas 
Bajoras pyko ant save kompozito-
riais vadinančių muzikos kompi-
liatorių. Ir ne dėl to, kad jie natų 
skaityti nemoka, kad muziką ku-
ria „taip, kaip išeina“, – dėl bendros 
tvarkos, dėl subordinacijos, kuri 
visuomenėje būtina. Šiandien bet 
kas save gali vadinti kuo tik nori: 
dramaturgu, režisieriumi, kompo-
zitoriumi, scenografu, kostiumų 
dailininku, nors jokių mokslų ne-
graužė. Išimčių būna, bet labai retai. 
Tai, ką patinka veikti, tarytum nu-
lemia specialybę, o teatras kažko-
dėl viską turi sugerti. Mums belieka 
džiaugtis, kad labiausiai pasaulyje 
pažeidžiama aktoriaus profesija 
vykstant teatro devalvacijai kol 
kas išlaiko rimtas ribas: yra akto-
riai profesionalai ir aktoriai „iš ga-
tvės“. Nors režisieriai saviveiklinin-
kai (nepamirškime, kad tokia rūšis 
egzistavo visais laikais) šiandien 
su džiaugsmu kalba, „kaip puiku 
dirbti su ne profais“, profesionalūs 

aktoriai prieš šią epidemiją dar 
atsilaiko. 

Špilevojaus atvejis nėra taisyklė, 
ir nesinorėtų jo įkišti į kokį nors 
stalčiuką, tačiau jauno menininko 
eksperimentavimai jau tapo tam 
tikru stiliumi, kuris tarsi atpalai-
duoja nuo atsakomybės. Kuriant ne 
privačiame namų teatre, o valstybi-
niame, per daug drąsu save laikyti 
visažiniu ir spektaklį daugiausia 
nešti ant savo pečių. Bendrakū-
rėjų daug, tačiau ašį laiko vienas. 
Tai daug pavojingiau nei kuriant 
autorinį teatrą, atsisakant daugelio 
pagalbininkų. Bet tuomet bent jau 
tekstas padeda išlaikyti spektaklio 
konstrukciją. „12 gramų į šiaurę“ 
teksto neliko, atsimeni tik temą. 

Jeigu spektaklį vertintum kaip 
klubinį reiškinį, jis gali klestėti ilgai, 
bet kaip pasiekti, kad jame susifor-
muotų palanki aplinka profesiona-
liems aktoriams? Ir Latvėnaitė, ir 
Patkauskaitė vaidina tikrai ne blo-
giau nei kituose Vilniaus mažojo 
teatro spektakliuose, tačiau jų per-
sonažai tampa atpažįstami ir perskai-
tomi dar spektaklio pradžioje. Tad be-
lieka tiesiog žavėtis geromis aktorėmis. 

Vis dėlto taip intensyviai eksperi-
mentuojantis Špilevojus ir toliau iš-
laiko intrigą, nes jis ne tik tiki teatru, 
bet ir gėrisi pašvaistėmis, žino, ką 
reiškia briedžių ragai. Gal kada su-
kurs spektaklį apie trolius, apie le-
gendas, ir mes lengviau atsidusime. 

Blue Birth“, pasakojantis apie pa-
saulio sutvėrimo grožį. Muzikinė 
medžiaga komponuota nuosekliais 
perėjimais iš mormorando į tęsiamų 
garsų crescendo ir diminuendo ban-
gas, o vidurinė kūrinio dalis išsi-
skyrė gyvybingu ritminiu piešiniu. 
Vokiškosios chorinės klasikos iš-
manymu bei tvaria kompozicine 
sandara pasižymėjo Imanto Šim-
kaus „Der Weg“, o Viltės Žakevi-
čiūtės „Barkarolė“ – įsiklausymu į 
heterofoniškai pinamos melodijos 
tėkmę. Koncertą pradėjęs Mykolo 
Treščenkino „Tėve mūsų“ pasirodė 
puikiai galintis papildyti bažnyti-
nės muzikos repertuarą, o vakaro 

programą efektingai užbaigė Man-
tvydo Pranulio „Paths“. Beje, cho-
ras „Jauna muzika“ koncerte atliko 
ir lenko Michało Maleco kūrinį „O 
vos omnes“, kuris šiemet tarptau-
tiniame kompozitorių konkurse 

„Musica Sacra Nova“ buvo įvertin-
tas pirmąja premija. 

Nors konkurso laureatai tik trys, 
reikia pripažinti, jog puikių kūri-
nių šias metais buvo daugiau nei 
prizinių vietų. Kiekvienas opusas 
pasirodė savaip įdomus ir neabe-
jotinai vertas skambėti finaliniame 
etape. Džiugu, jog jaunieji kompo-
zitoriai savo muzikines idėjas sten-
giasi išreikšti pasitelkdami aiškią 
kompozicinę sandarą ir ieško to-
kių raiškos priemonių, kurios ge-
riausiai perteiktų kūrinio idėją. 
Net trys iš devynių dalyvių patys 

muzikai kūrė žodžius, du kūriniai 
inspiruoti Eduardo Balsio oratori-
jos „Nelieskite mėlyno gaublio“, o 
kituose dvejuose paliesta religinė 
tematika. Šiais metais konkurso fi-
nalinio koncerto programa skam-
bėjo ne tik Vilniuje, bet ir Kauno 
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, su-
teikdama galimybę jaunųjų kom-
pozitorių kūrinius išgirsti platesnei 
klausytojų auditorijai. Jau tryliktą 
kartą rengiamas „Vox Juventutis“ 
leidžia jauniesiems kompozito-
riams išbandyti savo jėgas kuriant 
chorinę muziką ir tokiu būdu ne-
abejotinai prisideda prie nuolati-
nio šiuolaikinės chorinės muzikos 
atsinaujinimo. 

Atkelta iš  4  psl .

T. T e re ko nu ot r.

Choras „Jauna muzika“

Gintarė Latvėnaitė, Indrė Patkauskaitė, Paulius Markevičius ir Tomas Rinkūnas 
spektaklyje „12 gramų į šiaurę“ D. Matv ejevo n uotr .
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Pagarba teatre
Pokalbis su aktore Jovita Jankelaityte

Brigita Kulbytė

Aktorė Jovita Jankelaitytė sukūrė 
vaidmenis spektakliuose „Dievas yra 
DJ“ (rež. Kamilė Gudmonaitė, 2015, 
OKT), „Timonas“ (rež. Gudmonaitė, 
2016, LNDT), „Oidipo mitas“ (rež. 
Gintaras Varnas, 2016, LNDT), „Bes-
tuburiada“ (rež. Giedrė Kriaučiony-
tė-Vosylienė, 2016, LNDT), „Junas 
Gabrielis Borkmanas“ (rež. Varnas, 
2017, Jaunimo teatras) „Trans 
Trans Trance“ (rež. Gudmonaitė, 
2017, OKT), „Natanas išmintingasis“ 
(rež. Varnas, 2017, NKDT), „Trijulis 
aukštyn kojom“ (rež. Kriaučionytė-
Vosylienė, 2018, LNDT), „Riešutų 
duona“ (rež. Aidas Giniotis, 2018, 
Keistuolių teatras) ir kt. Už Chajos 
vaidmenį Varno spektaklyje „Getas“ 
(2018, NKDT) apdovanota „Auksiniu 
scenos kryžiumi“.

Kokios temos teatre ir aplin-
koje Tau atrodo aktualios? 

Yra daug svarbių temų. Tačiau 
būtent teatras tam tikra prasme iš-
kelia į pirmą planą svarbiausias te-
mas ir pasiūlo naujų. Priverčia jas 
analizuoti ir gilintis. O kai tai darai, 
jos tampa reikšmingos ir svarbios. 
Tarkim, viena tokių temų yra lytiš-
kumas ir laisvė būti savimi. Pamažu 
žengiame tolerancijos link, bet iki 
visiško išlaisvėjimo mūsų dar laukia 
ilgas kelias. Prisipažinsiu, kad iki 
pradedant statyti spektaklį „Trans 
Trans Trance“ neturėjau aiškios 
pozicijos šiomis temomis, buvau 
neutrali, paklusau aplinkos bruka-
mai nuomonei. Nieko nežinojau 
apie translyčius asmenis ir nelabai 

gilinausi į jų problemas. Maniau, 
kad susidūrusi su tokiais žmonė-
mis pasijusiu mažų mažiausiai ne-
jaukiai, nes neturėjau jokios asme-
ninės bendravimo patirties. Tai ko 
verta tokia nuomonė? Ogi nieko. 
Tada pamažu pradėjau analizuoti 
ir kreipti dėmesį į dalykus, kurie 
anksčiau buvo visai nepažįstami, 
bet ilgainiui tapo įdomūs ir svarbūs. 
Neutrali nuomonė kartais blogesnė 
už neigiamą, nes ji „jokia“, ji neeg-
zistuoja. O tai gali tapti galingu ma-
nipuliacijos ginklu tiems, kuriems 
tai paranku.

Spektaklis „Trans Trans 
Trance“ – ketvirtas judviejų su 
režisiere Kamile Gudmonaite 
bendras darbas. Kaip prasidėjo 
jūsų bendradarbiavimas?

Tai režisierė, kuria labai tikiu. 
Viskas prasidėjo, kai mudvi dar 
mokėmės Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Kamilė pasirinko reži-
suoti ištrauką iš Vytautės Žilinskai-
tės pasakos „Kelionė į Tandadriką“. 
Tai buvo mūsų kūrybinės kelionės 
pradžia. Gerai atsimenu, kad tada 
pajutau, jog galiu pasitikėti šiuo 
žmogumi, o man tai be galo svarbu. 
Taip užsimezgė ryšys ir noras kurti 
kartu. 

Po to prasidėjo spektaklio „Die-
vas yra DJ“ kūrybinis procesas, ku-
pinas atradimų. Manau, šis spekta-
klis buvo per anksti „nuimtas“, nes 
kaip tik dabar jis būtų skambėjęs 
dar stipriau. Jame pynėsi fikcija 
ir realybė, tikrovė ir vaidyba, kai 
nebeatskiri, kur tikrasis pasaulis, 
o kur reklama. Toliau  ėjo „Timo-
nas“ pagal Williamą Shakespeare’ą. 
Būtent tada, kai buvo statomas šis 

spektaklis, supratau, kad su reži-
siere susikalbame mintimis, paju-
tau, kaip dirbdamos kartu tampame 
vienu kumščiu. 

Naujausias mūsų bendras spek-
taklis – ,,Trans Trans Trance“. Su-
sitikusios aptarti diplominio darbo 
ir svarstydamos, kokią temą ir me-
džiagą galėtume rinktis, supratome, 
kad norime sukurti spektaklį apie 
moteriškumą. Keturios stiprios 
Gintaro Varno vaidybos ir režisū-
ros kursų moterys pradėjo dirbti 
kartu. Iš pirminės moteriškumo 
idėjos kilo daugiau temų ir nepas-
tebimai pradėjome kelti sau klau-
simus, kur yra lyties ribos ir ar jos 
iš viso egzistuoja, ką reiškia jaustis 
moterimi, bet būti vyru. „Trans...“ 
buvo dar vienas etapas, per kurį 
supratau, kad galime viena kitai 
prieštarauti. Be to, buvo sunku 
atsiverti asmeninėmis temomis, 
jei ne garsiai, tai bent sau pačiai. 
Teatras pareikalauja visa tai ana-
lizuoti iškeliant į paviršių. Buvo ir 
konfliktų, ir sunkių akimirkų, bet 
labai džiaugiuosi, kad kartu įvei-
kėme visas kliūtis. Aš didžiuojuosi 
savo ,,Trance...“ moterimis.

Kiek kurdama vaidmenį re-
miesi savo patirtimi?

Esama tokių patirčių, kurias 
gali panaudoti teatre. Bet, pavyz-
džiui, spektaklyje „Getas“ vaidinu 
žydaitę, per Antrąjį pasaulinį karą 
patekusią į getą ir kiekvieną mi-
nutę balansuojančią ant gyvenimo 
ir mirties slenksčio. Tokios patir-
ties neturiu, bet tai nereiškia, kad 
negaliu jos susikurti vaizduotėje. 
Teatre viskas įmanoma. Mėgstu šitą 
procesą ir gerbiu režisierių Varną 

už tai, kad leidžia aktoriui pama-
tyti, kiek daug skirtingų galimybių 
atsiveria kuriant naują vaidmenį. 
Kurdami ,,Getą“ vykome į ekskur-
sijas Vilniaus ir Kauno getuose su 
gidais, analizavome istorines kny-
gas, susitikome su tais, kurie išgy-
veno per Antrąjį pasaulinį karą ir 
turi unikalią savo gyvenimo istoriją. 
Tai sukūrė palankią dirvą fantazijai 
skleistis ir ieškoti teatrinės tiesos. 
Turbūt nemažai vietos čia užima 
ir asmeninė intuicija, kaip vidinė 
navigacija, reikiamu metu padik-
tuojanti teisingą kryptį. 

Kaip teatre ir apskri-
tai gyvenime pasireiškia 
žmogiškumas?

Teatre žmogiškumo išraiška yra 
pagarba. Pagarba režisieriui, par-
tneriams, scenai, medžiagai, su 
kuria dirbi, budėtojui, paduodan-
čiam raktą ir palinkinčiam gražios 
dienos. Pagarba sau pačiam, ištiki-
mybė savo vertybėms ir vidiniam 
pasauliui. Pagarba žmogui, pri-
imant jį tokį, koks jis yra. Būtent 
tai išlaisvina ir leidžia pačiam nieko 
nevaidinant būti savimi ir kurti at-
veriant sielą. Žmogiškumas – tai są-
moningas veiksmas, kuris tikriau-
siai pasireiškia buvimu čia ir dabar, 
o jo pagrindas yra pagarba.

Kiekvienas savyje turime ir žmo-
giškumo ir nužmogėjimo sėklas. 
Mumyse nuolat vyksta gėrio ir blo-
gio kova. Didžiausias žmogiškumo 
išbandymas – ribinės situacijos. Dar 
prieš peržengiant kokią nors ribą 
reikia pasirinkti. Ir būtent šiuo pa-
sirinkimu turime galimybę arba 
pakilti aukštyn, arba kristi žemyn. 
Nors kartais pasiekę dugną galime 
iš naujo įvertinti savo vertybes ir 
kažką savyje pakeisti.

Ar teatre peržengi savo ribas? 
Tikrai taip, ir tai vienas svar-

biausių mano tikslų. Bet teatre ribų 
peržengimas nėra tas pats, apie ką 
kalbėjome prieš tai, turint min-
tyje žmogiškumą ir nužmogėjimą. 
Čia ribų peržengimas turi kitokią 
prasmę. Teatre, kai peržengi savo 
ribas, patenki į nežinomybės erdvę. 
Kai pavyksta tai padaryti, manyje 
gimsta aktorinis azartas surasti ką 
nors naujo ir netikėto sau pačiai bei 
savo personažui. Apima entuziaz-
mas kurti iš vidaus, jaučiant kiekvieną 
įkvėpimą ir iškvėpimą. Po tokių 
teatrinių įvykių supranti, kad tavo 
galimybės neribotos, o žodis ,,ribos“ 
išvis neegzistuoja, nes tu gali būti 
kuo tik nori.

Jovita Jankelaitytė ir Mantas Zemleckas spektaklyje „Getas“ D. Stankev ičiaus  n uotr .

Grigališkasis choralas 
ir improvizacijos mu-
šamiesiems Vilniaus 
festivalyje  
Jau ne pirmi metai Vilniaus festiva-
lis vieną koncertų skiria sakralinei 
muzikai. Jo klausytis kviečiami visi 
norintieji, mat įėjimas į Vilniaus šv. 
Kazimiero bažnyčioje bendradar-
biaujant su Religinės muzikos cen-
tru rengiamą muzikos vakarą yra 
nemokamas. Šiemet birželio 17 d. 
čia skambės grigališkojo choralo ir 
improvizacijų mušamiesiems pro-
grama „Illumina“. Ją atliks svečiai 
iš Latvijos. Giedos vokalinis vyrų 
ansamblis „Schola Cantorum Riga“, 
gros perkusininkai – kompozito-
rius ir atlikėjas Richardas Zaļupe 
ir Latvijos nacionalinio operos ir 
baleto teatro simfoninio orkestro 
narys Ivaras Kalniņis.

1995 m. susibūręs unikalus vyrų 
balsų ansamblis „Schola Cantorum 
Riga“nuosekliai gilinasi į senosios 
muzikos lobynus, ypač grigališ-
kojo choralo, viduramžių giesmių 
atlikimą. Ansambliui vadovauja 

bene žymiausias senosios muzi-
kos specialistas Latvijoje – Gun-
taras Prānis. Profesionalūs kolek-
tyvo muzikantai vis dažniau rengia 
šiuolaikinės sakralinės muzikos 
programas su vargonų ar orkestro 
akompanimentu, įvairiomis šiuo-
laikinėmis formomis mėgina tiesti 
kelią į klausytojų širdis, rengia im-
provizuotus pasirodymus su kvies-
tiniais solistais, grojančiais sakso-
fonu ar perkusiniais instrumentais, 
ir vokalistais (pvz., 2010 m. pasirodė 
kompaktinė plokštelė „Carmina“, 

kurioje sugretinamos viduramžių 
giesmės ir pasaulietinės muzikos 
kūriniai).

Ansamblio diskografijoje – per de-
šimt senosios ir šiuolaikinės muzikos 
įrašų. 2016 m. ansamblis minėjo 20-
metį ir pristatė kompaktinę plokštelę 

„Domus Mea“, kurioje greta grigališ-
kojo choralo ir himnų įdainavo se-
niausio Latvijoje išlikusio muzikinio 
leidinio – XV amžiumi datuojamo 
Rygos katedros mišiolo – giesmes. 

„Schola Cantorum Riga“ nuola-
tos koncertuoja senosios muzikos 

festivaliuose, koncertuose Latvijoje 
ir svetur. Ansamblis neretai pristato 
originalias temines programas. 
Tarp jų minėtinas muzikinis „pa-
sivaikščiojimas“ po senosios Rygos 
katedros skliautais, klausantis čia 
skambėjusių giesmių ir sakralinių 
kompozicijų; programa „De Ange-
lis“ pristato originalų grigališkojo 
choralo ir klavišinio sintezatoriaus 
junginį; programoje „Link dangaus“ 
vyrų balsų ansamblis praturtinamas 
soprano skambesiu, parinktos vi-
duramžių giesmės byloja apie pili-
grimystės temą; adventui, Didžiajai 
Savaitei, Velykoms ar kitoms sakra-
lioms šventėms ansamblis yra paren-
gęs programų su vargonais („Veni 
Emmanuel“, „Deus meus“, „Resur-
rexi“, „Veni Creator“) ir t. t.

Vilniaus festivalyje pristatoma 
viena iš kelių originalių ansamblio 

„Schola Cantorum Riga“ programų. 
Programa „Illumina“ – tai, atrodytų, 
įvairių ir gana skirtingų giesmių 
rinkinys. Tačiau jas jungia ta pati 
tema – šviesa. Šviesa tampa tarsi 
raktiniu žodžiu, parodančiu dviejų 
epochų, dviejų muzikos stilių san-
kirtą. Tai ir yra esminis šios pro-
gramos sumanymas. Senąją epochą 

įprasmina grigališkojo choralo, vi-
duramžių giesmių harmonijos bei 
senosios polifonijos, pavyzdžiui, 
sakralinių ispanų giesmių, grožis. 
Kita programos dalis – tai impro-
vizacijos mušamaisiais instrumen-
tais (marimba, būgnais, varpais ir 
kt.), kartais pasitelkiamas saksofo-
nas. Ši programos dalis – tarsi til-
tas, jungiantis praeitį su dabartimi. 
Iš šimtmečiais nutolusių garsų sin-
tezės išauga originalus muzikinis 
dialogas, pagrįstas meditatyviu ir 
spalvingu garsų pasauliu. 

2006 m. „Schola Cantorum Riga“ 
išleido šios programos kompaktinę 
plokštelę, kurioje vyrų balsai dera 
su perkusijos ir saksofono impro-
vizacijomis. (Beje, šviesos tema ir 
dviejų muzikinių epochų sankirta 
yra ir kitos ansamblio programos 

„Fiat Lux“ pagrindinė ašis.)
Sakralinės muzikos programa 

„Illumina. Grigališkasis choralas 
ir improvizacijos mušamiesiems“ 
skambės birželio 17 d., pirmadienį, 
19 val. Vilniaus Šv. Kazimiero baž-
nyčioje. Įėjimas laisvas!

VF inf.

Anonsai

„Schola Cantorum Riga“
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T e a t r a s

Milda Brukštutė

Vos pasibaigus tarptautiniam lėlių 
teatro festivaliui „Materia magica“ 
Klaipėdoje, kartu su Vilniaus teatru 

„Lėlė“ išvykome į vizualaus teatro 
festivalį „NuQ Treff “ Taline. Dar 
pačią pirmą dieną, gegužės 23-iąją, 
festivalio žiūrovai turėjo galimybę 
pamatyti Gintarės Radvilavičiūtės 
režisuotą spektaklį „Smėlio žmogus“ 
pagal E.T.A. Hoffmanno to paties 
pavadinimo pasaką. Beje, teatro 
mėgėjams Lietuvoje gali būti pažįs-
tamas ne vien tik šis didžiulės festi-
valio programos spektaklis: slovėnų 

„Akvariumas“ bei bulgarų „Aš, Si-
zifas“ dar gegužę buvo parodyti 

„Materia magica“ festivalyje, prieš 
porą metų čia iš Izraelio buvo at-
sivežtas „Siuvėjo ateljė“, o 2017 m. 
festivalyje „Kitoks“ buvo galima 
pamatyti ir kūrėjų iš Belgijos pa-
sirodymą „Dirbtuvėse“.

Pamačius festivalio organizato-
rių NUKU muziejų-teatrą, milži-
niškas jo patalpas, puikiai įrengtas 
sales – didžiulis „NuQ Treff “ festi-
valio mastas nebestebina. Keturių 
dienų programoje per dieną – ma-
žiausiai dešimt spektaklių (žinoma, 
nebūtinai vis naujų). O šalia to ir te-
orinė dalis: teatro teoretikų ir prak-
tikų diskusija-seminaras tema „Kas 
yra vizualus teatras?“ Vis dėlto per 
šias keturias turiningas dienas ne 
kartą teko prisiminti visai neseniai 
aplankytą Klaipėdą ir palyginus du 
savo galimybėmis vienas nuo kito 
smarkiai nutolusius festivalius pa-
sidžiaugti tuo, kaip puikiai tvarkosi 
ir klaipėdiečių komanda – galbūt 
negalėdama atvežti itin daug są-
naudų reikalaujančių spektaklių ir, 
veikiausiai dėl to paties, dažnai pir-
menybę teikdama vieno aktoriaus 
teatrui, gebanti išlaikyti ganėtinai 
aukštą meninį festivalio lygį ir iš-
vengti menkaverčių darbų.

Tą patį pirmąjį vakarą, kai buvo 
parodytas vilniečių „Smėlio žmo-
gus“, pamačiau ir man patį mieliau-
sią, „NuQ Treff “ programoje, regis, 
lygių neturintį spektaklį – „Plexus 
Polaire“ (Prancūzija) „Tamsus kam-
barys“. Beje, ir šis kolektyvas ką tik buvo 
Klaipėdoje – festivalyje „TheATRIUM“ 
pristatytas jo spektaklis „Pelenai“. 

„Tamsus kambarys“ vaizduoja gar-
siosios feministės Valerie Jean Sola-
nas (1936–1988), parašiusios SCUM 
manifestą, kviečiantį kurti tik mo-
terišką visuomenę, ir 1968 m. šū-
viu sužalojusios menininką Andy 
Warholą, paskutines gyvenimo 
dienas. Tai atmosferinis spektaklis, 
kuriame kruopščiai kuriama pa-
skutinių prarasto (nes atstūmusio) 
gyvenimo akimirkų ir visiškos vie-
natvės nuotaika.

Scenoje veikia tik viena aktorė 
lėlininkė Yngvild Aspeli, bet tai 
netrukdo mums nuolat klajoti 
laiku – atsidurti Valerie vaikystės, 
jaunystės, vilties, ieškojimų bei (ir 

vėl) slogios dabarties pasaulyje. Tai 
laikui nepavaldūs, tuo pačiu metu 
gyvuojantys, visa aprėpiantys prisi-
minimai – esatis. Valerie – meistriš-
kai valdoma žmogaus dydžio lėlė, o 
aktorė – šalia esanti globėja, mer-
dinčiosios vaikystėje pasirodanti 
mama, vienintelė pašnekovė, o kar-
tais galbūt ir pati mirtis. Šis dieną 
naktį besitęsiantis lovos pasaulis 
savo lėtu, sapnišku tempu ir koš-
mariška nuotaika nuolat priminė 
Krystiano Lupos spektaklį „Per-
sona. Marilyn“, kuriame depresijos 
apimta taip pat nuo ryto iki vakaro 
vartėsi Marilyn Monroe (Sandra 
Korzeniak) – kita skandalinga to 
paties laikotarpio asmenybė. Beje, 

„Tamsiame kambaryje“ iš tiesų už-
simenama apie Marilyn mirtį...

Visą šį „Tamsaus kambario“ 
vyksmą lydi gyvai atliekama Ane 
Marthe Sørlien Holen muzika bei 
Davido Lejard-Ruffeto videopro-
jekcijos. Užburiančios savo haliu-
cinacijomis, laisvės, ekstazės iliu-
zijomis (pavyzdžiui, didžiuliais 
bėgančiais arkliais) ir neleidžian-
čios savo grožiu (kad ir subtiliais, 
psichodeliniais muzikos garsais ar 
rožinėmis spalvomis, lyg nuvalkio-
tai, net ne individualiai, dūžtančios 
svajonės) pamiršti, jog greta šio 
plokščio praradimų pasaulio vi-
suomet gyvuoja fantazija: kūryba, 
menai. Polėkis, kuris ne tik kils-
teli juo apsėstąjį ar jo palaimintąjį 
aukštyn, bet ir primygtinai skatina 
jį prieiti prie žmogui nepavaldžios, 
todėl galbūt jį prarysiančios ribos.

Dar vienas vaizdų poezija alsuo-
jantis, tačiau šį kartą ne depresy-
vus, o veikiau raminantis spektaklis 
buvo skirtas ne vien suaugusiesiems, 
bet ir paaugliams, mokyklinio am-
žiaus žiūrovams. Janos Tuminos (Ru-
sija) režisuotas spektaklis „Kolios ra-
šinys“ pagal Sergejaus Goliševo knygą 

„Mano sūnui – Dauno sindromas“ – 
tai pasaka apie šešiametį berniuką 
Kolią, sulaukiantį ypatingo dėmesio 
ir globos. Šis švelnumu apgaubtas 
pasakojimas nukelia į vaizdingą, 
taip pat tarytum sulėtėjusį – nes 

esantį už įprasto, lekiančio gyve-
nimo ribų – vaiko pasaulį. 

Kolia – mažytė lėlytė, kurią valdo 
du itin rūpestingai nusiteikę tėvai 
(Kirillas Malovička, Aleksandra 
Agrinskaja). Vaizdo projekcijose 
matome lyg vaiko ranka pieštus 
vaizdus – krintantį sniegą, briedį, 
važiuojantį traukinį... Prieš akis vis 
iškyla įvairūs Kolios dydžio objektai 
bei lėlės. Tai jį supantis mažytis pa-
saulis (dalis jo – tik jam vienam ir 
tikra), į kurį įsispraudžia, bet savo 
gyva materija, savomis proporcijo-
mis jo neatitinka realūs žmonės – gy-
dytojas, mokytoja, jo tėvai... „Kolios 
rašinys“ – labai subtilus, paprastas 
pasakojimas, leidžiantis kurį laiką 
pabūti Dauno sindromą turinčio 
vaiko kailyje: nedramatizuojant jo 
situacijos, o tiesiog – be interpreta-
cijų ir išankstinės nuomonės – kvė-
puojant, įsiklausant, sulėtėjant. 

Taip pat gana subtiliai atkreipti 
dėmesį į globalines Žemės užterš-
tumo problemas bandė prancūzė 
Phia Menard, atvykusi su spektakliu 
vaikams „Feno popietė“. Grojant 
Claude’o Debussy „Fauno popie-
tei“, pasitelkusi elektrinius ratu 
sustatytus ventiliatorius, ši me-
nininkė užverda tikrą plastikinių 
maišelių šokį. Tai ekologijos poe-
zija, subtili pamoka, nekalta užuo-
mina apie pasaulyje kasdien vis 

pasikartojantį veiksmą. Klasikinė, 
žinoma melodija ir susikaupusio 
generolo – maišelių valdovo Jeano-
Louis Ouvrard’o išdidūs judesiai, 
atidus žvilgsnis kuria dviprasmiš-
kai didingą plevėsuojančių plasti-
kinių maišelių laikino gyvenimo 
atmosferą: su meile paleisti į orą 
ir kurį laiką grakščiai sklandantys 
ore, vėliau švelniai besiglaudžiantys 
prie savo šeimininko ir galiausiai 
prisiploję prie žemės – suplėšyti, 
sutrypti, tik vieną kartą panau-
doti. Tai tragiškas, šiek tiek pato-
siškas plastikinių maišelių baletas 
vaikams, kurio pabaiga pasirodė 
kiek deklaratyvi ir ne itin deranti 
prie viso grakštaus minimalisti-
nio veiksmo. Tačiau spektaklis la-
bai pradžiugino įrodydamas, kad 
objektų teatras vaikams apsiriboja 
ne vien tik mažų žvėrelių ir globė-
jiškų jų tėvų (maždaug toks įspūdis 
buvo likęs po „Materia magica“ fes-
tivalio vaikiškos programos) vaiz-
davimu. Kad minimaliomis prie-
monėmis ir be įtempto siužeto 
galima perduoti gana svarbią žinią 
mažiesiems žiūrovams.

O atsipalaiduoti ir tiesiog mėgau-
tis – nors apie ekologiją pamąstyti 
būtų galima ir čia – pakvietė Kroku-
vos figūrų teatras (šiemet „Materia 
magica“ festivalyje parodęs šešėli-
nių lėlių spektaklį „Bilis rūke“), į 

„NuQ Treff “ atvykęs su muzikiniu 
projektu „Šiaurės pašvaistės broliai“. 
Tai spalvingas pasakojimas su di-
džiuliame ekrane kuriamais vaiz-
dais bei kiek melancholiškomis, 
poetiškomis, gyvai atliekamomis 
dainomis. „Šiaurės pašvaistės bro-
lių“ istorija paremta Baltijos jūros 
pasakomis ir legendomis, kurias 
atlikėjai dainuoja estų, suomių, 
lietuvių, latvių ir lenkų kalbomis. 
Tai banguotas, gamta ir folkloru 
alsuojantis pasakojimas, labiausiai 
turbūt skirtas plačiajai visuomenei, 
mėgstančiai kultūringas, rafinuotas 
pramogas ir šiuolaikiniam žmogui 
pritaikytą folklorą.

„NuQ Treff “ baigėsi visas pras-
mes nuplaunančiu, tačiau toli 
gražu ne atpalaiduojančiu ir ma-
lonios pramogos neprimenančiu 
teatro „Akhe“ iš Rusijos spektakliu 

„Pookh&Prakh“. „Akhe“ – 1989 m. 
susikūrusi trijų menininkų Mak-
simo Isajevo, Pavelo Semčenkos 
ir Vadimo Vasiljevo grupė, 1996 m. 
išsiplėtusi iki teatro kolektyvo, ku-
riame šiuo metu yra šeši nariai. Me-
nininkai, dirbantys ir kaip akto-
riai, ir kaip filmų režisieriai, ir 
kaip dailininkai bei scenografai, 
kuria unikalų chaoso teatrą. Bežo-
dis spektaklis „Pookh&Prakh“, su-
jungiantis skirtingas teatro kalbas, 
skirtingus žanrus, bent jau iš ma-
nęs pareikalavo itin daug pastangų. 
Nors, regis, nė neįmanoma suprasti 
to, kas vyksta scenoje, nors akto-
rių veiksmai, kontaktai ir neturi 
akivaizdaus tarpusavio ryšio, prieš 
žiūrovų akis kuriama nuolatinė, 
nenutrūkstama fizinė ir mentalinė 
įtampa. Lėtai, tiksliai atliekami ju-
desiai, vis iš kur nors pasirodantys 
dūmai, kartais tiesiog cirko artistų 
pasirengimo reikalaujantys nume-
riai ir laužyti, šaižūs garsai kuria 
vis augančios, regis, tuoj sprog-
siančios – tik šio sprogimo (kuris, 
matyt, ir būtų vienintelė laiminga 
šio vyksmo pabaiga) taip ir nesu-
laukiame – agresijos pojūtį. Štai to-
kia – sunki ir įelektrinta, neprime-
nanti nei malonios meditacijos, nei 
mąstyti skatinančio veiksmo, gali 
būti (ir vis dėlto gerai, kad ne visada 
tokia yra) vaizdų kalba.

Kalbantys ir tylintys vaizdai
Tarptautinis vizualaus teatro festivalis „NuQ Treff“

Scena iš spektaklio „Kolios rašinys“ A. Ivanovo n uotr .

Yngvild Aspeli spektaklyje „Tamsus kambarys“ „P l exus  Pol air e“ n uotr .
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K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Norėdamas pamiršti, turi prisiminti 
Pokalbis su architekte Sigita Simona Paplauskaite

Viena ryškiausių jaunosios kartos 
architekčių Sigita Simona Paplaus-
kaitė dalyvavo ne viename projekte, 
tačiau, ko gero, labiausiai nustebino 
savo projektu, eksponuotu Londono 
architektūros festivalyje. Meninėje 
praktikoje architektė reflektuoja 
gamtos ir urbanistinio pasaulių san-
kirtą bei bendruomenių indėlį į miesto 
kraštovaizdį, taip atliepdama šiuolai-
kinio pasaulio (o kartu ir Lietuvos) 
problemas. Dėl šios priežasties įdomu 
išgirsti jos nuomonę ir kitais miesto 
bendruomenėms opiais klausimais.

2017 m. baigei kraštovaizdžio 
architektūros magistro stu-
dijas Kingstono universitete 
Londone. Kuo patraukė ši sri-
tis? Kaip apibūdintum krašto-
vaizdžio architektūros padėtį 
Lietuvoje?

Kraštovaizdžio architektūra kol 
kas neturi stiprios mokyklos Lietu-
voje ir šios profesijos reikšmė čia vis 
dar sunkiai suvokiama. Tai siejasi 
ir su pasaulinėmis tendencijomis. 

Maždaug nuo 1970-ųjų kraš-
tovaizdžio architektai bejėgiškai 
bando įrodyti savo potencialą ir 
įtvirtinti praktiką skirtinguose kon-
tekstuose ir masteliuose. Richardas 
Welleris, australų kraštovaizdžio ar-
chitektas ir akademikas, kalbėda-
mas apie kompleksinių aplinkos 
problemų sprendimų stoką, gan 
taikliai įvardina tokios nesėkmės 
priežastis. Jo manymu, specialis-
tams trūksta kompetencijos jungti 
mokslo, šiuo atveju kraštovaizdžio 
planavimo, ir meno, kraštovaizdžio 
dizaino, disciplinas. 

Man visada svarbu kūrybiniame 
procese surasti laiko atsitraukti ir 
į viską pažvelgti iš šalies. Kadangi 
kraštovaizdžio architektūra rū-
pinasi aplinkos planavimu ne tik 
miestuose, bet ir didesniuose regio-
nuose, tai – sritis, kuri iš esmės 
įeina į ekologijos mokslą. Suprasti 
tam tikrus niuansus padeda ben-
dradarbiavimas su miesto planuo-
tojais, ekologais, ekonomistais, so-
ciologais, menininkais.

Kaip į šias veiklas įsitraukia 
įvairios bendruomenės?

Tokie viešųjų erdvių projektai 
Vilniuje, kaip Šnipiškių kvartalo 
perorganizavimas, Lukiškių aikštės, 
Reformatų skvero, Sapiegų parko 
sutvarkymas, jau ne vienus metus 
sujungia nemažai aktyvistų, pamin-
klosaugininkų, menininkų, archi-
tektų, vietinių gyventojų. Deja, Lie-
tuvos miesto planavimo schemose 
vis dar trūksta galimybių įgalinti jų 
balsą per oficialius procesus, kur jų 
nuomonė ir patirtis galėtų būti ti-
krai išklausoma ir panaudojama. 
Tokiai situacijai pagerinti galima 
imti pavyzdį iš Briuselio. Belgijos 
sostinėje gan efektyviai veikia mo-
delis „Contrat de Quartier“ („kai-
mynystės sutartis“). Tai seniūnijose 

veikiantis aktyvus miestų plana-
vimo įrankis, kas ketverius me-
tus finansuojamas tvarių projektų 
įgyvendinimui iš miesto savivaldy-
bės, remiantis strateginius viešųjų 
erdvių, socialinių būstų, sporto ir 
švietimo infrastruktūros, socioeko-
nominius projektus. Svarbiausia šio 
planavimo modelio dalis – decen-
tralizacija (kartu atliepianti ir ben-
dras regionines strategijas), tikslin-
gas finansavimas, aukštos kokybės 
projektų atranka ir galimybė įgy-
vendinti miesto poreikius bendra-
darbiaujant (ne tik pristatant savo 
projektus) su vietine bendruomene.

Kokiais svarbiausiais 
principais vadovaujiesi 
projektuodama? 

Pirmiausia projektuojant man la-
bai svarbu pažinti vietą ir jos laiką 
(praeities, dabarties ir ateities). Tai 
padeda įvertinti situacijos poten-
cialą ir iššūkius skirtinguose kon-
tekstuose. Svarbu ne tik rasti vietos 
identitetą per istorinę prizmę, bet 
ir įvertinti šiuolaikinius aspektus, 
kad būtų galima sukurti tvarią pro-
jekciją ateičiai. Tai nėra tiesioginės 
estetinės paieškos, o bandymas 
pragmatiškai ir sykiu vizionieriš-
kai kurti įvairius scenarijus.

Daug dėmesio skiriu judėjimo, 
lankstumo ir virsmo galimybių stu-
dijai. Tai tiesiogiai atsispindi mano 
projektuose, kurie ne skatina for-
malių sporto infrastruktūrų plėtrą, 
bet pripildo gyvybės viešas erdves 
(pavyzdžiui, žaliosios gatvės zonos 
projektas Kopenhagoje, Scandia-
gade). Taip pat stengiuosi pasitelkti 
natūralius gamtos ciklus ir įvertinti 
projekto kaitą laikui bėgant.

2018 m. Tavo pristatytas pro-
jektas „The Building Site“ Lon-
dono architektūros festivalyje: 
pačiame Londono centre „su-
kūrei“ mišką. Kaip ir daugelis 
Tavo projektų, šis tarsi opo-
nuoja urbanistiniam, nuolat 
rekonstruojamam betono ir 
stiklo pasauliui.

Pirminė ir svarbiausia projekto 
mintis buvo akcentuoti Londono 
plėtros greitį ir nesugebėjimą išlai-
kyti svarbių vertybių bei suvaldyti 
kritinių projektavimo procesų. Ne-
paisant begalės šaunių iniciatyvų, 
Londonas pasiduoda kapitalizmo 
poreikiams, daug Temzės kranti-
nių yra privatizuotos, miesto parkai 
griežtai kontroliuojami, nemažai 
skverų viešai neprieinami. Miesto 
erdvės aktyviai privatizuojamos ir 
plėtojant naujus gyvenamuosius 
kvartalus žaliosios zonos tėra sta-
tybų leidimui reikalingi kvadrati-
niai metrai. Vienas naujausių vie-
šųjų miesto erdvių privatizacijos 
pavyzdžių – „Apple“ kompanijos 
kolaboracija  su „Foster and 
Partners“, kai siekta įgyti daugiau 
galios performuojant centrinį Stok-
holmo parką (Kungsträdgården). 

Šio projekto siūlymu „Apple“ par-
duotuvė tampa dominuojančiu 
centriniu kompoziciniu parko ele-
mentu. Tai jau neblogai atpažįsta-
mas „Apple“ rinkodaros naraty-
vas siekiant pirkėjus įtikinti, kad 
jų parduotuvės yra „bendros vie-
šos erdvės“, nors iš tiesų jos neku-
ria daug teigiamos pridėtinės vertės 
miestiečių gyvenimo kokybei.

„The Building Site“ ir jame įkur-
tas miškas priminė apie masyvias 
miesto transformacijas, vis didė-
jantį užterštumą ir miesto tankumą, 
vis griežtesnes aplinkos formavimo 
normas, atitolinančias mus nuo na-
tūralios gamtos. Ši instaliacija buvo 
svarbus akcentas, skatinantis kal-
bėti apie bendrą miesto ekosistemą, 
jos raidą, narius, jų veiksmus ir 
padarinius.

Teko skaityti, jog šiuolaikinėje 
architektūroje gaji simbolių 
kūrimo pastanga, ypač Rytų 
šalyse. Žvelgiant iš sociologi-
nės pusės, toks fenomenas gali 
būti traktuojamas kaip noras 
kurti nacionalinį meną ir prie-
šintis vienalytei pasaulio kul-
tūrai. Kokios tendencijos, Tavo 
manymu, vyrauja Lietuvos 
kraštovaizdžio architektūroje? 
Kaip paaiškintum „nupa-
minklinimo“ ir „įpaminkli-
nimo“ vajų?

Norėdamas pamiršti, pirmiau-
sia turi prisiminti. Selektyvus pra-
eities, kuri mus formuoja, kad ir 
neigiamos, atsikratymas viešai įpa-
minklinant naujas dorybes (pavyz-
dys – Žaliojo tilto skulptūros) yra 
naivus saviapgaulės triukas. Ma-
tyt, tai svarbus socialinis reiškinys 
mūsų visuomenei, tačiau nedažnai 
pritariu pasirinktai išraiškos formai. 
Mane glumina labai materialistiš-
kas vidinių vertybių vaizdavimas 
ir disponavimas tomis suponuo-
jamomis vertybėmis (patriotišku-
mas, dorumas ir panašiai) viešojoje 
erdvėje. 

Manau, kad tokia „savigyda“ 
Vyčio paminklais vyks, kol subręs 
nauja, savimi pasitikinti karta, kuri 
laisvę traktuos ne vien kaip išsiva-
davimą iš okupacijos, bet gal la-
biau kaip buvimą harmonijoje su 
savimi ir taikiame santykyje su 
pasauliu.

Nedrįsčiau apibendrintai kalbėti 
apie kraštovaizdžio architektūros 
tendencijas Lietuvoje. Viešųjų er-
dvių projektų įgyvendinimu vis 
dar dažniau rūpinasi architektai 
ir urbanistai (Klaipėdos, Panevė-
žio viešųjų erdvių rekonstrukcijų 
projektai), o kraštovaizdžio archi-
tektai atitinkamai formuoja gam-
tinę architektūros darbų aplinką. 
Būtų šaunu, jei daugiau specialistų 
gebėtų komunikuoti savo idėjas – 
profesionaliai pristatyti savo dar-
bus bendruomenei ir klientams 
bei kritiškai ir objektyviai įvertinti 
pastabas.

Gal galėtum plačiau pakomen-
tuoti kelis kraštovaizdžio ar-
chitektūros pavyzdžius Lietu-
voje? Pavyzdžiui, labai įdomi 
Tavo nuomonė Lukiškių aikš-
tės klausimu, nes ji architektų 
yra apibūdinta kaip „įpamin-
klinta depresija“, kiti, priešin-
gai, džiaugiasi tokiu aikštės 
perkonstravimu. 

Lukiškių aikštės atnaujinimo 
idėjų niekad netrūko, projektas 
ilgai stagnavo dėl politinės valios 
trūkumo. Performuočiau jūsų mi-
nimą frazę „įpaminklinta kultūros 
depresija“, kuri liūdnai primena 
apie meninio išsilavinimo stoką, 
trūkumą kritiškai ir jautriai įver-
tinti miesto istorinius, socialinius, 
politinius, ekonominius ir ekolo-
ginius kontekstus. 

Lukiškių aikštės renovacija buvo 
atlikta kaip paprastas remontas. Pa-
likus daug „neužlopytų skylių“, iš 
projekto yra ir bus pelnomasi dar 
kurį laiką. Nenustebčiau, jei Lukiš-
kių aikštė taptų amžinai remontuo-
jama aikšte. Juk dėl prastos dangos, 
augalijos, miesto baldų kokybės ki-
taip ir būti negali. Kitais žodžiais, 
Lukiškių aikštės erdvė – tai pel-
ningo verslo sandorio fizinė iš-
raiška. Joje nėra vietos minčiai, įsi-
klausymui, darnai tarp miestiečių ir 
miesto gyvenimo pulso. 

Priešingai tokiai nuomonei, teko 
pastebėti, kad nemažai miestiečių 
tiesiog džiaugiasi pačiu pokyčiu, 
per daug nesigilindami į aikštės for-
mavimą ir naujas aplinkos sprendi-
nių detales. Jiems džiugu išgyventi 
pokytį. Tai sukuria ekonominės 
šalies gerovės įspūdį. Strategiškiau 
miestą suvokiantiems specialistams 
liūdna, galima pasiguosti nebent 
tuo, kad galima kirsti aikštę pali-
jus, nesibaiminant raudono ideo-
loginio žvyro purvo (tiems, kurie 
tuos laikus prisimena). 

Ko gero, didžiausias Lietuvos 
architektūros reprezentaci-
jos „konfliktas“ įvyko pasau-
linės architektūros festivalyje 
EXPO 2000, Vokietijoje. Au-
drius Bučas, Marina Bučienė, 
Aida Čeponytė, Gintaras Kugi-
nys ir Valdas Ozarinskas, pasi-
šaipę iš paveldėtų sovietmečiu 

nustatytų konkurso taisyklių, 
kai geriausias projektas verti-
namas pagal mažiausią kainą, 
saviškį įvertino nuliu ir taip 
laimėjo konkursą. Projektu 
buvo siekiama palaikyti pa-
žangų valstybės įvaizdį, atsi-
ribojant nuo tautinių motyvų. 
Kol užsienio profesionalai ir 
žiniasklaida žavėjosi pastato 
originalumu, vietinė spauda 
šį objektą netruko pavadinti 
siurbliu ar sulčiaspaude. Ar, 
Tavo manymu, šiandien tokia 
situacija galėtų pasikartoti?

Iškeldami meninę projekto vertę 
į visai kitą lygmenį nei finansai, 
EXPO 2000 kūrėjai užėmė labai 
patriotinę ir pasiaukojančią po-
ziciją, investuodami lėšas ir laiką 
šiam Lietuvą pristatančiam pro-
jektui įgyvendinti. Kita vertus, to-
kia paradoksali pozicija nugalėjo 
laiko absurdą. Nenuostabu, kad 
projektas sulaukė tiek daug kom-
plimentų spaudoje iš pasaulinių 
specialistų. Beje, belgų laikraštis 

„De Standaard“ pavadino instalia-
ciją didžiausiu pasaulio siurbliu. Tai 
toli gražu nebuvo pasakyta norint 
įžeisti jos kūrėjus. Priešingai, dėl 
kūrinio naujumo ir futuristinės 
industrinės estetikos instaliaciją jie 
įvertino trečia vieta po Šveicarijos 
ir Olandijos. Vokiškas architektūros 
leidinys „Focus“ įtraukė instaliaciją 
į geriausių to meto architektūrinių 
festivalio pastatų penketuką.

Dažnai šiuolaikiniuose archi-
tektūros konkursuose „design and 
build“ („projektuok ir statyk“) di-
džiausią vertinimo balą sudaro 
projekto kaina. Nemažai projektų 
rangovų ir projektavimo kompa-
nijų tuo spekuliuoja dirbtinai su-
mažindami projekto lėšas, kai siekia 
laimėti konkursą, o po to jau de-
rina papildomas sąlygas ir išlaidas. 
Tokia fiktyvi projektavimo prak-
tika yra tikrai dažna projektuojant 
naujus gyvenamuosius kompleksus 
Vakarų Europos šalyse. Būtų visai 
nieko, jei ta architektūra bent kiek 
primintų kokį modernų siurblį ar 
kavinuką...

Parengė Ugnė Marija Makauskaitė

„The Building Site“ projektas Londone



9 psl.7 meno dienos | 2019 m. birželio 14 d. | Nr. 24 (1303)

D a i l ė

„Naftiniai“ koldūnai ir rusiškas šaltis
Kultūriniai įspūdžiai Jekaterinburge

Agnė Narušytė

Rusijoje nebuvau nuo pat nepri-
klausomybės pradžios. Kai Meten-
kovo namuose įsikūręs Fotografijos 
muziejus pakvietė į Jekaterinburgą, 
buvo smalsu pamatyti šį miestą už 
Uralo, bet ir kiek baisu: lietuviškoji 

„Vikipedija“ daugiausiai vietos skiria 
jame (1924–1991 m. – Sverdlovskas) 
kalintų ir nužudytų lietuvių pavar-
dėms. Ir caro Nikolajaus II šeima 
buvo sušaudyta būtent čia. Be to, 
esu iš priešų šalies. Ar neprisikabins 
koks „saugumas“? Ar neareštuos? 
Ar iš viso įleis? O gal, vos įkišus kor-
telę į bankomatą, nusiurbs visus pi-
nigus ir vertingus „duomenis“?

Šie paranojiški klausimai galbūt 
skamba juokingai, ypač – dažniau 
į tą pusę važinėjantiems. Bet net 
mano išmanusis telefonas, papras-
tai nepriekaištingai šokinėjantis 
per laiko juostas, susipainiojo ir 
atsisakė suprasti mano netikėtą 
kelionę į Rytus. 

Uralo kalnus mačiau tik iš oro 
uosto. Pačiame mieste užmiršti, 
kad esi kitapus – jau Azijoje. Iš-
skyrus pavadinimus: Uralo bankas, 
Uralo kultūra, Uralo suvenyrai ir t.t. 
Miestas didžiuojasi Uralo tapatybe 
ir industrine praeitimi (tamsiai žali 
koldūnai su sūriu pavadinti „Neft 
i gaz“ – „Nafta ir dujos“). Jo cen-
tras erdvus, gatvės stačiu kampu 
kerta platų Lenino prospektą-bul-
varą, kaip ir Isetės upė, užtvenkta 
anksčiau čia stovėjusios gamyklos. 
Jos vietą žymi lentelė požeminėje 
perėjoje, o šalia – Viktorui Cojui 
(1962–1990) skirtas grafičių memo-
rialas, nors šis dainininkas su Je-
katerinburgu nesusijęs. Tačiau tai 
man priminė šiame mieste susibū-
rusias roko grupes („Nautilus Pom-
pilius“, „Agata Kristi“ ir kt.). Tiesa, 
išgarsėję muzikantai stengdavosi iš-
vykti arčiau pasaulio centrų (kaip 
ir čia gimęs Vladimiras Čekasinas). 
Nes Jekaterinburgas, ketvirtas pagal 
dydį Rusijos miestas, toli – dvi laiko 
juostos už Maskvos. „Bet juk mes 
esame beveik Rusijos centre“, – juo-
kėsi Kristina Gorlanova, Fotografi-
jos muziejaus direktorė, kuri mane 
ir pasikvietė skaityti paskaitą apie 
nuobodulio estetiką.

Į paskaitą susirinko įprasti jų 
muziejaus lankytojai: fotografai, 
menotyrininkai, sociologai bei fi-
losofai. Jie dalijosi senais (drau-
giškai ilgesingais) įspūdžiais apie 
Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, bet 
daugiausia klausinėjo apie knygas. 
Mat paskaitą atlydėjo iš Lietuvos 
atvežtų fotografijos knygų paroda. 
Rusai stebėjosi ne tiek mūsų poli-
grafijos kokybe, kiek dizainu – kad 
kiekviena knyga kuriama kaip uni-
kalus meno objektas. Nes Jekaterin-
burge fotografai tegali pasidaryti 
savadarbius zinus. Tokių sąsiuvi-
nėlių man padovanojo muziejus ir 

patys autoriai. Pavyzdžiui, Anasta-
sija Bogomolova knygoje „Po ku-
polu“ pristato instaliaciją, kurioje 
ji daiktais ir fotografijomis insce-
nizavo aštuonių meteoritų pėdsa-
kus Čeliabinsko regione. Mėtosi 
durys, susilanksto žemė, pažirusio 
dangaus kupolo šukėse liko prisimi-
nimų atspaudai. Kiti sąsiuviniai – mu-
ziejaus organizuojamų meno reziden-
cijų – prancūzės Fette Sans, rusės 
iš Vladimiro Varvaros Kuzminos, 
peterburgiečio Maksimo Šero (Max 
Sher) – rezultatai. Pastarojo knyga 

„Archipelagas“ – tai dabar veikian-
čių auklėjamųjų kolonijų, psichia-
trinių ligoninių ir uždarų Uralo 
miestų vaizdai, primenantys so-
vietinį „Archipelagą“. 

Nepaisant valstybės paramos 
trūkumo, šešių moterų tvarkomo 
muziejaus veikla, ekspozicijos ir 
interneto svetainė (http://domme-
tenkova.ru) nustebino modernumu 
(tiesą sakant, mes tokio kol kas te-
galime pavydėti). Jis įrengtas XIX a. 
pradžioje statytame mediniame 
name, kurį 1895 m. nusipirko foto-
grafo Venjamino Metenkovo (1857–
1933) žmona Jevdokija ir atidarė 

„fotografinių reikmenų sandėlį“, o 
1898 m. – fotografijos paviljoną. Jos 
vyras ne tik uždarbiavo portretuo-
damas, bet ir išmėgino naujausias 
technologijas, taip pat keliavo po 
Uralą fiksuodamas industrines pa-
noramas. Keletą jų ir mačiau mu-
ziejuje. Nuskenavusios stiklo plokš-
teles kuratorės atspaudė maždaug 
1,5 x 2 m dydžio vaizdus. Tai leido 
ne tik atskleisti kalnų erdvės po-
jūtį, bet ir išryškinti detales – žiū-
rovas tarsi kviečiamas pažaisti de-
tektyvą, nes tik ilgiau patyrinėjus 
kalnuose statomas gamyklas viena 
po kitos pasirodo mažytės statytojų 
figūrėlės.

Tačiau Metenkovui skirta tik 
viena salė. Kitose – Sankt Peter-
burgo menininkės Janos Romano-
vos (g. 1984) paroda „(Nebesitverti) 
savyje“. Visų salių perimetru išdė-
liota nedidelių nuotraukų juosta. 
Visose – pati menininkė. Ji foto-
grafuojasi vilkėdama tik palaidinę, 
kad matytųsi kūno formos. Mat 
nuo rugpjūčio 31 d. ji ryžtasi plo-
nėti. Kaip Bridžita Džouns ji užsira-
šinėja, ką tądien valgė, ką veikė, bet 
svarbiausia – kiek numetė ar kiek 
priaugo svorio. Tik, skirtingai nei 
Bridžita, Jana turi vaizdžiai paro-
dyti, ką tai reiškia, tad ji kasdien fo-
tografuojasi su daiktu, kurio svoris 
atitinka numestą ar priaugtą svorį. 
Ši beprasmė kova su savimi pateikta 
autoironiškai rimtai. Kitose salėse 
šį fotodienoraštį papildo paraleli-
niai eksperimentai su savo kūnu: 
bandymas atkartoti modelių pozas 
(nerangus), moteriškumo paieškos 
lankantis pas burtininkes ir mote-
riškumo „treneres“, kurios moko 
pajusti iš gimdos kylančią ener-
giją, na ir dramatiški-intymūs porų 

kasdienybės momentai, tik abi po-
ros pusės – ta pati Jana, mėginanti 
sugyventi su savimi. Ši paroda – viena 
įdomiausių mano matytų šiuolai-
kinių moteriškumo mito parodijų. 
Kuratorė Anastasija Bogomolova 
sako, kad po parodos Metenkovo 
namuose Romanovą staiga atrado 
ir jos gimtasis Peterburgas. 

Nors buvau trumpai, spėjau ap-
lankyti kelis kitus muziejus, pake-
liui paragaudama iš statinės pils-
tomos giros (deja, tokios pat kaip 
mūsų butelinė) ir „tikro plombyro“, 
pavadinto „Ruskij cholod“ („Rusiš-
kas šaltis“). Tokia šalčio injekcija 
būtina karštą dieną keliaujant pla-
čia krantine į Jekaterinburgo dailės 
muziejų. Jis puikuojasi rusų avan-
gardo kolekcija. Laužytų formų, 
ryškių spalvų koncentratas nedi-
delėje salėje paveikia kaip tikra po-
jūčių revoliucija, ypač kai prieš tai 
pereini visą rusų meno istoriją – nuo 
filigraniškai kalinėtos geležies, tra-
dicinių ikonų, šventųjų ir didžiūnų 
portretų iki romantinių pasakojimų 
apie riterius, valstiečius ir išprotėju-
sias gražuoles. Aukštu žemiau ats-
kirai sukabinta senoji Vakarų Eu-
ropos tapyba atrodė paskendusi 
apmąstymų prietemose, tolimose 
jaunam (įkurtam 1723 m.) miestui. 
Gal todėl tose salėse buvau vienin-
telė lankytoja.

Kristina Gorlanova sakė, kad Je-
katerinburge studijavusio Boriso 
Jelcino (1931–2007) centre reikėtų 
praleisti visą dieną, tad vietoj to už-
sukau į Literatų kvartalą. Čia gy-
veno ir vieni pas kitus lankėsi vietos 
rašytojai, paskui jų namai buvo na-
cionalizuoti, o dabar paversti mu-
ziejais. Kvartalą supančios tvoros 
apkabinėtos Čechovo, Dostojevskio, 
Pasternako, Tolstojaus portretais ir 
citatomis. Uralo literatūros muzie-
juje eksponuojamos laikraščių iš-
karpos dokumentuoja jų apsilan-
kymus Jekaterinburge. Pavyzdžiui, 

Čechovas miesto nepamėgo (gal 
kad čia gyvenę giminės jo net nepa-
kvietė). Pasternakas atvažiavo gavęs 
stipendiją rašyti industrinį romaną, 
bet jam rašyti nesisekė, o vietoje to 
gimė „Daktaro Živago“ apmatai. O 
po šios garsenybių įžangos taupiai, 
bet įtaigiai išdėstyta vietos rašyto-
jams tekusių išbandymų istorija: 
raudonoji gurguolė, kuria važinėję 
literatai skelbė proletariato dikta-
tūrą, Didžiajame tėvynės kare žu-
vusių rašytojų memorialas, pokario 
nepritekliai. 

Tačiau didžiausią įspūdį paliko 
pirklių Agafurovų šeimos namai. 
Vos atvykusi į viešbutį pastebėjau 
tarp modernių daugiabučių įsi-
spraudusius du XIX a. pabaigoje iš 
suomiškų vienodo skersmens pušų 
statytus namus su drožinėtais kar-
nizais, langinėmis ir balkonų turė-
klais. Viduje tikėjausi muziejaus, 
bet radau tik „muziejų-klubą“. 
Mat viduje restauruoti dar tik keli 
fragmentai, tad įstaiga veikia neo-
ficialiai. Viena klubo įkūrėjų man 
viską aprodė ir papasakojo. Pir-
masis Agafurovas buvo iš Kazanės 
į rekrūtus paimtas ir Jekaterinburge 
penkiolika metų tarnavęs totorius, 
kuris čia pasiliko ir pradėjo pre-
kiauti daržovėmis. Jo sūnūs visa 
tai išplėtojo tiek, kad vyriausiasis 
tapo miesto Dūmos nariu. Tačiau 
prasidėjus revoliucijai jam teko 
bėgti viską palikus (vėliau rasti du 
lobiai – 32 kg aukso). Sovietmečiu 
pastatas buvo paverstas komunali-
niais butais – pastatytos pertvaros, 
išardyti laiptai, išgriautos krosnys, 
atsirado priestatai. Tačiau išliko lu-
bos, išpuoštos iš papjė mašė paga-
mintais ornamentais. „Čia – Uralo 
gėlės, – rodo gidė į svetainės lubas. – O 
čia, valgomajame, lubas puošia vai-
siai, nes Agafurovai norėjo visada 
prisiminti, nuo ko pradėjo.“

Laimingą šeimos gyvenimą dar 
menantis pastatas tik per plauką 

išliko. 10-ojo dešimtmečio pra-
džioje valdžia jau susiruošė jį 
griauti, padaryti vietos naujiems 
daugiabučiams. Ir buldozeriai jau 
stovėjo pasiruošę. Bet, sako gidė, 

„kaip kine“ – atbėgo žmogus su raš-
teliu nuo valdžios, ir architektūros 
paminklas buvo išgelbėtas. Jo so-
vietinę praeitį mena viename kam-
baryje sukurta komunalinio buto 
instaliacija. Daiktus sunešė miestie-
čiai. Akimis čiupinėjant staltiesėles, 
kvepalus, siuvimo mašiną, lagami-
nus, medinį arkliuką ir kitas deta-
les, nesunku įsivaizduoti praeities 
kasdienybę. Kai kurių daiktų isto-
rijas gidė papasakojo. Pavyzdžiui, 
ant sienos kybanti balta staltiesė su 
raudonų langelių pjautuvu ir kūju 
centre – ją sukūrusi moteris atsidė-
kojo apvaizdai, kad jos vyras svei-
kas grįžo iš Gulago. 

Taigi nors virš Jekaterinburgo 
centro kažką tebepostringauja 
bronzinis Leninas, neatrodė, kad 
žmonės bijo kalbėti apie istorijos 
skaudulius. Anot mane priėmusių 
muziejaus kuratorių, vienintelė 
tema, kurios negalima savaip in-
terpretuoti – Didysis tėvynės karas, 
nes tai esąs vienintelis pasididžia-
vimo vertas Rusijos istorijos mo-
mentas. Visa kita – atvira diskusijai. 
Ir nors kai kurie menkai remiami 
muziejai apšepę, nors viešbutyje per 
tris dienas taip ir neatsirado karš-
tas vanduo, o gatvėse važinėja kiek 
senesni ir purvinesni automobiliai, 
turiu jus nuvilti: nuvykusi į Jeka-
terinburgą, nepatekau nei į praeitį, 
nei į Orwello „1984“. Uralas turi 
savo ateities versiją. 

Janos Romanovos paroda veikia iki 
birželio 16 d.

„Fotoknyga Lietuvoje“ veikia iki liepos 28 d.
Metenkovo namai (Karlo Libknechto g. 36, 
Jekaterinburgas, Rusija)
Dirba antradieniais–sekmadieniais 12–20 val.

Jana Romanova, iš parodos „(Nebesitverti) savyje“
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K i n a s

Apie moteris ne tik todėl, kad jų laikas
Du savaitės tekstai

1. Konstantis Šavlovskis straips-
nyje „Devyni „Kinotavr“ filmai“, 
kuris išspausdintas žurnale „Kom-
mersant Weekend“, pristato, jo ma-
nymu, įdomiausius sekmadienį 
Sočyje prasidėjusio jubiliejinio, jau 
trisdešimtojo, Atvirojo Rusijos kino 
festivalio „Kinotavr“ filmus. Kon-
kursinėje festivalio programoje jų 
penkiolika.

Festivalį atidarė Valerijaus Todo-
rovskio filmas „Odesa“ („Odessa“). 
Pasak režisieriaus, filmo sumany-
mas gimė jam dar mokantis Mas-
kvos kinematografijos institute. 
Iki dešimties metų Todorovskis 
gyveno Odesoje, jam buvo aštuo-
neri, kai 1970-aisiais mieste kilo 
choleros epidemija. „Odesa“ – tai 
šeimos drama. Jos centre – žydų 
šeima, pas kurią atvažiuoja pasisve-
čiuoti giminaitis Borisas su sūnumi. 
Jis norėtų palikti sūnų per vasarą, 
bet negali išvykti, nes mieste – ka-
rantinas. Į filmą, apie kurį svajojo 
visą gyvenimą, režisierius surinko 
savo mėgstamus aktorius, prade-
dant Irina Rozanova, vaidinusia 
jo debiutiniame filme „Katafalkas“ 
(1990), ir baigiant Jevgenijumi Cy-
ganovu, vaidinusiu seriale „Atlydys“ 
(2013). Pasak Šavlovskio, „Odesa“ – 
tai filmas-būsena, primenantis lyg 
karantino sąlygomis savo mite už-
darytą svarbų sovietų ir rusų kul-
tūros chronotopą. Dėl santykių 
su Ukraina, į kurią atvykti dauge-
liui menininkų uždrausta, ir dėl 
to, kad tikroje Odesoje jau nebe-
surasi 8-ojo dešimtmečio Odesos, 
Todorovskis nenufilmavo ten nė 
vieno kadro. Dalis filmo buvo ku-
riama Taganroge ir Rostove, o kie-
mas atkurtas „Mosfilm“ paviljone. 
Šavlovskis mano, kad tai logiška: 
pagrindiniu Todorovskio filmo 
herojumi tampa ne tikras miestas, 
o vaikystės miesto mitologija, ku-
rios suaugusių žmonių žemėlapyje 
nebebūna. 

Šavlovskis taip pat mini konkurse 
rodomą Oksanos Karas filmą „Virš 
debesų“ („Vyše neba“), kurį nuo 
birželio 28 d. bus galima pamatyti 
ir Lietuvoje. Karas filmas „Geras 
berniukas“ 2016 m. laimėjo „Ki-
notavr“ Didįjį prizą. Naujasis fil-
mas – melodrama, kurios herojė aš-
tuoniolikmetė mergina turi įgimtą 
širdies ydą. Šavlovskis mano, kad 
režisierei merginos istorija tapo 
pretekstu pakalbėti apie prievarta 
bei kaltės jausmu paremtus tėvų ir 
vaikų santykius. 

Pristatydamas Larisos Sadilovos 
filmą „Kartą Trubčevske“ („Odnaždy 
v Trubčevske“) Šavlovskis primena, 
kad Sadilova moterų kiną kūrė ge-
rokai anksčiau, nei tapo madinga 
gender optika. Jos filmai visada 
pasakoja apie provincijos moterų 
likimus. 

„Ištikimybė“ („Vernost“) – antra-
sis Niginos Saifulajevos filmas. Tai 
erotinė drama apie  trisdešimtme-
čių šeimą. Žmona įtaria, kad vyras 

jai neištikimas, ir pradeda pati 
megzti romanus. Pasak Šavlovskio, 
tai, kad filmo veiksmas vyksta Kali-
ningrado anklave, rimuojasi su pa-
grindinės herojės, įspraustos į sve-
timų jausmų, emocijų, kūnų ribas, 
būsena. Šavlovskiui „Ištikimybė“ – 
filmas apie tai, kaip ribos atsiveria 
ir herojė pamažu išsivaduoja iš savo 
nerimo, o santykių tuštumą užpildo 
naujas jausmingumas. 

Marijos Agranovič filmo „My-
lėk juos visus“ („Liubi ich vsech“) 
veikėja – profesionali išlaikytinė ir 
aferistė (ją suvaidino Aliona Mi-
chailova), kurios meistriškumui, 
pasak Šavlovskio, pavydėtų ir Štir-
licas. Gudrių jos kombinacijų tiks-
las vienas – patvirtinanti, kad pini-
gai pervesti, SMS žinutė. Klientas 
moka visada: ir kad ją užkariautų, 
ir kad jos atsikratytų, ir kad susigrą-
žintų. Kritikas pastebi, kad riba tarp 
herojės darbo ir gyvenimo pamažu 
nusitrina, o tarp kaukių nepavyksta 
pamatyti veido. Šavlovskiui atrodo, 
jog Agranovič filmas – apie tai, kad 
moteris vyrų pasaulyje turi nuolat 
įsivaizduoti save kaip užduotį vyk-
dančią Larą Kroft, jei nenori pati 
būti sunaikinta.

Kritiko dėmesį patraukė ir rašy-
tojos, scenaristės Avdotjos Smir-
novos bendraautorės bei grupės 

„Leningrad“ vaizdo klipų režisie-
rės Annos Parmas pilnametražis 
kino debiutas „Skirkimės“ („Da-
vai razvediomsia“). Pasak Šav-
lovskio, sprendžiant pagal žanrą, 
pavadinimą ir vaizdą „Skirkimės“ – 
įprasta šeimyninė komedija, bet pa-
gal turinį – revoliucinis rusų auto-
riniam kinui pasisakymas. Annos 
Michalkovos herojė yra ginekologė, 
su vyru ir dviem vaikais gyvenanti 
kotedžų rajone. Vyras sėdi su vai-
kais, ji dirba už du ir moka paskolą. 
Bet vyras ją išduoda ir išeina pas 
sporto trenerę. Tada Parmas negai-
lestingai fiksuoja standartinių pro-
cedūrų, kurias pereina jos herojė, 
rinkinį: išgertuves su draugėmis, vi-
zitą pas būrėją, nevykusį bandymą 
užmegzti romaną, seksą su buvu-
siuoju. Pasak Šavlovskio, „Skirki-
mės“ – pirma rusų komedija apie 
skyrybas, nufilmuota moters požiū-
riu. Kritiko nuomone, pasirinkusi 
filmo liaudžiai žanrą, Parmas kalba 
apie tai, kad šiuolaikinė moteris ne-
bus laiminga, kol neišsilaisvins iš 
šeimos idėjos ir būtino vyro daly-
vavimo jos gyvenime. 

Šavlovskiui pasirodė įdomus ir 
antrasis Aleksandro Lungino (re-
žisieriaus Pavelo Lungino sūnus) 
filmas „Didžioji poezija“ („Bolšaja 
poezija“). Jo veikėjai – du inkasa-
toriai, karo Ukrainoje veteranai, 
gyvenantys mažame miestelyje ir 
laisvalaikiu lankantys poezijos bū-
relį. Filmas prasideda ir baigiasi 
banko apiplėšimo scena. Šavlovs-
kis pastebi kelių kinematografinių 
tradicijų įtaką filmui ir mini Pietų 
Korėjos režisieriaus Chang-dongo 

Lee, izraeliečio Nadavo Lapido ir 
Jimo Jarmuscho vardus. 

Pernai už geriausią režisūrą „Ki-
notavr“ apdovanotas Grigorijus 
Konstantinopolskis šiemet prista-
tys naują filmą „Audra“ („Groza“), 
kuris, Šavlovskio manymu, taps 
viena labiausiai aptarinėjamų fes-
tivalio premjerų. Chrestomatinę 
Aleksandro Ostrovskio pjesę reži-
sierius perkėlė į dabartį, bet tekstą 
paliko beveik nepakeistą. Distan-
cija tarp teksto ir vaizdo, pasak 
Šavlovskio, ir kuria filmo apimtį, 
išplėsdama firminį režisieriaus 
kempą iki rusų klasikinės literatū-
ros visatos. Todėl gimsta ypatingas 
efektas: tai, kas vyksta ekrane, kartu 
yra ir siurrealistiška, ir tikroviška 
(panašius jausmus patiria ir šiuolai-
kinis naujienų juostos skaitytojas). 
Kritikui pasirodė tikslus, bet kartu 
paradoksalus aktorių pasirinkimas: 
Kabanichą vaidina Viktorija Tolsto-
ganova, o pagrindiniu filmo veikėju 
tampa Ivano Makarevičiaus vaidi-
namas Kuliginas. Šavlovskio tiki-
nimu, klasiką dabar galima statyti 
tik taip – kad ir pasitelkiant klipi-
nius intarpus 10-ojo dešimtmečio 
MTV stiliumi su šokančiais huma-
noidais ir delfinukais.

Devintasis Šavlovskio aptaria-
mas filmas – festivalį uždarysian-
tis Andrejaus Smirnovo „Prancū-
zas“ („Francuz“). Tai šešta pilno 
metražo rusų kino klasiko juosta. 
Scenarijų parašė pats režisierius, 
pridurdamas, kad čia kinemato-
grafinis jo testamentas. „Prancū-
zas“ – nespalvotas retro filmas, 
kurio veiksmas nukelia į 1957-ųjų 
Maskvą. Kartu su kitais prancūzų 
studentais į Maskvos universitetą 
atvyksta Pjeras Diuranas. Tikrasis 
jo kelionės tikslas – sužinoti apie 
tėvą, baltąjį karininką Aleksejų Ta-
tiščevą, kuris 4-ajame dešimtmetyje 
buvo represuotas. O režisieriaus 
tikslas, pasak Šavlovskio, – panau-
doti herojų užsienietį kaip gidą po 
epochą: kartu su juo pabūti univer-
siteto bendrabutyje ir Lubiankos 
kabinete, pusiau legaliame džiazo 
koncerte ir Didžiajame teatre, ko-
munaliniuose butuose ir barakuose. 
Filme skamba Bellos Achmadulinos 
eilės, groja Aleksejus Kozlovas – ma-
tyti, kad „šestidesiatnikų“ karta jau 
įgijo savo teises. Šavlovskis pridu-
ria, kad galima tik pavydėti 78-erių 
režisieriui jo atvirumo ir drąsos sa-
kant tai, ką jis nori pasakyti.

2. „Gazeta Wyborcza“ išspaus-
dintame tekste apie komiksų he-
roję „Ksena: feministė kovotoja. Ji 
naudojosi mitologija ir vyrais, tapo 
LGBT ikona“ Marta Górna rašo, 
kad Ksena gelbėjo pasaulį ilgokai 
prieš atsirandant populiariesiems 
komiksų personažams Nuostabia-
jai Moteriai bei kapitonui Marvelui 
ir mokė piktadarius gerų manierų. 
Straipsnio autorė klausia, kodėl šios 
herojės vis dar reikia populiariajai 

kultūrai. Jos teigimu, George’ui 
R.R. Martinui rašant pirmąjį „Sostų 
karų“ tomą būtent Ksena valdė žiū-
rovų vaizduotę. Jos nuotykius ap-
dainuojantį serialą rodė 108 šalių 
televizijos. „Variety“ duomenimis, 
vieną serialo dalį 1997 m. žiūrėjo 
7,7 milijono žiūrovų. Karingoji 
princesė Ksena draugavo su die-
vais, darė salto ir kitokius piruetus, 
o jos karo šūkis įėjo į popkultūros 
istoriją. Pakeliui ji tapo feminizmo 
ikona, o seksualinės mažumos pa-
vertė ją savo vėliava.

Dėl populiarumo Ksena kovėsi 
su Herakliu. Ksena „debiutavo“ 
1995-aisiais seriale „Heraklis“, ku-
rio žvaigždė buvo Kevinas Sorbo. Ji 
patiko žiūrovams, nes stengėsi at-
pirkti padarytą blogį, ir amerikiečių 
prodiuseriai pajuto, kad Naujojoje 
Zelandijoje filmuotas serialas gali 
tapti pelningas. Netrukus pradėtas 
filmuoti naujas serialas, kuriame 
Ksena buvo atsivertusi karė su niū-
ria praeitimi. Heraklis buvo greit 
nustumtas į šalį, o serialo reitingai 
pasiekė viršūnę. Niekam netrukdė, 
kad seriale „Ksena: karingoji prin-
cesė“ mitologija traktuojama ne-
rimtai, nuvertinant dievus. Žinoma, 
čia buvo didelis Lucy Lawless nuo-
pelnas. Šiai Naujosios Zelandijos 
aktorei iškart pritiko striuki Ksenos 
drabužiai, nors prodiuseriai Ksenos 
vaidmenį planavo skirti kitai akto-
rei. Tačiau ši susirgo ir neatvyko į 
bandymus.

„Ksena: karingoji princesė“ – vie-
nas mėgstamiausių Quentino Taran-
tino serialų. Pasak režisieriaus, 
tai puikus personažas: „Ji buvo 
Atila – įkūnytas blogis, ji grobė 
ir žudė. Praeitis persekioja ją lyg 
Clintą Eastwoodą filme „Menan-
tis pikta“. Dabar ji kovoja dėl atpir-
kimo, bet žino, kad yra jo neverta. 
Tai retai atsitinka, ir ne tik moters 
personažui. Tai reta apskritai, jei 
kalbame apie išgalvotus persona-
žus. Tai tikrai velniškai gera istorija!“

Ksenai netenka savo kaltės atpir-
kinėti vienai. Ją lydi ištikima draugė 
Gabrielė, kuri žiūrovų akyse patiria 
permainą – iš apsukrios kaimietės 
tampa drąsia kovotoja. Būtent dėl 
santykių su Gabriele Ksena tapo 
LGBT ikona. Nors serialo kūrėjai 
niekad apie tai neužsiminė, Lawless 

prieš kelerius metus duodama in-
terviu sakė, kad visada laikė Kseną 
biseksualia. Beveik kiekvienoje 
serijoje ji sutinka buvusį meilužį, 
flirtuoja su karo dievu, priverčia 
Heraklį ją įsimylėti, tačiau niekad 
neprisiriša prie jokio vyro. Ksenos 
ir Gabrielės draugyste pasinau-
dojo firma „Subaru“ – pagamino 
lesbietėms skirtų automobilių li-
niją „Xena LVR“ („Xena Lover“). 
Kovotojos vardu pasivadino grupė 

„The Marching Xenas“, dalyvaujanti 
LGBT protestuose. 

Ksenos feminizmas buvo perdė-
tas, tačiau ryškus. Lawless bėgiojo 
ekrane pusiau nuoga ir vėliau juo-
kavo, kad gerbėjai nustemba pamatę 
ją apsirengusią. Vyrai seriale – antro 
plano personažai. Ksena turi juos 
gelbėti arba patiria su jais trumpus 
meilės nuotykius. Ksena pradėjo 
televizijoje stiprių moterų, kurios 
yra savo likimo šeimininkės, erą. 
Lucy Lawless suvaidino dar ke-
liuose populiariuose serialuose ir 
tapo sektinu pavyzdžiu, kai 2012 m. 
žiniasklaida visame pasaulyje rašė 
apie jos suėmimą. Mat prisiraki-
nusi prie Antarktidą gręžiančios 
platformos protestavo prieš gam-
tos naikinimą. Tada leidiniui „The 
Guardian“ Lawless sake: „Niekad 
nepainiojau savęs su Ksena, bet ži-
nojau, kad ji bus naudinga man ko-
vojant už ekologiją.“

Serialas truko šešis sezonus, dvi 
paskutinės jo serijos buvo išleistos 
DVD kaip filmas „Legendos pa-
baiga“. Tačiau apie Kseną ir kitų 
kovotojų kovas už seksualinių ma-
žumų teises sukurtas dokumentinis 
filmas „Queering the Script“ dabar 
rodomas įvairiuose festivaliuose. 
Sunku suskaičiuoti komiksus, žai-
dimus, knygas ir kitokius suveny-
rus, atsiradusius kartu su serialo 
apie Kseną banga. 2005 m. Ksenos 
vardu buvo pavadinta nauja planeta. 
Nors atgaivinti serialo nepavyko, 
pasak Górnos, Ksenos populiariajai 
kultūrai reikia ir dabar, nes ji buvo 
nepriklausoma ir stipri moteris ne tik 
todėl, kad to reikalavo laikas. Būti ne-
priklausomai ir stipriai – jai natūralus 
poreikis. Panašiai kaip princesės kovos 
šūksnis – jos atpažinimo ženklas. 

Kora Ročkienė

„Prancūzas“
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Kaip nesunaikinti savęs
Nauji filmai – „Rocketman“

K i n a s

Živilė Pipinytė

Iškart prisipažinsiu, kad prieš pa-
matydama Dexterio Fletcherio 
filmą „Rocketman“ (JAV, D. Brita-
nija, 2019) žinojau tik vieną Eltono 
Johno dainą. Ji buvo skirta kičinei 
princesei Dianai, todėl susidomė-
jimo muzikantu nesužadino. Abe-
joju, ar pamatytas filmas paskatins 
toliau domėtis jo herojaus kūryba, 
bet nesigailiu jį pamačiusi. Buvo 
visai smagu, nors, kaip ir dažnas 
biografinis filmas apie populiario-
sios kultūros kūrėjus, „Rocketman“ 
susideda iš daugybės klišių ir pa-
prastos žinutės pabaigoje. Skiriasi 
tik nuoširdi, sentimentali ir šiek 
tiek autoironiška menininko išpa-
žinties intonacija. Ji suteikia filmui 
pasakos atspalvį. Ši intonacija, regis, 
ir yra viena didžiausių „Rocketman“ 
vertybių.

Išpažintį Eltonas Johnas (Taron 
Egerton) pradeda savo noru atsi-
dūręs Parklando klinikoje, ano-
niminių alkoholikų (iš kurių ka-
mera ilgiau stabteli tik prie Juozo 
Statkevičiaus) ratelyje. Daininin-
kas prisimena vaikystę, šaltos lyg 
Sniego karalienė motinos (Bryce 
Dallas Howard) ir tėvo (Steven 

MacKintosh) nemylimo apkū-
naus berniuko kančias, močiutės 
(Gemma Jones) tikėjimą jo talentu. 
Prisimenami svarbiausi gyvenimo 
epizodai – susitikimas su būsimu 
Eltono Johno dainų tekstų auto-
riumi Bernie Taupinu (Jamie Bell), 
pirmieji pažeminimai susidūrus su 
populiariosios muzikos industrija, 
triumfas garsiajame Los Andželo 
klube „Troubadour“, suartėjimas 
su Johnu Reidu (Richard Madden), 
kurio pasirodymas filme iškart pažy-
mėtas nerimo – jį sufleruoja ir griež-
tas juodas šio veikėjo kostiumas, ir 
bejausmę kaukę primenantis veidas. 

Dainininko iškilimas, šlovė ir 
milžiniški turtai bejėgiai prieš nuo-
lat juntamą meilės alkį, kurį įrėmina 
ciniški motinos žodžiai, pasakyti po 
sūnaus prisipažinimo, kad yra gė-
jus. Ji tvirtina, kad sūnus visada bus 
vienišas ir jo niekas nemylės. Paže-
minimų, turtų, pasirodymų, kičinių 
kostiumų kaleidoskopą režisierius 
energingai montuoja su vis dides-
nės priklausomybės nuo narkotikų, 
alkoholio ir pirkimo vaizdais. Koks 
filmas apie muzikantus apsieis be 
sekso, narkotikų ir rokenrolo? Ši 
filmo dalis, kurią galima pavadinti 

„turtuoliai irgi verkia“, pernelyg mo-
notoniška, o pagrindinio veikėjo 

asmenybę pradeda nustelbti mar-
gas, egzotiškas, perteklinis, nors, 
žinoma, meistriškai kuriamas fo-
nas. Į ją įsiterpia ir dramatiški epi-
zodai su Bernie, kuris vis išdygsta 
kadre lyg sąžinės priekaištas, nors 
Eltono Johno ir Bernie draugystės 
linija filme viena nuosekliausių ir 
įtikinamiausių. Ir tai ne vieninte-
lis scenaristo Lee Hallo nuopelnas. 

Nuo primityvaus didaktiškumo 
filmą gelbsti nuostata kurti ne „tikrą 
istoriją“, o gana autoironišką pasaką, 
kurioje išpažinties žodžiai ne visada 
sutampa su realiais vaizdais. Šį mo-
mentą Fletcheris „apžaidžia“ tiksliai 

ir ne vieną kartą, kad ir scenoje, kai 
buto šeimininkė, o kartu ir meilužė, 
sužino apie nuomininko homosek-
sualumą. Rodant pastarąjį atsisa-
kyta panašiems biografiniams fil-
mams būdingo pseudodramatizmo, 
nors jį galima perskaityti už eilu-
čių. Tai suteikia filmui ir šiek tiek 
sentimentalumo, ir autentiškumo. 
Tiksliai surastas ir monologų vizu-
alinis atitikmuo – viskas, kas svar-
biausia ne tik pagrindiniam herojui, 
bet ir jo artimiesiems, pateikiama 
spalvingais „vidiniais monologais“, 
primenančiais klasikinių Holivudo 
miuziklų šokių epizodus. Bet juos 

kurdamas Fletcheris, regis, labiau 
orientavosi į šią tradiciją savo fil-
muose savaip transformavusius 
Jacques’ą Demy ar Alainą Resnais. 
Keliuose pastarojo režisieriaus fil-
muose veikėjai apie slapčiausius 
jausmus prabilo populiarių dainų 
žodžiais. 

Gal todėl filme „Rocketman“ na-
tūraliai dera lyrika ir kičas. Šis čia 
tiesiog „kvadratu“ ar „kubu“, nes 
juk tokie perdėti visais požiūriais 
yra ir ekscentriški pagrindinio vei-
kėjo kostiumai. Bet tai neerzina, nes 
padeda suprasti jo esmę. Tačiau 
labiausiai dėl to „kaltas“ Taronas 
Egertonas – jis tobulai persikūnija 
į savo personažą jo nemėgdžio-
damas, aktorius puikiai dainuoja, 
šoka, juda.

„Rocketman“ pabaiga truputį nu-
vilia, nors ir yra „tikra“. Sužinome, 
kad Eltonas Johnas nebepriklauso-
mas nuo narkotikų ir alkoholio jau 
dvidešimt aštuonerius metus, kad 
jis laimingas, mylintis ir mylimas. 
Matome daug dokumentinių nuo-
traukų, kuriose pasirodo ir filmo 
prodiuseriai – Eltonas Johnas bei 
jo vyras. Dainininkui nepavyko at-
sikratyti tik vienos priklausomy-
bės – jis ir toliau aistringai perka. 

„Rocketman“

Ateinantį pirmadienį, birželio 17 d., 
17 val. „Skalvijoje“ įvyks specialu-
sis nemokamas Sergejaus Loznicos 
filmo „Donbasas“ („Donbass“, Vo-
kietija, Ukraina, Prancūzija, Olan-
dija, Rumunija, 2018) seansas. Fil-
mas sukurtas remiantis 2014 m. 
įvykiais, jo premjera surengta per-
nai Kanų kino festivalyje, Ukraina 
ji buvo pristačiusi „Oskarui“.

Filmą sudaro trylika epizodų – tai 
Donbaso respublikose apsišaukė-
lėse liudininkų mobiliaisiais tele-
fonais nufilmuoti įvykiai, atkurti 
vaidybinio kino priemonėmis. 
Filmo operatorius Olegas Mutu. 
Kritikas Antonas Dolinas rašė: 

„Donbasas“ – atvirai antikarinis 
filmas, niekaip nepateisinantis bet 
kurios pusės prievartos. Jis rodo, 
kaip karas žaloja žmogų, pavers-
damas jį pabaisa, kartu ir komišku, 
ir keliančiu siaubą. Ir koks kupinas 
orumo tas, kuris prievartoje neda-
lyvauja. (...) Ne mažiau nei šiuo-
laikinio karo prigimčiai atskleisti, 

„Donbasas“ skirtas parodyti, kaip 
žiniasklaida, socialiniai tinklai ir 
kiti tarpininkai daro iš karo dar 
vieną šou. Tai savaime paverčia 
filmą neįmanomu paradoksu: jis 

apie tai, kas negali ir neturi virsti 
„tiesiog kinu“.“ 

Pateikiame kelias ištraukas iš re-
žisieriaus interviu, kurį jis pernai 
davė laidai „Donbas. Realiji“. 

***
Filmas paremtas fragmentais, ku-

riuos kino mėgėjai 2014 m. nufil-
mavo okupuotoje Donbaso terito-
rijoje. Tai fragmentai apie gyvenimą 
ten. Septynis epizodus galima rasti 

„YouTube“, kai kurias istorijas papa-
sakojo ten apsilankę liudininkai. 

„Donbasas“ – gana skambus žodis, 
apibūdinantis tai, kas ten vyksta. Šis 
žodis tiksliai įvardija topologiją, bet 
tai nebūtinai vieta. Turiu galvoje ten 
atsiradusį reiškinį. Apie jį ir sten-
giuosi kalbėti filme. 

Donbasas – tai reiškinys. Tai, kas 
ten pasireiškė, galėjo nutikti (esant 
vienokiai ar kitokiai tikimybei) vi-
sur posovietinėje erdvėje. Per tuos 
dvidešimt penkerius metus ne itin 
toli nuplaukėme nuo to, kas mus 
supo Sovietų Sąjungoje. Mes tem-
piamės visus pančius ir jie mus tem-
pia atgal. Jei vienur pradėjo augti 
kažkas gyva, tai kur nors kitur vis 
dėlto nugali tai, kas mirę. Pasakysiu 

abstrakčiai, prisimindamas vieną 
filosofo Merabo Mamardašvilio 
įžvalgą. Aptardamas Sovietų Są-
jungos žlugimą jis pasakė: „Tai, 
kas negyveno, negali ir mirti.“ Tas 

„negyventi“ pradeda ryškėti, jis nie-
kur nedingo, mes tiesiog nepastebė-
jome. Kai pasitraukia kuri nors val-
džia, pradeda ryškėti kažkas, kas jos 
viduje, tam tikra imitacija. Filmu-
kai, kuriuos mačiau „YouTube“, pa-
vyzdžiui, kaip batalionui „Betmen“ 
teikiama vėliava, iškalbingi: tai at-
rodo kaip parodija, utriruotas pa-
kartojimas kažko, ką mes jau seniai 
žinome ir esame matę, tačiau be bu-
vusio tikėjimo. Imituojamas ritua-
las, iš kurio dingo turinys. Kalbu 
apie pakaitalą – kažko imitaciją, 
kad būtų galima pridengti kitką. 
Panašiai Stalinas sugalvojo teismo 
procesą, kad prasimanytų liaudies 
priešus ir diversantus, neva rengu-
sius prancūzų intervenciją į SSRS. 
Tai imitacinis procesas, turintis pa-
slėpti kažką kita. 

Jeigu ten niekas nebūtų įsiveržę – 
jokios specialiosios tarnybos, kai-
mynystėje gyvenantys „draugai“, 
kariuomenė, žurnalistai, kurian-
tys fiktyvias naujienas, abejoju, ar 

ten vyktų karas. Kad taip įvyktų, 
buvo aktyviai padirbėta. Bet pati 
teritorija buvo labai paslanki. Kaip 
reikia pasistengti, kad dirva būtų 
išpurenta, puikiai aprašyta Anne 
Applebaum knygoje „Geležinė už-
danga“. Ji rašo, kaip SSRS specia-
liosios tarnybos transformavo vi-
suomeninį okupuotų teritorijų 
gyvenimą – griovė egzistuojančias 
struktūras ir kūrė imitacines. 

Mūsų filme filmavosi iš ten pa-
bėgę žmonės. Specialiai juos kvie-
čiau. Kartu su jais išgyvenau visus 
jų pasakojimus. Mes nedarėme 

Sergejaus Loznicos „Donbasas“ 
Specialusis seansas

aktorių atrankos, aš susitikau su 
masinių scenų aktoriais, su visais 
kalbėjausi. Man buvo svarbu iš-
girsti juos ir suprasti, kuo jie gyvena. 
Norėjau, kad tai atsispindėtų filme. 
Mano asistentas, kuris ieškojo tokių 
žmonių Kryvyj Riho gatvėse, su jais 
pasikalbėjęs dažnai grįždavo su aša-
romis akyse. Jis iš Lietuvos ir nieko 
panašaus nesitikėjo. Jam tai buvo 
pernelyg stiprus įspūdis. 

Parengė K. R.

„Donbasas“ 
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Kino naujienos trumpai
Pagal užsienio žiniasklaidą

K i n a s

Vis stebiuosi, kodėl lietuviai taip 
garbina žodį „elitas“ ir viską, kas 
juo įvardijama. Nenustebsiu, jei 
netrukus pas mus viskas bus eli-
tiška, pavyzdžiui, elitiniai elgetos 
ar elitiniai politikai. Todėl siūlau 
prisiminti Sylvaino White’o filmą 

„Pasmerktas būrys“ (TV1, 17 d. 21 
val.), kurio originalus pavadinimas 

„The Losers“. Jo veikėjai – penki eli-
tinio specialaus CŽV būrio nariai, 
kurie išsiunčiami į Bolivijos džiun-
gles. Uždavinys kaip visada – „su-
rasti ir sunaikinti“ narkotikų pre-
keivių bazę, bet nuvykus į vietą 
paaiškėja, kad būrį tiesiog „pakišo“ 
ir jis patenka į kryžminę dviejų ko-
vojančių stovyklų ugnį. Likę gyvi 
būrio nariai nusprendžia keršyti 
dėl visko kaltam CŽV apsukruoliui 
Maksui. Jie pasitraukia į pogrindį ir 
kuria elitinės reputacijos susigrąži-
nimo planus, juolab kad giminaičiai 
jau gavo pranešimus apie artimųjų 
mirtį. Iš alkoholizmo ir visokio 
moralinio nuopuolio vyrus išgel-
bėja prie būrio prisidėjusi gražuolė 
Aiša (Zoe Saldana), pažadėjusi už-
daruose karstuose visus sugrąžinti 
į tėvynę. Jeigu jie kartu sugebės nu-
galėti niekšą Maksą (Bondo priešas 
daktaras No, palyginti su juo, at-
rodo kaip pirmokėlis), kuris rengiasi 

įtraukti visus į naują pasaulinį karą, 
uždavinys bus įvykdytas su kaupu.

White’as – Paryžiuje užaugęs 
amerikiečių beisbolininko sūnus, 
sukūręs ne vieną populiarų vaizdo 
klipą, tad ir „Pasmerktas būrys“ at-
rodo kaip iki pusantros valandos 
ištęstas ypatingo grožio ir puikaus 
ritmo vaizdo klipas, infantiliškas, 
bet kartu žavus reginys. Tuos, kurie 
XX a. pabaigoje buvo ištikimi „vidiakų“ 
nuomos klientai, „Pasmerktas bū-
rys“ sugrąžins į jaunystės ar paau-
glystės metus ir privers dar kartą 
patirti tada uždraustus malonumus, 
kurie gal ir nebuvo susitikimai su 
didžiuoju kino menu, bet žadino 
kitokio gyvenimo ilgesį.   

Chriso Brinkerio filmas „Nusi-
kaltėlių šalis“ (Baltijos TV, 15 d. 
21.30) paremtas tikrais įvykiais. Į 
policijos detektyvo Karterio ran-
kas patenka profesionalus žudikas 
Džesis. Detektyvas įtikina jį tapti in-
formatoriumi ir padėti demaskuoti 
nusikalstamą sindikatą. Tačiau atsi-
tinka taip, kad nusikaltėliai nuspren-
džia įvykdyti mirties bausmę jiems 
abiem, tad detektyvas ir žudikas tu-
rės susivienyti ir sunaikinti nusikal-
tėlius. Siužetas gal ir neįkvepia, bet 
Willemo Dafoe ir Matto Dillono duetas 
vertas dėmesio.

Per karščius geriausia slėptis kino 
teatre. Bei jei apsėdo didis tinginys, 
galiu pasiūlyti lavoninę. Į ją perkels 
Andre Overdalio filmas „Skrodi-
mas“ (Baltijos TV, 15 d. 23.40). 
Du jo herojai – mažo miestelio pa-
tologai anatomai Tomis Tildenas 
(Brian Cox) ir jo sūnus Augustas 
(Emile Hirsch) – bando išsiaiškinti, 
kaip mirė žiauriai nužudyta jauna 
ir graži mergina, ir aptinka rituali-
nių apeigų pėdsakus. 

Tomio prozektoriume siaubo 
filmų gerbėjai pasijus kaip namie: 
siužetas įdomus, veikėjai simpatiški 
(jautrūs tėvo ir sūnaus pokalbiai 
apie pasimatymus), o veiksmo 
vieta – spalvinga. Operatorius 
Romanas Osinas kartu su režisie-
riumi talentingai atkuria lavoninės 
atmosferą: šaltos šviesos nutvieks-
tas kambarys, tamsoje skendintis 
ankštas koridorius, senas liftas. 
(Beje, režisierius yra prisipažinęs, 
kad mėgstamiausia jo filmo scena, 
kai abu veikėjai lifte aptarinėja mo-
tinos mirtį.) Čia gali atsitikti bet kas, 
tačiau veiksmas įgyja pagreitį, kai 
prabyla tamsiosios jėgos, tik keista, 
kad išsilavinę veikėjai taip lengvai 
patiki jų egzistavimu. Bet jei per-
nelyg nepriekabiausite prie filmo 
kūrėjų, tikrai pajusite specifinį 

malonumą. Juk neatsitiktinai ra-
šytojas Stephenas Kingas pavadino 

„Lavoninę“ savo mėgstamiausiu 
2016 m. siaubo filmu.

Jei nemėgstate žanrinio kino, 
siūlau prisiminti Dexterio Fletche-
rio „Erelį Edą“ (TV3, 16 d. 19.30), 
juolab kad naujausias režisieriaus 
filmas „Rocketman“ jau rodomas 
kino teatruose. 2016 m. pasirodęs 

„Erelis Edas“ – tragikomiška Mi-
chaelo Edwardso istorija. Edward-
sas, kurį filme suvaidino Taronas 
Egertonas, – britų slidininkas, šuo-
lių nuo tramplino mėgėjas, niekad 
nesiliovęs tikėti savimi, nepaisy-
damas to, kad niekas netikėjo jo 
sugebėjimais. 

Iš darbininkų šeimos kilęs 
Edwardsas nuo mažens svajojo apie 
olimpines žaidynes, išbandė daug 
sporto šakų. Padedamas charizma-
tiško ir maištingo trenerio (Hugh 

Jackman) jis nusprendė kovoti dėl 
medalių Kalgario žiemos olimpi-
nėse žaidynėse 1988 metais. Ne-
įtrauktas į nacionalinę rinktinę, 
Edas treniravosi Suomijoje, gyveno 
psichiatrinėje (taip pigiau), jo spor-
tinė įranga buvo „iš antrų rankų“. 
Edwardsas užėmė paskutinę vietą 
ir tapo žiūrovų numylėtiniu, bet 
po šios olimpiados taisyklės buvo 
sugriežtintos, kad į žaidynes nepa-
tektų tokie mėgėjai kaip Edas. 

Sako, kad britai mėgsta didvy-
riškus nevykėlius. Gal todėl, kad 
jų veiksmai ir siekiai – moraliniu 
požiūriu nepriekaištingi. Jie iš kito, 
primiršto pasakojimo, kuriame net 
karalių niekas nevadino elitu. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Mirė Ryszardas Bugajskis

Birželio 7 d. Varšuvoje mirė kino 
ir televizijos režisierius, scenaris-
tas, rašytojas Ryszardas Bugajskis. 
Jam buvo septyniasdešimt šešeri. 
Bugajskis gimė 1943 m. Varšuvoje, 
prieškario Lenkijos socialistų par-
tijos (PPS) veikėjo šeimoje. Varšu-
vos universitete studijavo filosofiją, 
Lodzės kino mokykloje – režisūrą.

Kine Bugajskis debiutavo 1979 m., o 
jo trečiasis filmas „Tardymas“ („Pr-
zesłuchanie“, 1982) tapo garsiausiu 
Lenkijoje uždraustu filmu. Karinės 
padėties metais „Tardymas“ buvo 
platinamas nelegaliomis kasetėmis. 
Oficiali jo premjera įvyko 1990 m. 
Kanuose, pagrindinį vaidmenį filme 
sukūrusi Krystyna Janda pelnė ge-
riausios aktorės apdovanojimą. Ji 
vaidino aktorę, kuri Stalino laikais 
atsiduria kalėjime ir priešinasi te-
roro aparatui. Netrukus Bugajskis 
emigravo į Kanadą, kūrė filmus ir 
serialus JAV. Grįžęs į Lenkiją su-
kūrė filmą „Žaidėjai“ („Graczy“, 
1995) apie bandymą pasikėsinti į 
Lechą Wałęsą, 1990-aisiais vyks-
tant prezidento rinkimų kampani-
jai. 1997 m. Bugajskis tapo Lenkijos 
televizijos (TVP) žinių vyriau-
siuoju režisieriumi, sukūrė serialą 

„Taip ar ne?“ („Tak czy nie?“, 2003). 

2009 m. pasirodė jo vaidybinis fil-
mas „Generolas Nilas“ („Generał 
Nil“, 2009) – biografinis pasako-
jimas apie dviejų pasaulinių karų 
dalyvį generolą Emilį Augustą Fiel-
dorfą (1895–1953), Antrojo pasau-
linio karo metais įkūrusį Armijos 
Krajovos diversijų padalinį (Ke-
dyw), jam vadovavusį, o pokariu 
tapusį vienu ieškomiausių pogrin-
džio vadų, įkalintu sovietiniame 
lageryje. Generolą suvaidino Ol-
gierdas Łukaszewiczius. 2013 m. 
Bugajskio sukurto filmo „Užda-
roji sistema“ („Układ zamknięty“) 
pagrindu tapo Lenkiją sukrėtusi 
byla. Jos veikėjai buvo prokurorų 
ir mokesčių inspekcijos neteisėtai 
persekioti verslininkai, kurie buvo 
suimti ir vėliau išteisinti, bet jų įmo-
nės bankrutavo. Filmo gamybą pa-
rėmė privatūs investuotojai. Pasku-
tinio Bugajskio filmo „Katarakta“ 
(„Zaćma“) premjera įvyko 2016 m. 
Gdynės kino festivalyje. Tai taip 
pat biografinis pasakojimas. Jo 
herojė Julia Brystigerowa – prieš-
kario komunistų partijos veikėja 
ir pokario Saugumo ministerijos 
tardytoja, garsėjusi žiaurumu.

Michelis Hazanavicius rengiasi 
kurti animacinį filmą

Naujausias Michelio Hazanavi-
ciaus filmas – fantastinė komedija 

„Redoutable“, kurioje vaidina Oma-
ras Sy, Bérénice Béjo ir François 
Damiens’as, – ekranuose pasiro-
dys ateinančių metų sausį. Dabar 

„Oskaru“ apdovanoto filmo „Artis-
tas“ režisierius Hazanavicius pirmą 
kartą savo karjeroje rengiasi kurti 
pilnametražį animacinį filmą. Tai 
bus prancūzų rašytojo ir scenaristo 
Jeano-Claude’o Grumbergo pasa-
kos „La Plus Précieuse Des Mar-
chandises“ ekranizacija. Pasakos 
herojai – Lenkijos miškuose gy-
venanti medkirčio šeima, kuri ne-
gali turėti vaikų, ir Paryžiaus žydų 
šeima, kuriai neseniai gimė dvynu-
kai. Pakeliui į Aušvico mirties sto-
vyklą žydai nusprendžia gelbėti vai-
kus – tėvas išmeta juos iš traukinio. 

„Paketą“ randa medkirčio žmona ir 
nepaisydama pavojų nusprendžia 
tapti motina. Pasak Hazanaviciaus, 
savo pasakoje Grumbergas bando 
papasakoti kažką gražaus apie tai, 
kas žmonijos istorijoje visiems lai-
kams liks gėdinga dėme. Filmavimo 
pradžia numatyta 2020 m., prem-
jera – 2021-aisiais. 

Robertas Pattinsonas vaidins 
Betmeną

Studija „Warner Bros.“ patvir-
tino Roberto Pattinsono kandi-
datūrą Betmeno vaidmeniui filme, 
kurį režisuos Mattas Reevesas. 

Kalbama, kad sutartis apims iškart 
tris filmus, nes studija rengiasi fil-
muoti trilogiją apie Betmeną. Apie 
pirmo filmo siužetą beveik nieko 
nežinoma. Po to, kai Benas Afflec-
kas atsisakė vaidinti Betmeną, buvo 
nuspręsta papasakoti apie jauną 
Betmeną ir apie tai, kaip jis tampa 
kovotoju su nusikaltėliais. Kalbama, 
kad filmo stilius primins film noir, 
bet žanras bus artimas detektyvui. 

Quentinas Tarantino ekranizuos 
komiksą

Quentinas Tarantino rengiasi 
ekranizuoti komiksą „Džango / 
Zoro“ („Django/Zorro“). Šį ko-
miksą režisierius sukūrė pats kartu 
su „Dynamite Entertainment and 
DC Comics“, remdamasis savo 
2012 m. filmu „Ištrūkęs Džango“. 
Komikso įvykiai rutuliojasi praė-
jus keleriems metams po parody-
tųjų filme. Už „Ištrūkusio Džango“ 
scenarijų Tarantino pelnė „Oskarą“, 

„Auksinį gaublį“ ir BAFTA premiją.

Davidui Lynchui bus įteiktas 
garbės „Oskaras“

Amerikos kino akademijos pre-
mijų komitetas paskelbė, kad reži-
sieriui Davidui Lynchui bus įteiktas 
specialus garbės „Oskaras“. Lynchas 
tris kartus buvo nominuotas geriau-
sio režisieriaus „Oskarui“ (už filmus 

„Žmogus-dramblys“, „Malholando 
kelias“ ir „Mėlynas aksomas“) ir 
kartą – kaip geriausio adaptuoto 
scenarijaus bendraautoris („Žmo-
gus-dramblys“). Garbės „Oskaras“ 
Lynchui bus įteiktas per specialią 
ceremoniją spalio 27 dieną. 

François Ozonas – vėl filmavimo 
aikštelėje

Nepraėjus nė pusei metų po 
filmo „Ačiū Dievui“ premjeros 
Berlyno kino festivalyje, François 
Ozonas Normandijoje pradėjo fil-
muoti naują filmą „1984-ųjų vasara“ 
(„Eté 84“). Devyniolikto režisie-
riaus filmo herojai bus trys paau-
gliai, leidžiantys vasaros atostogas 
Normandijos kurorte. Pagrindinius 
vaidmenis kuria prancūzai Félixas 
Lefebvre’as, Benjaminas Voisinas 
ir belgė Philippine Velge. Prem-
jera numatyta ateinančiais metais.

Parengė Ž. P.

Nevykėliai gali įkvėpti
Krėsle prie televizoriaus

„Pasmerktas būrys“

Quentinas Tarantino filmuojant 
„Ištrūkusį Džango“
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M u z i k a

VILNIAUS FESTIVALIS 2019 

2019 m. birželio 3–21 d.
Vilnius

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

Birželio 17 d., pirmadienis, 19 val., Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia
„Illumina. Grigališkasis choralas ir improvizacijos mušamiesiems“
SCHOLA CANTORUM RIGA (Latvija)
(meno vadovas Guntars Prānis)
RIHARDS ZAĻUPE (mušamieji, Latvija)
IVARS KALNIŅŠ (mušamieji, Latvija)
GUNTARS PRĀNIS (ratukinė ryla, Latvija)
Programa:
I. „Pirmoji impresija“
Procesionalas „Calicem salutaris“ ir 115 psalmė
Himnas „Veni Creator Spiritus“
Antifona „Illumina“
Giesmė „In Rama sonat“ (XII a.)
ALFONSO X EL SABIO (1221–1284) – Giesmė „Santa Maria, strela
do dia“
Giesmė „Res est admirabilis“ (XII a., iš „Codex St. Martial“)
II. „Antroji impresija“
Giesmė „Respondemos“
Giesmė „O Virgo Splendens“ (1379, iš „Llibre Vermell de Montserrat“, 
fol. 21−v22)
Giesmė „Benedicamus Domino“ (XII a., iš „Codex St. Martial“)
Responsorijus „Fundata est“

„Sanctus cum tropo“
III. „Trečioji impresija“
Himnas „Urbs Ierusalem“
Antifona „Simile est regnum“ ir „Magnificat“
Giesmė „Hebraicus Ma navu“
RIHARDS ZAĻUPE (g. 1983) – „In Domino gaudeamus“

Birželio 19 d., trečiadienis, 19 val., Valdovų rūmų Didžioji renesansinė
menė 

„Bazelio kamerinis orkestras, Andrius Žlabys ir Mozartas“
BAZELIO KAMERINIS ORKESTRAS (Šveicarija)
Solistas ANDRIUS ŽLABYS (fortepijonas; Lietuva, JAV)
Programa:
FRANK MARTIN – „Pavane couleur du temps“
WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fortepijonui ir 
orkestrui Nr. 12 A-dur, KV 414 
HEINZ HOLLIGER – „Eisblumen“
WOLFGANG AMADEUS MOZART – Koncertas fortepijonui ir 
orkestrui Nr. 9 Es-dur, KV 271 („Jenamy“)

Birželio 21 d., penktadienis, 19 val., Lietuvos rusų dramos teatras 
„Laukimas“. Pero Giunto istorija Solveigos akimis“
Solistai: MARI ERIKSMOEN (sopranas, Norvegija), 
STEIN SKJERVOLD (baritonas; Norvegija, Lietuva)
Choras VILNIUS 
LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS 
Dirigentas EIVIND GULLBERG JENSEN (Norvegija)
Režisierius, idėjos autorius CALIXTO BIEITO (Katalonija, Ispanija)
Libreto autorius KARL OVE KNAUSGÅRD (Norvegija)
Vaizdo projekcijų autorė SARAH DERENDINGER (Šveicarija)
Vykdomasis prodiuseris – Bergeno tarptautinio festivalio vadovas 
ANDERS BEYER (Norvegija)
Programa: „Laukimas“. Simfoninė pasija solistams, chorui ir orkestrui
pagal Edvardo Griego muziką 
Bergeno festivalio, Tivoli festivalio „Summer Classical“, Bilbao teatro

„Arriaga“, Geteborgo simfoninio orkestro, Islandijos simfoninio 
orkestro ir Vilniaus festivalio koprodukcija

***
www.vilniusfestival.lt

Baigėsi Pirmasis respu-
blikinis Juozo Gruodžio 
pianistų konkursas

Birželio 2 d. Kauno Juozo Gruo-
džio konservatorijoje daugiau kaip 
50 geriausių Lietuvos pianistų susi-
rinko į Pirmąjį respublikinį Juozo 
Gruodžio pianistų konkursą. Profe-
sionaliai atliekama muzika puikioje 
konservatorijos salėje leido ir kon-
kurso dalyviams, ir klausytojams, 
perfrazuojant danų rašytoją Peterį 
Høegą, nuplauti dulkes nuo kasdie-
nio savo gyvenimo. 

Jau 71 metus Kauno konserva-
torija vadinama Juozo Gruodžio 
vardu. Pati muzikos įstaiga skai-
čiuoja 99-uosius. Tad nenuostabu, 
kad per tiek gyvavimo metų pri-
brendo iniciatyva surengti pianistų 
konkursą, kuriame, greta prestiži-
nių Lietuvos muzikos konkursų, 
būtų puoselėjama J. Gruodžio bei 
kitų lietuvių kompozitorių kūryba 
fortepijonui. Pirmą kartą orga-
nizuotame konkurse dalyvavo 50 
pianistų iš Kauno J. Gruodžio bei 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijų, 
Vilniaus nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos, Kauno J. Naujalio 
muzikos gimnazijos, Šilutės, Nerin-
gos, Utenos, Birštono meno mokyklų, 
Kauno 1-osios, M. Petrausko, A. Kača-
nausko muzikos mokyklų. Konkurso 
dalyvių geografija plati. Tai byloja apie 
jaunųjų muzikantų savivoką, norą 
puoselėti savo šalies kompozitorių 
kūrybą didžiosiose Lietuvos scenose. 

Pirmuoju konkursu džiaugėsi ir 
jo meno vadovė, Kauno J. Gruodžio 
konservatorijos Fortepijono meto-
dinės grupės pirmininkė, mokytoja 
ekspertė Laima Aksamitauskienė: 

„Labai smagu, kad ilgai puoselėta 
idėja tampa realybe. Sveikinu visus 
jaunuosius talentus ir jų mokytojus 
iš visos Lietuvos, kurie savo daly-
vavimu konkurse pagerbia žymųjį 
kompozitorių. Kaip tik šiais metais 
švenčiame Juozo Gruodžio 135-ąsias 
gimimo metines, o kitais metais mi-
nėsime konservatorijos šimtmetį. 
Džiaugiuosi, kad konkurso daly-
viai, atlikdami privalomą lietuvių 
kompozitoriaus kūrinį, propaguoja 
lietuvišką muziką, išsamiau susipa-
žįsta su mūsų kompozitorių kūryba 
ir skleidžia ją visuomenėje. Labai 

dėkoju J. Gruodžio konservatori-
jos direktoriui Kęstučiui Bliujui, be 
kurio visokeriopo palaikymo sun-
kiai būtų galima įsivaizduoti ren-
ginio sėkmę.“ Konkurse dalyvavo 
ir mokytojos ekspertės parengtos 
mokinės: Elzė Kaziukonytė tapo D 
kategorijos II vietos laimėtoja, Gra-
žina Lukšytė – II vietos laureate tarp 
E kategorijos dalyvių. 

Konkurso vertinimo komisijos 
pirmininkė – Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos profesorė, Lietu-
vos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatė, pianistė Rūta 
Rikterė, kartu su profesoriumi ir 
LMTA rektoriumi Zbignevu Ibel-
hauptu puoselėjanti fortepijoni-
nio dueto žanrą. Kiti konkurso 
vertinimo komisijos nariai – taip 
pat ryškios muzikos pedagogikos 
asmenybės: profesorius Sergejus 
Okruško; LMTA doktorantas Jur-
gis Aleknavičius; ilgametė Kauno 
krašto fortepijono mokytojų drau-
gijos pirmininkė, Kauno 1-osios 
muzikos mokyklos fortepijono mo-
kytoja ekspertė Rasa Derbutienė; 
Kauno M. Petrausko muzikos mo-
kyklos fortepijono klasės vadovė, 
mokytoja ekspertė Rūta Varnienė. 
Konkurso organizacinio komiteto 
pirmininkas ir koordinatorius, 
Kauno technikos universiteto Hu-
manitarinių mokslų doktorantas, 
pianistas ir koncertmeisteris, šių 
eilučių autorius Domantas Milius.

Grand prix atiteko Jokūbui Ja-
keliui (Kauno 1-oji muzikos mo-
kykla, mokytoja ekspertė Edita 
Matulionienė). Jaunas, bet jau atli-
kėjo branda pasižymintis pianis-
tas atliko Josepho Haydno Sonatos 
D-dur (Hob. XVI:37) I dalį ir lietu-
viška nostalgija dvelkiančią Stasio 
Vainiūno pjesę ,,Pakalnutės žydi“ iš 
ciklo ,,Gimtinės pievos“. 

Tarp A kategorijos (3–4 kl.) daly-
vių pirmoji vieta skirta Laurai Sto-
nytei (Kauno 1-oji muzikos moky-
kla, mokytoja metodininkė Ramutė 
Pečeliūnienė) ir Rasai Petrauskaitei 
(Kauno Miko Petrausko muzikos 
mokykla, mokytoja Agnė Pran-
culytė-Jončienė). Tarp B katego-
rijos (5–6 kl.) pirmoji vieta skirta 
keliems mokiniams: Agnei Ali-
jauskaitei (Kauno Miko Petrausko 
muzikos mokykla, mokytoja A. 
Pranculytė-Jončienė), Nortei Kara-
liūtei (Kauno 1-oji muzikos moky-
kla, mokytoja Svetlana Mažeikienė), 

Medai Siliūtei (Šilutės meno moky-
kla, mokytoja Liudmila Sandra Tu-
naitienė), Agnei Šulniūtei (Kauno 
1-oji muzikos mokykla, mokytoja 
Edita Matulionienė). Tarp C kate-
gorijos (7–8 kl.) dalyvių pirmąją 
vietą pelnė Mindaugas Baliukevi-
čius (Utenos meno mokykla, moky-
toja Ingrida Dirmienė). D kategori-
joje (9–10 kl.) pirmąją vietą laimėjo 
Simonas Miknius (Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorija, mokytojas 
Motiejus Bazaras) ir Sibilė Zavads-
kytė (Nacionalinė M.K. Čiurlionio 
menų mokykla, mokytoja Vaida 
Kirvelytė). E kategorijos (11–12 kl.) 
dalyviams pirmoji vieta nepaskirta. 
Konkurso laureatai ir dalyviai ap-
dovanoti įsimintinomis dovanomis, 
papuoštomis J. Gruodžio atvaizdu. 

Konkurso meninį ir organiza-
cinį lygį reprezentuoja ne tik ver-
tinimo komisijoje esantys profeso-
riai ir mokytojai ekspertai. Džiugu, 
kad nepailstančio konservatorijos 
direktoriaus K. Bliujaus rūpesčiu 
turime visiškai atnaujintą istorinį 
konservatorijos pastatą, kuriame 
jau aštuntą dešimtmetį tarp tų pa-
čių sienų muzikos meno paslapčių 
semiasi jaunieji muzikantai. Nacio-
nalinėms šalies kultūros įstaigoms 
vis kažkaip neatrandant pinigų nau-
jiems fortepijonams, konservatori-
jos salėje mėgaujamės dviejų naujų 

„Grotrian-Steinweg“ fortepijonų 
skambesiu. Geras konkurso daly-
vių pasirengimas, muzikai palanki 
aplinka, puiki salė, instrumentai, 
atsakingas viso organizacinio ko-
miteto darbas – tai veiksniai, nu-
lėmę, kad Lietuva turi naują pia-
nistų konkursą, kuris, tikimės, taip 
pat sulauks savo 99-osios sukakties. 
Konkurso atsiradimas, jo forma-
tas bei informacinė sklaida neįsi-
vaizduojama be buvusios konser-
vatorijos auklėtinės, muzikologės 
Ingridos Alonderės indėlio. Jos pa-
tarimai, konkurso meno vadovės L. 
Aksamitauskienės sprendimai, di-
rektoriaus palaikymas – tai esmi-
niai rodikliai, kodėl J. Gruodžio pi-
anistų konkursą ateityje rengsime 
su dar didesniu entuziazmu ir at-
sakingai. Džiugu, kad šiais laikais 
tarp daugybės menkaverčių ir ori-
ginalumu nepasižyminčių renginių 
galime būti liudininkai kažko tikro 
ir originalaus. 

Domantas Milius

Kronika

Muzikos įvairovė Tytu-
vėnų vasaros festivalyje
Birželio 15 d. Tytuvėnų Švč. Mer-
gelės Marijos bažnyčioje prasideda 
XVI tarptautinis Tytuvėnų vasaros 
festivalis. Jis į gražiausias Šiaulių 
krašto vietas sukvies profesionalaus 
muzikos meno gerbėjus, kurie turės 
progą išgirsti įvairių žanrų muziki-
nius kūrinius, atliekamus Lietuvos 
ir užsienio atlikėjų. 

Tradiciškai festivalio atidaryme 
gros Lietuvos kamerinis orkestras, 
diriguojamas festivalio meno va-
dovo Roberto Šerveniko. Progra-
moje – A. Vivaldi, G. F. Händelio, 
A. Scarlatti kūriniai. 

Kelmės dvare skambės XVII a. 
Londono namų muzika, vėliau – 
braziliška gitara, o Dabikinės dvare 
(Akmenės raj.) – džiazas.

Mindaugo karūnavimo dieną kvie-
čiame sutikti Šeduvos bažnyčioje, kur 
vargonais gros Dainius Sverdiolas, 
dainuos Liudas Norvaišas.

Baisogalos dvare laukia susitikimai 
su pianistais Petru Geniušu, Justu 
Šerveniku, Johany Randvere (Estija).

Kasmet vienas koncertas festi-
valyje skiriamas poetui, kolekci-
ninkui kun. Ričardui Mikutavičiui, 
Tytuvėnuose dirbusiam 13 metų. 
Šį kartą dedikaciją jam atliks Vil-
niaus kvartetas ir smuikininkė Da-
lia Kuznecovaitė.

Festivalis plečia savo erdves ir 
vieną koncertą deleguoja į Šiluvą. 

Tai pirmasis festivalio koncertas 
šioje šventovėje, ir jam atlikti pasi-
kviestas žymiausias sakralinės mu-
zikos atlikėjas Lietuvoje – valstybi-
nis kamerinis choras „Polifonija“, 
šiemet švenčiantis 45-metį.

Festivalio pabaigos akordas – Ty-
tuvėnuose su Lietuvos nacionaliniu 
operos ir baleto teatro orkestru bei 
solistu Krisztiánu Cseru (bosas, 
Vengrija). 

Tebūnie kiekvienas koncertas – 
maža muzikinė kelionė į galbūt dar 
neatrastą, o gal jau pamėgtą Šiau-
lių krašto vietą. Laukiame visuose 
koncertuose.

Daugiau informacijos www.tytu-
venaifestival.lt

Rengėjų inf.

Anonsai
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B irželio 14–23
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Galerijoje „Kairė–dešinė“ – įspūdingos Augusto Bidlausko grafikos 
(mecotintos) darbai. Ten gyvūnai susilieja su žmogumi, žmogus su pei-
zažu ir tai visai siurrealizmo žaismas, o ir Venecijos bienalę, ir MO dabar 
esančią parodą apsėdęs mutavimo nerimas, kylantis dėl žmogaus nusi-
kaltimų prieš gamtą ir jau regimų padarinių. Bidlausko darbuose, aišku, 
laimi džentelmeniška estetika, bet juk estetika ir veikia labiausiai. Paroda 
veikia iki birželio 22 d.

Vilniaus rotušėje atidesnio dėmesio verta Gintauto Trimako fotogra-
fijų paroda „Tavo bažnyčios“ ne tik todėl, kad šiam menininkui būdin-
gas konceptualus žvilgsnis, bet ir dėl ištįsusio laiko – kolekcija su vaizde 
išnyrančiomis bažnyčiomis kaupėsi per metus, paraleliai. Trimako baž-
nyčios šnabždasi su kitų jas fotografavusiųjų vaizdais. Miestas išryškėja 
ne tik kaip architektūros, bet ir kaip žmonių sluoksnių visuma. Paroda 
veikia iki birželio 29 d.

Muzika

Jau ne pirmi metai Vilniaus festivalis vieną koncertų skiria sakralinei 
muzikai. Jo klausytis kviečiami visi norintieji, mat įėjimas į Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bendradarbiaujant su Religinės muzikos centru 
rengiamą muzikos vakarą yra nemokamas. Šiemet birželio 17 d. 19 val. čia 
skambės grigališkojo choralo ir improvizacijų mušamiesiems programa 

„Illumina“. Ją atliks svečiai iš Latvijos: vokalinis vyrų ansamblis „Schola 
Cantorum Riga“ (vadovas Guntaras Pranis), perkusininkai – kompozito-
rius ir atlikėjas Richardas Zaļupe ir Latvijos nacionalinio operos ir baleto 
teatro simfoninio orkestro muzikantas Ivaras Kalniņis.

Teatras

Lietuvos rusų dramos teatras (LRDT) birželio 20, 21 d. Literatūriniame 
A. Puškino muziejuje Vilniuje pristato imersinio (įtraukiančio, interak-
tyvaus) teatro spektaklį rusų kalba pagal Antono Čechovo pjesę „Dėdė 
Vania“. Spektaklyje žiūrovai su gidu keliaus po skirtingas veiksmo vietas, 
tapdami nematomais ir nebyliais įvykių liudininkais. Kaip sako režisie-
rius Tadas Montrimas: „Tai bus tarsi koks dėmesingas pasivaikščiojimas 
po gyvenimą, po „Dėdės Vanios“ pasaulį.“ Spektaklyje vaidina LRDT 
aktoriai: Aleksandras Agarkovas, Juliana Volodko, Jelena Orlova, Inga 
Maškarina, Viačeslavas Lukjanovas, Andrius Darela, Jurijus Ščiuckij ir kt.

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“
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 valstybin-
gumą nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 
16 d.“
Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos 

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

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

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

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 12 d. – Beatričės Mockevičiūtės 
paroda „Asukas“
nuo 14 d. – paroda „Kraujas ir žemė: tam-
sūs menai tamsiems laikams“
nuo 14 d. – Mindaugo Navako paroda 

„Daiktiškumai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
nuo 14 d. – „Meno celės ’19“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 15 d. – Ievos Baltrėnaitės paroda

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 22 d. – Camillos Borghese fotoinstalia-
cija „Miesto dialogai / Dialoghi urbani“ 
iki 22 d. – Augusto Bidlausko kūrybos 
paroda „Tiek tos gamtos“
iki 22 d. – paroda „Vytautas Jurkūnas ir šei-
mos rinktinė: Jurqnizmas“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Snieguolės Michelkevičiūtės fotoparoda 

„Moteris apie vyrus“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 22 d. – Klauso Richterio paroda „Bajorai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 22 d. – Vidmanto Jusionio kūrybos 
paroda „Prieš saulę“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Indrės Šerpytytės paroda 

„From.Between. To“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 18 d. – Vilijos Kisieliūtės paroda „Nuo 
garso iki tylos“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Alfonso Čepausko paroda „Būties 
panorama“
nuo 19 d. – Rodiono Petroffo paroda 

„Triukšmas“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 4
iki 25 d. – Ričardo Filistovičiaus kūrybos 
paroda „Letargo miegas. Prisikėlimas“
Jono Kazlausko tapybos paroda „Žvilgsniai 
iš praeities“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Parodos iš Rokiškio krašto muziejaus 
fondų: Antano Kliaugos (1896–1991) tapyba 
ir Petro Vytauto Kalpoko (1920–2004) 
drožyba
iki 16 d. 10–19.30 – Tibeto vienuolio Lamos 
Nimos smėlio mandala Išlaisvintojai Tarai 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 22 d. – Lucos Vanello (Italija, Slovėnija) 
paroda „Drėgni raumenys laukia“

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

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Sigitos Maslauskaitės ir Viktoro Paukšte-
lio kūrybai dedikuota paroda „Prisimenant 

„ArtVilnius ’19“ 

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“
Paroda „Stanislavas Moniuško –  aštuonio-
lika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Ežiukas – Mažasis Princas kosmi-
niame ūke“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Gintauto Trimako fotografijų paroda „Tavo 
bažnyčios“
Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Vil-
niaus mozaika“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Jehošuos Kovarskio tapybos paroda 

„Chaoso sutramdymas“ 

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Paulinos Pukytės piešinių ir jų pavadinimų 
paroda 

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
Paroda „100 pakilių akimirkų: tarpukario 
Lietuvos šventės ir iškilmės“ 
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 „Atrask ir išgirsk Stanislovą 
Moniušką“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Liucijos Dervinytės paroda „Mind Garden“

Galerija „Fantomas“
Vytauto g. 57
Romualdo Požerskio fotoparoda „Kelias“

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“ 
Kauno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš 
atvykstant“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Dorotos Kuczma ir Wacławo Kuczma 
paroda „Vietos atmintis“
Irenos Petravičienės paroda „Kūrybos kelias“

Kauno fotografijos galerija

Vilniaus g. 2

iki 16 d. – Vokietijos menininkių dueto 

Haubitz+Zoche paroda „Hibridinis moder-

nizmas. Bažnyčios Pietų Indijoje“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

iki 23 d. – Lietuvos tapybos meno projekto 

„Rekomendacija“ paroda

Paroda „Istorija ateičiai“

Baroti galerija
Aukštoji g. 12
Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Orni-
tologinis sapnas“

Galerija „si:said“

Daržų g. 18

Vlado Balsio paroda „Pusė parodos“ 

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Šiaulių ir Vilniaus dailininkų projektas 

„Prie kavos“ 

Violetos Kiznienės piešinių paroda 
„Nepažįstamoji“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
iki 16 d. – Virginijaus Kinčinaičio paroda 

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – paroda „Keramiada. 
Trys Panevėžio tarptautinio keramikos 
simpoziumo dešimtmečiai“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Panevėžio tarptautinės fotografijos biena-
lės „Žmogus ir miestas 2019“ paroda

„Galerija XX“  
Laisvės a. 7
nuo 14 d. – Girmanto Rudoko paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė
15 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. M. Jančiauskas
16 d. 16 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės 

„NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. 
Rež. J. Tertelis
18 d. 19 val. – PREMJERA! „SHELL-TER“. 
Rež. R. Krężel ir M. Duncan 
19, 20 d. 19 val. – I. Bergmano „SCENOS IŠ 
VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir 
rež. V. Rumšas 
20 d. 19 val. – V. Rimkaitės „VIRIMO TEM-
PERATŪRA 5425“. 
Rež. G. Kriaučionytė-Vosylienė

Vilniaus mažasis teatras
16 d. 18 val. – „GERO HUMORO DOZĖ“ 
(VšĮ „Improvizacijos teatras“)
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Bibliografinės žinios

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

MENAS 

Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai ir koplytėlės / [sudarė Asta Jankeliū-
nienė]. – 2-asis, papild. leid.. – Marijampolė : Idėja plius, 2018. – 308, [2] p. : iliustr.. – Tira-
žas 500 egz.. – ISBN 978-609-95991-8-2 (įr.)

Zarasų miesto aikštė XIX a. pab. – XXI a. pr. = Zarasai town square the end of the 19th c. – the 
beginning of the 21th c. / Zarasų krašto muziejus ; [sudarytoja Ilona Vaitkevičienė] ; [vertėja 
Birutė Leškienė-Hussey]. – Utena : Utenos Indra, 2018. – 99, [1] p. : iliustr., faks., žml.. – Ti-
ražas 700 egz.. – ISBN 978-609-455-430-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA

Ant ilgesio sparnų : [eilėraščiai] / Dalia Sakalauskienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2018. – 
177, [6] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95991-1-3

Borakas iš Žirgapievio : romanas / Rimutė Kibickaitė-Gansiniauskienė. – Utena : Utenos 
Indra, 2019. – 285, [2] p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-455-442-1 (įr.)

Čia buvo Brita Marija : [romanas] / Fredrik Backman ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 310, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3687-4 (įr.)

Humoro medis : eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“. – [Kunigiškiai, 
Anykščių r.] : Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, 2019. – ISSN 2538-936X

2019 / sudarytoja Aldona Širvinskienė. – 2019. – 302 p. – Tiražas 100 egz.

Jūros pieva : [romanas] / Laima Gimbutienė. – Utena : Utenos Indra, 2019. – 258, [2] p.. – Ti-
ražas 200 egz.. – ISBN 978-609-455-440-7

Kelias namo : eilėraščiai / sudarė Aldona Širvinskienė ; [K. Širvinsko paveikslų reprodukci-
jos]. – Kunigiškiai, Anykščių r. : Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, 2019. – 134 
p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-823-30-8

Krikštas ugnimi : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 348, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3731-4 (įr.)

Mano vaikai… : [romanas] / Guzel Jachina ; iš rusų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 429, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3681-2 (įr.)

Mirtini draugai : [romanas] / Nele Neuhaus ; iš vokiečių kalbos vertė Danutė Angelina Ša-
duikienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 348, [3] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-
01-3720-8 (įr.)

Paukščiai : eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : 
Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“, 2019. – ISSN 2538-9378

2018 / sudarytoja Aldona Širvinskienė. – 2019. – 106, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.

Per žydintį šerkšną : [eilėraščiai, miniatiūros] / Aldona Maksvytienė. – Marijampolė : Idėja 
plius, 2018. – 109, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95991-3-7

T(r)ojus / Rūta Mataitytė. – Vilnius : Gelmės, 2019. – 127, [1] p.. – (Kitoks romanas, ISSN 
2351-6437). – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8168-73-0

„Vardai žvaigždėmis švytintys“ : tarptautinis rašytojų kūrybos almanachas, skirtas motinos 
ir tėvo atminimui / [redaktorė ir sudarytoja Dalia Milukaitė-Buragienė]. – Kaunas : Lietu-
vos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2019. – 221, [1] p. : portr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 
978-9986-940-99-9

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

1009 : [apsakymas] / Elena Juknevičiūtė, Justinas Sajauskas. – Marijampolė : Idėja plius, 
2018. – 47, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95991-9-9 (įr.)

Aplink Žemę per 80 dienų : [romanas] / Jules Verne ; iliustravo Robertas Ingpenas ; vertė 
Juozas Balčikonis. – 4-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 245, [3] p. : iliustr.. – (H.Ch. 
Anderseno medalis). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-194-6 (įr.)

Kerago metamorfozė / Katja Brandis ; iliustravo Claudia Karls ; iš vokiečių kalbos vertė Teo-
doras Četrauskas. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 251, [4] p. : iliustr.. – (Miškų bastūnai ; 
1). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-573-9 (įr.)

Mažoji Smilgelė Laimės šalelėje / Martin Widmark ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; 
iliustravo Emilia Dziubak. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 
egz.. – ISBN 978-609-441-580-7 (įr.)

Mumija Dumis ir Sebek-Ra kaukė : [apysaka] / Tosca Menten ; iliustravo Elly Hees ; iš ny-
derlandų kalbos vertė Antanas Gailius. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 301, [3] p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-574-6 (įr.)

Pepė Ilgakojinė : [apysaka] / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravins-
kienė ; iliustravo Ingrid Vang Nyman. – 4-asis patais. leid.. – Vilnius : Garnelis, [2019]. – 
293, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-883-61-6 (įr.)

Ponas Pingvinas ir prarastasis lobis / Alex T. Smith ; iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 149, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-441-
575-3 (įr.)

Цветам земли – детям : [стихотворения для детей] / Мария Зинкевич. – Вильнюс : 
Планета ВВКУРЭ, 2018. – 149, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-798-47-7 (ištaisytas). – ISBN 
978-9955-798-32-2 (klaidingas)

Oskaro Koršunovo teatras
15 d. 18.30 Druskininkų sanatorijoje „Eglė“ – 
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. 
Rež. K. Glušajevas
17, 18 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. 
Rež. O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“
14 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros 
naktis“. „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis 
ir P. Šimonis
14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros 
naktis“. „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. 
Rež. S. Degutytė („Stalo teatras“)
14 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros 
naktis“. Trumpos lietuviško kino istorijos

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio 

„GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 
„Utopia“ teatru)
16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“. 
Rež. E. Kižaitė 
18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

Kauno kamerinis teatras
14 d. 17.30, 20 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)
15 d. 12, 15 val., 16 d. 15 val. – PREMJERA! 

„MILŽINAS MAŽYLIS“. Rež. E. Kižaitė, dail. 
D. Kiaupaitė. Vaidina D. Kamarauskas, 
K.E. Mikolajūnaitė, G. Zapalskis
19 d. 19 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
20 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. G. Padegimas 

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
III tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „KITI ŽMO-
NĖS“ („TR Warszawa“, Lenkija) 
15 d. 18.30 Mažojoje salėje – aktorių kūrybi-
nių dirbtuvių „Meistriškumo klasė“ prista-
tymas („Chorea teatras“, Lenkija) 
16 d. 17 val. Didžiojoje salėje – Dhafer 
Youssef (Prancūzija). Festivalio uždarymo 
koncertas 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
16 d. 20 val. Palangos senojoje gimnazijoje – 
PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. 
Rež. A. Giniotis
17 d. 20 val. Palangos senojoje gimnazijoje – 
A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus
18 d. 20 val. Palangos senojoje gimnazijoje – 

„TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, 
ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“). 
Rež. P. Ignatavičius

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
15 d. 12 val. Užpalių Šv. Nikolajaus Stebukla-
dario cerkvėje – tarptautinė poezijos šventė 

„Aukštaitijos literatūrinė vasara“ 
(...„ir saulas diementas žėruos...“). Valsty-
binis Vilniaus kvartetas. Programoje 
W.A. Mozarto, A. Dvořáko, F. Schuberto, 
J. Naujalio, M.K. Čiurlionio ir kt. kūriniai
16 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunika-
cijos centro salėje – Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė J. Gringytė 
(mecosopranas). Dir. R. Šervenikas

Vilnius
„Vilniaus festivalis 2019“ 
14 d. 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje – „Moniuszko 200. Keturios 
Aušros vartų litanijos“. Solistai V. Talerko 

(sopranas, Latvija), E. Wolak (mecoso-
pranas, Lenkija), R. Bartmiński (tenoras, 
Lenkija), L. Mikalauskas (bosas), Kauno 
valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dir. – A. Witas (Len-
kija). Programoje S. Moniuszko Keturios 

„Aušros vartų litanijos“ solistams, chorui 
ir orkestrui 
17 d. 19 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažny-
čioje – „Illumina. Grigališkasis choralas ir 
improvizacijos mušamiesiems“. „Schola 
cantorum Riga“ (meno vad. G. Prānis, La-
tvija). R. Zaļupe (mušamieji, Latvija), I. Kal-
niņš (mušamieji, Latvija), G. Prānis (ratu-
kinė ryla, Latvija). Programoje A. X. Sabio, 
R. Zaļupe irk t. kūriniai
19 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje re-
nesansinėje menėje – „Bazelio kamerinis 
orkestras, Andrius Žlabys ir Mozartas“. 
Bazelio kamerinis orkestras (Šveicarija). 
Solistas A. Žlabys (fortepijonas; Lietuva, 
JAV). Programoje F. Martino, W.A. Mozarto, 
H. Holligerio kūriniai 
21 d. 19 val. Rusų dramos teatre – „Lauki-
mas“. Pero Giunto istorija Solveigos aki-
mis“. Solistai M. Eriksmoen (sopranas, Nor-
vegija), S. Skjervoldas (baritonas), choras 

„Vilnius“, Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. E.G. Jensenas (Norvegija)

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
14 d. 20 val. VRM kieme (Šventaragio g. 2) – 
W.A. Mozarto „Requiem“. Solistai 
V. Miknevičiūtė (sopranas), N. Petročenko 
(mecosopranas), E. Davidovičius (tenoras), 
R. Juzuitis (bosas), Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro choras (vad. Č. Ra-
džiūnas), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius
20 d. 20 val. Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme – „Paslaptingosios tango ir flamenko 
istorijos“. Solistai I. Prudnikovaitė (me-
cosopranas), M. de Flamenco (flamenko 
šokėja), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius

Šv. Kotrynos bažnyčia
14 d. 17 val. – koncertas „Sudie, Tėvyne my-
limoji“, skirtas, gedulo ir vilties dienai pa-
minėti. Dalyvauja liaudiškos muzikos an-
samblis „Kankleliai“ (vad. D. Čičinskienė)
15 d. 18.30 – Danijos „Horne“ vyrų choras, 

„Ąžuolų klubo“ vyrų choras (vad. 
P. Gylys). Akomponuoja vargonininkė 
R. Marcinkutė-Lesieur
17 d. 19 val. – ciklas „Vasaros naktys“, skir-
tas J. Naujalio metams. Dalyvauja Vilniaus 
mokytojų namų mišrus choras „Bel canto“ 
(meno vad. ir vyr. dir. E. Kaveckas)

Kaunas
Pažaislio muzikos festivalis
14 d. 18 val. Pažaislio vienuolyno bažnyčioje – 

„Didis gėris“. Atlikėjai D. Kazonaitė (sopra-
nas), T. Motiečius (akordeonas). Progra-
moje J.S. Bacho, E. Griego, G. Svilainio, 
B. Dvariono, J. Gruodžio, G. Kuprevičiaus, 
G. Caccini ir kt. kūriniai
15 d. 16 val. M.K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje – „Susitikimai“. Atlikėjai B. Va-
liukevičiūtė (smuikas, Lietuva, JAV),                         
J. Sadaunykaitė (fortepijonas)
16 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje – „Skambančios istorijos: dviejų 
dalių koncertas karilionui ir vargonams“. 
Atlikėjai A. de Boer (karilionas, vargonai, 
Nyderlandai)
19 d. 18val. Kauno rotušėje – „Keturių stygi-
nių nuotykiai“. Atlikėjai „Epoque Quartet“ 
(Čekija): D. Pokorný (smuikas), V. Klánský 
(smuikas), V. Kroupa (altas), V. Petrášek 
(violončelė). Programoje F.X. Richterio, 
J. Kučeros, Ch. Corea, A. Aslamas, D. Rein-
hardto, M. Smoczynski, A.  Piazzollos, 

J. Williamso, V. Cosma, P. Metheny kūriniai
20 d. 19 val. „Volfas Engelman“ studijos tera-
soje – „Vidurvasaris“. Atlikėjai „Folk trio“: 
I. Meduneckytė-Tamošiūnienė (vokalas), 
N. Bakula (akordeonas), J. Maksimovičius 
(saksofonas)

Druskininkai
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu
16 d. 19.30 Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažnyčioje – tarptautinio 
menų festivalio „Druskininkų vasara su 
Čiurlioniu“ koncertas. Ansamblis „Musica 
humana“ (meno vad. R. Beinaris. Dalyvauja 
S. Loetzke (mandolina, Danija). Progra-
moje M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, 
C.Ph.E. Bacho, A. Vivaldi, G. Svilainio, 
W.A. Mozarto ir kt. Kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
14 d. 21 val. – „Kultūros naktis 2019“. „Tylos 
sodai“ / poezijos ir muzikos improvizaci-
jos. Scenarijaus autorė ir režisierė B. Mar. 
Programoje lietuvių poetų M. Martinaičio, 
P. Širvio, D. Kajoko, J. Strielkūno, 
Just. Marcinkevičiaus, B. Mar, R. Katinai-
tės-Lumpickienės eilės bei kompozitoriaus 
A. Kučinsko sukurtas garso takelis. Daly-
vauja aktorė B. Mar ir trimitininkas 
L. Rupšlaukis

Čiurlionio namai
18 d. 18 val. – susitikimas su rašytoju, meno 
filosofu V. Martinkumi. Rašytoją kalbina 
kultūrologė N. Gaidauskienė. Pokalbiui tal-
kina pianistas R. Zubovas

Valdovų rūmai
„Kultūros naktis 2019“
14 d. – „Skambantys Valdovų rūmai“: 
18 val. – M. Rostropovičiaus labdaros ir 
paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 
koncertas „Birželio nakties istorijos“. Da-
lyvauja R. Makštutis (klarnetas), A. Lapins-
kaitė (klarnetas), S. Miknius (fortepijonas), 
J. Vozbutas (akordeonas), styginių kvarte-
tas „Impresio“ (R. Grakauskaitė, T. Ban-
dzaitytė, R. Miknienė, R. Rutkauskienė)
20, 21.45 – „BTA Be streso“
19 val.– „Trimitas in Folk“. Atlikėjai L. Sungai-
lienė, valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“ (vyr. dir. U. Vaiginis, 
orkestro vad. A. Kučinskas) ir tromboninin-
kas V. Pilibavičiaus 
20 val.– šokio ir judesio spektaklis „Début“. 
Choreogr. ir rež. E. Serapinaitė. Šokėjai ir 
aktoriai L. Geraščenko, E. Serapinaitė, 
D. Šiaulytis. Muzika V. Karnickis, A. Smilgė
21 val. – ansamblis „Subtilu-Z“: L. Vaitkus 
(tenorinė birbynė), P. Velikis (akordeo-
nas), D. Mihailovas (akordeonas), V. Švažas 
(perkusija)
22 val. – grupė „Okata“ (K. Stasikėlė, 
J. Kraujelytė, K. Mažeikaitė ir Ž. Gudelis) 
23.30 – grupė „KAnDIs“ (A. Kaušpėdas ir 
V. Diawara) ir būgnininkas V. Vainilaitis

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
14 d. 8–17 val. atrijuje – tarptautinė kon-
ferencija „Žymusis vilnietis Stanislovas 
Moniuška“
14 d. 18 val. – „Kultūros naktis“ Nacionali-
nėje bibliotekoje
14 d. 20 val. Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaita „Stanislovas Moniuška ir Vilnius 
1840–1858 m.“
17 d. 18 val. Konferencijų salėje – R. Buožio 
ir R. Darulio filmas „Rūta“
18 d. 17 val. Konferencijų salėje – G.H. Mul-
lino knygos „Keturiolika Dalai Lamų“ pri-
statymas ir susitikimas su autoriumi
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Savaitės filmai

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

B irželio 14–20
Ki no re per tu a ras

Afera  **
Chriso Addisono komedijos veikėjos – dvi skirtingų sukčių kategorijų 

atstovės. Jas vienija tik noras išvilioti kuo daugiau pinigų iš turtingų vyrų. 
Lietuvių žiūrovams, ko gero, patiks gana seksistinis sėkmės receptas: aukš-
takulniai bateliai, ryškūs lūpdažiai, aptempti apatiniai ir gebėjimas rei-
kiamu momentu apsiverkti. Pagrindinius vaidmenis „moteriškame“ 1988 
m. Franko Ozo komedijos „Dirty Rotten Scoundrels“ perdirbinyje sukūrė 
Anne Hathaway ir Rebel Wilson. Taip pat vaidina Alexas Sharpe’as, Bruno 
Sevilla, Samas Lilja, Douggie McMeekinas, Johnas Halesas ir Francisco 
Labbe (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
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, McKa-
ley Miller, Missi Pyle (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Nuodinga rožė  ***

Šio trilerio veikėjas Karsonas Filipsas (John Travolta) kadaise buvo 
futbolo žvaigždė, o dabar jis – privatus detektyvas. Į jo rankas patenka iš 
pirmo žvilgsnio paprastas tyrimas apie dingusiuosius be žinios. Tačiau 
netrukus tyrimas pasisuka netikėta linkme – aiškėja, kad su žiauriais nu-
sikaltimais susijusi seniai dingusi detektyvo duktė. George’o Gallo filme 
taip pat vaidina Brendanas Fraseris, Famke Janssen, Morganas Freemanas, 
Peteris Stormare’as (JAV, Italija, 2019). (Vilnius)
Pasaulio šerdis  ****

Jegoras (Stepan Devonin) dirba veterinaru miškų glūdumoje 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 savas stoties šeimininkui ir jo šeimai. Jis no-
rėtų tapti šios šeimos dalimi. Pagrindiniu pernykščio „Kinotavr“ prizu ir 
daugybe kitų apdovanojimų įvertintas scenaristės bei režisierės Natalijos 
Meščaninovos filmas kalba apie meilės troškimą ir baimę likti nesupras-
tam. Taip pat vaidina Dmitrijus Podnozovas, Jana Sekste, Jevgenijus Sytas, 
Jekaterina Vasiljeva (Rusija, Lietuva). (Vilnius)  
Rocketman  ****

Naujo Dexterio Fletcherio filmo premjera įvyko šiemet Kanuose. Biogra-
finio pasakojimo objektu tapo dar vienas populiarus dainininkas – filmas 
pasakoja neįtikėtiną vieno didžiausių roko ir popmuzikos atlikėjų Eltono 
Johno gyvenimo istoriją. Vaikinas iš nedidelio miesto tapo tarptautine 
žvaigžde. Pagrindinį vaidmenį sukūrė Taronas Egertonas, filme taip pat 
vaidina Jamie Bellas, Richardas Maddenas, Bryce Dallas Howard, Gemma 
Jones (JAV, D. Britanija, 2019). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
14–20 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasau-
linė grėsmė (3D, D. Britanija, JAV) – 13.45, 
18.20
Vyrai juodais drabužiais: pasaulinė grėsmė 
(D. Britanija, JAV) – 11.10, 16.20, 21 val.
Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 11, 13, 15.05, 17.10
Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 11.20, 15.45, 
19.15, 21.45
Afera (JAV) – 13.25, 15.55, 18.55, 21.20
14 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 18.10
16 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, 
Belgija) – 13.45
20 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Kanada, Pran-
cūzija) – 18.10
VII. 4 d. – Žmogus-Voras: toli nuo namų 
(JAV) – 19 val.
14–20 d. – Grinčas (JAV) – 11.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
14–20 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasau-
linė grėsmė (3D, D. Britanija, JAV) – 13.05, 
20.10
14, 15 d. – Vyrai juodais drabužiais: pa-
saulinė grėsmė (D. Britanija, JAV) – 10.30, 
15.50, 18.45, 21.30, 22.40; 16–20 d. – 10.30, 
15.50, 18.45, 21.30
14–20 d. – Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 10.20, 
12.30, 14.40, 16.50
14, 15 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 11, 
15.10, 20.30, 23.10; 16–20 d. – 11, 15.10, 20.30
14, 15 d. – Afera (JAV) – 13.35, 18.15, 20.40, 
23.59; 16–20 d. – 13.35, 18.15, 20.40
14 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 17.45
16 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, 
Belgija) – 13.15
20 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Kanada, Pran-
cūzija) – 17.45
14–20 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.50
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
14 d. – Pasiutusi meilė (Latvija, Lenkija, 
Lietuva) – 17 val.; 15 d. – 20.20
14 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 18.40; 
15 d. – 18.10; 16 d. – 21 val.; 17 d. – 19.30; 
18 d. – 21 val.; 19 d. – 18.50; 20 d. – 21 val. 
14 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 
20.50; 16 d. – 18.45; 18 d. – 16.50; 19 d. – 
21 val.; 20 d. – 18.40
15 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 14.40
16 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 14.30
16 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 17 val.; 20 d. – 16.50
18 d. – Second Hand (dok. f., rež. A. Jevdo-
kimovas) – 19.10
19 d. – Ramenai (Singapūras, Japonija, 
Prancūzija) – 17 val.
Ciklas „Draugo draugas sakė...“
15 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 
16 val. (filmą pristatys B. Kulbytė)
17 d. – Specialus seansas. Donbasas (Vokie-
tija, Ukraina, Prancūzija, Olandija, Rumu-
nija) – 17 val.

Pasaka
14 d. – Rocketman (JAV, D. Britanija) – 17, 
20.15; 15 d. – 21 val.; 16 d. – 18.30; 17 d. – 18.15; 
18 d. – 20.15; 19 d. – 20.30; 20 d. – 20.45

14 d. – Devym kažkelinti (JAV) – 17.15; 15 d. – 
19.30; 17 d. – 20.30
14 d. – Second Hand (rež. A. Jevdokimovas) – 
17.30; 19 d. – 18.30
14 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 19, 
21.15; 15 d. – 18.45, 21.30; 16 d. – 16.30, 
21.30; 17 d. – 18 val.; 18 d. – 19.30; 19 d. – 
18.15; 20 d. – 18.30
14 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 19.15; 
18 d. – 20.30; 20 d. – 18 val.
14 d. – Afera (JAV) – 19.30; 15 d. – 19.15; 
16 d. – 18.45; 17 d. – 20.45; 18 d. – 18.15; 
19 d. – 18 val.; 20 d. – 18.15
14 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 21 val.
14 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasaulinė 
grėsmė (D. Britanija, JAV) – 21.30; 
15 d. – 21.15; 16 d. – 21 val.; 17 d. – 20.15; 
20 d. – 20.15
15 d. – Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 17 val.; 
16 d. – 16.45
15 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 17.15
15 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 
17.30; 16 d. – 18.15; 17 d. – 18.30; 
19 d. – 20.15
16 d. – Ričardas atsisveikina (JAV) – 16.15; 
18 d. – 18.30 
16 d. – Mumbajaus viešbutis (JAV, Austra-
lija, Indija) – 20.15
18 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Ra-
kauskaitė) – 18 val.
19 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvy-
das) – 20 val.
20 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija) – 19.45

MO salė
14 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 18 val.; 
15 d. – 16 val.; 16 d. – 18.30
14 d. – Rocketman (D. Britanija, JAV) – 20.15
15 d. – Ilga dienos kelionė į naktį (Kinija, 
Prancūzija) – 18.15
16 d. – Vasaros paukščiai (Danija, Kolum-
bija, Meksika) – 16 val.

Kaunas
Forum Cinemas
14–20 d. – Vyrai juodais drabužiais. pasaulinė 
grėsmė (3D, D. Britanija, JAV) – 15.30, 19.40
14, 15 d. – Vyrai juodais drabužiais. pasau-
linė grėsmė (D. Britanija, JAV) – 11, 13.50, 
16.40, 22.30, 23.50; 16–20 d. – 11, 13.50, 
16.40, 22.30
14–20 d. – Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 10.50, 13, 
15.10; Afera (JAV) – 10.40, 12.50, 15, 19.30, 
21.50, 23 val.
14, 15 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 
13.10, 20, 23.30; 16–20 d. – 13.10, 20 val.
14 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 18 val.

16 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, 
Belgija) – 13 val.
20 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Kanada, Pran-
cūzija) – 18 val. 
VII. 4 d. – Žmogus-Voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
14–20 d. – Žmogus-Voras™. Į naują visatą 
(JAV) – 10.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
14–20 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasau-
linė grėsmė (3D, D. Britanija, JAV) – 13.35, 
18.30
14, 15 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasau-
linė grėsmė (D. Britanija, JAV) – 11.10, 16.10, 
21.10, 23.45; 16–20 d. – 11.10, 16.10, 21.10
14–20 d. – Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 10.40, 
12.50, 15, 17.10
14, 15 d. – Afera (JAV) – 13.45, 16, 19.20, 21.40, 
23.50; 16–20 d. – 13.45, 16, 19.20, 21.40
14, 15 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 
18.15, 23.30; 16–20 d. – 18.15
14 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 18.40
16 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, Belgija) – 
13 val.
20 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Kanada, Pran-
cūzija) – 20.50
VII. 4 d. – Žmogus-Voras: toli nuo namų 
(JAV) – 18.30
14–20 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.10
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Šiauliai
Forum Cinemas
14–20 d. – Vyrai juodais drabužiais: pasau-
linė grėsmė (3D, D. Britanija, JAV) – 13.05, 
20.10
14, 15 d. – Vyrai juodais drabužiais: pa-
saulinė grėsmė (D. Britanija, JAV) – 10.30, 
15.50, 18.45, 21.30, 22.40; 16–20 d. – 10.30, 
15.50, 18.45, 21.30
14–20 d. – Avelės ir vilkai 2 (JAV) – 10.20, 
12.30, 14.40, 16.50
14, 15 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 11, 
15.10, 20.30, 23.10; 16–20 d. – 11, 15.10, 20.30
14, 15 d. – Afera (JAV) – 13.35, 18.15, 20.40, 
23.59; 16–20 d. – 13.35, 18.15, 20.40
14 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 17.45
16 d. – Pūkuota šnipė (Vokietija, 
Belgija) – 13.15
20 d. – Vaikų žaidimai (JAV, Kanada, Pran-
cūzija) – 17.45
Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.50
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

„Afera“


